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EDITAL DE LICITAÇÃO nº 020/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 058/2019 

Pregão Presencial/Registro de Pregços nº 015/2019 

Menor Preço por Lote 

 

 

O Prefeito Municipal de Correntina, Estado da Bahia, o Senhor Nilson José Rodrigues, torna público 

que, às 08h00 do dia 25 de abril de 2019 na Sala de Licitações desta Prefeitura, realizará Processo 

Licitatório na Modalidade Pregão Presencial para escolha de propostas mais vantajosas de Registro 

de Preços para eventual e futura contratação de empresas para fornecimento de 

medicamentos, materiais de uso hospitalar, odontológico, laboratório e de lavanderia que serão 

destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste Município, conforme descritos no Anexo 

I – Termo de Referência deste Edital, utilizando o critério de Menor Preço por Lote para 

julgamento das propostas. O Pregão em epígrafe será realizado pelo Pregoeiro e pela Equipe de 

Apoio designados pela Portaria 003/2019 de 02 de janeiro de 2019. Este Processo Licitatório reger-

se-á pelas disposições das leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, leis complementares nº 123/2006 e 

147/2014, pela Lei Municipal nº 863/2010 e pelos decretos municipais nº 077/2009 e nº 055/2019 e 

demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e em seus anexos. 

 

1 – DA DISTRIBUIÇÃO DO EDITAL E FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS  

1.1 – O Edital poderá ser obtido na Comissão de Licitação nos dias úteis, das 07h30 às 13h30, os 

interessados que retirarem o Edital na Sede da Prefeitura pagarão uma taxa de R$ 15,00 (quinze 

reais), que serão recolhidos através de DAM – Documento de Arrecadação Municipal emitido pela 

Diretoria de Tributos deste Município e gratuitamente nos sítios www.correntina.ba.gov.br e 

www.correntina.ba.io.org.br.  
1.2 – Os pedidos de esclarecimentos, respostas a pedidos de impugnações, recursos e demais fases 

deste Pregão serão publicadas nos sítios www.correntina.ba.gov.br e www.correntina.ba.io.org.br 

ficando todos os interessados em participar deste Certame obrigados a acessá-la para obtenção das 

informações desejadas. 

1.3 – As consultas e pedidos de esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos deverão ser protocolados 

na Comissão de Licitações, sito à Rua da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa – 

Correntina – Bahia – Fone (77) 3488-3247 – E-mail: licita@correntina.ba.gov.br, as consultas, 

pedidos de esclarecimentos, pedidos de impugnações e recursos que não forem dirigidos à CPL – 

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Correntina não serão conhecidos, ficando a 

CPL desobrigada a respondê-los. 

 

2 – DO OBJETO 

2.1 – O presente Processo Licitatório visa selecionar as melhores propostas de Registro de Preços 

para eventual e futura contratação de empresas para fornecimento de medicamentos, 

materiais de uso hospitalar, odontológico, laboratório e de lavanderia que serão destinados à 

manutenção da Secretaria de Saúde deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de 

Referência deste Edital. 

 

3 – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

3.1 – As despesas decorrentes deste Processo Licitatório serão custeadas com recursos previstos nas 

dotações do orçamento vigente do Município, conforme segue: 

Unidade: 02.08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Atividade: 1071 – Aquisição de Veículos e Equipamentos para Setor de Saúde – BLMAC  

      1072 – Aquisição de Equipamentos Médico-hospitalar e Ambulatorial 

http://www.correntina.ba.gov.br/
http://www.correntina.ba.gov.br/
http://www.correntina.ba.gov.br/
http://www.correntina.ba.gov.br/
mailto:licita@correntina.ba.gov.br
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     1087 – Aquisição de Veículos e Equipamentos para Unidades de Saúde da Atnção Básica  

     2066 – Gestões de Ações do PMAQ 

      2067 – Manutenção do SAMU 

      2070 – Manutenção de Unidades Básicas de Saúde e Hospitais da Rede Municipal 

      2079 – Manutenção dos Serviços de Apoio à Secretaria de Saúde 

      2278 – Farmácia Básica 

      2280 – Manutenção de Unidades de Estratégia Saúde da Família – ESF 

      2296 – Manutenção do CAPS 

      2302 – BLMAC-Bloco de Média e Alta Compl. Ambul. e Hospitalar  

      2312 – Outros Programas de Saúde 

      2320 – Manutenção de Unidades de Saúde   

Elemento de Despesa: 44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

    33.90.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 02 – Rec. Imp. Transf. Imp. – Saúde-15% 

           14 – SUS 

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 – Poderão participar deste Pregão os licitantes interessados que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à habilitação, constantes neste Edital e seus anexos e que apresentarem até às 08h00 

do dia 25 de abril de 2019, na Sala de Licitações do Município de Correntina, junto à Comissão de 

Licitações, os envelopes contendo a “Proposta de Preço” e a “Documentação de Habilitação”. 

4.2 – Somente poderão participar da sessão pública do Pregão os licitantes que estiverem devidamente 

representados e credenciados com poderes para efetuar lances e/ou manifestar intenção de recurso, 

conforme estabelece o Item “6” (Do Credenciamento) deste Edital.  

4.3 – Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas: 

a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação. 

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por 

esta tenham sido declaradas inidôneas. 

c) Que estejam reunidas em consórcio, ou seja, controladas, coligadas ou subsidiárias entre si qualquer 

que seja sua forma de constituição.  

d) Estrangeiras que não funcionem no País. 

e) Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação ou do fornecimento de bens a ela 

necessário, empresas que tenham sócios que sejam servidor ou ocupante de cargo público da 

Prefeitura Municipal de Correntina – Bahia, conforme Capítulo I, Seção III, Art. 9º, Inciso III da Lei 

8.666/93. 

 

5 – DA REPRESENTAÇÃO 

5.1 – O representante da licitante, munido de documentos que o habilitem a participar deste processo 

licitatório, deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro antes do início da sessão 

pública. 

5.2 – Cada empresa licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir 

nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, 

por sua representada. 

5.3 – A empresa licitante poderá ser representada na sessão pública de licitação por seus 

administradores, munidos de documento de identidade e do ato constitutivo da empresa (estatuto, 

contrato social ou alterações vigentes, declaração de firma individual, ou, ainda, do documento de 

eleição de seus administradores), devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de 
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Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, com indicação expressa dos poderes outorgados 

ao representante e a carta de credenciamento. 

5.4 – Na ausência dos sócios ou administradores, a empresa licitante poderá ser representada por um 

procurador, que deverá apresentar conjuntamente os seguintes documentos: 

I – Documento de identificação com foto. 

II – Procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de 

preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame licitatório em nome da licitante, deverá 

ter firma reconhecida. 

III – Ato constitutivo da empresa, conforme descrito no Item 5.3 deste Edital. 

5.5 – A ausência de representante, a falta de apresentação ou incorreção de quaisquer documentos de 

credenciamento não impedirá a participação da licitante no presente certame, impedirá, porém, 

qualquer manifestação ou apresentação de lances verbais no momento oportuno. 

5.6 – A não apresentação ou incorreção dos documentos para o credenciamento poderá ser suprida até 

a abertura da sessão pública. 

5.7 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de um interessado. 

5.8 – Os documentos mencionados nos itens anteriores deverão ser apresentados em fotocópias 

autenticadas ou fotocópias simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida 

autenticação pela Equipe do Pregão, ou ainda pela apresentação da publicação original em órgão de 

imprensa oficial, ou reconhecimento da firma em Cartório. 

 

6 – DO CREDENCIAMENTO 

6.1 – Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 

Proponente/Representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente 

munido de documento (procuração e contrato social da empresa) que o credencie a participar deste 

certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de 

identidade ou outro documento equivalente (que contenha foto). A referida documentação será 

apresentada em separado, e entregue ao Pregoeiro no início da abertura do Pregão, juntamente com os 

Anexos II e III deste Edital. 

6.2 – Quando o representante legal for o próprio Sócio/Proprietário, ele deverá apresentar qualquer 

documento pessoal que contenha foto além do documento da empresa (contrato social ou documento 

equivalente) que comprove a sua titularidade e lhe confira os poderes necessários para participar do 

certame. 

6.3 – No caso de credenciamento por instrumento particular de Procuração, ou conforme Anexo II 

deste Edital, estes deverão estar com firma reconhecida do dirigente, sócio ou proprietário da empresa 

proponente, ocasião em que também deverá ser apresentado a cópia autenticada do respectivo 

Contrato Social ou documento equivalente. 

6.4 – No ato do credenciamento, o Licitante deverá apresentar Declaração constando que atende 

plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar deste Pregão, conforme Anexo 

III que integra o presente Edital. 

6.5 – As microempresas ou empresas de pequeno porte, para fins de aplicação do tratamento 

diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/06 e alterações, deverão comprovar tal 

enquadramento mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: 

a) Declaração emitida pelo Departamento da Receita Federal com data de emissão não superior a 12 

(doze meses). 

b) Declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já exigível. 

c) Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante onde fique 

demonstrada e comprovada sua atual condição de microempresa, empresa de pequeno porte com data 

de emissão não superior a 12 (doze) meses. 
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6.6 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

6.7 – A ausência dos documentos de Credenciamento, não importará na exclusão da licitante, desde 

que presente a Declaração de Atendimento às Exigências do Edital, porém o Preposto enviado pela 

mesma ficará impedido de intervir em quaisquer das fases do Certame ficando o mesmo apenas na 

condição de ouvinte. 

6.8 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame, salvo na condição de 

ouvinte. 

6.9 – Se o licitante não credenciar um representante estará abdicando do direito de fazer lance e, 

principalmente, de recorrer dos atos do Pregoeiro. 

6.10 – A verificação da compatibilidade do objeto da contratação com a atividade da licitante dar-se-á 

na fase de Habilitação. 

 

7 – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

7.1 – As impugnações ao ato convocatório serão recebidas até o segundo dia útil que anteceder a 

sessão pública do Pregão, no Setor de Licitações e Contratos do Município de Correntina – Bahia, 

sito à Rua da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa – CEP – 47.650-000 – Correntina – 

Bahia. 

7.2 – Caberá à Autoridade Competente decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte quatro) horas 

após a data e horário limite para o envio de impugnações. 

7.3 – Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das 

seguintes providências: 

a) Anulação ou revogação do Edital. 

b) Alteração do Edital e manutenção da licitação com a republicação do ato e reabertura de novo prazo 

de publicidade, com alteração da data da sessão pública do pregão. 

c) Alteração do Edital e manutenção do prazo de envio de propostas e da data da sessão pública do 

pregão, nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação da 

proposta. 

 

8 – DA PROPOSTA DE PREÇO 

8.1 – A proposta de preço deverá ser apresentada de forma legível, redigida em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, em via datilografada ou informatizada, com suas 

páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, datada, carimbada 

e assinada em todas as suas folhas pelo representante legal do licitante, devidamente identificado, ou 

pelo procurador, juntando-se a procuração. 

8.2 – A proposta de preço deverá indicar o prazo de validade, sendo o mínimo de 60 (sessenta) dias 

contados da data de abertura da mesma. Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de 

sua validade, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra 

manifestação, ficando o licitante liberado do compromisso assumido depois de decorrido o prazo 

estabelecido. 

8.3 – A proposta de preço também terá que ser apresentada em papel timbrado com a razão social, 

endereço completo, telefone e CNPJ da empresa proponente contendo os seguintes elementos: 

I – O encaminhamento à Prefeitura Municipal de Correntina – Bahia. 

II – A referência do número do Pregão Presencial deste Processo Licitatório. 

III – Descrição detalhada do objeto, em conformidade com o Anexo I da presente licitação, contendo 

a quantidade, marca, preço unitário e global, expresso em moeda corrente nacional, com duas casas 

decimais após a vírgula. 

IV – Soma do preço total dos itens e valor global expresso em algarismos e por extenso. 
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V – Numeração das folhas, caso contenha mais de uma, preferencialmente. 

VI – Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias. 

VII – Data e assinatura em todas as suas folhas pelo representante legal do licitante ou pelo 

procurador, devidamente identificado. 

8.4 – No preço proposto deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, tributos e custos, 

diretos ou indiretos, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação, sem a previsão de 

reajuste até a data de seu adimplemento. 

8.5 – A proposta de preço deverá ser apresentada, em envelope lacrado, até as 08h00 do dia 25 de 

abril de 2019, identificando em sua parte externa e frontal as seguintes indicações: 

ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ 
8.6 – Os envelopes contendo as propostas de preços dos licitantes serão abertos na sessão pública 

prevista no preâmbulo deste Edital, na data e horário previamente estabelecido. 

8.7 – Havendo divergência entre os valores unitários e globais nas propostas serão considerados, para 

efeito de classificação, os valores unitários. 

8.8 – Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às 

cláusulas e condições do presente Edital. 

8.9 – Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não 

sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente, salvo mediante 

justificativa devidamente fundamentada e aceita pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

8.10 – As propostas apresentadas em desacordo com as especificações exigidas neste Edital serão 

desclassificadas. 

 

9 – DA HABILITAÇÃO 

9.1 – As empresas interessadas em participar deste Processo Licitatório deverão apresentar os 

seguintes documentos: 

9.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial. 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem. 

d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 

atividade assim o exigir. 

9.1.1.1 – Os documentos relacionados nas letras de “a” a “c” não precisarão constar do Envelope 

“Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

9.1.2 – REGULARIDADE FISCAL 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com data de expedição não 

anterior a 90 (noventa) dias da data de abertura da licitação. 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e contribuições sociais. (Emitida em acordo com as 

portarias conjuntas RFB/PGFN nº 1.751/2014 e RFB/PGFN nº 1.821/2014). 

c) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. (Emitida em acordo com a Lei nº 

12.440/2011). 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na 

forma da lei. 
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f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou outra prova equivalente, na 

forma da lei. 

9.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedido no domicílio da pessoa jurídica. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, conforme legislação em vigor, 

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. 

c) O Balanço Patrimonial deverá ser registrado na Junta Comercial da sede da licitante. 

d) O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado deverão vir acompanhados da “Certidão de 

Regularidade Profissional”, vinculada ao contabilista que assina as peças contábeis, cuja validade deve 

abranger a data limite para recebimento das propostas. 

e) Também será aceito documento que comprove a regularidade do profissional na data-base das 

demonstrações contábeis. 

f) Ficam dispensadas da apresentação do balanço patrimonial as empresas constituídas a menos de um 

ano que não encerraram seu primeiro exercício social. 

9.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) No mínimo um atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado emitido em papel timbrado e com a indicação do CNPJ, onde a assinatura do emitente deverá 

estar devidamente identificada, comprovando aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto desta licitação. 

b) Autorização ou Licença para funcionamento e fornecimento de medicamentos, emitida pelo 

Ministério da Saúde ou Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

c) As licitantes que cotarem os lotes que contenham medicamentos de uso controlados deverão 

apresentar Autorização Especial para funcionamento e para o fornecimento de medicamentos sujeito a 

controle especial, fornecida pelo Ministério da Saúde ou Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). 

d) Alvará ou Licença Sanitária para funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou 

Municipal, referente ao exercício vigente. 

e) Certificado de Regularidade da empresa, expedido pelo Conselho Regional de Farmácia e 

Comprovação de habilitação legal do técnico responsável, através de Certificado expedido pelo 

Conselho Regional de Farmácia, nos termos do Art. 27, inciso I, do Decreto nº. 74.170, de 10 de junho 

de 1.974, alterado pelo Decreto nº. 793, de 05 de abril de 1993. 

9.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que 

cumpre o dispositivo no inciso XXXIII do Art. 7° da C.F. 

b) Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, na forma do parágrafo 2º, Art. 32, da 

Lei nº 8.666/93. 

c) Declaração que não possui vínculo com servidor público da Prefeitura do Município de Correntina, 

Estado da Bahia. 

9.2 – A documentação exigida para a habilitação deverá ser apresentada em original, em cópia 

autenticada por cartório competente ou cópia acompanhada do original para autenticação do Pregoeiro 

ou por membro da Equipe de Apoio, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias da data 

de abertura da licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos. 

9.2.1 – O Pregoeiro e Equipe de Apoio atenderão aos pedidos de solicitação para autenticar 

documentos na fase de credenciamento, desde que sejam apresentados os originais dos mesmos. 

9.3 – A documentação de habilitação deverá ser apresentada, em envelope lacrado até o a data e 

horário especificado neste Instrumento, identificando em sua parte externa e frontal as seguintes 

indicações: 
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ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ 
 

10 – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

10.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

10.2 – Após o respectivo credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 

documentos de habilitação. 

10.2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

10.3 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital. 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

10.3.1 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 

erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para 

apuração do valor da proposta. 

10.3.2 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

10.4 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 

10.4.1 – O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo menor preço por lote.  

10.4.2 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela. 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de 

empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes. 

10.5 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 

de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente 

de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

10.5.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

10.6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço. 

10.7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

10.8 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 

para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último 

preço ofertado. 

10.9 – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 

microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual e houver proposta 

apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual igual ou 

até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 
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a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 05 

(cinco) minutos, que se iniciará após a fase de lances, apresentar uma última oferta, necessariamente 

inferior àquela apresentada pela primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências 

habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 

b) Caso não haja a possibilidade de realização do cálculo no momento da sessão, por ser o mesmo de 

natureza complexa, o Pregoeiro suspenderá e designará uma data para prosseguimento do certame, a 

fim de que a licitante vencedora apresente uma Planilha Demonstrativa Final, com os preços finais 

unitários e totais, em papel timbrado da empresa, acompanhada dos respectivos dados (razão social, 

CNPJ, endereço, bairro, CEP, telefone e nº do pregão), devidamente datada, carimbada, identificada, 

rubricada, vinculando a apresentação da respectiva planilha à adjudicação do objeto do certame. 

10.10 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço. 

10.11 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

10.11.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 

das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento. 

10.12 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação do respectivo proponente. 

10.13 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão 

ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

10.13.1 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

10.13.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

10.14 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

10.15 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 

sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 

declarada vencedora. 

10.16 – A Comissão designada para processar este Pregão não aceitará desistência dos lances 

ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades cabíveis. 

10.17 – Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá declarar 

vencedora e adjudicar a proposta ou encaminhar para decisão superior. 

10.18 – Caso haja apenas uma proposta válida, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido melhor preço. 

10.19 – A sessão do pregão será contínua, podendo ser suspensa para diligências e/ou interrupções que 

se fizerem necessárias, ficando as licitantes convocadas para reinício da sessão no dia e horário 

subsequente determinado na sessão pelo Pregoeiro. 

10.20 – Após a adjudicação do objeto deste Pregão, a licitante vencedora deverá apresentar proposta 

atualizada, com os preços finais ofertados, em até 48h (quarenta e oito horas). As licitantes 

vencedoras que não apresentarem suas propostas reajustadas no prazo estipulado neste item terão suas 

propostas desclassificadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
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11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1 – Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto 

à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará sobre a adjudicação do objeto licitado, que poderá ser 

na própria sessão pública do Pregão. 

11.2 – No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após decisão do recurso, 

opinar pela adjudicação do objeto licitado. 

11.3 – Após o julgamento do respectivo processo e verificado o atendimento das normas legais, o 

Prefeito Municipal de Correntina homologará o resultado final da licitação, convocando o licitante 

vencedor para o cumprimento das condições estipuladas na proposta de preço mediante a emissão da 

autorização da ordem de fornecimento/serviço. 

11.4 – Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

mantiver as condições de habilitação ou se recusar injustificadamente a fornecer o objeto licitado, o 

Município de Correntina retomará a Sessão Pública e convidará os demais proponentes classificados 

na ordem determinada após a etapa de lances, dando continuidade aos procedimentos da sessão 

pública, adjudicação e homologação do objeto. 

 

12 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1 – O beneficiário do registro será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 

até 10 (dez) dias corridos, prorrogável por igual período, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente, nos termos do §1º, §2º, §3º 

e §4º  do  art. 15, a aplicação de multa prevista no art. 86, e a suspensão temporária do direito de 

participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, nos termos do art. 81, 

combinado com o art. 86 do mesmo diploma. 

12.2 – Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e 

favorecido da Lei Complementar nº 123/06 e 147/14, que se sagrem vencedoras do certame e que 

contem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

12.3 – A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, especialmente a definida 

no art. 86, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o 

exercício do direito de preferência. 

12.4 – Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

12.5 – Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá 

manter, durante todo o prazo de validade do Registro de Preços, todas as condições de habilitação 

exigidas na licitação.  

12.6 – Os órgãos e entidades, observados os critérios e condições estabelecidas neste edital, poderão 

contratar, concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, 

respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do licitante e obedecida à ordem de 

classificação das respectivas propostas. 

12.7 – Na hipótese do fornecedor convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente, no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração poderá convocar 

os demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo a ordem de classificação, e 

propor a contratação do fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados pelos preços 

apresentados pelo primeiro colocado. 
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12.8 – Na hipótese dos demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços apresentados pelo 

primeiro colocado, a Administração poderá contratar os demais licitantes, respeitada a ordem de 

classificação, pelo preço por eles apresentados, desde que os mesmos sejam compatíveis com a média 

de mercado, o que deverá ser comprovado nos autos. 

12.9 – A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante 

legal da empresa ou mandatário com poderes expressos. 

12.10 – Os contratos celebrados em decorrência do Registro de Preços estão sujeitos às regras 

previstas na Lei Federal nº 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de vigência. 

12.11 – O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

constantes na Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, 

limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado. 

12.12 – A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 

contrato, quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das 

condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias 

suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser 

registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

12.13 – O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma parcelada. 

12.14 – RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO 

12.14.1 – A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 

contratuais e as previstas nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93. 

12.14.2 – A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos 

enumerados nos incisos do  art. 78 da Lei Federal  nº 8.666/93.  

12.14.3 – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que 

haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

sofrido.  

12.14.4 – Em consonância com o art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, o registro poderá ser cancelado 

por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de 

substancial alteração das condições do mercado. 

12.14.5 – Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela 

Administração, nas seguintes hipóteses: 

12.14.5.1 – Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado. 

12.14.5.2 – Por razões de interesse público, devidamente fundamentado. 

12.14.6 – A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de serviços 

nas hipóteses previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que 

deram origem ao Registro de Preços. 

12.14.7 – Na hipótese prevista no item acima, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração 

poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de serviços, visando à revisão para a 

redução do preço registrado a fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado. 

12.14.8 – No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, a 

comunicação será feita mediante publicação no Imprensa Oficial deste Município, considerando 

cancelado o preço registrado a partir da data da publicação. 

12.14.9 – O fornecedor ou o prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, 

mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as exigências 

deste instrumento convocatório. 

12.14.10 – A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual 

o beneficiário do registro fica obrigado a garantir o fornecimento do material ou a execução dos 

serviços, sendo que este prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para 

complementar a análise do pleito. 
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12.14.11 – A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art.49 da Lei Federal  nº 

8.666/93. 

 
13 – DO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO 

13.1 – A licitante vencedora e a Prefeitura de Correntina combinarão a forma de execução do objeto 

desta licitação, sendo executada da melhor forma para atender o sucesso da contratação, a partir da 

data de assinatura da Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo Único: A Prefeitura de Correntina convocará formalmente a licitante vencedora para 

assinar a Ata de Registro de Preços e/ou termo de contrato, que deverá comparecer dentro do prazo de 

03 (três) dias úteis contados a partir da convocação feita pelo sítio www.correntina.ba.io.org.br. O 

prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. 

13.2 – A entrega dos produtos, não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do 

contrato, conforme disposto no Art. 69 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

13.3 – A recusa injustificada do adjudicatário em executar os serviços ou fornecer os produtos  

licitados dentro do prazo estabelecido pela Administração Municipal caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

14 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1 – O pagamento será feito por meio de transferência bancária em conta corrente fornecida pela 

licitante vencedora, ou por outro meio legal que o Município julgar cabível, em até 30 (trinta) dias 

após a prestação dos serviços ou fornecimento dos produtos.  

14.2 – Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento bem 

como nenhuma antecipação será efetuada antes do fornecimento dos produtos, desde que devidamente 

justificado o atraso. 

14.3 – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, 

bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

14.4 – A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contrapartida para cobrir dívidas de 

responsabilidades para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da 

irregular execução contratual. 

14.5 – Os preços são fixos e irreajustáveis.  

14.6 – A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do 

registro, ou por iniciativa da Administração, nos termos da Lei nº 8.666/93, em decorrência de 

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens 

registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo 

novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial deste Município. 

14.7 – A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos 

contratos decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do 

interessado, quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação 

que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria 

Administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo. 

 

15 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

15.1 – Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 

de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 

Município de Correntina – Bahia pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das seguintes multas: 

http://www.correntina.ba.io.org.br/
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a) Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, se já assinado, ou estimado do 

contrato, se não assinado, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo 

máximo de 05 (cinco) dias. 

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, se já assinado, ou estimado do contrato, se 

não assinado, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo. 

15.2 – Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pelo Município de Correntina à licitante vencedora. 

15.3 – Da aplicação das penas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 

15.4 – O recurso ou o pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido à 

autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 

reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

15.5 – Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 e 90 da Lei Federal 

8.666/93, sujeitando-se o infrator às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do 

mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.  

15.6 – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o 

contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os 

seguintes limites máximos: 

15.6.1 – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 

obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-

se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação. 

15.6.2 – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 

fornecimento ou serviço não realizado. 

15.6.3 – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 

realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

15.6.4 – A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

15.7 – As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

15.8 – Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, 

podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa. 

15.9 – Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da 

falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato. 

15.10 – O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem 

prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, garantida 

prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da 

notificação, quando:  

15.10.1 – Não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços. 

15.10.2 – Injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato 

decorrente do Registro de Preços. 

15.10.3 – O fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato, 

decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos incisos do artigo 78 da Lei 

Federal 8.666/93. 

 

16 – TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E ALTERAÇÕES) 

16.1 – Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 

devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar 
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toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição.  

16.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Comissão de Licitação, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

16.3 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 16.2, implicará na inabilitação 

do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

Federal n
o
 8.666/93. 

16.3.1 – Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à Comissão de 

Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente habilitado, que tenha apresentado a 

melhor proposta, ou opinar pela revogação da licitação  

16.4 – Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  

16.4.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada. 

16.5. Para efeito do disposto no item 16.4.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo máximo de 5 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea 

“a”, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura 

se enquadrem na hipótese do item 16.4.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 16.4.1, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

16.6 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item acima, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

16.7 – O disposto nos itens 16.4 e 16.4.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 – A apresentação de envelopes contendo a “Proposta de Preço” e a “Documentação de 

Habilitação” que não propiciem claramente a identificação de seu conteúdo estarão sujeitos a serem 

desconsiderados como participantes deste Processo Licitatório. 

17.2 – Após o encerramento da sessão, todos os envelopes contendo as documentações ficarão em 

poder do Pregoeiro e da Equipe de Apoio e só serão devolvidos após a publicação da homologação e 

da Ata de Registro de Preços ou no Diário Oficial Eletrônico do Município de Correntina 

(www.correntina.ba.io.org.br). 

17.2.1 – Transcorridos 03 (três) dias úteis da publicação acima referida, não havendo reclamação dos 

licitantes, os envelopes serão inutilizados. 

17.3 – Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação ou 

proposta relativa ao presente Pregão. 

17.4 – A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrentes de fato supervenientes, devidamente comprovados, ou anulada, no todo ou em parte, por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.correntina.ba.io.org.br/
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17.5 – O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro, pela 

Equipe de Apoio, licitantes e demais presentes. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas 

devem ser registradas expressamente na própria ata. 

17.5.1 – No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

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

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

habilitação e classificação. 

17.6 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.7 – O Contrato celebrado com base neste Processo Licitatório poderá ser rescindido, por acordo 

entre as partes, e/ou independentemente de interpelação ou procedimento judicial: 

a) No caso de inexecução total ou parcial, bem como pelos motivos enumerados no Art. 78 da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

b) No caso de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do presente contrato. 

c) Quando ficar evidenciada a incapacidade da CONTRATADA, para dar execução ao contrato, ou 

para nele prosseguir. 

d) Se a CONTRATADA transferir o presente contrato, ou a sua execução, no todo ou em parte, sem 

prévia autorização da CONTRATADA. 

e) Se a CONTRATADA falir, entrar em concordata, e liquidação ou dissolução, ou, ainda, ocorrer 

alteração em sua estrutura social que impossibilite ou prejudique a execução do presente instrumento. 

17.8 – No interesse do Município de Correntina, sem que caiba aos participantes qualquer recurso ou 

indenização, poderá a licitação ter: 

a) Adiada sua abertura. 

b) Alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

17.9 – Qualquer informação ou esclarecimento relativo a esta licitação será fornecido pelo Setor de 

Licitações e Contratos de Correntina, diariamente no horário de expediente das 07h30 às 13h30, 

em sua Sede Administrativa com endereço já citado no preâmbulo deste Instrumento. 

17.9.1 – Os atos pertinentes, como resultado, respostas sobre recursos, intimações, comunicados e 

outros relativos à licitação presente, quando necessários serão formalizados através de publicação no 

Diário Oficial Eletrônico do Município de Correntina (www.correntina.ba.io.org.br), ficando os 

interessados em participar ou acompanhar o andamento desta licitação, obrigados a acessá-lo para 

obtenção das informações desejadas. 

17.10 – Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo 

interessado na Sala da Comissão Permanente de Licitações do Município de Correntina, sito à 

Rua da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia, Fone (77) 3488-

3247/2134 e e-mail licita@correntina.ba.gov.br. 

17.11 – A presente licitação é regulada pela Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 

8.666/1993, leis complementares 123/2006 e 147/2014, Lei Municipal 863/2010 e Decreto Municipal 

nº 077/2009 e, ainda, pelas condições gerais constantes neste Edital. 

17.12 – Para dirimir quaisquer questões que, por ventura, venham surgir com a execução do presente 

procedimento licitatório, fica eleito o Foro da Comarca de Correntina, Estado da Bahia, com renúncia 

expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

Correntina – Bahia, 04 de abril de 2019. 

 

 

Nilson José Rodrigues 

Prefeito Municipal 

 

http://www.correntina.ba.io.org.br/
mailto:licita@correntina.ba.gov.br
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2019 

 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – O presente Termo de Referência tem como finalidade de Registro de Preços para eventual e 

futura contratação de empresas para fornecimento de medicamentos, materiais de uso 

hospitalar, odontológico, laboratório e de lavanderia que serão destinados à manutenção da 

Secretaria de Saúde deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do 

Edital, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo: 
LOTE I – Material de Lavanderia e Limpeza Hospitalar 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

ADITIVO ALCALIZANTE LIQUIDO, balde de 50 lts. Composição 

Quimica: Surfactante não-iônico, agentes alcalinizantes, anti-redepositante, 

solubilizante, solvente glicólico, sequestrantes, azulante óptico e veículo 

aquoso. P. Ativo: Associação sinérgica de alcalinizantes e surfactante. 

Prazo de validade de 24 meses da data de fabricação. Embalagem em 

bombonas em polietileno de 50lts 

20 galão 

2 

ALVEJANTE REMOVEDOR DE MANCHAS LIQUÍDO para lavagem 

de roupa, balde de 50lts. Composição Química: Hipoclorito de sódio, 

alcalinizantes, sequestrantes e veículo aquoso. Principio Ativo: Hipoclorito 

de Sódio, cerca de 10%. Prazo de validade de 06 meses da data de 

fabricação. Embalagem em bombonas em polietileno de 50lts 

20 galão 

3 

AMACIANTE DE TECIDO LIQUIDO CONCENTRADO   balde de 50 

lts. Composição: cloreto de diesteraril dimetil amônio, cloreto de 

benzalcônio, hidrótopo, coadjuvante, essência e veículo aquoso. P. Ativo: 

Cloreto de diestearil dimetil amônio. Prazo de validade de 24 meses da 

data de fabricação. Embalagem em bombonas em polietileno de 50lts 

20 galão 

4 

APARELHO DE BARBEAR com 2 (duas) lâminas e fita lubrificante, com 

cabo que oferece controle e facilidade no manuseio. 
1.000 unid 

5 

BOTA DE SEGURANÇA tipo impermeável de uso profissional 

confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça na 

COR BRANCA CANO LONGO  Nº 36 

10 par 

6 

BOTA DE SEGURANÇA tipo impermeável de uso profissional 

confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça na 

COR BRANCA CANO LONGO  Nº 38 

10 par 

7 

BOTA DE SEGURANÇA tipo impermeável de uso profissional 

confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça na 

COR BRANCA CANO LONGO  Nº 40 

10 par 

8 

BOTA DE SEGURANÇA tipo impermeável de uso profissional 

confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça na 

COR BRANCA CANO LONGO  Nº 42 

10 par 

9 

CARRO MULTIFUNCIONAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR e para 

transporte de resíduos, com sistema de fixação dos sacos de lixo através de 

hastes que evitam o rompimento das bordas, respeitando as NRs 32 e 37,  

fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio, cantos 

arredondados que protegem os operadores, rodizios fixos e giratórios em 

aço, acompanhando balde de 30 litros,bolsa coletora em vinil p/90 litros, 

1 unid 
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pá para varreção e placa sinalizadora. 

10 

DESINCRUSTANTE para instrumentos e equipamentos médicos e 

odontológicos com propriedades tensoativas, destinado a limpeza e 

desincrustação de artigos de instrumental médico cirúrgico, odontológico, 

antes da esterilização por métodos físicos ou químicos, em instituições de 

saúde.COMPOSIÇÃO: Nonil fenol polietoxilado (ativo), Tripolifosfato de 

sódio, Fosfato trissódico, Hidróxido de amônia, Borax, Alcanolamida de 

ácido graxo, Água, Aspecto: Produto líquido incolor, solúvel em água. 

Galão de 5 litros. 

30 galão 

11 

DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO DE USO PROFISSIONAL  

para lavagem de roupas, balde de 50lts. Composição Química: Tensoativos 

aniônico, tensoativos não-iônicos, neutralizantes, sequestrantes, 

conservante, branqueador óptico, essência, corante e veículo aquoso. 

Principio Ativo: Associação sinérgica de tensoativos e sequestrantes. Prazo 

de validade de 24 meses da data de fabricação. Embalagem em bombonas 

em polietileno de 50lts 

12 galão 

12 

DISPENSER PARA ALCOOL GEL OU SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO E VALVULA DOSADORA.  Fabricado em Plástico 

ABS na frente e Styron na base, medindo: 28.7x12.5x12.5cm e pesando 

448 gramas, com capacidade do reservatório 900 ml, sistema de dosagem 

que ejeta 1 ml quando acionado e na cor branca na frente e cinza na base. 

Sistema de Abertura travas laterais acionadas por pressão. Fixação na 

parede. 

15 unid 

13 

DISPENSER PARA COPOS DE ÁGUA (200 ML) COM BOTÃO 

POUPA COPOS. Injetado em plástico ABS e tubo em poliestireno, 

Medidas: 55cm (altura) x 14cm (largura) x 20cm (profundidade). Funciona 

ao pressionar o botão na parte inferior do dispenser para soltar o copo. 

10 unid 

14 

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA PAPEL 

COM 2 OU 3 DOBRAS. FABRICADO EM PLÁSTICO, COM 

FIXAÇÃO PARA PAREDE E MEDINDO 32x32x12 CM 

10 unid 

15 

GLUTARALDEÍDO 2%, solução esterelizante e desinfetante com diluição 

para 28 dias. Galão de 5 litros + diluente. 
25 galão 

16 

LIMPADOR CONCENTRADO, indicado na limpeza de pisos e 

superfícies que estejam impregnados com gorduras ou sujidades de 

natureza. Composição Lauril Éter Sulfato de Sódio, Corante, fragância, 

Coadjuvantes, Conservantes, agente de Controle PH, espessante e Veículo, 

em balde com 20 litros. 

25 balde 

17 

LIMPADOR GERAL E DESINFETANTE, concentrado, perfumado, para 

vasos sanitários, pisos, ralos e paredes, em balde com 20 litros. 
25 balde 

18 

LUVA ANTIDERRAPANTE, tamanho G, cano longo, confeccionada em 

borracha natural e resina nitrílica, revestimento interno de verniz silver, 

com superfície externa antiderrapante na palma, dedos e face dorsal, alta 

resistência e conforto, resistência à atrito, perfuração e corte. 

200 par 

19 

LUVA ANTIDERRAPANTE, tamanho M, cano longo, confeccionada em 

borracha natural e resina nitrílica, revestimento interno de verniz silver, 

com superfície externa antiderrapante na palma, dedos e face dorsal, alta 

resistência e conforto, resistência à atrito, perfuração e corte. 

350 par 

20 

LUVA ANTIDERRAPANTE, tamanho P, cano longo, confeccionada em 

borracha natural e resina nitrílica, revestimento interno de verniz silver, 

com superfície externa antiderrapante na palma, dedos e face dorsal, alta 

resistência e conforto, resistência à atrito, perfuração e corte. 

350 par 

21 

NEUTRALIZANTE CONCENTRADO LÍQUIDO (01 - uma - unidade 

por kit) para lavagem de roupas, alcalino líquido, balde de 50 lts 

(umectante) Composição Química: Metabissulfito de Sódio, sulfato de 

10 balde 
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sódio anidro, sequestrantes, agente redutor anti-cloro e veículo alcalino. 

Principio Ativo: Metabissulfito. Prazo de validade de 24 meses da data de 

fabricação. Embalagem em bombonas em polietileno de 50lts. 

22 

PAPEL TOALHA, interfolhado com 2 dobras,  branco, 20cm x 22cm, 

fabricado com fibras celulosicas de alta qualidade. Validade 

indeterminada. Fardo com 1000 folhas.  

600 fardo 

23 

REFIL PARA SABONETEIRA dosadora 800 ml com válvula de escape 

com fragrância de erva-doce. 
20 unid 

24 

SABONETE LÍQUIDO, glicerinado, em balde com 5 litros, concentrado 

com ph neutro (7,0) com poder hidratação da superfície tratada, galão com 

5 litro, data de fabricação e prazo de validade, fragrância de erva-doce. 

40 galão 

25 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CLASSE I, MEDINDO 55CM X60CM 

X0,04 MICRA em resina termoplástica virgem ou Reciclada, capacidade 

nominal para 40 litros, bastante resistente, na cor preta. Embalagem: 

pacote com 100 unidades.  

250 pct 

26 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CLASSE I, MEDINDO 60CM X70CM 

X0,04 MICRA em resina termoplástica virgem ou Reciclada, capacidade 

nominal para 60 litros, bastante resistente, na cor preta. Embalagem: 

pacote com 100 unidades.  

250 pct 

27 

SACO, PLÁSTICO PARA LIXO, CLASSE I, 75 CM X105 CM X 0,04 

micra medindo em resina termoplástica virgem ou reciclada, capacidade 

nominal para 100 litros,bastante resistente, na cor preta. Embalagem: 

pacote com 100 unidades. 

200 pct 

28 

SUPORTE DE METAL PARA CAIXA DE PERFURO CORTANTE DE 

13L. Em arame BTC na cor branca, possui parafusos e buchas para fixação 

na parede e não possui ventosas. 

10 unid 

29 

SUPORTE DE METAL PARA CAIXA DE PERFURO CORTANTE DE 

20L. Em arame BTC na cor branca, possui parafusos e buchas para fixação 

na parede e não possui ventosas. 

10 unid 

 

LOTE II – MATERIAL HOSPITALAR 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

ALMOTOLIA frasco plástico para acondicionar solução, na COR 

BRANCO transparente, com tampa de roscapara vedação, bico reto 

protetor da tampa conjugado, capacidade para 250 ml. 

100 unid 

2 

ALMOTOLIA frasco plástico para acondicionar solução, na cor marrom, 

com tampa de rosca para vedação, bico reto protetor da tampa conjugado, 

capacidade para 500ml. 

100 unid 

3 

APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO E ESTETOSCOPIO 

ADULTO, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com 

mostrador graduado em mmHg, braçadeira com abotoadura, 

confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda 

facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças, 

com borracha especial, apresentam resistência e perfeita vedação, 

acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, procedência 

nacional. 

120 unid 

4 

APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO E ESTETOSCOPIO 

INFANTIL, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, 

com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com abotoadura, 

confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda 

facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças, 

com borracha especial, apresentam resistência e perfeita vedação, 

acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, procedência 

15 unid 
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nacional. 

5 

APARELHO PARA MEDIR GLICOSE COMPATÍVEL COM A TIRA 

DE GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE tipo de amostra: samgue fresco 

total tempo de medição: 5 segundos faixa de medição: 10 a 600mg/ml: 

capacidade da memoria: até 340 resultados com a data e hora; fonte de 

energia uma bateria de lítio de 3 volts; desligamento automático: 2 

minutos; codificação 

Por meio de chip de código; botão de rolagem de memória; liga e desliga 

automaticamente ao inserir e ejetar a tira de teste; Aviso de vencimento de 

tiras;  

80 unid 

6 

APARELHO PARA MEDIR GLICOSE COMPATÍVEL COM A TIRA 

DE GLICEMIA ONE TOUCH tipo de amostra: samgue fresco total tempo 

de medição: 5 segundos faixa de medição: 10 a 600mg/ml: capacidade da 

memoria: até 340 resultados com a data e hora; fonte de energia uma 

bateria de lítio de 3 volts; desligamento automático: 2 minutos; codificação 

Por meio de chip de código; botão de rolagem de memória; liga e desliga 

automaticamente ao inserir e ejetar a tira de teste; Aviso de vencimento de 

tiras;  

5 unid 

7 

APLICADOR VAGINAL DESCARTÁVEL s/graduação com capacidade 

para 5 gramas 
10 unid 

8 

ASPIRADOR DE SECREÇÃO, venturi e vacuômetro com tampa em 

polipropileno/Nylon; Bóia em polipropileno para evitar 

transbordamento; frasco coletor em vidro 500ml, para ar comprimido. 

3 unid 

9 

BOLSA DE COLOSTOMIA, leostomia drenável, transparente, recortável 

19-64mm, cada embalagem contém 10 bolsas com barreiras protetora de 

pele de diâmetro da abertura para estoma recortável de 19 a 64mm e 1 

clipe de fechamento. 

50 pct 

10 

CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE, (jogo com 3 peças na cor 

verde, vermelho e amarelo), material especial para Raio X, não há 

necessidade de retirar do paciente, Alça C.A. de polipropileno de 50mm; 

Fechos tic-tac em nylon de 50mm; 3 cintos de 1,70 metros cada; 

Regulador 50mm em nylon; Fecho Tic-Tac 50mm em nylon. 

4 unid 

11 

COLAR CERVICAL ADULTO, -  sua estrutura apresenta-se em Pvc 

moldado, confeccionado em material macio, porém resistente, com fecho 

em velcro branco, com ventilação por meios de furos. Tamanho: G. 

25 unid 

12 

COLAR CERVICAL ADULTO, -  sua estrutura apresenta-se em Pvc 

moldado, confeccionado em material macio, porém resistente, com fecho 

em velcro branco, com ventilação por meios de furos. Tamanho: M. 

25 unid 

13 

COLAR CERVICAL ADULTO, -  sua estrutura apresenta-se em Pvc 

moldado, confeccionado em material macio, porém resistente, com fecho 

em velcro branco, com ventilação por meios de furos. Tamanho: P. 

25 unid 

14 

COLAR CERVICAL INFANTIL, material polietileno, tipo dobrável, 

plano e infantil, tipo fechamento velcro com 5cm, tamanho médio, uso pré-

hospitalar, aplicação proteção da coluna cervical, características adicionais 

janela traqueal extra grande, apoio mandibular. Tamanho P 

8 unid 

15 

COLAR CERVICAL INFANTIL, material polietileno, tipo dobrável, 

plano e infantil, tipo fechamento velcro com 5cm, tamanho médio, uso pré-

hospitalar, aplicação proteção da coluna cervical, características adicionais 

janela traqueal extra grande, apoio mandibular. Tamanho M 

8 unid 

16 

COLAR CERVICAL INFANTIL, material polietileno, tipo dobrável, 

plano e infantil, tipo fechamento velcro com 5cm, tamanho médio, uso pré-

hospitalar, aplicação proteção da coluna cervical, características adicionais 

janela traqueal extra grande, apoio mandibular. Tamanho G 

8 unid 
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17 

COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, capacidade 2.000ml, 

c/marcação de volume graduada a cada 100 ml, bolsa plástica tipo saco, 

não estéril,em polietileno l; embalagem individual, nº lote, data de 

fabricação, prazo de validade, de acordo com as normas da ANVISA. 

2.500 unid 

18 

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA urinária, preservativo de puro 

látex com extensão de 1,30mt, confeccionado em PVC atóxico e flexível, 

envelope estéril. 

250 unid 

19 ESCOVA CERVICAL, para uso ginecológico, pacotes com 100 unidades. 100 pct 

20 

ESCOVA DUPLA FACE, para assepsia com degermante, escova 

degermante com iodopovidona: dupla face para degermação de pele, 

descartável, com corpo em material plástico, impregnada com 10 ml de 

solução de iodopovidona a 10%, embalagem individual  

750 unid 

21 

ESPATULA DE AYRES, fabricada em madeira, com 19cm de 

comprimento, embalagem com 100unid. 
50 pct 

22 

ESPECULO VAGINAL, tamanho "G", descartável; em polietileno, 

atoxico; com abertura em forma de rosca tipo borboleta; uso unico,estéril; 

embalado em material que garanta sua integridade;  

800 unid 

23 

ESPECULO VAGINAL, tamanho "M", descartável; em polietileno, 

atoxico; com abertura em forma de rosca tipo borboleta; uso unico,estéril; 

embalado em material que garanta sua integridade;  

4.000 unid 

24 

ESPECULO VAGINAL, tamanho "P", descartável; em polietileno, 

atoxico; com abertura em forma de rosca tipo borboleta; uso unico,estéril; 

embalado em material que garanta sua integridade; 

3.000 unid 

25 

KIT DE REANIMADOR MANUAL, tipo AMBU, adulto de balão em 

silicone autoclavável, reservatório em PVC; capacidade mínima de adulto: 

1600ml,; completo (incluido reanimador reutilizáveis, máscara, bolsa 

reservatório e tubo de oxigênio); isento de látex, reutilizável, balão 

texturizado e ergonômico; com válvula rotativa; componentes 

autoclaváveis a 134º, excessão do reservatório de oxigênio. 

8 unid 

26 

KIT DE REANIMADOR MANUAL, tipo AMBU, infantil de balão em 

silicone autoclavável, reservatório em PVC; capacidade mínima do infantil 

500 ml; completo (incluido reanimador reutilizáveis, máscara, bolsa 

reservatório e tubo de oxigênio); isento de látex, reutilizável, balão 

texturizado e ergonômico; com válvula rotativa; componentes 

autoclaváveis a 134º, excessão do reservatório de oxigênio. 

8 unid 

27 

KIT DE REANIMADOR MANUAL, tipo AMBU, neonatal de balão em 

silicone autoclavável, reservatório em PVC; capacidade mínima de adulto: 

1600ml, infantil 500 ml e neonato 250 ml; completo (incluido reanimador 

reutilizáveis, máscara, bolsa reservatório e tubo de oxigênio); isento de 

látex, reutilizável, balão texturizado e ergonômico; com válvula rotativa; 

componentes autoclaváveis a 134º, excessão do reservatório de oxigênio. 

4 unid 

28 

LÂMINA PARA MICROSCOPIA, ponta fosca, dimensões 25,4 x 

76,2mm, caixa com 100unid. 
150 cx 

29 

LANCETA DE SEGURANÇA, para punção digital em aço inoxidável, 

descartável, esterelizada por raios gama, ponta em bisel, embutida em 

corpo plástico, com tampa protetora de fácil remoção; caixa com 100 unid. 

100 cx 

30 

LARINGOSCÓPIO com 04 lâminas curvas em aço inox estérilizável, com 

cabo convencional médio tipo C, para pilhas médias, lâminas com 

87mmx65mm - curva, 108mmx86mm - curva, 128mmx105mm - curva, 

159mmx37mm. 

3 unid 

31 

OTOSCÓPIO para diagnósticos médicos EM FIBRA ÓPTICA, co 

conexão para pera de insuflução, cabo em metal com revestimento 

termoplástico reforçado, acionamento através de botão liga/desliga 

4 unid 
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integrado, acompanhando estojo e Manual de Instruções. 

32 

PRESERVATIVO MASCULINO, com lubrificante, confeccionado em 

látex natural, liso ou texturizado, resistente, atóxico, hipoalergênico, 

formato anatômico com borda acabada em forma de bainha e reservatório 

na extremidade distal. Isento de bolhas, falhas, rugas e furos . Embalagem 

individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os 

dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, 

prazo de validade . O preservativo deverá atender a RDC nº 3 de 

08/01/2002 da ANVISA. 

12.000 unid 

33 

PRESERVATIVO MASCULINO, NÃO LUBRIFICADO, confeccionado 

em látex natural, liso ou texturizado, resistente, atóxico, hipoalergênico, 

formato anatômico com borda acabada em forma de bainha e reservatório 

na extremidade distal. Isento de bolhas e falhas. Embalagem individual 

conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de 

identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de 

validad. O preservativo deverá atender a RDC nº 3 de 08/01/2002 da 

ANVISA 

10 unid 

34 

PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO ADULTO, na cor branca, 

numeradas, em plástico macio e resistente, poroso para escrita com 

esferográfica, bordas traumáticas, lacre inviolável e regulável com no 

mínimo 11 pontos; embalagem: contendo dados de identificação, marca do 

fabricante. 

100 unid 

35 

PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO INFANTIL, na cor azul/rosa, 

numeradas, em plástico macio e resistente, poroso para escrita com 

esferográfica, bordas traumáticas, lacre inviolável e regulável com no 

mínimo 11 pontos; embalagem: contendo dados de identificação, marca do 

fabricante. 

100 unid 

36 

SONDA, URETRAL, Nº 04, descartável, estéril, atóxica, maleável, em 

PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e 

conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

250 unid 

37 

SONDA, URETRAL, Nº 06, descartável, estéril, atóxica, maleável, em 

PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e 

conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

500 unid 

38 

SONDA, URETRAL, Nº 08, descartável, estéril, atóxica, maleável, em 

PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e 

conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

750 unid 

39 

SONDA, URETRAL, Nº 10, descartável, estéril, atóxica, maleável, em 

PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e 

conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

750 unid 

40 

SONDA, URETRAL, Nº 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em 

PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e 

conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

2.000 unid 
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cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

41 

SONDA, URETRAL, Nº 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em 

PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e 

conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

400 unid 

42 

SONDA, URETRAL, Nº 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, em 

PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e 

conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

400 unid 

43 

SONDA, URETRAL, Nº 18, descartável, estéril, atóxica, maleável, em 

PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e 

conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

200 unid 

44 

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, faixa de medição/uso 32°C a 

42°C; resolução 0,1° C erro máximo de indicação + ou - 0,2°C; função 

auto desligamento após 10 minutos; alimentação 01 pilha 1,5volts LR41; 

dimensões aproximadamente 126 x 18 x 10mm; peso aproximado 9,5gr; 

instrumento à prova d’água; não contenha mercúrio. 

200 unid 

45 

TERMÔMETRO DE MAXIMA E MINIMA DIGITAL INTERNA/ 

EXTERNA COM ALARME, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 

: Temperatura Ambiente (Interna);  faixa das medições: -10°C à +50°C; - 

resoluções: ± 0,1 °C; - precisão das medidas: ± 1,0 °C (na faixa de 0°C à 

+50°c) / ± 2,0 °C (fora da faixa de 0°C à +50°C); - Faixa de utilização: -

10°C à +50°C; Temperatura externa - faixa das medições: -50°C à +70°C; 

- resoluções: ±0,1°C; - precisão das medidas: ± 1,0 °C (na faixa de 0°C à 

+50°c) / ± 2,0 °C (fora da faixa de 0°C à +50°C); Com fonte de 

alimentação: 1 pilha de 1,5V - AAA e comprimento do cabo do sensor de 

aproximadamente 2 m. 

20 unid 

46 

TIRA, reagente, para dosagem de glicemia capilar, compatibilidade total 

com aparelho Accu-Chek Active - Roche, contendo dados de identificação 

do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de 

fabricação prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 

50 unidades. 

750 cx 

47 

TIRA, reagente, para dosagem de glicemia capilar, compatibilidade total 

com aparelho One Touch - Jhonson & Jhonson, contendo dados de 

identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, 

data de fabricação prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

Caixa com 50 unidades 

10 cx 

 

LOTE III – MEDICAMENTOS ORAIS CONTROLADOS - PORTARIA 344/98 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 ACIDO VALPROICO comprimido 500MG. 30.000 cpr 

2 ACIDO VALPROICO solução oral 50MG/ML. 300 fra 

3 ALPRAZOLAM 0,5MG comprimido. 15.000 cpr 

4 ALPRAZOLAM 1MG comprimido. 15.000 cpr 
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5 AMITRIPTILINA comprimido 25MG. 70.000 cpr 

6 BIPERIDENO,CLORIDRATO 2MG comprimido. 30.000 cpr 

7 BROMAZEPAM 3MG comprimido. 10.000 cpr 

8 BROMAZEPAM 6MG comprimido. 10.000 cpr 

9 BUPROPIONA 150 MG comprimido. 10.000 cpr 

10 CARBAMAZEPINA 20MG/ML, suspensão oral. 600 fra 

11 CARBAMAZEPINA comprimido.200MG. 100.000 cpr 

12 CARBONATO DE LITIO 300MG comprimido. 25.000 cpr 

13 CLOMIPRAMINA,CLOR. 25MG comprimido. 10.000 cpr 

14 CLONAZEPAN comprimido 0,5MG comprimido. 4.000 cpr 

15 CLONAZEPAN comprimido 2MG comprimido. 100.000 cpr 

16 CLONAZEPAN GOTAS 2,5MG/ML, solução oral. 2.000 fra 

17 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO, 100MG comprimido. 20.000 cpr 

18 CODEINA+ PARACETAMOL 30+500MG comprimido. 25.000 cpr 

19 DIAZEPAN 10MG comprimido. 50.000 cpr 

20 DIAZEPAN 5MG comprimido. 25.000 cpr 

21 FENITOINA SÓDICA 100MG comprimido. 20.000 cpr 

22 FENORBABITAL comprimido 100MG. 90.000 cpr 

23 FENORBABITAL solução oral 40MG/ML. 300 fra 

24 FLUOXETINA 20MG CPS. 100.000 cpr 

25 HALOPERIDOL comprimido 1MG. 1.000 cpr 

26 HALOPERIDOL comprimido 5MG. 30.000 cpr 

27 HALOPERIDOL solução oral 2MG/ML. 500 fra 

28 HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML sol. Injet. 900 amp 

29 LORAZEPAM 1MG comprimido. 3.000 cpr 

30 METILFENIDATO 10MG comprimido. 5.000 cpr 

31 MORFINA, SULFATO 30MG comprimido. 500 cpr 

32 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO cápsula 25MG. 7.000 cpr 

33 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO cápsula 50MG. 7.000 cpr 

34 RISPERIDONA 1MG. 30.000 cpr 

35 RISPERIDONA 3MG. 25.000 cpr 

36 TIORIDAZINA 100MG comprimido. 2.000 cpr 

37 TIORIDAZINA 50MG comprimido. 2.000 cpr 

38 TRAMADOL 50MG comprimido. 5.000 cpr 

 

LOTE IV – MEDICAMENTOS ORAIS - FARMÁCIA BÁSICA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 ALBENDAZOL 400mg, comprimido. 30.000 cpr 

2 ALBENDAZOL 40mg/ml, suspensão. 2.500 fra 

3 AMBROXOL XPE ADULTO 100ML. 3.500 fra 

4 AMBROXOL XPE PED. 100ML. 3.500 fra 

5 AMOXICILINA 500MG cápsula. 100.000 cpr 

6 AMOXICILINA 50MG/ML suspensão oral. 4.000 fra 

7 AMPICILINA 500MG comprimido. 20.000 cpr 

8 AMPICILINA 250MG SUSP. 1.000 fra 

9 AZITROMICINA 500MG comprimido 15.000 cpr 

10 AZITROMICINA 600MG/ML SUSP 1.000 fra 

11 ACICLOVIR 200MG - comprimido  6.000 cpr 

12 ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG, gotas. 2.500 fra 

13 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG. 40.000 cpr 

14 ACIDO FÓLICO 5MG comprimido. 80.000 cpr 

15 ACIDO FÓLICO SOL. ORAL 0,2mg/ml. 100 fra 
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16 ALEDRONATO SÓDICO 70MG comprimido. 2.000 cpr 

17 AMOXICILINA+CLAV. DE POT. 500+125MG comprimido 10.000 cpr 

18 AMOXICILNA+CLAV.DE POT. 125MG+ 31,25MG/5ML suspensão oral 300 fra 

19 ACEBROFILINA 25MG/ML, frasco 120ml. 2.500 fra 

20 ACEBROFILINA 50MG/ML, frasco 120ml. 2.500 fra 

21 AMINOFILINA 100MG comprimido. 3.500 cpr 

22 BENZOATO DE BENZILA SUSP 500 fra 

23 BECLOMETASONA 250MCG, inalação oral. 50 fra 

24 BECLOMETASONA 50MCG, spray, inalação nasal. 50 fra 

25 CARBONATO DE CÁLCIO+VIT. D3 500MG comprimido. 35.000 cpr 

26 CINARIZINA 25MG - comprimido 20.000 cpr 

27 CINARIZINA 75MG - comprimido 10.000 cpr 

28 CEFALEXINA 500MG comprimido 50.000 cpr 

29 CEFALEXINA 50MG/ML SUSP 1.500 fra 

30 CIPROFLOXACINO CLOR. 500MG comprimido 30.000 cpr 

31 COMPLEXO B-, gotas. 500 fra 

32 CEFADROXILA cápsula 500MG 300 cpr 

33 CETOCONAZOL comprimido 200MG 10.000 cpr 

34 CETOCONAZOL CREME 20GRS 1.600 tb 

35 CIMETIDINA 200MG comprimido 2.500 cpr 

36 DEXAMETASONA ELIXIR,1MG/ML 4.000 fra 

37 DEXAMETASONA 0,1% CREME 2.500 tb 

38 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO SOL. 0,4MG/L 3.500 fra 

39 DIPIRONA 500MG comprimido. 100.000 cpr 

40 DIPIRONA GOTAS 10ML. 5.000 fra 

41 DICLOFENACO RESINATO GOTAS 1.000 fra 

42 DICLOFENACO SÓDICO 50MG comprimido 40.000 cpr 

43 DOMPERIDONA 10MG - comprimido. 25.000 cpr 

44 DOMPERIDONA 1MG/ML, suspensão oral, 100ml. 300 fra 

45 

ESCOPOLAMINA,BUTIL.+DIPIRONA SÓDICA 0,67/333, 4MG/ML-

SOL FRASCO COM 20 ML 
2.500 fra 

46 

ESCOPOLAMINA,BUTIL.+DIPIRONA SÓDICA 10/205MG 

COMPRIMIDO 
40.000 cpr 

47 ERITROMICINA,125MG/5ML 300 fra 

48 ERITROMICINA,ESTEREATO 500MG comprimido. 3.000 cpr 

49 ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 10MG COMPRIMIDO 5.000 cpr 

50 

ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 10MG/ML-SOL FRASCO COM 

20 ML 
500 fra 

51 ESTROGÊNIOS CONGUGADOS 0,625mg/g - creme vaginal 10 bisnaga 

52 ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3mg - comprimido 300 cpr 

53 FLUCONAZOL 150MG cápsula. 25.000 cpr 

54 HIDROXIDO DE ALUMINIO, suspensão oral. 3.000 fra 

55 IODETO DE POTASSIO 20 MG/ML XPE 100 ML. 3.000 fra 

 

LOTE V – MEDICAMENTOS ORAIS –  FARMÁCIA BÁSICA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 IBUPROFENO 600MG, comprimido. 120.000 cpr 

2 IBUPROFENO 50MG/ML, solução. 6.000 fra 

3 IVERMECTINA comprimido 6MG. 3.000 cpr 

4 LORATADINA comprimido 10MG. 40.000 cpr 

5 LORATADINA suspensão oral 1MG/ML 4.000 fra 

6 LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG comprimido. 25.000 cpr 
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7 LEVOTIROXINA SÓDICA 88MCG comprimido 3.000 cpr 

8 LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG comprimido. 25.000 cpr 

9 MEBENDAZOL 100MG comprimido. 25.000 cpr 

10 MEBENDAZOL 20MG/ML suspensão oral. 2.500 fra 

11 METOCLOPRAMIDA 10MG comprimido. 35.000 cpr 

12 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML solução oral. 2.500 fra 

13 

METRONIDAZOL 100MG/GMGCREME VAGINAL, Excipiente q.s.p. 

g. Excipientes: água de osmose reversa, ácido cítrico, carmelose sódica, 

metilparabeno e propilparabeno. 

3.000 tb 

14 METRONIDAZOL 250MG comprimido. 50.000 cpr 

15 METRONIDAZOL, BENZOIL 40MG/ML suspensão oral. 1.000 fra 

16 MIKANIA GLOMERATA - xarope 2.500 fra 

17 

MICONAZOL, CREME VAGINAL, Excipiente q.s.p. g. Excipientes: 

água de osmose reversa, ácido cítrico, carmelose sódica, metilparabeno e 

propilparabeno. 

3.000 tb 

18 NEOMICINA + BACITRACINA pomada demartológica. 3.000 tb 

19 NIMESULIDA 100MG comprimido. 55.000 cpr 

20 NIMESULIDA suspensão oral. 2.500 fra 

21 NORFLOXACINO 400MG comprimido. 10.000 cpr 

22 

NISTATINA CREME VAGINAL, Excipiente q.s.p. g. Excipientes: água 

de osmose reversa, ácido cítrico, carmelose sódica, metilparabeno e 

propilparabeno. 

2.500 tb 

23 NISTATINA suspensão oral 100.000UI/ML. 1.000 fra 

24 OMEPRAZOL 20MG capsúlas. 200.000 cpr 

25 PARACETAMOL 200MG/ML solução oral. 5.000 fra 

26 PARACETAMOL 500MG comprimido. 130.000 cpr 

27 PREDNISOLONA,FOSF.SOL.ORAL 1,34MG/ML. 1.000 fra 

28 PERMETRINA 1% loção. 400 fra 

29 POLIVITAMINICO drágeas. 100.000 cpr 

30 PREDNISONA 20MG comprimido. 60.000 cpr 

31 PREDNISONA 5MG comprimido. 40.000 cpr 

32 PROMETAZINA 25MG Ccomprimido 80.000 cpr 

33 RANITIDINA,CLORIDRATO. 150MG -  comprimido 70.000 cpr 

34 SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G - Envelopes 25.000 env. 

35 SIMETICONA 40MG - comprimido. 40.000 cpr 

36 SIMETICONA 75MG/ML, solução oral 8.000 fra 

37 SORO NASAL - Pediátrico 1.000 fra 

38 SORO NASAL - Adulto 1.000 fra 

39 SECNIDAZOL 1000MG comprimido. 5.000 cpr 

40 SINVASTATINA 20MG comprimido. 180.000 cpr 

41 SALBUTAMOL,SULF.AERO 100/DOSE. 50 fra 

42 SULFADIAZINA DE PRATA 1% creme 1.000 bisnaga 

43 SULFA+TRIMET.400MG+80MG comprimido 25.000 cpr 

44 SULFA+TRIMET.SUSP. 40MG+8MG/ML. SOLUÇÃO ORAL 2.000 fra 

45 SULFATO FERROSO 40MG/FE++  comprimido 120.000 cpr 

46 SULFATO FERROSO GTS. 2.000 fra 

47 SULFATO FERROSO XPE 2.000 fra 

48 VARFARINA 5MG  comprimdo 5.000 cpr 

 

LOTE VI – MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA – ANTI-HIPERTENSIVOS, TRATAMENTO DE 

DIABÉTICOS E ANTICONCEPCIONAIS 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 
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1 ACIDO ACETIL SALICILICO 100mg. 250.000 cpr 

2 AMIODARONA 200MG comprimido. 60.000 cpr 

3 ANLODIPINO,BESILATO 5MG comprimido 250.000 cpr 

4 ATENOLOL 25 MG comprimido 200.000 cpr 

5 ATENOLOL 50 MG comprimido 150.000 cpr 

6 CAPTOPRIL 25MG COMP 250.000 cpr 

7 CARVEDILOL 12,5MG comprimido 40.000 cpr 

8 CARVEDILOL 6,25MG comprimido 40.000 cpr 

9 DIGOXINA 0,25MG comprimido. 30.000 cpr 

10 ENALAPRIL,MALEATO 20MG comprimido. 350.000 cpr 

11 ENALAPRIL,MALEATO 5 MG comprimido. 100.000 cpr 

12 ESPIRONOLACTONA comprimido 25MG 50.000 cpr 

13 ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG  150.000 cpr 

14 FUROSEMIDA 40MG comprimido. 180.000 cpr 

15 GLIBENCLAMIDA 5MG comprimido. 300.000 cpr 

16 GLICLAZIDA comprimido LIB, prolongada 30mg. 20.000 cpr 

17 GLICLAZIDA comprimido LIB, prolongada 60mg. 3.000 cpr 

18 HIDROCLORTIAZIDA 25MG, comprimido. 500.000 cpr 

19 INSULINA HUMANA NPH. 100 fra 

20 INSULINA HUMANA REGULAR. 100 fra 

21 ISOSSORBIDA,DINITRATO comprimido 10MG. 1.000 cpr 

22 ISOSSORBIDA,DINITRATO comprimido 5MG SUBLINGUAL 1.000 cpr 

23 LEVONORGESTREL 0,75MCG comprimido 700 cpr 

24 LOSARTANA POT. 100MG comprimido. 10.000 cpr 

25 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG comprimido. 350.000 cpr 

26 

MEDROXIPROGESTERONA,ACETATO 150MG/ML SUSP. 

INJETÁVEL. 
300 amp 

27 METFORMINA,CLORIDRATO 850MG comprimido. 300.000 cpr 

28 METILDOPA 250MG comprimido. 40.000 cpr 

29 METILDOPA 500MG comprimido. 10.000 cpr 

30 METOPROLOL, SUCCINATO 25MG. 50.000 cpr 

31 METOPROLOL,SUCCINATO 50MG. 25.000 cpr 

32 NIFEDIPINO 20MG comprimido. 100.000 cpr 

33 

NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50MG+5MG 

SOL.INJET. 
250 amp 

34 NORETISTERONA 0,35 MG comprimido. 25.000 cpr 

35 PROPRANOLOL,CLORIDRATO 40MG comprimido. 250.000 cpr 

 

LOTE VII – MEDICAMENTOS DO ELENCO EXTRA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

ÁCIDO AMINOBENZÓICO; QUERATINA; PANTOTENATO DE 

CÁCLCIO; NITRATO DE TIAMINA; LEVEDURA; CISTINA 60MG + 

20MG + 60MG + 100MG + 20MG + 20MG 

900 cpr 

2 AMANTADINA 100MG. 300 cpr 

3 ANASTROZOL 1 MG COMPRIMIDO 400 cpr 

4 ATORVASTATINA CALCICA 40MG comprimido 900 cpr 

5 ATORVASTATINA CALCICA 80MG 600 cpr 

6 ATORVASTATINA CALCICA 80MG 300 cpr 

7 

BACLOFENO 10MG; excipiente q.s.p. 1 comprimido. Excipientes: 

amido, celulose microcristalina, lactose, dióxido de silício e estearato de 

magnésio. 

3.000 cpr 

8 BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG comprimido 900 cpr 
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9 

BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO 50 MCG cápsula com pó para 

inalação. Embalagem com 30 capsulas + inalador. 
12 cx 

10 

BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG INALAÇÃO ORAL Solução  para  

inalação  2,5  mcg  por   dose  liberada  (puff) :  frasco  de  4  mL  (60 

doses  liberadas  (60  puffs)  que equivalem a um mês de tratamento) 

acompanhado do inalador. 

25 fr 

11 

BUPRENORFINA 20 MG  adesivos transdermicos.Cada adesivo 

transdérmico contém 20 mg de buprenorfina (libera 20 microgramas/h). 

Excipientes: ácido levulínico, oleiloleato, povidona, Duro-Tak 387-2 

051(poliacrilato sem ligação cruzada), Duro-Tak 387- 2054 (poliacrilato 

com ligação cruzada), tereftalato de polietileno. A ar ea contendo a 

substância ativa é de 25 cm 2.  Embalagem com 2 unidades. 

40 caixa 

12 

CÁLCIO CITRATO MALATO 250 MG + VITAMINA D3 2,5 MCG 

COMPRIMIDO 
600 cpr 

13 

CÁLCIO, VITAMINA D3, MAGNÉSIO, VITAMINA K2 30mg 

comprimido revestido. 
600 cpr 

14 CARBAMAZEPINA 2% suspenção oral com 100 ml 60 frasco 

15 

CIANOCOBALAMINA 6 MCG + CLORIDRATO DE LEVOLISINA 

100 MG + CLORIDRATO DE LEVOCARNITINA 75 MG + 

CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 2 MG + CLORIDRATO DE 

TIAMINA 5 MG + NICOTINAMIDA 10 MG + RIBOFLAVINA 1 MG 

COMPRIMIDO. Excipientes: fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, 

amido, celulose microcristalina, corante amarelo, dióxido de silício, 

estearato de magnésio, vanilina e manitol.  

250 cpr 

16 

CITALOPRAM 20MG excipientes q.s.p. 1 comprimido. Excipiente: 

celulose micro cristalina, lactose monoidratada, amido (milho), 

croscarmelose sódica, copolividona, estearato de magnésio, opadry 

20H58983 branco (agente de revestimento composto de hiprometose, 

dióxido de titânio, propilenoglicol, hiprolose e talco). 

6.000 cpr 

17 CLOBAZAM 10 MG comprimido 1.200 cpr 

18 CLONAZEPAN 0,25 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL 700 cpr 

19 CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO 1.200 cpr 

20 

CLORIDRATO DE AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 

2,5MG/25MG comprimido  
600 cpr 

21 

CLORIDRATO DE BENAZEPRIL + BENSILATO DE ANLODIPINO 

10MG/5MG capsula dura. 
900 cpr 

22 

CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG, excipiente q.s.p. 1 

comprimido. Excipientes: celulose microcristalina, fosfato tricálcico, 

croscarmelose sódica, lactose, estearato de magnésio, dióxido de titânio 

rutilo, óxido de ferro, hidroxipropilmetilcelulose, polietilenoglicol, água 

deionizada. 

900 cpr 

23 

CLORIDRATO DE CIPROEPTADINA 4 MG + TIAMINA (VITAMINA 

B1 - NA FORMA DE CLORIDRATO 0,6 MG + RIBOFLAVINA 

(VITAMINA B2 - NA FORMA DE FOSFATO SÓDICO 0,75 MG + 

PIRIDOXINA (VITAMINA B6 - NA FORMA DE CLORIDRATO 0,67 

MG + NICOTINAMIDA 6,67 MG + ÁCIDO ASCÓRBICO 21,67 MG 

FRASCO 240 ML  

15 frasco 

24 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,1 MG COMPRIMIDO 700 cpr 

25 

CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MGcápsula gelatinosa dura 

com microgrânulos de liberação modificada. 
900 cpr 

26 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO 9.000 cpr 

27 CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG COMPRIMIDO 1.800 cpr 

28 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO 9.000 cpr 
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29 CLORIDRATO DE TRAZODONA 150 MG COMPRIMIDO 600 cpr 

30 CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG COMPRIMIDO 300 cpr 

31 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CAPSULA 3.000 cpr 

32 CLOZAPINA 100 MG COMPRIMIDO 300 cpr 

33 COLECALCIFEROL 50.000 UI comprimido revestivo. 400 cpr 

34 COLECALCIFEROL 7.000 UI comprimido revestivo. 400 cpr 

35 DENOSUMABE 60MG/ML solução injetavel  5 amp 

36 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG comprimido. 600 cpr 

37 DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG comprimido revestido 2.500 cpr 

38 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG comprimido revestido 2.500 cpr 

39 DONEPEZILA 10MG comprimido revestido 300 cpr 

40 DOXASOZINA 2MG COMPRIMIDO 900 cpr 

41 ENZALUTAMIDA 40MG cápsula gelatinosa mole 360 cpr 

42 ESCITALOPRAM 10 MG comprimido. 3.000 cpr 

43 ESCITALOPRAM 15MG COMPRIMIDO 900 cpr 

44 ESCITALOPRAM 20MG COMPRIMIDO 1.500 cpr 

45 

ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG CAPSULA Excipientes: 

ácido tartárico, acácia, hipromelose, dimeticona, talco, hiprolose, 

arragenina, cloreto de potássio, dióxido de titânio, corante amarelo 

crepúsculo, corante indigotina, hipromelose, água purificada.    

300 cpr 

46 

ETORICOXIBE 90 MG. Ingredientes Inativos: Cada comprimido 

revestido de90mg  contém fosfato de cálcio dibásico (anidro), cera de 

carnaúba, croscarmelose sódica, hipromelose, lactose monoidratada, 

estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de titânio e 

triacetato de glicerol 

300 cpr 

47 FENOFIBRATO 250MG capsula dura liberação retardada 600 cpr 

48 

FUMARATO DE FORMOTEROL DE - HIDRATADO 12 MCG + 

BUDESONIDA DE 400 MCG. 
10 fra 

49 

HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 1,25 MG COMPRIMIDO. 

Excipiente: fosfato de cálcio dibásico, amido, dióxido de silício coloidal, 

celulose microcristalina, estearato de magnésio, hipromelose + macrogol, 

dióxido de titânio e água purificada.  

700 cpr 

50 

HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5 MG COMPRIMIDO. 

Excipiente: fosfato de cálcio dibásico, amido, dióxido de silício coloidal, 

celulose microcristalina, estearato de magnésio, hipromelose + macrogol, 

dióxido de titânio e água purificada.  

700 cpr 

51 

HIDROCLOROTIAZIDA + CLORIDRATO DE AMILORIDA 

50MG/5MG comprimido revestivo. 
1.800 cpr 

52 

IBANDRONATO DE SÓDIO MONOIDRATADO 150MG comprimido 

revestido  
200 cpr 

53 INDAPAMIDA 1,5MG. Comprimido de liberação prolongada. 600 cpr 

54 INSULINA HUMALOG 100 UI/ML. 15 fra 

55 INSULINA LANTUS 100 UI/ML. 15 fra 

56 LEVETIRACETAN 750MG comprimido 900 cpr 

57 LEVOFLOXACINO 750MG comprimido revestido. 600 cpr 

58 

LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDOS Caixa com 20 

comprimidos revestidos de 25 mg de levomepromazina. 
15 cx 

59 

LISINATO DE CETOPROFENO 160 MG  Cápsulas de liberação 

prolongada 
300 cpr 

60 LOSARTANA POTÁSSICA + HIDROCLOROTIAZIDA (100+25MG) 900 cpr 

61 

LUTEÍNA; ZEAXANTINA; VITAMINAS E MINERAIS 10MG 

comprimido revestido, caixa com 60 comprimidos. 
600 cpr 

62 MACROGOL 3350 + BICARBONATO DE SÓDIO 0,1775 G+ 40 cx 
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CLORETO DE SÓDIO 0,3507 G + CLORETO DE POTASSIO 0,0466 g 

PÓ EM SACHÊ. Cada sachê contém 14 g. Excipiente: sacarina sódica, 

ciclamato de sódio, dióxido de silício e aroma de limão. Caixa com 20 

sachês. 

63 

MALEATO DE ENALAPRIL + BESILATO DE ANLODIPINO 

5MG/10MG capsula dura. 
400 cpr 

64 METFORMINA 500 MG comprimido revestido. 5.500 cpr 

65 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg com 50 comprimidos 36 Cx 

66 MIRTAZAPINA 30MG COMPRIMIDO 1.200 cpr 

67 

NALTREXONA 50 MG COMPRIMIDO Excipiente: lactose, celulose 

microcristalina, crospovidona, dióxido de silício coloidal, estearato de 

magnésio, opadry amarelo claro 

300 cpr 

68 OLANZAPINA 5 MG comprimido revestido. 900 cpr 

69 

OMEGA 3 (1120 MG DE OLEO DE PEIXE)CAPSULAS 

GELATINOSAS. EMBALAGEM COM 30 CAPSULA 
30 cx 

70 

OXCARBAMAZEPINA 60 MG/ML FRASCO. Cada 1mL de suspensão 

oral contém 60 mg de oxcarbazepina. Excipientes: celulose dispersível, 

metilparabeno, estearato de macrogol 400, propilenoglicol, propilparabeno, 

sacarina sódica, ácido sórbico, solução de sorbitol, ácido ascórbico e 

aroma amarelo limão-ameixa. 

150 frasco 

71 OXCARBAZEPINA 300 MG comprimido. 1.800 cpr 

72 OXCARBAZEPINA 600 MG comprimido. 1.800 cpr 

73 OXIBUTININA 5MG comprimido 1.800 cpr 

74 

PANTOPRAZOL 40MG: na forma de pantoprazol sódico sesquiidratado. 

Excipientes q.s.p. 1 comprimido (carbonato de sódio, citrato de trietila, 

óxido de ferro amarelo, crospovidona, dióxido de silício coloidal, dióxido 

de titânio, estearato de cálciomanitol, hipromelose, macrogol, polímero do 

ácido metacrílico e acrilato de etila, povidona). 

900 cpr 

75 PERICIAZINA 4% FRASCO COM 20 ML 50 fra 

76 

PREGABALINA 150MG. Composição: Cada cápsula de150 MG contém 

150 mg de pregabalina, respectivamente. Excipientes: lactose 

monoidratada, amido de milho e talco. 

600 cpr 

77 

PREGABALINA 75MG Composição: Cada cápsula de 75 MG contém 75 

mg de pregabalina, respectivamente. Excipientes: lactose monoidratada, 

amido de milho e talco. 

600 cpr 

78 PRIMIDONA 100MG capsula dura 600 cpr 

79 PROPAFENONA 300MG comprimido revestido. 1.000 cpr 

80 

RISEDRONATO SÓDICO 35MG comprimido revestido de liberação 

retardada 
400 cpr 

81 RISPERIDONA 1MG/ML- FR 30ML. 50 fr 

82 RIVAROXABANA 20 MG comprimido. 1.680 cpr 

83 ROSUVASTATINA 10MG comprimido revestido 1.500 cpr 

84 ROSUVASTATINA 5MG comprimido revestido 1.500 cpr 

85 

SILIMARINA 100mg comprimido revestido embalagem com 30 

comprimidos. 
800 cpr 

86 SITAGLIPTINA 100 MG comprimido 900 cpr 

87 

SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850 MG comprimido 

revestido. 
900 cpr 

88 

SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO SÓDICO DE 

CONDROITINA 1,2G. Excipientes: polietilenoglicol 400, bicarbonato de 

sódio, ácido cítrico anidro, sacarina sódica, ciclamato sódico, aspartame e 

essência de limão. Sachês de 4,135g cada. 

300 unid 

89 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG comprimidos 300 cpr 
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revestidos. 

90 

SUPLEMENTO ALIMENTAR A BASE DE AMINOACIDOS DE 

CADEIA RAMIFICADA:  967MG DE L-LEUCINA + 511 MG DE L-

ISOLEUCINA + 505 MG DE VALINA INDICADO PARA O GANHO 

DE MASSA MUSCULAR. EMBALAGEM COM 150 CAPSULAS 

5 unid 

91 

SUPLEMENTO ALIMENTAR A BASE DE CREATINA 

MONOIDRATADA (ARGININA, GLICINA E METIONINA), 

INDICADA PARA GANHO DE MASSAR CORPORAL. 

EMBALAGEM COM 300 GR 

15 unid 

92 TAMOXIFENO 20 MG COMPIMIDO 600 cpr 

93 TIMOMODULINA 20MG/5ml. 50 fra 

94 

TOPIRAMATO 100MG comprimido revestido. Excipientes: Lactose, 

celulose microcristalina, colpovidona, amidoglicolato sódico, amido, 

dióxido de silício, estearato de magnésio vegetal, hidroxipropilmeticulose, 

polietilenoglicol, dióxido de titânio, álcool etílico, água deionizada. 

600 cpr 

95 TOPIRAMATO 50MG COMPRIMIDO 600 cpr 

96 VALPROATO DE SODIO 50MG/ML xarope 50 frasco 

97 VENLAFAXINA 150MG CAPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 600 cpr 

98 

VITAMINA B1 (NITRATO DE TIAMINA) 100 MG + VITAMINA B6 

(CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 100 MG + VITAMINA B12 

(CIANOCOBALAMINA)  5.000 MCG COMPRIMIDO.Excipientes:  

carbonato  de  cálcio,  celulose  microcristalina,  cera  alba,  cera  de  

carnaúba,  galactomanan,  carmelose  sódica,  amidoglicolato  de  sódio,  

dióxido  de  silício,  dióxido  de  titânio, estearato de magnésio, farinha de 

trigo, gelatina, glicerol, goma arábica, hietelose, laca vermelha, lactose, 

povidona, sacarose, talco 

600 cpr 

99 ZOPICLONA 7,5 MG COMPRIMIDO 90 cpr 

 

LOTE VIII – MATERIAIS E SOLUÇÕES HOSPITALARES  MEDICAMENTOS DO ELENCO 

EXTRA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

ÁGUA OXIGENADA, 10 volume, solução tópica, embalagem frasco com 

1000ml. 
10 unid 

2 ÁGUA PARA INJEÇÃO, solução injetável, frasco com 10ml. 2.500 unid 

3 ALCOOL 70%, solução, frasco plástico transparente, frasco de 1000ml. 1.800 unid 

4 

ALCOOL EM GEL, a 70%, fragrância agradável, para assepsia das mãos, 

com dados do fabricante, data de fabricação, Galão com 5 litros 
5 unid 

5 

ALCOOL EM GEL, a 70%, fragrância agradável, para assepsia das mãos, 

embalagem de 500 ml cada, com dados do fabricante, data de fabricação,  
300 fra 

6 ALCOOL IODADO 0,1%, frasco plástico opaco, embalagem com 1000ml. 300 unid 

7 

CAL SODADA Composição: Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, 

água e etil violeta com nítida viragem de cor. Galão com 5 kg 
1 galão 

8 

DERMO SUAVE TÓPICO 10% IODOPOVIDONA que equivale a 1% de 

iodo ativo solução aquosa, uso tópico, frasco com 1000ml. 
160 fra 

9 

DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%, sabonete líquido; antiséptico; 

embalagem 1000ml. 
160 fra 

10 ÉTER SULFÚRICO, embalagem em vidro, quantidade 1000ml. 12 fra 

11 

FIXADOR AUTOMÁTICO, concentrado, conjunto para preparar 38 litros, 

caixa com duas doses de 19litros. 
12 unid 

12 

FIXADOR CITOLÓGICO 100ML solução spray para fixação de 

esfregaços  vaginais. 
100 unid 

13 

FORMOL, PA, 40%. Embalagem: frasco de vidro com 1000 ml , com 

dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de 
12 unid 
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validade. 

14 

GEL ECG, ULTRASOM, gel condutor, sem sais, incolor, inodoro, não 

gorduroso, umectante, solúvel em água e pH neutro; frasco com 5kg. 
50 unid 

15 

GLICERINA LIQUIDA, frasco plástico opaco; embalagem: frasco com 1 

litro. 
5 fra 

16 

LIMPA SISTEMA para processadora automática; embalagem: frasco de 1 

litro. 
5 fra 

17 

PORTA LÂMINA TIPO FRASCO PLASTICO PARA 3 LÂMINAS. 

Fabricado em polipropileno (PP) transparente, com divisórias internas para 

armazenamento de 03 lâminas e tampa rosqueável. 

100 unid 

18 

REFIL PARA DISPENSE DE ALCOOL GEL 70 %. Refil com 800 ml, 

com válvula de escape com fragrância agradável para assepsia das mãos, 

com dados do fabricante e data de fabricação. 

50 unid 

19 

REVELADOR PARA PROCESSADORA automática de raio X, 

concentrado para fazer 38 litros (2 doses de 19litros), com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 

validade. 

20 fra 

20 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%/ML, solução injetável, 

límpida, estéril, apirogênica, ampola em PVC, transparente, ampola com 

10ml. 

2.000 amp 

21 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%/ML, solução injetável, 

límpida, estéril, apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema fechado, 

frasco com 100ml. 

1.000 fra 

22 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%/ML, solução injetável, 

límpida, estéril, apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema fechado, 

frasco com 250ml. 

4.000 fra 

23 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%/ML, solução injetável, 

límpida, estéril, apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema fechado, 

frasco com 500ml. 

10.000 fra 

24 

SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, solução injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema fechado, frasco com 

250ml. 

1.000 fra 

25 

SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, solução injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema fechado, frasco com 

500ml. 

6.000 fra 

26 

SOLUÇÃO DE MANITOL 200, solução injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema fechado, frasco com 

200ml. 

200 fra 

27 

SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO 8,6MG/ML + 0,3MG/ML + 

0,33MG/ML, solução injetável, límpida, estéril, apirogênica, bolsa em 

PVC, transparente sistema fechado, frasco com 500ml. 

7.000 fra 

28 

SOLUÇÃO DEGERMANTE, iodopovidona (PVPI), solução iodo 

pensoativo, concentração a 10% (teor de iodo 1%), forma farmacêutica, 

embalagem de 1000ml. 

240 fra 

29 

SOLUÇÃO GLICO-FISIOLOGICA (40,0 + 1,8) MG/ML solução 

injetável, límpida, estéril, apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema 

fechado, frasco com 500ml. 

10.000 fra 

30 VASELINA LÍQUIDA  1000 ML 1 fra 

31 VASELINA SÓLIDA 400 GR. 1 pote 

 

LOTE IX – MEDICAMENTOS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 CEFALOTINA 1 G PÓ INJ FA VD INC + ampola DIL. 10.000 amp 
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2 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G Pó sol. Injet., IV  10 ML. 10.000 amp 

3 CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG sol. injet. IV  amp.10 ML. 500 amp 

4 DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML solução injetável, amp. 2 ML. 1.000 amp 

5 DICLOFENACO, DIETILAMÔNIO 11,6MG/G - gel - 60GR. 60 tb 

6 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML sol. injetável, amp.2 ML. 20.000 amp 

7 EFEDRINA 50MG/ML solução injetável, ampola 1ML. 150 amp 

8 ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,2ML IV/SC. 100 amp 

9 EPINEFRINA 1 MG/M solução injetável, ampola 1 ML. 3.000 amp 

10 FENOTEROL GTS 20ML (G). 150 fra 

11 FITOMENADIONA 10 MG/ML sol.Injet., EV/IM amp.1 ML. 1.000 amp 

12 

FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO 

MONOBÁSICO (0,06g/ML + 0,16g/ML) - Fleet Glicerinado 
700 unid 

13 FUROSEMIDA 10 MG/ML solução injetável, amp.2 ML. 8.000 amp 

14 GENTAMICINA 10 MG/ML solução injetável, amp. 2 ML. 1.000 amp 

15 GENTAMICINA 40MG/ML solução injetável, amp.2 ML. 2.000 amp 

16 GENTAMICINA 80MG/ML solução injetável, amp. 2 ML. 3.000 amp 

17 GLICONATO DE CALCIO 100 MG/ML sol.Injet.amp.10 Ml 300 amp 

18 GLICOSE 25% solução injetável, ampola PL INC X 10 ML. 3.000 amp 

19 GLICOSE 50% solução injetável, ampola PL INC X 10 ML. 3.000 amp 

20 

HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25 ML sol.Inj. amp. 0,25 ML 

Subcutanea. 
6.000 amp 

21 HIDROCORTISONA 100 MG PÓ LIOF SOL. INJ FA 2 ML. 4.500 amp 

22 HIDROCORTISONA 500 MG PÓ SOL. INJ  FA4 ML. 7.000 amp 

23 IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL INAL 20ML ATROV. 400 fra 

24 METILERGOMETRINA,MALEATO 0,2 MG/ML sol.injet.amp.1ML. 1.500 amp 

25 METOPROLOL, SUCCINATO, Sol.Injet. 1MG/ML. 50 amp 

26 METRONIDAZOL 5 MG/ML SIST FECH X 100 ML. 500 amp 

27 NEOSTIGMINE 0,5 MG/ML SOL. INJ ampola AMB X 1 ML 1.000 amp 

28 NOREPINEFRINA, CLORID., Sol.Injet.1MG/ML amp. 4 ML. 500 amp 

29 NORIPURUM 20 MG/ML sol. injetável, EV amp. 5 ML. 150 amp 

30 OCITOCINA 5 UI/ML SOL. INJ ampola AMB X 1 ML. 1.000 amp 

31 OMEPRAZOL 40 MG PÓ LIOF solução injet., IV amp.10 ML. 1.500 amp 

32 ONDANSENTRONA (CLORIDRATO) ampola 4 MG/2 ML. 2.000 amp 

33 OXACILINA 500MG PÓ LIOF solução injetável, FA 3 ML. 2.500 amp 

34 PIRACETAM 200 MG/ML solução injetável, amp.5 ML. 400 amp 

35 PROMETAZINA, cloridr. 25 MG/ML sol. Injet. amp. 2 ML. 2.000 amp 

36 SULFATO DE MAGNESIO 50% sol.injetável, amp.10 ML. 200 amp 

37 SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML sol. Inj.1 ML. 250 amp 

38 VITELINATO DE PRATA 10% - 5ml 50 fra 

 

LOTE X – MEDICAMENTOS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML solução injet. amp.5 ML. 5.000 amp 

2 ACIDO TRANEXÃMICO 5 PCC solução injet. 5 ML amp. 1.000 amp 

3 AMICACINA 500 MG solução injetável, amp.2 ML. 800 amp 

4 AMINOFILINA 24 MG/ML solução injetável, amp.10 ML. 700 amp 

5 AMIODARONA 50 MG/ML solução injetável, amp.3 ML. 700 amp 

6 AMPICILINA 1 G PO solução injetável,  amp.5 ML. 3.000 amp 

7 AMPICILINA 500 MG PO solução injetável,  amp.5 ML. 850 amp 

8 ANTI-RHO - IMUNOGLOBULINA solução injetável 40 amp 

9 ATRACÚRIO, BESILATO 10MG/ML - 5ML solução invetv 300 amp 

10 ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML sol. injet. amp.1 ML. 1.200 amp 
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11 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO INJ FA  2.500 amp 

12 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI S.Injt.10 ML. 500 amp 

13 BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 S.Injt.10 ML. 50 amp 

14 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % sol.injet., amp.10 ML. 300 amp 

15 BROMETO DE ROCURÔNIO 10 MG/ML AMP. C/ 5 ML. 200 amp 

16 BROMOPRIDA 5MG/ML sol.injetável, IM/IV amp. 2 ML. 500 amp 

17 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML FA1ML. 700 amp 

18 

BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA 4 MG 5 ML FA 5 

ML. 
10.000 amp 

19 CETOPROFENO 50 MG/ML sol.injet., IM amp.2 ML. 5.000 amp 

20 CETOPROFENO 50 MG/ML sol.injetável, EV amp. 2 ML. 2.500 amp 

21 CIMETIDINA 150 MG/ML solução injetável, amp.2 ML. 4.000 amp 

22 CIPROFLOXACINO 2 MG/ML SIST FECH X 200 ML. 1.500 amp 

23 CLONIDINA 150 MCG/ML. AMPOLA COM 1 ML 100 amp 

24 CLOR.DE DOPAMINA 5MG/ML sol. injetável, amp.10ML. 300 amp 

25 CLOR.DE ETILEFRINA 10 MG/ML sol. injet., CT amp.1 ML. 1.500 amp 

26 CLOR.DE HIDRALAZINA 20MG/ML SOL.INJN amp. 1ML. 450 amp 

27 CLOR.METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML sol. inj. amp.2 ML. 4.800 amp 

28 CLOR.RANITIDINA 25 MG/ML solução injet.amp.2 ML. 4.000 amp 

29 CLORANFENICOL 1000 MG Pó Sol.Injet.amp.10 ML. 500 amp 

30 CLORETO DE POTÁSSIO 10% sol.Injet. amp.10 ML. 500 amp 

31 CLORETO DE SÓDIO 20 % sol.Injet., amp.10 ML. 500 amp 

32 CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG solução injetável. 100 amp 

33 

CLORIDRATO DE BUPIVACAINA + EPINEFRINA 0,5%  AMPOLA 

20 ML. 
600 frasco 

34 

CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5 MG/ML + GLICOSE 80 MG/ML 

solução injet. amp.4ML. 
1.000 amp 

35 

CLORIDRATO DE LIDOCAINA + EPINEFRINA 2 % AMPOLA COM 

20 ML. 
1.000 frasco 

36 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10% - Spray 10 amp 

37 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% sol.injet., FRASCO COM 20 ML 2.000 frasco 

38 

CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/G GEL. Bisnaga com 30 

gramas. 
400 unid 

39 COMPLEXO B solução injetável, ampola VD AMB X 2 ML. 5.000 amp 

40 DEXAMETASONA 2 MG/ ML solInjet. amp.1 ML. 6.000 amp 

41 DEXAMETASONA 4 MG/ ML sol. injet., amp.2,5 ML. 10.000 amp 

42 DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML sol. Injet., amp. 3 ML. 10.000 amp 

43 DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA. 1.500 amp 

44 DOBUTAMINA 250MG/20ML. 150 amp 

 

LOTE XI – MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONTROLADOS - PORTARIA 344/98 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 CETAMINA - S(+) 50 MG/ML solução injet. Amp.10 ML. 150 amp 

2 CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML S. injet, amp10 ML. 200 amp 

3 CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML Sol. Inj.amp 2 ML. 700 amp 

4 

CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1%+CLORIDRATO DE 

FENILEFRINA 0,1% SOL.OFT.ESTÉRIL. 
50 fra 

5 CLORPROMAZINA,clor. 5MG/ML S.Inj., amp. 5ML 500 amp 

6 DIAZEPAN 5 MG/ML solução injetável, ampola VD X 2 ML. 3.000 amp 

7 ETOMIDATO 2MG/ML. Ampola com 10 mL. 200 frasco 

8 FENITOÍNA SÓDICA solução injetável, 50MG/ML amp. 350 amp 

9 FENOBARBITAL 100 MG/ML solução injetável, amp. 2 ML. 1.500 amp 
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10 

FENTANILA, CITRATO SOLUÇÃO INJETÁVEL 78,5MG/ML 

(EQUIVALENTE A 50MCG DE FENTANILA). - USO ESPINHAL / IV 

2ML INJETÁVEL - uso espinhal: citrato de fentanila 78,5mcg 

(equivalente a 50mcg de fentanila). Excipientes q.s.p.ampolas de 2ml 

700 amp 

11 FLUMAZENIL 0,1MG/ML solução injetável, amp  5 ML. 50 amp 

12 HALOPERIDOL 5 MG/ML solução injetv, ampola  X 1 ML. 1.000 amp 

13 MIDAZOLAM 15 MG solução injetv, ampola 15MGX 3 ML. 700 amp 

14 

MISOPROSTOL 200 MCG COMPRIMIDO VAGINAL. Composição: 

Dióxido de silício coloidal, Lactose spray dried, Estearato de magnésio, 

Croscarmelose sódica. 

30 cpr 

15 PROPOFOL 10 MG/ML EMU INJ ampola VD INC 20 ML. 200 amp 

16 

SEVOFLURANO 1MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA. Frasco com 250 

mL 
5 amp 

17 SULFATO DE MORFINA 0,2MG/ML Sol.Inj.,amp.1ML. 500 amp 

18 SULFATO DE MORFINA 10MG/ML S.Inj.amp.2ML. 1.000 amp 

19 SULFATO DE MORFINA 1MG/ML Sol.Inj.l,amp.2ML. 10 amp 

20 TRAMADOL 50 MG/ML solução injetável, amp.2 ML. 2.000 amp 

 

LOTE XII – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

AGULHA DESCARTAVEL, dimensões 13 x 0,33mm, de coleta de 

sangue, para sistema a vacuo, de uso unico, estéril, caixa com 100 

unidades. 

15 cx 

2 

AGULHA DESCARTAVEL, dimensões 13 x 4,5mm, de coleta de sangue, 

para sistema a vacuo, de uso unico, estéril, caixa com 100 unidades. 
60 cx 

3 

AGULHA DESCARTAVEL, dimensões 25 x 7mm, de coleta de sangue, 

para sistema a vacuo, de uso unico, estéril, , caixa com 100 unidades. 
150 cx 

4 

AGULHA DESCARTAVEL, dimensões 25 x 8mm, de coleta de sangue, 

para sistema a vacuo, de uso unico, estéril, caixa com 100 unidades. 
150 cx 

5 

AGULHA DESCARTAVEL, dimensões 30 x 7mm, de coleta de sangue, 

para sistema a vacuo, de uso unico, estéril,caixa com 100 unidades. 
200 cx 

6 

AGULHA DESCARTAVEL, dimensões 30 x 8mm, de coleta de sangue, 

para sistema a vacuo, de uso unico, estéril, caixa com 100 unidades. 
200 cx 

7 

AGULHA DESCARTAVEL, dimensões 40 x 12mm, de coleta de sangue, 

para sistema a vacuo, de uso unico, estéril, caixa com 100 unidades. 
150 cx 

8 

AGULHA hipodermica, 20 x 5,5mm, descartavel, estéril, atoxica, 

apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, caixa 

com 100 unidades 

200 cx 

9 

AGULHA TUOHY EPIDURAL 17g X 90 mm,  descartável, estéril, 

atóxica, apirogenica, Embalagem individual.  
70 unid 

10 

AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 22g x 3½", descartável, 

estéril, atóxica, apirogenica, com bisel tipo "quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, cânula de parede fina, canhão luer lok. 

150 unid 

11 

AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 23g x 3½", descartável, 

estéril, atóxica, apirogenica, com bisel tipo "quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, cânula de parede fina, canhão luer lok 

150 unid 

12 

AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 25g x 3½", descartável, 

estéril, atóxica, apirogenica, com bisel tipo "quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, cânula de parede fina, canhão luer lok. 

500 unid 

13 

AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 26g x 3½", descartável, 

estéril, atóxica, apirogenica, com bisel tipo "quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, cânula de parede fina, canhão luer lok. 

200 unid 

14 AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 27g x 3½", descartável, 50 unid 
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estéril, atóxica, apirogenica, com bisel tipo "quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, cânula de parede fina, canhão luer lok 

15 CATETER EPIDURAL 16G. Embalagem individual. 70 unid 

16 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 14G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, atraumática, bisel trifacetado, tipo 

uso descartável, estérilidade estéril. 

2.000 unid 

17 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 16G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, atraumática, bisel trifacetado, tipo 

uso descartável, estérilidade estéril. 

2.000 unid 

18 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 18G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, atraumática, bisel trifacetado, tipo 

uso descartável, estérilidade estéril. 

3.000 unid 

19 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 20G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, atraumática, bisel trifacetado, tipo 

uso descartável, estérilidade estéril.. 

5.000 unid 

20 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 22G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, atraumática, bisel trifacetado, tipo 

uso descartável, estérilidade estéril. 

10.000 unid 

21 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 24G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, atraumática, bisel trifacetado, tipo 

uso descartável, estérilidade estéril. 

8.000 unid 

22 KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 5FX13 CM 7 unid 

23 KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 7FX20 CM 15 unid 

24 

KIT DRENAGEM MEDIASTINAL DE 22mm composto de: 1 dreno de 

tórax em pvc atóxico, transparente, flexível, multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 adaptadores tipo Luer, 1 tubo extensor de pvc 

siliconizado, atóxico, flexível, transparente, de fácil ordenha, com 1,20 m 

de comprimento e pinça corta fluxo. 1 frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de transporte, capacidade para 2000 ml. 

10 unid 

25 

KIT DRENAGEM MEDIASTINAL DE 24mm composto de: 1 dreno de 

tórax em pvc atóxico, transparente, flexível, multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 adaptadores tipo Luer, 1 tubo extensor de pvc 

siliconizado, atóxico, flexível, transparente, de fácil ordenha, com 1,20 m 

de comprimento e pinça corta fluxo. 1 frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de transporte, capacidade para 2000 ml. 

10 unid 

26 

KIT DRENAGEM MEDIASTINAL DE 26mm composto de: 1 dreno de 

tórax em pvc atóxico, transparente, flexível, multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 adaptadores tipo luer, 1 tubo extensor de pvc 

siliconizado, atóxico, flexível, transparente, de fácil ordenha, com 1,20 m 

de comprimento e pinça corta fluxo. 1 frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de transporte, capacidade para 2000 ml. 

10 unid 

27 

KIT DRENAGEM MEDIASTINAL DE 28mm composto de: 1 dreno de 

tórax em pvc atóxico, transparente, flexível, multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 adaptadores tipo luer, 1 tubo extensor de pvc 

siliconizado, atóxico, flexível, transparente, de fácil ordenha, com 1,20 m 

de comprimento e pinça corta fluxo. 1 frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de transporte, capacidade para 2000 ml. 

10 unid 

28 

KIT DRENAGEM MEDIASTINAL DE 32mm composto de: 1 dreno de 

tórax em pvc atóxico, transparente, flexível, multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 adaptadores tipo luer, 1 tubo extensor de pvc 

siliconizado, atóxico, flexível, transparente, de fácil ordenha, com 1,20 m 

de comprimento e pinça corta fluxo. 1 frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de transporte, capacidade para 2000 ml. 

10 unid 
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29 

KIT DRENAGEM MEDIASTINAL de 36mm composto de: 1 dreno de 

tórax em pvc atóxico, transparente, flexível, multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 adaptadores tipo luer, 1 tubo extensor de pvc 

siliconizado, atóxico, flexível, transparente, de fácil ordenha, com 1,20 m 

de comprimento e pinça corta fluxo. 1 frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de transporte, capacidade para 2000 ml. 

10 unid 

30 

KIT DRENAGEM MEDIASTINAL de 38mm composto de: 1 dreno de 

tórax em pvc atóxico, transparente, flexível, multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 adaptadores tipo luer, 1 tubo extensor de pvc 

siliconizado, atóxico, flexível, transparente, de fácil ordenha, com 1,20 m 

de comprimento e pinça corta fluxo. 1 frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de transporte, capacidade para 2000 ml. 

10 unid 

31 

SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, 

n.º 19. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 

dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 

estérilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

2.000 unid 

32 

SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, 

n.º 21. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 

dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 

estérilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

5.000 unid 

33 

SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, 

n.º 23. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 

dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 

estérilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

8.000 unid 

34 

SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, 

n.º 25. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 

dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 

estérilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

12.000 unid 

35 

SERINGA 1 ML transparente, estéril, em polipropileno,descartável, 

atóxica, êmbolo com pistão lubrificado, apirogênica , atraumática, cilindro 

reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml; de 1 

ml; com números e traços legíveis, com anel de retenção que impeça o 

desprendimento do embolo do cilindro, com agulha 13x0,45, modelo 

trifacetada e q garanta conexões seguras,flange c/ formato devidamente 

adequadoe ajustado ao cilindro, sem rebarbas e arestas. 

30.000 unid 

36 

SERINGA de 10ml, descartável, com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e 

tracos legíveis, com anel de retenca o que impeça o desprendimento do 

embolo do cilindro, BICO SEM ROSCA e que garanta conexoes seguras, 

flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado 

ao cilindro. 

50.000 unid 

37 

SERINGA de 20ml, descartável, com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e 

tracos legíveis, com anel de retenca o que impeça o desprendimento do 

embolo do cilindro, BICO SEM ROSCAe que garanta conexoes seguras, 

flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado 

ao cilindro. 

25.000 unid 

38 SERINGA de 3ml, descartável, com agulha 25 x 7mm, estéril, em 40.000 unid 
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polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e 

tracos legíveis, com anel de retenca o que impeça o desprendimento do 

embolo do cilindro, BICO SEM ROSCA e que garanta conexoes seguras, 

flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado 

ao cilindro 

39 

SERINGA de 5ml, descartável, com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e 

tracos legíveis, com anel de retenca o que impeça o desprendimento do 

embolo do cilindro, BICO SEM ROSCA e que garanta conexoes seguras, 

flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado 

ao cilindro. 

50.000 unid. 

40 

TUBO cirúrgico de látex natural fino n.º 200 resistente a traçao, sem 

emendas, não esteril, compativel com processo de esterilizaçao a vapor.a 

embalagem devera conter prazo de validade, n.º do lote, fabricaçao e 

procedencia.isento de registro no ms. Fabricado com látex 100% puro. 

Pacote com 15 metros 

10 pct 

41 

TUBO DE SILICONE modelo 204, dimensões 6mm interno x 12mm 

externo, não estéril, parede interna lisa e espessura uniforme, semi 

transparente e com alta flexibilidade e extrema resistência a tração; estável 

a temperaturas de: -20°C a 200°C; embalagem rolo com 15metros. 

10 unid 

42 

TUBO DE SILICONE modelo 205, dimensões 8mm interno x 11,5mm 

externo, não estéril, parede interna lisa e espessura uniforme, semi 

transparente e com alta flexibilidade e extrema resistência a tração; estável 

a temperaturas de: -20°C a 200°C; embalagem rolo com 15metros. 

7 unid 

 

LOTE XIII – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

CAIXA COLETORA, para matérias perfuro cortantes, capacidade para 07 

litros, resistente a perfurações, com revestimento impermeabilizante, 

contendo fundo rígido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e 

bandeja coletora de resíduos líquidos; caixa de cor amarela e conter 

simbologia de acordo com a codificação, em conformidade com as normas 

ABNT NBR 13853.  

100 unid 

2 

CAIXA COLETORA, para matérias perfuro cortantes, capacidade para 13 

litros, resistente a perfurações, com revestimento impermeabilizante, 

contendo fundo rígido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e 

bandeja coletora de resíduos líquidos; caixa de cor amarela e conter 

simbologia de acordo com a codificação, em conformidade com as normas 

ABNT NBR 13853.  

600 unid 

3 

CAIXA COLETORA, para matérias perfuro cortantes, capacidade para 20 

litros, resistente a perfurações, com revestimento impermeabilizante, 

contendo fundo rígido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e 

bandeja coletora de resíduos líquidos; caixa de cor amarela e conter 

simbologia de acordo com a codificação, em conformidade com as normas 

ABNT NBR 13853.  

1.000 unid 

4 

CLAMP UMBILICAL, descartável, confeccionado em plástico resistente, 

estéril, com abertura asséptica, em papel grau cirúrgico, embalagem 

unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de validade, 

número do lote e registro no Ministério da Saúde. 

1.000 unid 

5 ECRAN PARA CHASSI 35 X 43 para processadora de raio-x automatica. 2 unid 

6 

FILME, radiologico, dimensões 18 x 24cm. Embalagem: caixa com 100 

películas. 
35 cx 
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7 

FILME, radiologico, dimensões 24 x 30cm. Embalagem: caixa com 100 

películas. 
35 cx 

8 

FILME, radiologico, dimensões 30 x 40cm. Embalagem: caixa com 100 

películas. 
40 cx 

9 

FILME, radiologico, dimensões 35 x 35cm. Embalagem: caixa com 100 

películas. 
40 cx 

10 

FILME, radiologico, dimensões 35 x 43cm. Embalagem: caixa com 100 

películas. 
30 cx 

11 

FIO CAT GUT CROMADO 0 com 75cm de comprimento, agulha de 4cm 

e ½ circulo, cilíndrica, caixa com 24 unid. 
70 cx 

12 

FIO CAT GUT CROMADO 1 com 75cm de comprimento, agulha de 4cm 

e ½ circulo, cilíndrica, caixa com 24 unid. 
50 cx 

13 

FIO CAT GUT CROMADO 2-0 com 75cm de comprimento, agulha de 

4cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa com 24 unid. 
70 cx 

14 

FIO CAT GUT CROMADO 3-0 com 75cm de comprimento, agulha de 

4cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa com 24 unid. 
35 cx 

15 

FIO CAT GUT CROMADO 4-0 com 75cm de comprimento, agulha de 

3cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa com 24 unid. 
20 cx 

16 

FIO CAT GUT CROMADO 5-0 com 70cm de comprimento, agulha de 

2cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa com 24 unid. 
20 cx 

17 

FIO CAT GUT CROMADO 6-0 com 70cm de comprimento, agulha de 

2cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa com 24 unid. 
10 cx 

18 

FIO CAT GUT SIMPLES 0, com agulha 3cm cilíndrica 3/8, caixa com 24 

unid. 
50 cx 

19 

FIO CAT GUT SIMPLES 1, com agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa com 24 

unid. 
50 cx 

20 

FIO CAT GUT SIMPLES 2-0, com agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa com 

24 unid. 
50 cx 

21 

FIO CAT GUT SIMPLES 3-0, com agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa com 

24 unid. 
30 cx 

22 

FIO CAT GUT SIMPLES 4-0, com agulha 3cm cilíndrica ½, caixa com 24 

unid. 
30 cx 

23 

FIO CAT GUT SIMPLES 5.0, com agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa com 

24 unid. 
15 cx 

24 

FIO CAT GUT SIMPLES 6.0, com agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa com 

24 unid. 
15 cx 

25 FIO DE ALGODÃO 0 agulha 4cm 1/2 classe A, caixa com 24unid. 8 cx 

26 FIO DE ALGODÃO 2.0 agulha 3cm 3/8 classe A, caixa com 24 unid. 8 cx 

27 FIO DE ALGODÃO 3.0 agulha 2cm 1/2 classe A, caixa com 24 unid. 8 cx 

28 FIO DE ALGODÃO 4.0 agulha 2cm 1/2 classe A, caixa com 24 unid. 8 cx 

29 FIO LINHO 0 agulha 4cm 3/8 classe A, caixa com 24 unid. 15 cx 

30 FIO LINHO 2.0 agulha 2cm 3/8 classe A, caixa com 24 unid. 15 cx 

31 FIO LINHO 3.0 agulha 2cm 3/8 classe A, caixa com 24 unid. 15 cx 

32 FIO NYLON 0 com agulha 3,0 cm cilindríca 3/8, caixa com 24 unid. 50 cx 

33 FIO NYLON 1 com agulha 3cm cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 80 cx 

34 FIO NYLON 2-0 com agulha 3cm cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 80 cx 

35 FIO NYLON 3-0 com agulha 3,5cm cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 120 cx 

36 FIO NYLON 4-0 com agulha 3cm cilíndrica ½, caixa com 24 unid. 100 cx 

37 FIO NYLON 5-0 com agulha 3cm cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 50 cx 

38 

FIO POLIGLACTINA 910  N 3.0, com agulha 3cm 3/8 classe A, caixa 

com 24 unid. 
10 cx 

39 

FIO POLIGLACTINA 910 N 0, com agulha 4cm 1/2 classe A, caixa com 

24 unid. 
10 cx 
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40 

FIO POLIGLACTINA 910 N 1, com agulha 4cm 1/2 classe A, caixa com 

24 unid. 
15 cx 

41 

FIO POLIGLACTINA 910 N 2.0, com agulha 3cm 3/8 classe A, caixa 

com 24 unid. 
15 cx 

42 

FIO POLIPROPILENO 0 com agulha 4cm 1/2 classe A, caixa com 24 

unid. 
15 cx 

43 

FIO POLIPROPILENO 1 com agulha 4cm 1/2 classe A, caixa com 24 

unid. 
15 cx 

44 

FIO POLIPROPILENO 2.0 com agulha 4cm 1/2 classe A,  caixa com 24 

unid. 
15 cx 

45 

FIO POLIPROPILENO 3.0 com agulha 3cm 3/8 classe A, caixa com 24 

unid. 
15 cx 

46 

KIT MARCADOR DE CHUMBO NUMERICO COM BASE EM PVC 

COM ESPESSURA DE 3MM, ALTURA DE 10MM, 

ACONDICIONADO EM ESTOJO CONTENDO CINCO ALGARISMOS 

DE CADA, TOTALIZANDO 50 NÚMEROS. ACOMPANHA 

CANALETA PARA COMPOSIÇÃO DAS PALAVRAS, MAIS LETRAS 

D E E 

2 kit 

47 

KIT MARCADORES DE CHUMPO ALFABETICO COM BASE EM 

PVC BRANCO COM 3MM DE ESPESSURA, ALTURA DE 10MM, 

ACONDICIONADO EM ESTOJO CONTENDO CINCO LETRAS DE 

CADA, TOTALIZANDO 130 LETRAS. ACOMPANHA CANALETA 

PARA COMPOSIÇÃO DAS PALAVRAS. 

2 kit 

48 

LAMINA DE BISTURI numero 12 carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de 

bisturi padrao. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel 

laminado, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados 

de identificação, tipo de estérilização, procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

5 cx 

49 

LAMINA DE BISTURI numero 15, carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de 

bisturi padrao. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel 

laminado, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados 

de identificação, tipo de estérilização, procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

5 cx 

50 

LAMINA DE BISTURI numero 22, carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de 

bisturi padrao. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel 

laminado, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados 

de identificação, tipo de estérilização, procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

20 cx 

51 

LAMINA DE BISTURI numero 23, carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de 

bisturi padrao. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel 

laminado, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados 

de identificação, tipo de estérilização, procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

20 cx 

52 

LAMINA DE BISTURI numero 24, carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de 

bisturi padrao. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel 

laminado, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados 

de identificação, tipo de estérilização, procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

70 cx 
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53 

LENÇOL DE PAPEL 50cm x 50 M para uso hospitalar fabricado em 

100% celulose. 
300 rolo 

54 PAPEL KRAFT NATURAL 80g, dimensões 60cm x 200m 20 rolo 

 

LOTE XIV – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE, tripla, sistema fechado. 36 unid 

2 

CATETER, nasal, para oxigênio, tipo oculos, descartavel, uso adulto. 

Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme 

termoplástico, abertura em petala, onde deverá estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

2.500 unid 

3 

CATETER, nasal, para oxigênio, tipo oculos, descartavel, uso INFANTIL. 

Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme 

termoplástico, abertura em petala, onde deverá estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

1.000 unid 

4 

COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO, tipo saco em polietileno; 

material hiporalérgico, com película protetora da fita adesiva; contendo 

dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 

estérilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

500 unid 

5 

COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO, tipo saco em 

polietileno; material hiporalérgico, com película protetora da fita adesiva; 

contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 

estérilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

500 unid 

6 

COLETOR DE URINA, sistema fechado, capacidade de 2000ml, anti-

refluxo, atóxico, estéril, livre de pirogênio; conteúdo: válvula anti-refluxo, 

sistema de sustentação, tubo para drenagem, pinça corta fluxo, conector 

universal, tampa protetora e sistema de esvaziamento. 

1.500 unid 

7 

COLETOR UNIVERSAL 80ml, translúcido, não estéril, boca larga, com 

tampa rosqueável branca, com pazinha, confeccionado em polipropileno. 
2.500 unid 

8 

ELETRODO CARDIOLOGICO descartável, para monitoração cardíaca 

com espuma adesivada, rebite de prata (Ag/AgCI), gel condutor de 

celulose sólido, lâmina protetora de PVC, uso adulto e pediatrico, pacote 

com 50 unid. 

100 pct 

9 

ENVELOPES AUTO-SELANTES, para autoclave 09 x 16, caixa com 

200unid. 
10 cx 

10 

ENVELOPES AUTO-SELANTES, para autoclave 14 x 29, caixa com 

200unid. 
10 cx 

11 

ENVELOPES AUTO-SELANTES, para autoclave 19 x 37, caixa com 

200unid. 
10 cx 

12 

ENVELOPES AUTO-SELANTES, para autoclave 25 x 41, caixa com 

200unid. 
5 cx 

13 

EQUIPO MACRO GOTAS para infusão venosa, sem filtro de 

gotejamento, Câmara de gotejamento, Tubulação de PVC, Regulador de 

fluxo tipo "V", Sítio de injeção em conector Y e Encaixe macho Luer, 

Produto estéril descartável de uso único, estérilizado a óxido de etileno. 

25.000 unid 

14 

EQUIPO MACRO GOTAS, flexível, soluções fotossensível, solução 

parenterais, estéril, contendo câmara gotejadora microgotas, conector com 

ponta perfurante graduada em três níveis diferentes com protetor, tubo 

transparente e atóxico com comprimento igual ou superior a 1,5mt, pinça 

rolete para controle de fluxo, com Flash-Ball e conector tipo LUER com 

protetor, com saco, embalagem individual em grau cirúrgico. 

200 unid 
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15 

EQUIPO MICRO para infusão venosa, sem filtro de gotejamento, Câmara 

de gotejamento, Tubulação de PVC, Regulador de fluxo tipo "V", Sítio de 

injeção em conector Y e Encaixe macho Luer Produto estéril descartável 

de uso único, estérilizado a óxido de etileno. 

1.500 unid 

16 

EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Características Gerais: Lanceta 

perfurante para conexão ao recipiente de solução; Câmara flexível para 

visualização gotejamento; Extensão em PVC azul (evita conexão acidental 

com acesso venoso); Controlador de fluxo (gotejamento), tipo pinça rolete; 

Conexão luer para dispositivo de acesso venoso. 

2.000 unid 

17 

EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUÍNEA, sangue, com camâra 

dupla 150cm, dispositivo de infusão e controle de fluxo e dosagem de 

sangue e derivados; lanceta perfurante para conexão ao recipiente sangue; 

câmara dupla flexível sendo a primeira dotada de filtro de sangue para 

retenção de coágulos, e a segunda para visualização e controle de 

gotejamento; extensão em PVC; controlador de fluxo (gotejamento) tipo 

pinça rolete; conexão luer para dispositivo de acesso venoso. 

250 unid 

18 

EQUIPO POLIFIX EM DUAS VIAS ATÓXICO, ESTÉRIL: possui 2 

conectores luer lock fêmea universais com tampas; Tubo flexível e 

transparente em PVC de 60mm de comprimento; 2 clamp corta fluxo; 

Conector 2 vias, um conector luer slip macho universal com protetor. 

Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, 

contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de 

fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 

14041/1998. 

5.000 unid 

19 

FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL frasco fracionador para 

administração de solução enterais; permite tratamento térmico 

(aquecimento, resfriamento) de soluções; frasco em PE de 500ml graduado 

com escala de 50ml; com dispositivo para fixação em suporte; tampa 

rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímen. 

2.000 unid 

20 

KIT COM MASCARA para nebulização adulto, de silicone com conector 

VERDE 9/16 - 18U.N.F. Kit contendo conector verde, máscara adulto, 

copinho micronebulizador e extensão (mangueira). 

150 unid 

21 

KIT COM MASCARA para nebulização infantil, de silicone com conector 

VERDE 9/16 - 18U.N.F. Kit contendo conector verde, máscara infantil, 

copinho micronebulizador e extensão (mangueira). 

150 unid 

22 

KIT MÁSCARA DE VENTURI ADULTO; Contém: 1 máscara adulto 

com elástico; 1 Traquéia; 6 válvulas para diferentes concentrações de 

oxigênio (1- Azul: 24% - 4l/min; 

2- Branca: 28% - 4l/min; 3- Laranja: 31% - 6l/min; 4- Amarelo: 35% - 

8l/min; 5- Vermelho: 40% - 8l/min; 6- Rosa: 50% - 12l/min.); 1 Extensão 

de oxigênio 2,10m; e 1 Copo adaptador para micronebulização. 

COMPOSIÇÃO: Máscara em PVC com clip metálico nasal ajustável e 

elástico para fixação; Os diluidores são fabricados em polipropileno; 

Produto livre de látex. 

10 kit 

23 

KIT MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL; Contém: 1 máscara 

pediátrica com elástico; 1 Traquéia; 6 válvulas para diferentes 

concentrações de oxigênio (1- Azul: 24% - 4l/min; 

2- Branca: 28% - 4l/min; 3- Laranja: 31% - 6l/min; 4- Amarelo: 35% - 

8l/min; 5- Vermelho: 40% - 8l/min; 6- Rosa: 50% - 12l/min.); 1 Extensão 

de oxigênio 2,10m; e 1 Copo adaptador para micronebulização. 

COMPOSIÇÃO: Máscara em PVC com clip metálico nasal ajustável e 

elástico para fixação; Os diluidores são fabricados em polipropileno; 

Produto livre de látex. 

10 kit 

24 MÁSCARA DE GÁS ANESTÉSICA DE SILICONE REUTILIZAVEL N 10 unid 
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0 indicada para anestesia e ventilação não invasiva. 

25 

MÁSCARA DE GÁS ANESTÉSICA DE SILICONE REUTILIZAVEL N 

1 indicada para anestesia e ventilação não invasiva. 
10 unid 

26 

MÁSCARA DE GÁS ANESTÉSICA DE SILICONE REUTILIZAVEL N 

2 indicada para anestesia e ventilação não invasiva. 
10 unid 

27 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRADOR N.º 95, filtro para 

particulados: classe PFF-2; cirurgica, de proteção respiratória para agentes 

biológicos; Eficiência mínima de filtragem de 94%; BFE - Eficiência de 

Filtração Bacteriológica mínima de 99%; cor branca; tamanho regular; 

formato concha e dobrável. 

500 unid 

28 

MASCÁRA TRIPLA COM ELÁSTICO, branco, com camada com filtro 

que proporciona Eficiência de Filtragem Bacteriana,;  caixa com 50 

unidades. 

1.500 cx 

29 ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL INCOLOR 15 unid 

30 

SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA COM BALÃO, 

pediátrico, calibre 14fr, diametro externo 4,7mm, comprimento 20mm, três 

vias, Linha ORX, Volume máximo de insuflamento do bação 5,0ml. 

6 unid 

31 

SONDA RETAL Nº 06 RG PVC, descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada; embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

80 unid 

32 

SONDA RETAL Nº 08 RG PVC, descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada; embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

80 unid 

33 

SONDA RETAL Nº 10 RG PVC, descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada; embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

200 unid 

34 

SONDA RETAL Nº 12 RG PVC, descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada; embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

200 unid 

35 

SONDA RETAL Nº 14 RG PVC, descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada; embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

200 unid 

36 

SONDA RETAL Nº 16 RG PVC, descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada; embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

200 unid 
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37 

SONDA RETAL Nº 20RG PVC, descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada; embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

100 unid 

38 

SONDA RETAL Nº 30RG PVC, descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada; embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

100 unid 

39 

TOUCA, descartável, em polipropileno, gramatura de 20g/m², elástico em 

toda volta, diâmetro mínimo de 45cm. Embalagem caixa com 100 

unidades, na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação. 

500 pct 

40 

UMIDIFICADOR nível máximo para nebolização, composto de tampa em 

rosca padrao, adapta-se a qualquer valvula, regulador de cilindro ou fluxo 

neutro de rede canalizada, orificio para saida de oxigenio em plastico 

resistente ou material similar, frasco em PVC atoxico ou similar com 

capacidade de no minimo 250ml, graduado, com niveis de maximo e 

minimo de forma a permitir uma facil visualizacao de acordo com normas 

da ABNT, borboleta de conexao confeccionada externamente em plastico 

ou similar, e internamente de metal, que proporcione um perfeito encaixe, 

com sistema de selagem, para evitar vazamentos, todo o sistema deve ser 

resistente e seguro. Embalagem com dados de identificação do produto, 

marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde. 

50 unid 

41 

VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO 

E MANÔMETRO PARA OXIGÊNIO. Desenvolvido em metal cromado 

com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2. Acompanha 

válvula de segurança, fluxômetro e manômetro de alta pressão com escala 

de 0 a 300 Kgf/cm2. A válvula possui conexões padrão ABNT NBR 

11725. 

20 kit 

 

LOTE XV – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

ABAIXADOR DE LÍNGUA, espátula em madeira lisa, descartável, 14 cm 

comprimento, Largura 1,4 a 1,5cm . Pacote com 100 Unidades 
250 pct 

2 

ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500gr, confeccionado com fibras 100% 

algodão, macio e absorvente, embalado em saco individual. 
300 unid 

3 

ATADURA CREPOM 20x1,8m , 4,5m esticada são confeccionadas em 

tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, 

com densidade de 13 fios/cm². PACOTE COM 12 UNIDADES 

800 pct 

4 

ATADURA DE CREPOM 10x1,8M ., 4,5M ESTICADA são 

confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que 

confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm². PACOTE COM 12 

UNIDADES 

1.400 pct 

5 

ATADURA DE CREPOM 15x1,8m., 4,5m esticada são confeccionadas 

em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta 

resistência, com densidade de 13 fios/cm². PACOTE COM 12 

UNIDADES 

1.400 pct 

6 

ATADURA GESSADA cysne 10cm x 3m - caixa com 20unid., tela 100% 

algodão.  
100 cx 
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7 

ATADURA GESSADA cysne 15cm x 3m - caixa com 20unid., tela 100% 

algodão.  
100 cx 

8 

ATADURA GESSADA cysne 20cm x 4m - caixa com 20unid., tela 100% 

algodão.  
50 cx 

9 

ATADURA ORTOPÉDICA 15cm x 1m., fibras de 100% algodão cru, 

rolos de mantas uniformes, camadas de goma aplicada em uma das faces. 

PACOTE COM 12 UNIDADES 

300 pct 

10 

ATADURA ORTOPEDICA 20cm x 1m.,  são elaboradas a partir de fibras 

100% algodão cru, transformada em rolos de mantas uniformes, possuem 

camada de goma aplicada em uma das faces. PACOTE COM 12 

UNIDADES 

200 pct 

11 

ATADURA ORTOPÉDICA, 10cm x 1m, são elaboradas a partir de fibras 

100% algodão cru, transformada em rolos de mantas uniformes. 

PACOTES COM 12 UNIDADES 

300 pct 

12 

AVENTAL DESCARTAVEL FRONTAL MANGA LONGA, punho 

lastex, confeccionado em TNT, fabricada em 100% polipropileno, 

gramatura 20, NA COR BRANCA e Atóxico. Embalagem com 10 

unidades. 

2 pct 

13 

CAMPO OPERATÓRIO ALVA 38G 45x50cm, com 50 unid., 

confeccionada com fios 100% algodão; tecido quádruplo com ou sem fio 

radiopaco;  

120 pct 

14 

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODÃO 13 FIOS - não 

estéril - 5 dobras - 8camadas - contém 500 unidades 7,5 x 7,5 cm peso por 

pacote 385G. 

3.000 pct 

15 

ESPARADRAPO, dimensões 10cm x 4,5m, tecido em 100% algodão e 

resina acrílica, adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural e resina. 
1.500 unid 

16 

EXTENSÃO DE OXIGÊNIO PARA CATETER NASAL , mínimo de 

2mt, em PVC, embalagem individual. 
100 unid 

17 

FITA ADESIVA, hospitalar, dimensões 19mm x 50mt, confeccionada com 

dorso de papel crepado tratado com látices de estireno butadieno; uma das 

faces massa adesiva à base de borracha natural e resina; outra face fina 

camada impermeabilizante de resinas acrílicas excelente adesividade; 

aceita sem borrar escrita com lápis ou tinta; diversas aplicações: fixação de 

ataduras, identificação de seringas, rótulos de soro e fechamento de 

pacotes. 

600 unid 

18 

FITA AUTOCLAVE 19mm x 30m é confeccionada com dorso de papel 

crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à 

base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma 

fina camada impermeabilizante de resina acrílica. 

2.000 unid 

19 

FITA MICROPOROSA, dimensões 5cm x 10m, confeccionada com 

substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa 

adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. 

200 unid 

20 

FRALDA, DESCARTÁVEL, GERIATRICA, ADULTO, TAMANHO 

GRANDE de 70 ate 90 kg, unissex, não estéril, de uso externo único 

descartável, atóxica, isenta de substancias alergênica, sem rasgos, 

impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de 

uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão 

hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, 

formato anatômico de cintura ajustável dotada de ajuste perfeito a qualquer 

tipo de paciente, cintura de até 150 centímetros, com flocos de gel super 

absorvente distribuído em todo o núcleo, camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no 

mínimo três fios de elástico, ter absorção adequada a sua finalidade, deve 

1.000 pct 
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apresentar maciez, superfície uniforme, livre de empelotamentos ou 

qualquer outro tipo de defeitos. Revestimento externo confeccionado em 

plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, 

dotada de quatro fitas reposicionava ajustáveis duas de cada lado, a tira 

adesiva abre e fecha devidamente impregnada de substancia aderente 

antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que permita 

preservar sua adesividade e o fácil manuseio. pacote com 8unidades. 

21 

FRALDA, DESCARTÁVEL, GERIATRICA, ADULTO, TAMANHO 

MÉDIO de 40 ate 70 kg, unissex, não estéril, de uso externo único 

descartável, atóxica, isenta de substancias alergênica, sem rasgos, 

impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de 

uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão 

hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, 

formato anatômico de cintura ajustável dotada de ajuste perfeito a qualquer 

tipo de paciente, cintura de até1110 centímetros, com flocos de gel super 

absorvente distribuído em todo o núcleo, camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no 

mínimo três fios de elástico, ter absorção adequada a sua finalidade, deve 

apresentar maciez, superfície uniforme, livre de empelotamentos ou 

qualquer outro tipo de defeitos. Revestimento externo confeccionado em 

plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, 

dotada de quatro fitas reposicionava ajustáveis duas de cada lado, a tira 

adesiva abre e fecha devidamente impregnada de substancia aderente 

antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que permita 

preservar sua adesividade e o fácil manuseio. pacote com 8unidades. 

800 pct 

22 

FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO 

EXTRAGRANDE ACIMA 12 KG, unissex, não estéril, de uso externo 

único, atóxica, isenta de substancias alergênica, sem rasgos, impurezas, 

fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa 

de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, 

polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, 

anatômica de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito para evitar 

vazamentos, com flocos de gel, camadas externas e internas perfeitamente 

sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no mínimo dois fios 

de elástico, deve apresentar maciez e absorção adequada a sua finalidade, 

superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de 

defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno 

com espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa multi 

ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha devidamente 

impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade 

pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil 

manuseio; EMBALAGEM COM 80 UNIDADES 

300 pct 

23 

FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO GRANDE DE 9 

ATE 12 KG, unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta de 

substancias alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou 

qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimérica, 

um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose 

virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, anatômica de cintura 

ajustável, dotada de ajuste perfeito para evitar vazamentos, com flocos de 

gel, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas 

unidas entre si, dever conter no mínimo dois fios de elástico, deve 

apresentar maciez e absorção adequada a sua finalidade, superfície 

uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos. 

Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com 

300 pct 
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espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa multi 

ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha devidamente 

impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade 

pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil 

manuseio; EMBALAGEM COM 80 UNIDADES 

24 

FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO MEDIA DE 5 

ATE 9 KG, unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta de 

substancias alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou 

qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimérica, 

um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose 

virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, anatômica de cintura 

ajustável, dotada de ajuste perfeito para evitar vazamentos, com flocos de 

gel, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas 

unidas entre si, dever conter no mínimo dois fios de elástico, deve 

apresentar maciez e absorção adequada a sua finalidade, superfície 

uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos. 

Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa multi 

ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha devidamente 

impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade 

pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil 

manuseio; EMBALAGEM COM 80 UNIDADES 

300 pct 

25 

FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO PEQUENA DE 0 

ATE 5 KG, unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta de 

substancias alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou 

qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimérica, 

um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose 

virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, anatômica de cintura 

ajustável, dotada de ajuste perfeito para evitar vazamentos, com flocos de 

gel, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas 

unidas entre si, dever conter no mínimo dois fios de elástico, deve 

apresentar maciez e absorção adequada a sua finalidade, superfície 

uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos. 

Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa multi 

ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha devidamente 

impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade 

pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil 

manuseio; EMBALAGEM 80 UNIDADES 

200 pct 

26 

GARROTE PARA PUNÇÃO, tem tecido elástico, com fita em nylon e 

algodão, trava em PVC; tipo free hand, processo de auto-trava e ajuste de 

pressão, trava com 2 estágios de liberação do fluxo sanguíneo; 

antialérgico, marca de referência Ziblock ou similar. 

50 unid 

27 

MALHA MALHA, ORTOPEDICA, TUBULAR, de algodão cru, 

dimensões 6cm largura x 25mt comprimento. Embalagem: em rolo, com 

dados de identificação do produto e marca do fabricante, produto devera 

ter registro no Ministério da Saúde. 

35 rolo 

28 

MALHA, ORTOPEDICA, TUBULAR, de algodão cru, dimensões 10cm 

de largura x 15mt de comprimento. Embalagem: em rolo, com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante, produto devera ter registro 

no Ministério da Saúde. 

35 rolo 

29 

MALHA, ORTOPEDICA, TUBULAR, de algodão cru, dimensões 20cm 

de largura x 15mt de comprimento; embalagem: em rolo, com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante, produto devera ter registro 

35 rolo 
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no Ministério da Saúde. 

30 

PRO-PÉ DESCARTAVEL, pacote com 100 pares, gramatura mínima 

30g/m², formato anatômico, 100% polipropileno, como elástico na boca e 

na sola. 

150 pct 

31 

TALA DE IMOBILIZAÇÃO, moldável provisória, tela aramada zincada 

anti ferrugem, maleável revestida em EVA virgem (sem resíduos de 

chumbo), com fita crepe, bandagem ou gaze para uma imobilização 

completa. Nas cores padrões internacionais. Arame galvanizado 2,76 

revestido em E.V.A densidade 110kg/m³. Tamanhos PP - 30 x 08cm (01 

unid.) / P - 53 x 08cm (02 unid.) / M - 63 x 09cm (04 unid.) / G - 86 x 

10cm (03 unid.) 

10 jogo 

32 

TELA, cirúrgica, em polipropileno para fechamento de tórax, reconstrução 

de hérnia e reforço de órgãos internos, dimensões 260mm x 360mm. 
20 unid 

33 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 2,0MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

34 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 2,5MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

35 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 3,0MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

36 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 3,5MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

37 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4,0MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

38 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4,5MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

40 unid 
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mola inoxidável. 

39 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,0MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

40 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,5MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

41 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,0MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

42 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,5MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

43 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,0MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

50 unid 

44 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

100 unid 

45 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,0MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

20 unid 

 

LOTE XVI – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 CÂNULA DE GUEDEL N 0 Tamanho Interno do Orifício: 9,6mm x 10 unid 
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4,9mm;Comprimento: 6cm.  

2 

CÂNULA DE GUEDEL N 1 Tamanho Interno do Orifício: 

9,8mmX5,1mm; Comprimento: 7cm.  
10 unid 

3 

CÂNULA DE GUEDEL N 2 Tamanho Interno do Orifício: 10mm x 

5,2mm; Comprimento: 8 cm. 
10 unid 

4 

CÂNULA DE GUEDEL N 3 Tamanho Interno do Orifício: 

11,4mmX5,2mm; Comprimento: 9,5cm 
10 unid 

5 

CÂNULA DE GUEDEL N 4 Tamanho Interno do Orifício: 

11,6mmX6,2mm; Comprimento: 12cm. 
10 unid 

6 

CÂNULA DE GUEDEL N 5 Tamanho Interno do Orifício: 

16mmX8,6mm; Comprimento: 12,5cm 
10 unid 

7 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA com balão FR 30 PGC, fabricado em 

cloreto de polivinila PVC atóxico, superficie lisa e ponta arredondada, 

contém filete radiopaco e bolonete piloto de baixa pressão; obturador de 

haste de fixação; esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel 

grau cirúrgico. 

10 unid 

8 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA com balão FR 32 PGC, fabricado em 

cloreto de polivinila PVC atóxico, superficie lisa e ponta arredondada, 

contém filete radiopaco e bolonete piloto de baixa pressão; obturador de 

haste de fixação; esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel 

grau cirúrgico. 

10 unid 

9 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA com balão FR 33 PGC, fabricado em 

cloreto de polivinila PVC atóxico, superficie lisa e ponta arredondada, 

contém filete radiopaco e bolonete piloto de baixa pressão; obturador de 

haste de fixação; esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel 

grau cirúrgico. 

10 unid 

10 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA com balão FR 35 PGC, fabricado em 

cloreto de polivinila PVC atóxico, superficie lisa e ponta arredondada, 

contém filete radiopaco e bolonete piloto de baixa pressão; obturador de 

haste de fixação; esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel 

grau cirúrgico. 

10 unid 

11 

DRENO DE PENROSE ESTÉRIL n.º 01, confeccionado em látex natural, 

descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a 

sua extensão, com paredes finas e maleáveis; embalagem com 12 unid., 

embalados individualmente, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, 

deverá estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, 

procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 

da Saúde. 

35 pct 

12 

DRENO DE PENROSE ESTÉRIL n.º 02, confeccionado em látex natural, 

descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a 

sua extensão, com paredes finas e maleáveis; embalagem com 12 unid., 

embalados individualmente, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, 

deverá estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, 

procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 

da Saúde. 

35 pct 

13 

DRENO DE PENROSE ESTÉRIL n.º 03, confeccionado em látex natural, 

descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a 

sua extensão, com paredes finas e maleáveis; embalagem com 12 unid., 

embalados individualmente, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, 

deverá estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, 

procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 

da Saúde. 

35 pct 

14 DRENO DE PENROSE ESTÉRIL n.º 04, confeccionado em látex natural, 35 pct 
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descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a 

sua extensão, com paredes finas e maleáveis; embalagem com 12 unid., 

embalados individualmente, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, 

deverá estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, 

procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 

da Saúde. 

15 

DRENO DE SUCÇÃO 3,2MM, dreno cirúrgico, tipo de sucção contínua, 

componentes tb aspiração e drenagem - pvc atóxico siliconizado, 

componentes adicionais transparente, fole sanfonado com alça em pvc, 

característica adicional com agulha em aço inox, tamanho 3,2 mm (1/8´), 

tipo uso descartável, estéril. 

20 unid 

16 

DRENO DE SUCÇÃO 4,8MM, dreno cirúrgico, tipo de sucção contínua, 

componentes tb aspiração e drenagem-pvc atóxico siliconizado, 

componentes adicionais transparente, fole sanfonado com alça em pvc, 

característica adicional com agulha em aço inox, tamanho 4,8 mm (3/16´), 

tipo uso descartável, estéril. 

20 unid 

17 

LUVA CIRURGICA Nº 7,5 LATEX FREE, descartável, estéril, fabricada 

a base de borracha sintetica tendo como base POLIISOPRENO, sem pó, 

livre de proteinas, por isso não causam reações alergicas por ser isenta de 

látex natural, principal causador de alergias nas mãos dos usuários. 

Embalagem individual. 

200 par 

18 

LUVA, CIRÚRGICA, N.º 7,0, descartavel, estéril, em latex natural, 

textura uniforme, formato anatômico, lubrificada com po bioabsorvivel, 

espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, ade validade e registro no 

Ministério da Saúde.  

200 par 

19 

LUVA, CIRÚRGICA, N.º 7,5, descartavel, estéril, em latex natural, 

textura uniforme, formato anatômico, lubrificada com po bioabsorvivel, 

espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, ade validade e registro no 

Ministério da Saúde.  

4.000 par 

20 

LUVA, CIRÚRGICA, N.º 8,0, de uso único, descartavel, apirogenica, 

estéril, em latex natural, textura uniforme, formato anatômico,  largura 

minima de 95mm com variação de ± 6mm, espessura minima de 0,10mm, 

lubrificada com po bio absorvivel atóxico, 

100 par 

21 

LUVA, DE PROCEDIMENTO, tamanho G, não estéril, de uso unico, 

descartavel, apirogenica, em latex natural, textura uniforme, ambi destra, 

antiderrapante, formato anatomico. 

500 cx 

22 

LUVA, DE PROCEDIMENTO, tamanho M, não estéril, de uso único, 

descartável, apirogênica, em latéx natural, textura uniforme, ambi destra, 

antiderrapante, formato anatômico.  

2.500 cx 

23 

LUVA, DE PROCEDIMENTO, tamanho P, não estéril, de uso único, 

descartável, apirogênica, em latex natural, textura uniforme, ambi destra, 

antiderrapante, formato anatomico  

1.000 cx 

24 

LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, tamanho M, em 

vinil, talcada com pó; sem látex; não estéril; transparente;  acondicionada 

em caixa com 100 unidades, 

100 cx 

25 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 12, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, 

extremidade lisa e arredondada, estérilizado em embalagem com filme 

plástico, papel grau cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e 

validade na embalagem individual. 

150 unid 

26 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 14, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, 

150 unid 
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extremidade lisa e arredondada, estérilizado em embalagem com filme 

plástico, papel grau cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e 

validade na embalagem individual. 

27 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 16, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, 

extremidade lisa e arredondada, estérilizado em embalagem com filme 

plástico, papel grau cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e 

validade na embalagem individual. 

300 unid 

28 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 18, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, 

extremidade lisa e arredondada, estérilizado em embalagem com filme 

plástico, papel grau cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e 

validade na embalagem individual. 

300 unid 

29 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 20, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, 

extremidade lisa e arredondada, estérilizado em embalagem com filme 

plástico, papel grau cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e 

validade na embalagem individual. 

200 unid 

30 

SONDA DE FOLEY 3 VIAS AD N.º 14, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, 

extremidade lisa e arredondada, estérilizada em embalagem com filme 

plástico, papel grau cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e 

validade na embalagem individual. 

100 unid 

31 

SONDA DE FOLEY 3 VIAS AD N.º 18, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, 

extremidade lisa e arredondada, estérilizada em embalagem com filme 

plástico, papel grau cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e 

validade na embalagem individual. 

100 unid 

32 

SONDA NASOGASTRICA CURTA n.º 08, conector com tampa, com 

aproximadamente 40 cm, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material deverá ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

200 unid 

33 

SONDA NASOGASTRICA CURTA n.º 10, conector com tampa, com 

aproximadamente 40 cm, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material deverá ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

200 unid 

34 

SONDA NASOGASTRICA CURTA n.º 12, conector com tampa, com 

aproximadamente 40 cm, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material deverá ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

200 unid 

35 

SONDA NASOGASTRICA CURTA n.º 14, conector com tampa, com 

aproximadamente 40 cm, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material deverá ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

200 unid 
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blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

36 

SONDA NASOGASTRICA CURTA n.º 16, conector com tampa, com 

aproximadamente 40 cm, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material deverá ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

200 unid 

37 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n.º 06, conector com tampa, com 

aproximadamente 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material devera ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel gru cirúrgico e filme plástico transparente atóxico, com as 

informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid 

38 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n.º 08, conector com tampa, com 

aproximadamente 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material devera ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel gru cirúrgico e filme plástico transparente atóxico, com as 

informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid 

39 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n.º 10, conector com tampa, com 

aproximadamente 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material devera ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel gru cirúrgico e filme plástico transparente atóxico, com as 

informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid 

40 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n.º 12, conector com tampa, com 

aproximadamente 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material devera ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel gru cirúrgico e filme plástico transparente atóxico, com as 

informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid 

41 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n.º 14, conector com tampa, com 

aproximadamente 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material devera ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel gru cirúrgico e filme plástico transparente atóxico, com as 

informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid 

42 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n.º 16, conector com tampa, com 

aproximadamente 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material devera ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel gru cirúrgico e filme plástico transparente atóxico, com as 

informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid 

43 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n.º 18, conector com tampa, com 

aproximadamente 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material devera ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel gru cirúrgico e filme plástico transparente atóxico, com as 

informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid 

44 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n.º 20, conector com tampa, com 

aproximadamente 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material devera ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

300 unid 
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blister em papel gru cirúrgico e filme plástico transparente atóxico, com as 

informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

45 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 04, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

200 unid 

46 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 06, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

1.500 unid 

47 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 08, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

1.500 unid 

48 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 10, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

200 unid 

49 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 12, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

200 unid 

50 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 14, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

200 unid 

51 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 16, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

200 unid 

52 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 18, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 
200 unid 
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orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

53 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 20, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

200 unid 

54 

SONDA, NASOENTERICA (alimentação), n. 08, ADULTO, descartável, 

estéril, atóxica, adulto, em poliuretano puro, radiopaca, flexível, com 105 

cm de comprimento, com marcação em cm, comfio guia em aço inox na 

ponta, orifícios laterais, conector luer lok e mandril. Embalagem individual 

em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, com 

dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de 

validade e registro 

15 unid 

55 

SONDA, NASOENTERICA (alimentação), n. 08, INFANTIL, 

descartável, estéril, atóxica, adulto, em poliuretano puro, radiopaca, 

flexível, com 60 cm de comprimento, com marcação em cm, comfio guia 

em aço inox na ponta, orifícios laterais, conector luer lok e mandril. 

Embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, 

abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro 

15 unid 

56 

SONDA, NASOENTERICA (alimentação), n. 12, ADULTO, descartável, 

estéril, atóxica, adulto, em poliuretano puro, radiopaca, flexível, com 120 

cm de comprimento, com marcação em cm, comfio guia em aço inox na 

ponta, orifícios laterais, conector luer lok e mandril. Embalagem individual 

em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, com 

dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de 

validade e registro 

15 unid 

 

LOTE XVII – ODONTO  - INSTRUMENTOS 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

AGULHA HIPODÉRMICA PARA ENDODONTIA 40 X 06 com canhão 

americano Luer Lock, reutilizável após esterilização em Autoclave ou 

Estufa com validade- Validade indeterminada 

5 unid 

2 

AGULHA HIPODÉRMICA PARA ENDODONTIA 40 X 10 com canhão 

americano Luer Lock, reutilizável após esterilização em Autoclave ou 

Estufa com validade - Validade indeterminada 

5 unid 

3 

AGULHA HIPODÉRMICA PARA ENDODONTIA 40 X 20 com canhão 

americano Luer Lock, reutilizável após esterilização em Autoclave ou 

Estufa com validade - Validade indeterminada 

10 unid 

4 

CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO CONTENDO 1 

CÂNULA + 3 AGULHAS COM BISEL NOS DIÂMETROS 1,0 MM, 1,5 

MM E 2,0 MM. 

10 kit 

5 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 200 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

6 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 204 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

7 GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 205 EM AÇO 3 unid 
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INOXIDAVEL 

8 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 206 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

9 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 207 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

10 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 209 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

11 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 210 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

12 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 211 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

13 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 26 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

14 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N W8A EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

15 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 14 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

16 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 14A EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

17 

ALICATE PERFURADOR AINSWORTH EM AÇO INOXIDAVEL E 

AUTOCLOVÁVEL 
2 unid 

18 

PINÇA PORTA GRAMPO PALMER EM AÇO INOXIDAVEL E 

AUTOCLAVÁVEL 
2 unid 

19 

ARCO YOUNG EM PLASTICO (POLIACETAL) NA COR BRANCA E 

AUTOCLAVÁVEL 
5 unid 

20 RÉGUA milimetrada, endodontia, confeccionada em aço inox. 6 unid 

21 

AMALGAMADOR CAPSULAR ALTOMÁTICO painel digital com 

teclados, haste com dupla velocidade media 4200 RPM alta 5000 RPM 

bivolt automático com temporizador eletronico digital 0 á 99 segundos 

3 unid 

22 

CONTRA ÂNGULO 500 sistema saca brocas, giro de 360°, uso de motor 

pneumático acoplamento intramatic, spray externo, utilizado brocas de 

2,35 mm baixo nivel de ruido e vibração 

3 unid 

23 

MICRO MOTOR 500 acoplamento bordem intramatic spray interno rotaão 

de 5.000 a 20.000 rpm encaixe intramatic universal, facil manuseio, 

permite giro livre de baixo nivel de ruido vibração esterelizante em 

autoclove 

3 unid 

24 ESPELHO BUCAL Nº 5 aço inox 20 unid 

25 

SELADORA seladora de mesa com guilhotina, possui acionamento 

manual, confeccionado com aço carbono, sistema de aquecimento com 

resistência blindada, pintura époxi eletrostática na cor branca área para 

selagem 35 cm, largura para selagem 13 mm  

2 unid 

26 

FOTOPOLIMERIZADOR bateria de lítio (sem fio) luz fria (azul) gerada 

por LED de alta potência sem aquecimento dental e da resina. Tempo de 

aplicação 5, 10, 20 segundo Bivolt automatico, podendo ser utilizado entre 

100 v - 200 v desligamento automatico ao final do tempo solicitado, 

ponteira de fibra óptico, ponteiras condutoras de luz com giro 300º 

3 unid 

 

LOTE XVIII – ODONTO  - AMÁLGAMAS, BROCAS, CONES E FIO DE SUTURA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

ADESIVO PARA RESINA, agente de união esmalte com liberação de 

flúor, fotopolimerizável. 
100 unid 

2 

AGULHA GENGIVAL 30G curta, caixa com 100unidades, descartáveis, 

agulhas trifacetadas, siliconizadas, paredes finas, apirogênicas, 
200 cx 
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esterelizadas por óxido de etileno, marca de referência DFL Gengival 

Unoject, similar ou superior. 

3 ÁLCOOL, etílico hidratado 70%, embalagem de 1000ml. 400 unid 

4 

AMALGAMA, pré capsulada com 1 porção, não contém zinco, isento da 

fase Gama II, alto teor de cobre, grande resistência à compressão, baixo 

creep, estabilidade dimensional, pacote com 50 unid. 

30 pct 

5 

AMALGAMA, pré capsulada com 2 porções, não contém zinco, isento da 

fase Gama II, alto teor de cobre, grande resistência à compressão, baixo 

creep, estabilidade dimensional, pacote com 50 unid. 

25 pct 

6 ANESTÉSICO, cloridato de mepvacaina a 3% sem vaso, com 50 unidades. 60 cx 

7 

BROCA cirúrgica 702, confeccionada em aço inox, para alta rotação, 

marca de referência FG, similar ou superior. 
10 unid 

8 

BROCA cirúrgica, Zekrya, 22mm, confeccionada em aço inox, marca de 

referência FG, similar ou superior. 
10 unid 

9 

BROCA diamantada, nº 3139, confeccionada em aço inoxidável grau 

cirúrgico, com haste FG e diamantadas processo eletroquímico único, com 

maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante. 

15 unid 

10 

BROCA largo nº 02, endodontia, 32mm, alta resistência à corrosão e 

esterilizações incluindo autoclave, vapor químico, e líquidos super ácidos; 

confeccionada em aço inox especial com fibras; ponta arredondada; 

quebrar junto à base do cabo; tamanho da broca identificado nas marcas no 

cabo. 

6 unid 

11 

BROCA largo nº 03, endodontia, 32mm, alta resistência à corrosão e 

esterilizações incluindo autoclave, vapor químico, e líquidos super ácidos; 

confeccionada em aço inox especial com fibras; ponta arredondada; 

quebrar junto à base do cabo; tamanho da broca identificado nas marcas no 

cabo. 

6 unid 

12 

BROCA para prótese Maxi CUT, 1251, confeccionada em tungstênio, 

broca com corte 10, anel azul, diâmetro 6mm. 
3 unid 

13 BROCA ponta diamantada, dourada para acabamento em resina nº 3195. 50 unid 

14 

BROCA ponta diamantada, esférica nº 1011, ponta com haste azul de 

granulação normal, alta rotação. 
50 unid 

15 BROCA, ponta diamantada, dourada para acabamento em resina nº 3136. 50 unid 

16 

CARBONO, odontológico, dupla face (azul e vermelho), embalagem com 

12 unidades, resistente à tração e à umidade, recoberto por fina camada de 

parafina.  

70 cx 

17 

CONDICIONADOR, ácido para resina ácido fosfórico 37%, clorexidina 

2%, com baixa viscosidade e excelente tixotropia; sem sílica, embalagem 

com 03 seringas de 2,5ml cada. 

200 unid 

18 

CONE acessório R-7, 28mm, cones acessórios nas obturações, altamente 

radiopaco; excelente estabilidade dimensional e flexibilidade. 
60 unid 

19 

CONE acessório R-8, 28mm, cones acessórios nas obturações, altamente 

radiopaco; excelente estabilidade dimensional e flexibilidade. 
60 unid 

20 

CONE de papel absorvente 1ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal com divisórias com 120 unidades, 28mm; tipos: n.º 15-40 (sortido), 

n.º 15 (branco), n.º 20 (amarelo), n.º 25 (vermelho), n.º 30 (azul), n.º 35 

(verde), e n.º 40 (preto). 

25 unid 

21 

CONE de papel absorvente 1ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 15 (branco). Cx com 180 unidades 
10 unid 

22 

CONE de papel absorvente 1ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 20 (amarelo). Cx com 180 unidades 
10 unid 

23 

CONE de papel absorvente 1ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 25 (vermelho). Cx com 180 unidades 
10 unid 
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24 

CONE de papel absorvente 1ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 30 (azul). Cx com 180 unidades 
10 unid 

25 

CONE de papel absorvente 1ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 35 (verde). Cx com 180 unidades 
10 unid 

26 

CONE de papel absorvente 2ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal 28mm,  n.º 45 (branco). Cx com 180 unidades 
15 unid 

27 

CONE de papel absorvente 2ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal 28mm,  n.º 50 (amarelo) Cx com 180 unidades 
15 unid 

28 

CONE de papel absorvente 2ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal 28mm, n.º 55 (vermelho). Cx com 180 unidades 
15 unid 

29 

CONE Gutapercha principal 1ª série para endodontia, cores padrão ISO, 

caixa cristal 28mm;  n.º 40 (preto). Cx com 180 unidades. 
10 unid 

30 

CONE Gutapercha principal 1ª série para endodontia, cores padrão ISO, 

caixa cristal 28mm; n.º 20 (amarelo). Cx com 180 unidades. 
10 unid 

31 

CONE Gutapercha principal 1ª série para endodontia, cores padrão ISO, 

caixa cristal 28mm; n.º 25 (vermelho). Cx com 180 unidades. 
10 unid 

32 

CONE Gutapercha principal 1ª série para endodontia, cores padrão ISO, 

caixa cristal 28mm; n.º 35 (verde). Cx com 180 unidades. 
10 unid 

33 

CONE Gutapercha principal 1ª série para endodontia, cores padrão ISO, 

caixa cristal n.º 30 (azul). Cx com 180 unidades. 
10 unid 

34 

CONE Gutapercha principal 2ª série, cores padrão ISO, caixa cristal  

28mm; n.º 45 (branco). Cx com 180 unidades. 
5 unid 

35 

CONE Gutapercha principal 2ª série, cores padrão ISO, caixa cristal 

28mm;  n.º 50 (amarelo). Cx com 180 unidades 
5 unid 

36 

CONE Gutapercha principal 2ª série, cores padrão ISO, caixa cristal 

28mm; n.º 55 (vermelho). Cx com 180 unidades 
5 unid 

37 

DETERGENTE ENZIMÁTICO embalagem de 1 litro comprovadamente 

com ação bacteriostatica, possui 4 enzimas altamente eficaz contra a 

matéria orgânica 

20 litros 

38 

ESCOVA DENTAL infantil,  com cerdas macias, no mínimo de 20 cerdas 

e três divisões; cores variadas; tipo comum; modelo anatômico; 

funcionamento manual; embalagem apropriada que garanta a integridade 

do produto. 

8.000 unid 

39 

FILME odontológico, periapical, radiográfico, adulto, caixa com 150 

filmes. 
50 cx 

40 FIO DE SUTURA de nylon 4.0, com agulha de 2cm 250 cx 

41 FIXADOR odontológico, embalagem 475ml. 50 unid 

42 

FLÚOR GEL, fluído com flúor de uso odontológico, floreto fosfato 

acidulado 1,23%, íons de fluor, embalagem de 200ml. 
100 unid 

43 FLÚOR LÍQUIDO a 0.05%, sem pigmento, embalagem 1000ml. 350 litros 

44 HIDRÓXIDO de cálcio P.A, frasco com 10g. 20 unid 

45 

HIDRÓXIDO de cálcio para forramento (base e catalizador), contendo 1 

tubo de pasta base 13g + 1 tubo de pasta catalisadora 11g + 1 bloco de 

mistura. 

60 unid 

46 

IONÔMERO de vidro para forramento (kit pó e líquido), possui 

propriedades mecânicas para restaurações, ionômero de vidro com 

liberação de flúor, para base e forramento de cavidades, embalagem com 

frasco de 10g de pó e 10ml de líquido.  

20 unid 

47 

IONÔMERO de vidro para restauração (kit pó e líquido), cimento para 

restaurações dentárias; ionômero de vidro de alta resistência, radiopaco e 

de elevada dureza; libera flúor; restauração de dentes decíduos; confecção 

de núcleos de preenchimento; restaurações de Classe III, V, e com 

limitações, cavidades de Classe I; embalagem com frasco de 10g de pó e 

30 unid 
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10ml de líquido.  

48 

LUBRIFICANTE para alta e baixa rotação, spray, marca de referência 

Kavo, similar ou superior. 
15 unid 

49 

OTOSPORIN, suspensão otológica, hidrocortisona 10mg/mL + sulfato de 

neomicina 5mg/mL + sulfato de polimixina B 10.000UI/mL, embalagem 

contendo frasco gotejador com 10ml. 

30 unid 

50 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, bobina, 150cm x 100m, cirúrgico isento de 

furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro 
50 rolo 

51 PASTA para profilaxia, embalagem 90gr, sabor tutti-fruit. 150 unid 

52 ROLETES de algodão 1.000 pct 

53 SABONETE líquido, fragância erva doce, frasco de plástico 1litro. 150 litro 

54 

TIRA DE AÇO para acabamento em amalgama, tamanho  5mm, pacote 

com  100 unid. 
300 unid 

55 TIRA DE POLIÉSTER, pacote com 100unid. 200 unid 

 

LOTE XIX – ODONTO  - ANESTÉSICOS, LIMAS, RESINAS E SOLUÇÕES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 ANESTÉSICO, benzocaína 200mg/g, tópico gel, embalagem 12gr. 120 unid 

2 ANESTÉSICO, cloridato de lidocaína a 37% com 50 unid. 300 cx 

3 

APLICADOR DE ADESIVO, fabricados com minúsculas fibras isentas de 

fiapos e não absorventes, são indicados para soluções Identificadoras 

(cárie, placa, etc.); agentes adesivo, selante, eugenol, soluções 

hemostáticas, forradores cavitários, condicionadores ácidos e fluoretos, na 

opção Regular, embalagem com 100 aplicadores. 

90 unid 

4 

BANDA MATRIZ, tamanho 5mm, confeccionada em aço inox, dimensão 

0,05mm x 5mm x 50cm. 
60 unid 

5 

BANDA MATRIZ, tamanho 7mm, confeccionada em aço inox 0,05mm x 

7mm x 50cm. 
80 unid 

6 BROCA diamantada, esférica nº 1012. 40 unid 

7 BROCA diamantada, esférica nº 1013. 40 unid 

8 BROCA diamantada, esférica nº 1014. 40 unid 

9 BROCA diamantada, n.º 4138 15 unid 

10 BROCA diamantada, n.º 4138N 15 unid 

11 BROCA diamantada, n.º 4209F 15 unid 

12 BROCA diamantada, n.º 4211FF 15 unid 

13 

BICARBONATO DE SÓDIO é um produto totalmente desenvolvido para 

ser utilizado em qualquer aparelho de jateamento para profilaxia. Sua 

granulometria e alto grau de pureza permitem uma excelente qualidade 

para o uso, evitando-se a lesão do esmalte e gengiva. Apresentação: pote 

com  100gr. 

10 unid 

14 

FIO DENTAL indicado para profilaxia oral, previne formação de placa, 

cálculo e cárie. Apresentação: embalagem com uma unidade de 500 m. 
20 unid 

15 

ESCOVAS DE ROBSON – Indicada para pré-polimento de resina, 

podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral. Excelente 

flexibilidade necessária para obtenção do melhor desempenho. * Escovas 

feitas com cerdas de nylon de 0,18mm. Extremidade plana. 

50 unid 

16 

CIMENTO endontôntico com hidróxido de cálcio (kit 1 frasco 10ml e 1 

tubo 12gr). 
12 unid 

17 

CIMENTO provisório 20g, cotosol, preenchimento temporário de 

cavidades dentária, a base de óxido de zinco / sulfato de zinco. 
30 unid 

18 

COLGADURA, clips, em inox, individual,  

confeccionado em aço inoxidável AISI-420, embalagem plástica 

individual, marca de referência Golgran, similar ou superior. 

15 unid 
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19 LÂMPADA para foco da cadeira odontológica 110/220v 10 unid 

20 

LIMA especial n.º 0,8 25mm, confeccionada em aço inoxidável com 

secção transversal quadrangular, comprimento 25mm e torção de 18 a 20 

espirais. 

20 cx 

21 

LIMA especial n.º 10 25mm, confeccionada em aço inoxidável com secção 

transversal quadrangular, comprimento 25mm e torção de 18 a 20 espirais. 
20 cx 

22 

LIMA para endodontia tipo keer (canal), 15 a 40 30mm, confeccionadas 

em aço inoxidável. 
20 cx 

23 

LIMA para endodontia  tipo keer (canal), 15 25mm, confeccionadas em 

aço inoxidável. 
20 cx 

24 

LIMA para endodontia tipo keer  (canal), 20 25mm, confeccionadas em 

aço inoxidável. 
20 cx 

25 

LIMA para endodontia tipo keer  (canal), 30  25mm, confeccionadas em 

aço inoxidável. 
20 cx 

26 

LIMA para endodontia, tamanhos 45 a 80mm sortidas, confeccionada em 

aço inoxidável com comprimento de 25mm, 2ª série. 
15 cx 

27 LIXA para polimento e acabamento em resina com 150 unid. 50 cx 

28 

LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Á  

BASE DE LATEX DE ALTA RESISTÊNCIA. CX COM 26 UNIDADES 
50 cx 

29 

PEDRA POMES, massa porosa acinzentada, áspera, inalterável ao ar, 

inodora e insípida, embalagem com 100gr. 
10 unid 

30 PULPOSAN líquido, frasco com 20ml. 40 unid 

31 PULPOSAN pó, cimento provisório. 40 unid 

32 

RESINA MICRO hibrida fotopolimerizável A1, resina composta direta 

micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca, marca de referência Charisma, 

similar ou superior. 

70 unid 

33 

RESINA MICRO hibrida fotopolimerizável A2, resina composta direta 

micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca, marca de referência Charisma, 

similar ou superior. 

150 unid 

34 

RESINA MICRO hibrida fotopolimerizável A3, resina composta direta 

micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca, marca de referência Charisma, 

similar ou superior. 

130 unid 

35 

RESINA MICRO hibrida fotopolimerizável A3,5, resina composta direta 

micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca, marca de referência Charisma, 

similar ou superior. 

60 unid 

36 

RESINA MICRO hibrida fotopolimerizável A4 resina composta direta 

micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca, marca de referência Charisma, 

similar ou superior. 

40 unid 

37 

RESINA MICRO hibrida fotopolimerizável OB2, resina composta direta 

micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca, marca de referência Charisma, 

similar ou superior. 

30 unid 

38 REVELADOR, frasco 475ml. 60 unid 

39 

SELANTE fotopolimerizável 

Selante Alpha-Seal Light Incolor Foto 5 Ml Dfl, alpha Seal é uma 

formulação especialmente preparada para selar os defeitos estruturais da 

superfície oclusal de dentes posteriores decíduos e permanentes; -Alpha 

Seal possui uma polimerização química; -Alpha Seal Light é fotoativado. 

30 unid 

40 SOLUÇÃO de Dakin (hipoclorito a 0,5 %), embalagem de 1litro. 12 unid 

41 SOLUÇÃO de Milton (hipoclorito a 1%), embalagem de 1litro. 10 unid 

42 SOLUÇÃO hemostática líquida, embalaem 10ml. 20 unid 

43 SUGADOR descartável, pacote com 40 unid. 600 pct 

44 TAÇA de borracha para acabamento de resina,  50 unid 

45 TAÇA de borracha para profilaxia. 50 unid 
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46 VERNIZ cavitário, embalagem 10ml. 5 unid 

 

LOTE XX – MATERIAL DE LABORATÓRIO 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500gr, confeccionado com fibras 100% 

algodão, macio e absorvente, embalado em saco individual. 
20 Pct 

2 Água Deonizada:Embalagem com 5000 ml 40 unid 

3 Álcool Absoluto 30 unid 

4 

BANDA MATRIZ, tamanho 7mm, confeccionada em aço inox 0,05mm x 

7mm x 50cm. 
80 unid 

5 Blod Stop 20 cx 

6 Câmara de neubauer espelhada 3 unid 

7 

Cronômetro esportivo de mão 

Composição/material:emborrachado,resistente aágua,alimentação uma 

bateria,com memória p/100 voltas. 

4 unid 

8 Estante para Tubos 15x16mm de Bioquímica( Plástico) 10 unid 

9 Fita para impressora do aparelho de bioquímica mod.Bio2000 12 unid 

10 Gazes hidrófila não estéril 14 pct 

11 Lâmina de Bisturi      nº 15 1 cx 

12 Lâmina Extensora em Acrílico 5 unid 

13 Lâminas Ponta Fosca cx.c/50 uni 60 cx 

14 Lamínulas 24 x 24mm: Caixa: Caixa 1000 unid. 20 cx 

15 Lâmpada p/microscopia 20 w 10 unid 

16 Luvas de Látex para Procedimentos –  Tam: P 120 cx 

17 Luvas de Látex para Procedimentos – Tam: M 10 cx 

18 Máscara  N 95: cx.com 20 10 cx 

19 

Máscara tripla c/elástico: EBF>95%,tripla camada ,tiras super resistentes 

com 40 cmde comprimento ,clips nasal de alumínio com 14 cm de 

comprimento, solda eletronica caixa com 50 unidades. 

20 cx 

20 Micro pipeta vol. Fixo 20 microlitros c/dispensador 1 unid 

21 Micro pipeta vol. Fixo 200 microlitros c/dispensador 1 unid 

22 Micro pipeta vol. Fixo 50 microlitros c/dispensador 1 unid 

23 Micro pipeta vol. Fixo10 microlitros c/dispensador 4 unid 

24 Micro pipeta vol. Fixo100 microlitros c/dispensador 1 unid 

25 Micro pipeta vol. Fixo25 microlitros c/dispensador 1 unid 

26 Micropipeta vol. Variável l0 microlitros a 100 microlitros c/dispensador 4 unid 

27 Micropipeta vol. Variável l00 microlitros a 1000 microlitros c/dispensador 7 unid 

28 Microtubo p/centrifugação tipo eppendorf. Vol. 2,0ml 8 unid 

29 Óculos para Proteção de Laboratório 10 unid 

30 Óleo Imersão 100ml 4 unid 

31 Papel de filtro 50 5 cx 

32 Pêra de borracha 5 unid 

33 Pipetas graduadas de Vidro 10 ml 10 cx 

34 

Ponteira tipo universal plástica descartável (AMARELA) vol.0 – 200ul 

pct.com 1000 unids 
10 pct 

35 

Ribbon Cera 74m x 110mm Especificações Técnicas: • Ribbon/Fita de 

Cera  • Largura: 110 mm • Metros: 91 m • Diâmetro Interno Tubo: 0,5” 

(12,7mm) Compatível com as impressora   ElginL42. 

18 unid 

36 

Rolos Etiqueta 5x2,1 Cm Couche - Adesiva: Etiqueta Adesiva em Papel 

Couche de Alta Qualidade para Impressoras Térmicas, NECESSÁRIO O 

USO DE RIBBON (Cera).Aplicação em Diversos Usos como Identificação 

de Produtos, Códigos de Barras, Prontuários,Endereçamento Entre 

18 unid 
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Outros.Especificações Técnicas: • Rolo de Etiqueta Adesiva 5x2,1cm • 

Material: Papel Couche Adesivo • Largura Etiqueta: 5 cm • Altura 

Etiqueta: 2,1cm 

• Metragem: 31 metros • Etiquetas Por Rolo: 3.600 etiquetas  • Diâmetro 

Interno Tubo: 1”(25,4mm) • Fabricante: ADEgraf • Sem Serrilha/Picote 

Impressoras Compatíveis:  Elgin L42 

37 Seringa de 05 ml com Agulha  25 x 8 5000 unid 

38 Seringa de 10 ml com Agulha  25 x 8 5000 unid 

39 Seringa de 20 ml c/agulha 25x8 3000 unid 

40 Seringa de 3 ml com Agulha  25 x 8 2000 unid 

41 

Solução bloqueadora de Odores p/Exames Parasitológicos: solução 

concentrada de 1-2-3 Propanetricarboxylic Acid, 2 Hydroxy Copper 

Sodium Salt (1.2.1) Tetrahydrate que reageespecificamente com 3 Metil 1 

H Indole (*) inibindo sua característica de odor ruim. Frascos com 500 ml. 

10 unid 

42 Suporte para micropitetas 2 unid 

43 Taças para fezes (cálices de plástico com pé) 20 unid 

44 Tampa c/ alestas p/tubos 12x75mm 6000 unid 

45 Tocas com Elástico 10 pct 

46 Tubo de ensaio 12x75( plástico) 4.000 unid 

47 Tubo de ensaio bioquímica 15x16 mm sem tampa (vidro) 3000 unid 

48 Tubos Capilares sem Heparina 25 unid 

49 Tubos de Ensaio para bioquímica 12 x 75 mm(vidro) 4000 unid 

50 Tubos Graduados para Urina 1000 unid 

51 Ziblock 8 unid 

 

LOTE XXI – MATERIAL DE LABORATÓRIO 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

Banho Maria : Opera na faixa de temperatura ambiente até 70°C*, com 

resolução de 0,1°C; Possui indicador digital para a temperatura do banho 

com resolução de 0,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro; 

Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas 

aproximadas: 300x240x150mm, com capacidade para até 105 tubos de 

12mm; Utiliza controle eletrônico de temperatura e resistência tubular 

blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e 

garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada; 

Possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário; Função de 

Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 35 a 70°C; 

Alimentação 110V ou 220V, 60 Hz; 

1 unid 

2 

Agitador de microplacas sem aquecimento: Caracteristica: Capacidade 

de operação para até 4 microplacas; - Compatível com microplacas de 

ELISA de 96 a 384 poços e microplacas de cultura de células com 6, 12, 

24 e 96 poços. - Tempo de velocidade de agitação programava. - 

Programação da velocidade ajustável de forma contínua, sem passos. - 

Equipamento construído em plástico, plataforma de agitação construída em 

borracha anti-derrapante, conferindo grande segurança. Especificaçãoes: - 

Capacidade de até 4 microplacas. - Timer de 0 a 120minutos. - Velocidade 

de Agitação de 0 a 1350rpm. - Orbita de Agitação de 2mm. - Potência de 

30W - Voltagem de 220V, 50/60Hz - Dimensões (L x P x A) - 35cm x 

35cm x 15cm.Igual ou superior à Agimaxx 

1 unid 

3 

Analisador bioquímico semiautomático modelo BIO-2000 IL:  

Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética);Turbidimetria (padrão, 

fator ou curva de padrões);Imunologia (metodologia ELISA ou 

Turbidimetria);Hormônios (metodologia ELISA);Aparelho equipado com 

1 unid 
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filtros de camada dura de longa durabilidade 

4 

Analisador semi-automatico para tiras de urina: Desenvolvido pra 

medir fotometricamente tiras de urina. O analisador possui uma impressora 

integrada que elimina os riscos associados aos registros manuscritos 

decorrentes da medição visual. Ele ainda alerta o operador sobre resultados 

alterados o que facilita a identificação de amostras patológicas.Numero de 

parâmetros :11 parâmetros (glicose, pH, bilirrubina, urobilinogênio, 

densidade, cetonas, sangue, nitrito, proteínas, leucócitos e ácido 

ascórbico)Sistema de leitura: Esteira automática para transporte das tiras 

Uriquest.Fotometria através de sistema com tecnologia CCD (Dispositivo 

de Carga Acoplada).Impressora : 480 x 305 x 190 mm. Dimensão: 480 x 

305 x 190 m 10 Kg. Igual ou superior à Uriquests R 500 

1 unid 

5 

Cadeira para coleta de sangue: MEDIDAS : Assento Altura em relação 

ao piso 480 mm comprimento 450 mm , e de largura 480 mm, Encosto fixo 

altura em relação ao piso 1036mm, altura 610mm, e de largura 450 mm, 

Suporte do braço altura em relação ao piso : 690mm a 730 mm, Bandeija 

auxiliar altura em relação ao piso : 800mm, comprimento 270mm, largura 

170mm altura 50mm, CHASSIS :Estrutura em aço tubular redondo , 

ACABAMENTO :Pintura eletrostatica a pó côr  padrão    ( branca ) 

ESTOFADO :Espuma injetada densidade 38 , revestimento em courvim 

.CARGA MAXIMA : 150 Kilos 

2 unid 

6 

Centrifuga para Tubos: Velocidade Variável 500 a 3400RPM - Com 

Trava - Capacidade 28 Tubos – Bivolt, Características: * Centrifuga 

microprocessada com tecnologia PWM. * Trava de segurança na tampa. * 

Sensor de tampa aberta. * Velocidade de 500 a 3400 rpm, incremento de 

100 rpm programável. * Temporizador de precisão de 1 seg a 99:59. * 

Painel digital ergonômico, composto de display de cristal líquido de duas 

linhas com iluminação e teclado de fácil operação com apenas 4 teclas. * 

Freio automático ou acionado através do teclado. * Motor de indução (sem 

escovas) utiliza rolamentos de esfera, longa vida útil, dispensando 

manutenção.* Capacidade para 28 tubos de 10 mL. * Tensão de 

Alimentação: 110/220V 50/60 Hz 200 VA. * Dimensão: 

36,8cm(L)x36,8cm(P)x32cm(H). * Peso: 15,2 Kg. * Garantia: 12 meses. 

Construção:* Em chapa de aço e ABS e pintura em poliuretano. Acesso 

amplo à câmara de centrifugação facilitando a troca e manuseio dos tubos. 

Eficiente sistema de ventilação do motor. Rotor: * Fabricado em liga 

especial que permite a utilização de adaptadores para outras 

caçapas.Opcional (não incluso no equipamento): * Kit caçapa 7X5 mL. * 

Kit caçapa 1X50 mL com adaptador para 4x5mL. Igual ou superior a 

centrifuga LS III Plus Celm 

1 unid 

7 

Destilador de Água : Para cada 4 litros de água comum o destilador produz 

3,8 litros de água destilada. Não necessita instalação hidráulica. 

Proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada. 

Especificações Técnicas: Capacidade de reservatório de água: 3,8 litros. 

Capacidade de reservatório de água comum: 4 litros.Duração do ciclo 

completo: 06 a 08 horas. Peso liquido: 3,4Kg. Peso bruto: 4 Kg. 

Dimensões (cm): 27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 (profundidade). 

Voltagem: 127 ou 220 V. Frequência: 60 Hz. Potência: 500 Watts modelo 

127V e 600 Watts modelo 220V.Consumo elétrico hora: 0,50 kW – 127 V 

/0,6kW- 220V.Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40 ° C.Cor: 

Branca. Igual ou superior a Cristofóli. 

1 unid 

8 

Relogio Multimer com pinos-TP120 Temporizador eletro-mecânico com 

capacidade para até 30 análises simultâneas. Possuem mostrador com 
1 unid 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 62 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

escala em minutos , temporização máxima de 2 horas e disco marcador em 

acrílico. Contém 30 pinos marcadores, numerados de 1 a 6, divididos em 5 

grupos de cores diferentes para maior facilidade de operação. Apresenta 

alarme visual e sonoro de fim de análise, com volume regulável e duração 

de 30 segundos, com possibilidade de interrupção. É montado em caixa de 

poliestireno (plástico), mede 21 cm de largura por 10 cm de altura por 24 

cm de profundidade. Funcionamento em 110/220 volts. Igual ou superior 

Phoenix. 

 

LOTE XXII – REAGENTES HEMATOLOGIA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

SOLUÇÃO DILUENTE EBRATON-EBR5 para contagem e 

classificação de células sanguíneas em analisador hematológico MODELO 

EB 5600, ORIGINAL. Galão com 20 Litros. Rendimento medio de 518 

teste. Marca: EBRAM 

20 GL 

2 

Detergente Enzimático CONCENTRADO EBRACLEAN–EBR 

específico para limpeza intensa, descontaminação e manutenção preventiva 

de analisadores hematológicos MODELO EB 5600. ORIGINAL. 

Apresentação frasco 50 (cincoenta) ML. Rendimento de 13 shutdown. 

Marca: EBRAM 

15 KIT 

3 

EBRACONTROL CONTROLE (3 Níveis)/KIT COM 3 Frascos de 

3(três) ML cada, Controle Hematológico 5 PARTES, utilizado para 

monitorar a determinação dos valores das células sanguíneas nos 

analisadores hematológicos MODELO EB 5600 capacitados para realizar 

o diferencial celular de sanguíneas. Depende do controle interno do 

laboratorio. Marca: EBRAM 3 KIT 

4 

Hemolisante EBRALYSE A-EBR5 para contagem diferencial de 

leucócitos e determinação quantitativa de hemoglobina em analisador 

Hematológico MODELO EB 5600., ORIGINAL. Apresentação frasco 500 

(quinhentos) ML. Rendimento médio de 1000 testes. Marca: EBRAM 

14 FR 

5 

Hemolisante EBRALYSE B-EBR5 para contagem diferencial de 

leucócitos e determinação quantitativa de hemoglobina em analisador 

Hematológico MODELO EB 5600 , ORIGINAL. Apresentação frasco 500 

(quinhentos) ML. Rendimento médio de 1000 testes. Marca: EBRAM 

14 FR 

6 

Hemolisante EBRALYSE C-EBR5 para contagem diferencial de 

leucócitos e determinação quantitativa de hemoglobina em analisador 

Hematológico MODELO EB 5600, ORIGINAL. Apresentação frasco 

1000 (mil) ML. Rendimeto médio de 900 testes. Marca: EBRAM 

14 FR 

 

LOTE XXIII – REAGENTES DE LABORATORIO IMUNOLÓGICOS E HEMATOLÓGICOS 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

Aslo: Teste imunológico qualitativo e semiquantitativo para determinação 

de antiestreptolisina “O” em  soro, através da aglutinação de partículas de 

látex sensibilizadas com Estreptolisina O.Métoto: Latex. Kit - 100 testes, 

Látex sensibilizado2,5mL Controle positivo 0,5mL Controle negativo 

0,7mL Lâminas para teste (reutilizáveis) 5 unidades Hastes para 

homogeneização100 unidades 

16 Kit 

2 

Albumina Bovina: a 22% é obtida a partir de plasma bovino, sendo 

especialmente preparada para ser usada como meio de suspensão em 

diferentes testes imunohematológicos. -Permite revelar anticorpos IgG 

ligados às hemácias, os quais de outra forma, somente seriam detectados 

na fase daAntiglobulina. 

5 vidro 

3 Anicogulantes Fluoreto: Solução de EDTA e Fluoreto de Potássio para 8 vidro 
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adicionar ao sangue no momento da coleta, tornando-o incoagulável, 

impedindo fenômenos de glicólise e permitindo o uso do plasma na 

quantificação da glicose. Apresentação 1 x 500 ml 

4 

Anti- HCV: Sistema para determinação rápida e qualitativa de anticorpos 

IgG específicos contra o vírus da hepatite C (HCV) em soro ou sangue 

total. 

Método: imunocromatógrafia 

2 Kit 

5 

Anticoagulantes Edta: Solução de EDTA para adicionar ao sangue no 

momento da coleta, tornando-o incoagulável e permitindo o uso de 

hemácias ou plasma para fins diversos. Apresentação 1 x 500 ml 

8 vidro 

6 Anticoagulantes Heparina 500ml 1 vidro 

7 

b-hCG- ou Teste de Gravidez ,é um teste imunocromatográfico rápido, 

para detecção qualitativa de Gonadotrofina Coriônica Humana β(β-hCG) 

em amostras de urina ou soro humano, indicado para o diagnóstico precoce 

da gravidez. O β-hCG possui sensibilidade de 10 m UI/mL. O teste utiliza 

uma combinação de anticorpos monoclonais e policlonais para detectar 

seletivamente o β-hCG. O Teste de Gravidez não sofre interferências 

cruzadas com outros hormônios glicoprotéicos estruturalmente 

relacionados como FSH, LH e TSH, em níveis fisiológicos altos. 

40 Kit 

8 

Chagas: Kit para determinação qualitativa e semi-quantitativa de 

anticorpos anti-Trypanosoma cruzi no soro humano por hemaglutinação 

indireta.Apresentação do kit:1: Suspensão de hemácias sensibilizadas com 

componentes do trypanosoma cruzi(1x2,4 ml) 2: Solução diluente(1x40 

ml) ; 3: 2-Mercaptoetanol (0,5 ml) 4:Soro controle positivo (1 ml); 5: Soro 

controle negativo (1ml) 6: Placa de microtitulação descartável com fundo 

em “V” (1x96 cavidades); 7: Instruções  para uso Método: 

hemoaglutinação indireta. 

8 Kit 

9 Citrato trissodico anidro 1 Fr 

10 

Conjunto p/coloração de Ziehl Neelsen: Caixa com 1 Azul de Metileno 

Concentrado (Ziehl) c/ 500 mL ;1Descorante para BAAR c/ 500 mL 

;1Fucsina Fenicada de Ziehl Neelsen c/ 500 mL 

5 Kit 

11 

Corante rápido de hematológico (Panótico)  Descrição:• Kit de Corante 

Rápido Hematologia. • Corante panótico para a coloração diferencial dos 

elementos figurados do sangue. • Apresentação: 

– 1 frasco com 500ml de Instant Prov I 

– 1 f rasco com 500ml de Instant Prov II 

– 1 frasco com 500ml de Instant Prov III 

14 kit 

12 

Dengue Duo(IGG/IGM)Ns1Ag:  Detecta desde do primeiro dia após 

ainfecção ate oestagio final da doença.Detecção do antígenoNS1:Detecção 

da infecção antes da soro conversão.NS1 Ag detectável no soro no 

primeiro dia apos o inicio da febre ate o dia 9. Anticorpos IgG/IgM não 

são detectáveis antes dos dias 3 e 4 Detectando Anticorpos: Não detectável 

uma vez que os anticorpos IgG anti-NS1 são produzidos.Diferenciação de 

dengue primaria e secundaria  por detecção especifica de IgG/IgM 

Metodo: imunocromatógrafia 

4 Kit 

13 Descorante p/ BAAR: Frasco com 500 ml 6 Lt 

14 

Fator Reumatóide: Sistema  para  determinação  qualitativa  e  semi-

quantitativa,  em  lâmina,  dos  fatores  reumatóides  no  soro. Kit contendo 

látex sensibilizado 2,5ml, controle positivo 1ml, controle negativo 1ml, 

lâmina  para  teste  (reutilizável), bastões  plásticos. Mínimo de 12 meses 

de validade. 

15 Kit 

15 

HBSAg: Kit para determinação qualitativa do antígeno de superfície do 

vírus da hepatite B (HBsAg), por método imunocromatográfico, usando 

anticorpos mono e policlonais imobilizados na membrana para 

35 Kit 
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identificação seletiva de HBsAg em amostras de soro. 

16 

Kit para determinação qualitativa de anticorpos anti-hiv1 e anti-hiv2: 
por método imunocromatográfico, usando uma combinação de proteínas 

recombinantes dos vírus hiv 1 e 2 imobilizadas na membrana para 

identificação seletiva dos anticorpos anti-hiv em amostras de soro, plasma 

ou sangue total. Kit contendo placa-teste: 20 unidades, solução diluente: 

3ml. Mínimo de 12 meses de validade. 

40 Kit 

17 

Líquido de Turk: Líquido para contagem global de leucócitos, Volume: 

Frasco c/ 500 ml 
20 unid 

18 

Lugol forte: Solução de iodo para exame parasitológico de fezes. Frasco 

c/ 500 mL 
2 unid 

19 

PCR: Sistema para determinação qualitativa e semi-quantitativa, em 

lâmina, da proteínas c reativa no soro. Kit conntendo látex sensibilizado 

2,5ml, controle positivo 1ml, controle negativo 1ml lâmina para  teste  

(reutilizável),bastões  plásticos.  Mínimo de 12 meses de validade. 

18 Kit 

20 Reagente para TP 2 kits 

21 Reagente para TTPA 2 kits 

22 

Sangue oculto em fezes: Kit para determinação qualitativa do sangue 

oculto em fezes humanas.kit contendo placa-teste:20unidades coletor de 

amostra: 20 x 2ml. Mínimo de 12 meses de validade. 

6 Kit 

23 Sífilis: método imunocromatografia 3 kits 

24 Soro Anti-A 10 Fr 

25 Soro Anti-B 10 Fr 

26 Soro Anti-D 10 Fr 

27 Soro Coombs 5 Fr 

28 

Teste para Troponina: Metodo imunocromatograficopara determinação 

rapida qualitativa de cTnl(Troponina I Cardiaca Humana 
8 kit 

29 

Tira reagente para uroanalise: contendo no minimo 10 parametros. 

Embalagem: caixa com 100 tiras, com dados de identificacao do produto, 

marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no 

ministerio da saúde. Mínimo de 12 meses de validade. 

80 cx 

30 

Toxoplasmose:Kit para determinação qualitativa e semi-quantitativa de 

anticorpos anti-Toxoplasma gondii no soro humano por hemaglutinação 

indireta. Apresentação do kit: 1.Suspensão de hemácias sensibilizadas com 

componentes do Toxoplasma gondii (2,4ml)  2. Solução diluente (1x 40ml) 

3. 2-Mercaptoetanol (1 x 0,5ml) 4. Soro controle positivo (1x 1ml) 5. Soro 

controle negativo (1 x 1ml) 6. Placas de microtitulação descartáveis com 

fundo em “V” (1x96 cavidades)    7. Instruções para uso Método: 

Hemoaglutinação indireta 

8 Kit 

31 

VDRL:Sistema imunológico com a finalidade de detectar sfilis no soro. 

Frasco contendo antígeno para vdrl em suspensão. Contém: cardiolipina 

0,44 μmol/l,lecitina 3,12 μmol/l e colesterol 23,2 μmol/l em tampão fosfato 

10 mmol/l ph 6,0. Mínimo de 12 meses de validade. 

15 Kit 

 

LOTE XXIV – LABORATORIO/REAGENTES BIOQUIMICOS 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

Amilase: Sistema para determinação de α-Amilase no soro, plasma, urina 

e outros líquidos  biológicos, METODOLOGIA:Cinético de 02 pontos 

(CNPG) 

10 Kit 

2 ALT/GPT liquiforme método cinetico 10 Kit 

3 AST/GOT liquiforme método cinetico 10 Kit 

4 
Calibradores de teste analitico em metodologias automatizados 

(Calibrador multiparametros para bioquímica) 
12 Kit 
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5 

CK- NAC (cinético): Sistema cinético para determinação da Creatina 

Quinase (CK) no soro ou plasma. REAGENTES - Reagente 1: Tampão 

Imidazol 125mmol/L pH 6,7, Glucose 25mmol/L, N-Acetil-L-Cisteína 

25mmol/L, NADP 2,5mmol/L, Hexoquinase > ou = 6.800U/L. Reagente 

2:Fosfato de Creatina 250mmol/L, ADP 15mmol/L, AMP 25mmol/L, 

Adenosina-5-Pentafosfato 103mmol/L, Glucose-6-Fosfato de Hidrogenase 

> ou = 8.800U/L 

4 Kit 

6 

CK-Mb (cinetico): Sistema cinetico para determinação de ckmb no soro 

ou plasma. Metodologia cinetico-uv 
5 Kit 

7 

Cloretos Colorimétrico: Sistema colorimétrico para determinação dos 

cloretos no soro, plasma (heparina), líquor e urina. Reagentes - Reagente 

de cor (1 x 100 ml): contém por litro: Sulfocianeto de Mercúrio1,4mmol, 

Nitrato Férrico 2,5mmol, Óxido Amarelo de Mercúrio 0,13mmol e Ácido 

Nítrico 50,5mmol. Contém ainda estabilizantes e detergente não 

iônico.Solução padrão 100mmol/L ( 1 x 3 ml): Cloreto de Sódio 

100mmol/L em meio protéico 

4 Kit 

8 

Colesterol HDL:Sistema para determinação do colesterol HDLno soro. 

Kit contendo  1 reagente precipitante 20ml, 1 solução padrão 50mg/dl 

03ml 

20 Kit 

9 

Colesterol: Sistema para determinação enzimática do colesterol total no 

soro ou plasma. 1 reagente de cor de 500ml e 1 solução padrão 200mg/dl 

3ml. Mínimo de 12 meses de validade. 

25 Kit 

10 

Creatinina Fosfatransferase (CPK) Sistema colorimétrico para 

determinação de Creatina fosfotransferase no soro.Apresentação: Substrato 

1 x 13,5mL,  ATP-Glutation (flaconetes)  10 x 21 mg, Solução padrão 

130U.I./L  1 x 5mL, Ácido Ascórbico 1 x 2g 

Reagente molibdato 1 x 40mL, Solução alcalina 1 x 20 mL. 

6 Kit 

11 

Creatinina: Sistema colorimétrico para quantificação da creatinina no 

soro e urina. 

Apresentação: Reagente pícrico 1 x 50mL, Solução alcalina  1 x 10mL, 

Solução padrão creatinina 5mg/dL  1 x 3mL , Solução padrão creatinina 

50mg/dL  1 x 3mL, Reagente túngstico 1 x 15mL . Método:Cinético e 

ponto final. 

18 Kit 

12 

Desidrogenase Lática (DLH)-Uv : Sistema cinetico para determinação de 

desidrogenase lactica(DLH) no soro ou plasma. 
6 kits 

13 

Fosfatase  Alcalina: Sistema cinético para determinação de Fosfatase 

Alcalina (FALC) no soro ou plasma. Reagentes: Tampão: Dietanolamina 

1,25mmol/L. Contém Azida Sódica 0,1%. Substrato : p-Nitrofenilfosfato 

50mmol/L. Contém Azida Sódica 0,1%. Apresentação: Tampão 5 x 16mL, 

Substrato 5 x 4mL Método: Cinético 

10 Kit 

14 

Fosfato UV: Sistema para determinação de fosfato no soro, plasma ou 

urina. Reagentes: Reagente molibdato: Ácido Sulfúrico 360mmol/L, 

Cloreto de Sódio 154 mmol/L, Molibdato de Amônio 0,9 mmol/L.Solução 

Padrão 5mg/dL: Padrão de Fósforo 5mg/dL Método:Fosfomolibilato,ponto 

final 

2 Kit 

15 

Gama GT: Sistema cinético para determinação de γ-GT no soro ou 

plasma.Reagente 1 (5 x 8mL) : Glicilglicina 165mmol/L, pH 8,2. Reagente 

2 (5 x 2mL) :γ-Glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida 5,0mmol/L. Metodo: 

Cinetico 

10 kit 

16 

Glicose enzimática:S istema para determinação enzimática da glicose no 

soro, plasma e demais líquidos biológicos.  Kit contendo 01 frascos com 

500ml de reagente de cor,01 frasco com 3,0ml de solução padrão. Mínimo 

de 12 meses de validade. 

20 Kit 

17 Hemoglobina Glicada:Sistema para determinação da hemoglobina 8 kits 
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glicada no sangue total. Hemolisante 1 x 18 ml, resina 26 x 2,5ml, solução 

padrão (liofilizada) 1 x 160mg, separadores 26 unidades. Mínimo de 12 

meses de validade. 

18 

Lipase Liquiform: Sistema bireagente enzimatico para determinação da 

lipase pancreatica em amostras de soro e plasma. 
8 kits 

19 

Potássio: Sistema colorimétrico para determinação do potássio no soro, 

urina e outros líquidos biológicos. REAGENTES:Precipitante: Ácido 

Tricloroacético 0,3M. Tetrafenilborato: Tetrafenilborato de Sódio 0,18M. 

Hidróxido de sódio: Hidróxido de sódio 2M.Solução Padrão 

5mmol/L:solução equivalente a 5mmol/L de Potássio dentro da 

metodologia adotada.Apresentação: Precipitante1 x 60mL 

;Tetrafenilborato1 x 100mL Hidróxido de Sódio1 x 100mL  

;SoluçãoPadrão 5mmol/L1 x 5mL Método:Enzimático 

8 kits 

20 

Proteínas Totais: Sistema colorimétrico para determinação de proteínas 

totais no soro e outros líquidos biológicos (pleural, ascítico, pericardico e 

sinovial) Método: Colorimétrico-Permite revelar anticorpos IgG ligados às 

hemácias, os quais de outra forma, somente seriam detectados na fase 

daAntiglobulina. 

5 Kit 

21 

Sistema colorimétrico para determinação das bilirrubinas no soro ou 

plasma. kit contendo 01 frasco com 210ml de solução aceleradora, 01 

frasco com 30ml de reagente sulfanílico, 01 frasco com 20ml de nitrito de 

sódio, 01 frasco com liofilizado de solução padrão. mínimo de 12 meses de 

validade. 

10 Kit 

22 

Sódio enzimatico: Sistema para determinação quantitativa do íon sodio 

em amostras de soro, por reação emzimatica, em modo cinetico 
6 kit 

23 Soro Controle Não-Patológico 10 unid 

24 Soro Controle Patológico 10 unid 

25 

Transaminases: Sistema colorimétrico para dosagem de transaminases no 

soro, plasma e líquor. Apresentação: Substrato TGP (1 x 26mL)  : solução 

0,2M de L-alanina, 0,002M Alfa Cetoglutarato, tampão de fosfatos 0,1M 

pH7,4.Substrato TGO (1 x 28mL) : solução 0,2M de L-aspartato, 0,002M 

Alfa Cetoglutarato, tampão de fosfatos 0,1M pH 7,4.Solução padrão( 1 x 

5mL ) : solução de Piruvato de Sódio estabilizado.Reagente de cor (1 x 

60mL)  : solução 0,001M de 2,4 Dinitrofenilhidrazina.Hidróxido de Sódio  

(1 x 20mL): solução concentrada de Hidróxido de Sódio 12,4M. Método: 

Colorimétrico. 

8 Kit 

26 

Triglicérides: Sistema enzimatico para determinação dos triglicérides no 

plasma ou soro. Kit contendo 2 reagentes de cor de 250ml e 1 solução 

padrão de 3ml. Mínimo de 12 meses de validade. 

30 Kit 

27 

Uratos: Sistema para determinação enzimática do ácido úrico, no soro 

plasma ou urina.  Kit contendo reagente de cor 2 x 80ml, solução padrão 

3ml. Mínimo de 12 meses de validade. 

25 Kit 

28 

Uréia: Sistema enzimático para dosagem da ureia no soro, plasma e urina 

Reagentes Urease: cada frasco contém um mínimo de 6.000 U.I de Urease 

e estabilizantes em solução de Glicerol 0,5M.Reagente 1: mistura de 

Salicilato de Sódio 60mmol, Nitroprussiato de Sódio 3,4mmol e EDTA 

dissódico 1,35mmol, sob forma de pó. Reagente2: contém Hipoclorito de 

Sódio 0,120mol/L e Hidróxido de Sódio 3,75mol/L.Solução padrão 

80mg/dL: solução de Ureia 80mg/dL Método: Enzimatico 

16 kit 

1.2 – Os produtos deverão ser entregues em embalagens intactas e preservadas, contendo data e 

número de lote, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses e outras 

informações relevantes, observada a legislação em vigor. 
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2 – DA JUSTIFICATIVA 
2.1 – A aquisição dos itens especificados de maneira detalhada no Item 1.1 deste Termo de 

Referência, por meio de processo licitatório, tem por finalidade atender as demandas apontadas pela 

Secretaria de Saúde que necessita com frequência repor seus estoques de medicamentos, materiais de 

uso hospitalar, odontológicos, descartáveis em geral, insumos e para a lavanderia para dar 

continuidade às atividades do Hospital Municipal Dr. Lauro Joaquim de Araújo, manter o Centro de 

Especialidade Odontológica – CEO, os Postos de Saúde da Família – PSF da Sede e do interior deste 

Município, Laboratório de Análises Clínicas, com o intuito de suprir as necessidades da população do 

Município usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, relacionados à distribuição de medicamentos e 

correlatos prescritos a esse público, bem como dar suporte para o atendimento médico hospitalar 24 

horas no Hospital Dr. Lauro Joaquim de Araújo, zelando desta forma pela saúde das pessoas que 

necessitam da rede pública de atendimento, que, na maioria das veze, têm no atendimento oferecido 

pela Administração Pública a única maneira de sanar suas necessidades básicas na área de saúde. 

Diante do que já foi exposto, fica justificada de maneira cristalina a necessidade da aquisição dos itens 

já citados. 

 

3 – DA FORMA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

3.1 – Os produtos serão fornecidos conforme discriminado abaixo: 

3.1.1 – A licitante vencedora deverá fornecer os produtos da melhor forma para atender o sucesso do 

objeto do presente Processo Licitatório. 

3.1.2 – A Prefeitura de Correntina convocará formalmente a licitante vencedora, através do Diário 

Oficial do Município, para assinar o contrato, que deverá comparecer dentro do prazo máximo de 03 

(três) dias úteis, contados a partir da convocação. A licitante que não comparecer dentro do prazo que 

for convocada perderá o direito de contratar com o Município. 

3.1.3 – O fornecimento dos produtos, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita 

execução do contrato, conforme disposto no Art. 69 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

3.1.4 – A CONTRATADA deverá fornecer o produto utilizando-se dos materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução do objeto deste Pregão. 

3.1.5 – O fornecimento será efetuado nas quantidades solicitadas pelo Setor de Compras, com prazo de 

entrega não superior a 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da solicitação de 

fornecimento ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso. 

3.1.6 – Os produtos deverão ser entregues parceladamente de acordo com as solicitações da Secretaria 

de Saúde do Município de Correntina, Estado da Bahia encaminhadas ao Setor de Compras, no 

Central de Abastecimento Farmacêutico, Materiais e Insumos da Secretaria de Saúde do  

Município de Correntina, Estado da Bahia, situada na Rafael Martins da Costa, 59, quadra 07, 

lote 120 – Setor Félix Araújo – Correntina – Bahia – CEP nº 47.650-000, sendo que os 

fornecimentos deverão ocorrer nos dias úteis, das 07h30 às 13h30, salvo em situações de urgência 

da Administração, mediante prévio agendamento. 

 

4 – DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS 

PRODUTOS 
4.1 – O fornecimento dos produtos será avaliado e fiscalizado por servidor da Administração 

designado especialmente para este fim, tomando por base os parâmetros mínimos a seguir 

estabelecidos: 

4.1.1 – Os produtos serão recebidos: 

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta. 

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e 

da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório. 
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c) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 

do prazo. 

d) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos produtos em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas. 

e) A Administração somente aceitará os produtos em perfeitas condições, no prazo e local 

indicados, em estrita observância das especificações do Edital, da proposta e das normas 

sanitárias, acompanhados da respectiva nota fiscal constando detalhadamente, no que couber, as 

indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia. 

f) Os produtos deverão estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma 

versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 

g) Os produtos deverão ser entregues em embalagens intactas e preservadas, contendo data e número 

de lote, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses e outras informações 

relevantes, observada a legislação em vigor, em até 05 (cinco) dias corridos a contar da data da 

ordem de fornecimento. 

h) Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada dos produtos objeto 

deste Termo de Referência, bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os 

entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

i) Ocorrendo rejeição dos produtos, a CONTRATADA deverá substituí-los no prazo máximo de 02 

(dois) dias corridos, a contar da data em que for comunicada da citada rejeição, sem ônus para a 

CONTRATANTE, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei. 

j) As quantidades dos produtos são estimadas e a Secretaria Municipal de Saúde poderá emitir quantas 

ordens de fornecimento entender conveniente para a Administração, até o cumprimento total do objeto 

desta licitação. 

 

5 – DOS MATERIAIS PERTINENTES AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 
5.1 – Para a perfeita execução do contrato, a licitante vencedora deste Pregão será responsável por 

todo material e pessoal de apoio necessários à execução do objeto deste Termo de Referência para 

tanto deverá utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e mão-de-obra dentro dos 

padrões de qualidade e segurança exigidos pelas normas vigentes.  

 

6 – DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
6.1 – Os bens a serem contratados enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei 

n° 10.520/2002. 

6.2 – JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

6.2.1 – No Município de Correntina-BA, existem algumas particularidades que inviabilizam o 

cumprimento da Recomendação nº 48, de 19 de junho de 2015, do Procurador da República Titular do 

1º Ofício da Procuradoria da República no Município de Barreiras-BA, que orienta o Gestor a adotar a 

modalidade Pregão, na forma eletrônica, nos termos da Lei nº 10.520/02 e do Decreto nº 5.450/05. A 

realização do procedimento licitatório eletrônico não surtiria os efeitos almejados por esta 

Administração pelas seguintes razões:  

a) O péssimo acesso à Internet que temos em nosso Município em termos de velocidade e problemas 

diários, o que pode levar a não conclusão de um Processo Eletrônico na celeridade necessária, tendo 

em vista que em nossa Cidade o acesso à internet tem sucessivas perdas de conexão no decorrer do 

expediente administrativo. Salienta-se, que por mais que nos seja oferecida internet de boa qualidade, 

na prática, em Município interiorano, isso não funciona. 

b) Destacamos, ainda, que a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05 estabelecem que “nas licitações 

realizadas com a utilização de recursos repassados pela União, para aquisição de bens e serviços 
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comuns, será obrigatório o emprego da modalidade pregão, e, que, o Decreto nº 5.504/05, art. 1º, 

caput, §§ 1º e 2º, estabelece ser “preferencialmente na forma eletrônica e que a inviabilidade da 

utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser devidamente justificada pelo dirigente ou 

autoridade competente. 

6.2.2 – Diante das razões expostas no subitem 6.2.1, letras “a” e “b”, nota-se ter elementos suficientes 

para a não adoção do Pregão Eletrônico, até o momento, para a aquisição do objeto deste Pregão. 

 

7 – DAS OBRIGAÇÃOES DA CONTRATADA 

7.1 – A CONTRATADA obriga-se a: 

7.1.1 – Fornecer os produtos conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com 

os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 

7.1.2 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

produtos fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento 

ou dos materiais empregados, a critério da Administração. 

7.1.3 – Fornecer os produtos na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta. 

7.1.4 – Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 

pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, ao Município ou a terceiros. 

7.1.5 – Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos bens a serem fornecidos, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 

7.1.6 – Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 

o órgão para o fornecimento do produto, os quais devem estar devidamente identificados por meio de 

crachá ou outra forma de identificação. 

7.1.7 – Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração. 

7.1.8 – Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

7.1.9 – Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento 

dos produtos. 

7.1.10 – Não permitir a utilização do trabalho do menor. 

7.1.11 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

7.1.12 – Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar quaisquer fornecimentos a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicável à matéria. 

7.1.13 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

§ 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.1.14 – Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 – A CONTRATANTE obriga-se a: 
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8.1.1 – Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar os 

fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente 

do Termo de Referência. 

8.1.2 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

8.1.3 – Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

8.1.4 – Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 

fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 

8.1.5 – Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento do produto, nas condições 

estabelecidas em contrato. 

8.1.6 – Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

8.1.7 – Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário. 

8.1.8 – Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos fornecidos 

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

recebimento definitivo. 

 

9 – DA AVALIAÇÃO DO CUSTO 

9.1 – Os custos unitários e globais estimados para presente contratação são os seguintes: 
LOTE I – Material de Lavanderia e Limpeza Hospitalar 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ADITIVO ALCALIZANTE 

LIQUIDO, balde de 50 lts. 

Composição Quimica: Surfactante 

não-iônico, agentes alcalinizantes, 

anti-redepositante, solubilizante, 

solvente glicólico, sequestrantes, 

azulante óptico e veículo aquoso. P. 

Ativo: Associação sinérgica de 

alcalinizantes e surfactante. Prazo 

de validade de 24 meses da data de 

fabricação. Embalagem em 

bombonas em polietileno de 50lts 

20 galão R$ 861,20 R$ 17.224,00 

2 

ALVEJANTE REMOVEDOR DE 

MANCHAS LIQUÍDO para 

lavagem de roupa, balde de 50lts. 

Composição Química: Hipoclorito 

de sódio, alcalinizantes, 

sequestrantes e veículo aquoso. 

Principio Ativo: Hipoclorito de 

Sódio, cerca de 10%. Prazo de 

validade de 06 meses da data de 

fabricação. Embalagem em 

bombonas em polietileno de 50lts 

20 galão R$ 640,11 R$ 12.802,20 

3 

AMACIANTE DE TECIDO 

LIQUIDO CONCENTRADO   

balde de 50 lts. Composição: 

cloreto de diesteraril dimetil 

20 galão R$ 671,53 R$ 13.430,60 
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amônio, cloreto de benzalcônio, 

hidrótopo, coadjuvante, essência e 

veículo aquoso. P. Ativo: Cloreto 

de diestearil dimetil amônio. Prazo 

de validade de 24 meses da data de 

fabricação. Embalagem em 

bombonas em polietileno de 50lts 

4 

APARELHO DE BARBEAR com 

2 (duas) lâminas e fita lubrificante, 

com cabo que oferece controle e 

facilidade no manuseio. 

1.000 unid R$ 2,43 R$ 2.430,00 

5 

BOTA DE SEGURANÇA tipo 

impermeável de uso profissional 

confeccionada em policloreto de 

vinila (pvc) injetado em uma só 

peça na COR BRANCA CANO 

LONGO  Nº 36 

10 par R$ 75,90 R$ 759,00 

6 

BOTA DE SEGURANÇA tipo 

impermeável de uso profissional 

confeccionada em policloreto de 

vinila (pvc) injetado em uma só 

peça na COR BRANCA CANO 

LONGO  Nº 38 

10 par R$ 75,90 R$ 759,00 

7 

BOTA DE SEGURANÇA tipo 

impermeável de uso profissional 

confeccionada em policloreto de 

vinila (pvc) injetado em uma só 

peça na COR BRANCA CANO 

LONGO  Nº 40 

10 par R$ 75,90 R$ 759,00 

8 

BOTA DE SEGURANÇA tipo 

impermeável de uso profissional 

confeccionada em policloreto de 

vinila (pvc) injetado em uma só 

peça na COR BRANCA CANO 

LONGO  Nº 42 

10 par R$ 75,90 R$ 759,00 

9 

CARRO MULTIFUNCIONAL 

PARA LIMPEZA HOSPITALAR e 

para transporte de resíduos, com 

sistema de fixação dos sacos de lixo 

através de hastes que evitam o 

rompimento das bordas, respeitando 

as NRs 32 e 37,  fabricado em 

polipropileno e estrutura tubular de 

alumínio, cantos arredondados que 

protegem os operadores, rodizios 

fixos e giratórios em aço, 

acompanhando balde de 30 

litros,bolsa coletora em vinil p/90 

litros, pá para varreção e placa 

sinalizadora. 

1 unid R$ 2.153,15 R$ 2.153,15 

10 

DESINCRUSTANTE para 

instrumentos e equipamentos 

médicos e odontológicos com 

propriedades tensoativas, destinado 

30 galão R$ 193,41 R$ 5.802,30 
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a limpeza e desincrustação de 

artigos de instrumental médico 

cirúrgico, odontológico, antes da 

esterilização por métodos físicos ou 

químicos, em instituições de 

saúde.COMPOSIÇÃO: Nonil fenol 

polietoxilado (ativo), Tripolifosfato 

de sódio, Fosfato trissódico, 

Hidróxido de amônia, Borax, 

Alcanolamida de ácido graxo, 

Água, Aspecto: Produto líquido 

incolor, solúvel em água. Galão de 

5 litros. 

11 

DETERGENTE LÍQUIDO 

CONCENTRADO DE USO 

PROFISSIONAL  para lavagem de 

roupas, balde de 50lts. Composição 

Química: Tensoativos aniônico, 

tensoativos não-iônicos, 

neutralizantes, sequestrantes, 

conservante, branqueador óptico, 

essência, corante e veículo aquoso. 

Principio Ativo: Associação 

sinérgica de tensoativos e 

sequestrantes. Prazo de validade de 

24 meses da data de fabricação. 

Embalagem em bombonas em 

polietileno de 50lts 

12 galão R$ 1.614,31 R$ 19.371,72 

12 

DISPENSER PARA ALCOOL 

GEL OU SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO E 

VALVULA DOSADORA.  

Fabricado em Plástico ABS na 

frente e Styron na base, medindo: 

28.7x12.5x12.5cm e pesando 448 

gramas, com capacidade do 

reservatório 900 ml, sistema de 

dosagem que ejeta 1 ml quando 

acionado e na cor branca na frente e 

cinza na base. Sistema de Abertura 

travas laterais acionadas por 

pressão. Fixação na parede. 

15 unid R$ 63,02 R$ 945,30 

13 

DISPENSER PARA COPOS DE 

ÁGUA (200 ML) COM BOTÃO 

POUPA COPOS. Injetado em 

plástico ABS e tubo em 

poliestireno, Medidas: 55cm 

(altura) x 14cm (largura) x 20cm 

(profundidade). Funciona ao 

pressionar o botão na parte inferior 

do dispenser para soltar o copo. 

10 unid R$ 96,00 R$ 960,00 

14 

DISPENSER PARA PAPEL 

TOALHA INTERFOLHA PARA 

PAPEL COM 2 OU 3 DOBRAS. 

10 unid R$ 63,50 R$ 635,00 
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FABRICADO EM PLÁSTICO, 

COM FIXAÇÃO PARA PAREDE 

E MEDINDO 32x32x12 CM 

15 

GLUTARALDEÍDO 2%, solução 

esterelizante e desinfetante com 

diluição para 28 dias. Galão de 5 

litros + diluente. 

25 galão R$ 93,76 R$ 2.344,00 

16 

LIMPADOR CONCENTRADO, 

indicado na limpeza de pisos e 

superfícies que estejam 

impregnados com gorduras ou 

sujidades de natureza. Composição 

Lauril Éter Sulfato de Sódio, 

Corante, fragância, Coadjuvantes, 

Conservantes, agente de Controle 

PH, espessante e Veículo, em balde 

com 20 litros. 

25 balde R$ 446,29 R$ 11.157,25 

17 

LIMPADOR GERAL E 

DESINFETANTE, concentrado, 

perfumado, para vasos sanitários, 

pisos, ralos e paredes, em balde 

com 20 litros. 

25 balde R$ 314,85 R$ 7.871,25 

18 

LUVA ANTIDERRAPANTE, 

tamanho G, cano longo, 

confeccionada em borracha natural 

e resina nitrílica, revestimento 

interno de verniz silver, com 

superfície externa antiderrapante na 

palma, dedos e face dorsal, alta 

resistência e conforto, resistência à 

atrito, perfuração e corte. 

200 par R$ 17,14 R$ 3.428,00 

19 

LUVA ANTIDERRAPANTE, 

tamanho M, cano longo, 

confeccionada em borracha natural 

e resina nitrílica, revestimento 

interno de verniz silver, com 

superfície externa antiderrapante na 

palma, dedos e face dorsal, alta 

resistência e conforto, resistência à 

atrito, perfuração e corte. 

350 par R$ 17,14 R$ 5.999,00 

20 

LUVA ANTIDERRAPANTE, 

tamanho P, cano longo, 

confeccionada em borracha natural 

e resina nitrílica, revestimento 

interno de verniz silver, com 

superfície externa antiderrapante na 

palma, dedos e face dorsal, alta 

resistência e conforto, resistência à 

atrito, perfuração e corte. 

350 par R$ 17,14 R$ 5.999,00 

21 

NEUTRALIZANTE 

CONCENTRADO LÍQUIDO (01 - 

uma - unidade por kit) para 

lavagem de roupas, alcalino líquido, 

balde de 50 lts (umectante) 

10 balde R$ 1.007,31 R$ 10.073,10 
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Composição Química: 

Metabissulfito de Sódio, sulfato de 

sódio anidro, sequestrantes, agente 

redutor anti-cloro e veículo 

alcalino. Principio Ativo: 

Metabissulfito. Prazo de validade 

de 24 meses da data de fabricação. 

Embalagem em bombonas em 

polietileno de 50lts. 

22 

PAPEL TOALHA, interfolhado 

com 2 dobras,  branco, 20cm x 

22cm, fabricado com fibras 

celulosicas de alta qualidade. 

Validade indeterminada. Fardo com 

1000 folhas.  

600 fardo R$ 25,87 R$ 15.522,00 

23 

REFIL PARA SABONETEIRA 

dosadora 800 ml com válvula de 

escape com fragrância de erva-

doce. 

20 unid R$ 26,47 R$ 529,40 

24 

SABONETE LÍQUIDO, 

glicerinado, em balde com 5 litros, 

concentrado com ph neutro (7,0) 

com poder hidratação da superfície 

tratada, galão com 5 litro, data de 

fabricação e prazo de validade, 

fragrância de erva-doce. 

40 galão R$ 57,97 R$ 2.318,80 

25 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 

CLASSE I, MEDINDO 55CM 

X60CM X0,04 MICRA em resina 

termoplástica virgem ou Reciclada, 

capacidade nominal para 40 litros, 

bastante resistente, na cor preta. 

Embalagem: pacote com 100 

unidades.  

250 pct R$ 29,40 R$ 7.350,00 

26 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 

CLASSE I, MEDINDO 60CM 

X70CM X0,04 MICRA em resina 

termoplástica virgem ou Reciclada, 

capacidade nominal para 60 litros, 

bastante resistente, na cor preta. 

Embalagem: pacote com 100 

unidades.  

250 pct R$ 36,05 R$ 9.012,50 

27 

SACO, PLÁSTICO PARA LIXO, 

CLASSE I, 75 CM X105 CM X 

0,04 micra medindo em resina 

termoplástica virgem ou reciclada, 

capacidade nominal para 100 

litros,bastante resistente, na cor 

preta. Embalagem: pacote com 100 

unidades. 

200 pct R$ 81,22 R$ 16.244,00 

28 

SUPORTE DE METAL PARA 

CAIXA DE PERFURO 

CORTANTE DE 13L. Em arame 

BTC na cor branca, possui 

10 unid R$ 74,71 R$ 747,10 
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parafusos e buchas para fixação na 

parede e não possui ventosas. 

29 

SUPORTE DE METAL PARA 

CAIXA DE PERFURO 

CORTANTE DE 20L. Em arame 

BTC na cor branca, possui 

parafusos e buchas para fixação na 

parede e não possui ventosas. 

10 unid R$ 90,01 R$ 900,10 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 178.285,77 

 

LOTE II – MATERIAL HOSPITALAR 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ALMOTOLIA frasco plástico para 

acondicionar solução, na COR 

BRANCO transparente, com tampa 

de roscapara vedação, bico reto 

protetor da tampa conjugado, 

capacidade para 250 ml. 

100 unid R$ 4,21 R$ 421,00 

2 

ALMOTOLIA frasco plástico para 

acondicionar solução, na cor 

marrom, com tampa de rosca para 

vedação, bico reto protetor da 

tampa conjugado, capacidade para 

500ml. 

100 unid R$ 5,24 R$ 524,00 

3 

APARELHO DE 

ESFIGMOMANOMETRO E 

ESTETOSCOPIO ADULTO, 

completo, composto de manômetro 

mecânico tipo relógio, com 

mostrador graduado em mmHg, 

braçadeira com abotoadura, 

confeccionada em lona de algodão, 

resistente, flexível e se molda 

facilmente ao braço, manguito e 

pera fabricados sem emendas de 

subpeças, com borracha especial, 

apresentam resistência e perfeita 

vedação, acondicionada em bolsa 

apropriada, embalagem individual, 

procedência nacional. 

120 unid R$ 211,96 R$ 25.435,20 

4 

APARELHO DE 

ESFIGMOMANOMETRO E 

ESTETOSCOPIO INFANTIL, 

completo, composto de manômetro 

mecânico tipo relógio, com 

mostrador graduado em mmHg, 

braçadeira com abotoadura, 

confeccionada em lona de algodão, 

resistente, flexível e se molda 

facilmente ao braço, manguito e 

pera fabricados sem emendas de 

subpeças, com borracha especial, 

apresentam resistência e perfeita 

vedação, acondicionada em bolsa 

15 unid R$ 211,96 R$ 3.179,40 
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apropriada, embalagem individual, 

procedência nacional. 

5 

APARELHO PARA MEDIR 

GLICOSE COMPATÍVEL COM A 

TIRA DE GLICEMIA ACCU-

CHEK ACTIVE tipo de amostra: 

samgue fresco total tempo de 

medição: 5 segundos faixa de 

medição: 10 a 600mg/ml: 

capacidade da memoria: até 340 

resultados com a data e hora; fonte 

de energia uma bateria de lítio de 3 

volts; desligamento automático: 2 

minutos; codificação 

Por meio de chip de código; botão 

de rolagem de memória; liga e 

desliga automaticamente ao inserir 

e ejetar a tira de teste; Aviso de 

vencimento de tiras;  

80 unid R$ 113,34 R$ 9.067,20 

6 

APARELHO PARA MEDIR 

GLICOSE COMPATÍVEL COM A 

TIRA DE GLICEMIA ONE 

TOUCH tipo de amostra: samgue 

fresco total tempo de medição: 5 

segundos faixa de medição: 10 a 

600mg/ml: capacidade da memoria: 

até 340 resultados com a data e 

hora; fonte de energia uma bateria 

de lítio de 3 volts; desligamento 

automático: 2 minutos; codificação 

Por meio de chip de código; botão 

de rolagem de memória; liga e 

desliga automaticamente ao inserir 

e ejetar a tira de teste; Aviso de 

vencimento de tiras;  

5 unid R$ 141,80 R$ 709,00 

7 

APLICADOR VAGINAL 

DESCARTÁVEL s/graduação com 

capacidade para 5 gramas 

10 unid R$ 1,31 R$ 13,10 

8 

ASPIRADOR DE SECREÇÃO, 

venturi e vacuômetro com tampa 

em polipropileno/Nylon; Bóia em 

polipropileno para evitar 

transbordamento; frasco coletor em 

vidro 500ml, para ar comprimido. 

3 unid R$ 158,88 R$ 397,20 

9 

BOLSA DE COLOSTOMIA, 

leostomia drenável, transparente, 

recortável 19-64mm, cada 

embalagem contém 10 bolsas com 

barreiras protetora de pele de 

diâmetro da abertura para estoma 

recortável de 19 a 64mm e 1 clipe 

de fechamento. 

50 pct R$ 189,28 R$ 9.464,00 

10 

CINTO PARA PRANCHA DE 

RESGATE, (jogo com 3 peças na 
4 unid R$ 100,23 R$ 400,92 
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cor verde, vermelho e amarelo), 

material especial para Raio X, não 

há necessidade de retirar do 

paciente, Alça C.A. de 

polipropileno de 50mm; Fechos tic-

tac em nylon de 50mm; 3 cintos de 

1,70 metros cada; Regulador 50mm 

em nylon; Fecho Tic-Tac 50mm em 

nylon. 

11 

COLAR CERVICAL ADULTO, -  

sua estrutura apresenta-se em Pvc 

moldado, confeccionado em 

material macio, porém resistente, 

com fecho em velcro branco, com 

ventilação por meios de furos. 

Tamanho: G. 

25 unid R$ 19,02 R$ 475,50 

12 

COLAR CERVICAL ADULTO, -  

sua estrutura apresenta-se em Pvc 

moldado, confeccionado em 

material macio, porém resistente, 

com fecho em velcro branco, com 

ventilação por meios de furos. 

Tamanho: M. 

25 unid R$ 19,02 R$ 475,50 

13 

COLAR CERVICAL ADULTO, -  

sua estrutura apresenta-se em Pvc 

moldado, confeccionado em 

material macio, porém resistente, 

com fecho em velcro branco, com 

ventilação por meios de furos. 

Tamanho: P. 

25 unid R$ 19,02 R$ 475,50 

14 

COLAR CERVICAL INFANTIL, 

material polietileno, tipo dobrável, 

plano e infantil, tipo fechamento 

velcro com 5cm, tamanho médio, 

uso pré-hospitalar, aplicação 

proteção da coluna cervical, 

características adicionais janela 

traqueal extra grande, apoio 

mandibular. Tamanho P 

8 unid R$ 23,42 R$ 175,65 

15 

COLAR CERVICAL INFANTIL, 

material polietileno, tipo dobrável, 

plano e infantil, tipo fechamento 

velcro com 5cm, tamanho médio, 

uso pré-hospitalar, aplicação 

proteção da coluna cervical, 

características adicionais janela 

traqueal extra grande, apoio 

mandibular. Tamanho M 

8 unid R$ 23,42 R$ 187,36 

16 

COLAR CERVICAL INFANTIL, 

material polietileno, tipo dobrável, 

plano e infantil, tipo fechamento 

velcro com 5cm, tamanho médio, 

uso pré-hospitalar, aplicação 

proteção da coluna cervical, 

8 unid R$ 23,42 R$ 187,36 
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características adicionais janela 

traqueal extra grande, apoio 

mandibular. Tamanho G 

17 

COLETOR DE URINA SISTEMA 

ABERTO, capacidade 2.000ml, 

c/marcação de volume graduada a 

cada 100 ml, bolsa plástica tipo 

saco, não estéril,em polietileno l; 

embalagem individual, nº lote, data 

de fabricação, prazo de validade, de 

acordo com as normas da ANVISA. 

2.500 unid R$ 0,59 R$ 1.475,00 

18 

DISPOSITIVO PARA 

INCONTINÊNCIA urinária, 

preservativo de puro látex com 

extensão de 1,30mt, confeccionado 

em PVC atóxico e flexível, 

envelope estéril. 

250 unid R$ 2,34 R$ 585,00 

19 

ESCOVA CERVICAL, para uso 

ginecológico, pacotes com 100 

unidades. 

100 pct R$ 30,30 R$ 3.030,00 

20 

ESCOVA DUPLA FACE, para 

assepsia com degermante, escova 

degermante com iodopovidona: 

dupla face para degermação de 

pele, descartável, com corpo em 

material plástico, impregnada com 

10 ml de solução de iodopovidona a 

10%, embalagem individual  

750 unid R$ 5,14 R$ 3.855,00 

21 

ESPATULA DE AYRES, fabricada 

em madeira, com 19cm de 

comprimento, embalagem com 

100unid. 

50 pct R$ 9,42 R$ 471,00 

22 

ESPECULO VAGINAL, tamanho 

"G", descartável; em polietileno, 

atoxico; com abertura em forma de 

rosca tipo borboleta; uso 

unico,estéril; embalado em material 

que garanta sua integridade;  

800 unid R$ 2,41 R$ 1.928,00 

23 

ESPECULO VAGINAL, tamanho 

"M", descartável; em polietileno, 

atoxico; com abertura em forma de 

rosca tipo borboleta; uso 

unico,estéril; embalado em material 

que garanta sua integridade;  

4.000 unid R$ 2,31 R$ 9.240,00 

24 

ESPECULO VAGINAL, tamanho 

"P", descartável; em polietileno, 

atoxico; com abertura em forma de 

rosca tipo borboleta; uso 

unico,estéril; embalado em material 

que garanta sua integridade; 

3.000 unid R$ 2,26 R$ 6.780,00 

25 

KIT DE REANIMADOR 

MANUAL, tipo AMBU, adulto de 

balão em silicone autoclavável, 

reservatório em PVC; capacidade 

8 unid R$ 309,08 R$ 2.472,64 
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mínima de adulto: 1600ml,; 

completo (incluido reanimador 

reutilizáveis, máscara, bolsa 

reservatório e tubo de oxigênio); 

isento de látex, reutilizável, balão 

texturizado e ergonômico; com 

válvula rotativa; componentes 

autoclaváveis a 134º, excessão do 

reservatório de oxigênio. 

26 

KIT DE REANIMADOR 

MANUAL, tipo AMBU, infantil de 

balão em silicone autoclavável, 

reservatório em PVC; capacidade 

mínima do infantil 500 ml; 

completo (incluido reanimador 

reutilizáveis, máscara, bolsa 

reservatório e tubo de oxigênio); 

isento de látex, reutilizável, balão 

texturizado e ergonômico; com 

válvula rotativa; componentes 

autoclaváveis a 134º, excessão do 

reservatório de oxigênio. 

8 unid R$ 309,08 R$ 2.472,64 

27 

KIT DE REANIMADOR 

MANUAL, tipo AMBU, neonatal 

de balão em silicone autoclavável, 

reservatório em PVC; capacidade 

mínima de adulto: 1600ml, infantil 

500 ml e neonato 250 ml; completo 

(incluido reanimador reutilizáveis, 

máscara, bolsa reservatório e tubo 

de oxigênio); isento de látex, 

reutilizável, balão texturizado e 

ergonômico; com válvula rotativa; 

componentes autoclaváveis a 134º, 

excessão do reservatório de 

oxigênio. 

4 unid R$ 331,80 R$ 1.327,20 

28 

LÂMINA PARA MICROSCOPIA, 

ponta fosca, dimensões 25,4 x 

76,2mm, caixa com 100unid. 

150 cx R$ 7,57 R$ 1.135,50 

29 

LANCETA DE SEGURANÇA, 

para punção digital em aço 

inoxidável, descartável, esterelizada 

por raios gama, ponta em bisel, 

embutida em corpo plástico, com 

tampa protetora de fácil remoção; 

caixa com 100 unid. 

100 cx R$ 36,23 R$ 3.623,00 

30 

LARINGOSCÓPIO com 04 

lâminas curvas em aço inox 

estérilizável, com cabo 

convencional médio tipo C, para 

pilhas médias, lâminas com 

87mmx65mm - curva, 

108mmx86mm - curva, 

128mmx105mm - curva, 

3 unid R$ 894,03 R$ 2.235,08 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 80 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

159mmx37mm. 

31 

OTOSCÓPIO para diagnósticos 

médicos EM FIBRA ÓPTICA, co 

conexão para pera de insuflução, 

cabo em metal com revestimento 

termoplástico reforçado, 

acionamento através de botão 

liga/desliga integrado, 

acompanhando estojo e Manual de 

Instruções. 

4 unid R$ 569,56 R$ 2.278,24 

32 

PRESERVATIVO MASCULINO, 

com lubrificante, confeccionado em 

látex natural, liso ou texturizado, 

resistente, atóxico, hipoalergênico, 

formato anatômico com borda 

acabada em forma de bainha e 

reservatório na extremidade distal. 

Isento de bolhas, falhas, rugas e 

furos . Embalagem individual 

conforme a praxe do fabricante e 

trazendo externamente os dados de 

identificação, procedência, número 

de lote, data de fabricação, prazo de 

validade . O preservativo deverá 

atender a RDC nº 3 de 08/01/2002 

da ANVISA. 

12.000 unid R$ 0,46 R$ 5.520,00 

33 

PRESERVATIVO MASCULINO, 

NÃO LUBRIFICADO, 

confeccionado em látex natural, liso 

ou texturizado, resistente, atóxico, 

hipoalergênico, formato anatômico 

com borda acabada em forma de 

bainha e reservatório na 

extremidade distal. Isento de bolhas 

e falhas. Embalagem individual 

conforme a praxe do fabricante e 

trazendo externamente os dados de 

identificação, procedência, número 

de lote, data de fabricação, prazo de 

validad. O preservativo deverá 

atender a RDC nº 3 de 08/01/2002 

da ANVISA 

10 unid R$ 0,57 R$ 5,70 

34 

PULSEIRA PARA 

IDENTIFICAÇÃO ADULTO, na 

cor branca, numeradas, em plástico 

macio e resistente, poroso para 

escrita com esferográfica, bordas 

traumáticas, lacre inviolável e 

regulável com no mínimo 11 

pontos; embalagem: contendo 

dados de identificação, marca do 

fabricante. 

100 unid R$ 0,98 R$ 98,00 

35 

PULSEIRA PARA 

IDENTIFICAÇÃO INFANTIL, na 
100 unid R$ 0,98 R$ 98,00 
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cor azul/rosa, numeradas, em 

plástico macio e resistente, poroso 

para escrita com esferográfica, 

bordas traumáticas, lacre inviolável 

e regulável com no mínimo 11 

pontos; embalagem: contendo 

dados de identificação, marca do 

fabricante. 

36 

SONDA, URETRAL, Nº 04, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada, com 01 

orifício na lateral e conector 

universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e filme termoplastico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

250 unid R$ 0,81 R$ 202,50 

37 

SONDA, URETRAL, Nº 06, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada, com 01 

orifício na lateral e conector 

universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e filme termoplastico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

500 unid R$ 0,83 R$ 415,00 

38 

SONDA, URETRAL, Nº 08, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada, com 01 

orifício na lateral e conector 

universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e filme termoplastico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

750 unid R$ 0,83 R$ 622,50 

39 

SONDA, URETRAL, Nº 10, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada, com 01 

750 unid R$ 0,88 R$ 660,00 
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orifício na lateral e conector 

universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e filme termoplastico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

40 

SONDA, URETRAL, Nº 12, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada, com 01 

orifício na lateral e conector 

universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e filme termoplastico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

2.000 unid R$ 0,90 R$ 1.800,00 

41 

SONDA, URETRAL, Nº 14, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada, com 01 

orifício na lateral e conector 

universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e filme termoplastico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

400 unid R$ 0,94 R$ 376,00 

42 

SONDA, URETRAL, Nº 16, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada, com 01 

orifício na lateral e conector 

universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e filme termoplastico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

400 unid R$ 1,14 R$ 456,00 

43 

SONDA, URETRAL, Nº 18, 

descartável, estéril, atóxica, 
200 unid R$ 1,22 R$ 244,00 
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maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada, com 01 

orifício na lateral e conector 

universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e filme termoplastico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

44 

TERMÔMETRO CLÍNICO 

DIGITAL, faixa de medição/uso 

32°C a 42°C; resolução 0,1° C erro 

máximo de indicação + ou - 0,2°C; 

função auto desligamento após 10 

minutos; alimentação 01 pilha 

1,5volts LR41; dimensões 

aproximadamente 126 x 18 x 

10mm; peso aproximado 9,5gr; 

instrumento à prova d’água; não 

contenha mercúrio. 

200 unid R$ 15,25 R$ 3.050,00 

45 

TERMÔMETRO DE MAXIMA E 

MINIMA DIGITAL INTERNA/ 

EXTERNA COM ALARME, COM 

AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES : Temperatura 

Ambiente (Interna);  faixa das 

medições: -10°C à +50°C; - 

resoluções: ± 0,1 °C; - precisão das 

medidas: ± 1,0 °C (na faixa de 0°C 

à +50°c) / ± 2,0 °C (fora da faixa de 

0°C à +50°C); - Faixa de utilização: 

-10°C à +50°C; Temperatura 

externa - faixa das medições: -50°C 

à +70°C; - resoluções: ±0,1°C; - 

precisão das medidas: ± 1,0 °C (na 

faixa de 0°C à +50°c) / ± 2,0 °C 

(fora da faixa de 0°C à +50°C); 

Com fonte de alimentação: 1 pilha 

de 1,5V - AAA e comprimento do 

cabo do sensor de 

aproximadamente 2 m. 

20 unid R$ 112,68 R$ 2.253,60 

46 

TIRA, reagente, para dosagem de 

glicemia capilar, compatibilidade 

total com aparelho Accu-Chek 

Active - Roche, contendo dados de 

identificação do produto em 

português, procedência, marca do 

fabricante, data de fabricação prazo 

de validade e registro no Ministério 

da Saúde. Caixa com 50 unidades. 

750 cx R$ 83,04 R$ 62.280,00 

47 TIRA, reagente, para dosagem de 10 cx R$ 118,15 R$ 1.181,50 
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glicemia capilar, compatibilidade 

total com aparelho One Touch - 

Jhonson & Jhonson, contendo 

dados de identificação do produto 

em português, procedência, marca 

do fabricante, data de fabricação 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. Caixa com 50 

unidades 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 173.758,99 

 

LOTE III – MEDICAMENTOS ORAIS CONTROLADOS - PORTARIA 344/98 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ACIDO VALPROICO comprimido 

500MG. 
30.000 cpr R$ 1,07 R$ 32.100,00 

2 

ACIDO VALPROICO solução oral 

50MG/ML. 
300 fra R$ 7,45 R$ 2.235,00 

3 

ALPRAZOLAM 0,5MG 

comprimido. 
15.000 cpr R$ 0,26 R$ 3.900,00 

4 

ALPRAZOLAM 1MG 

comprimido. 
15.000 cpr R$ 0,45 R$ 6.750,00 

5 

AMITRIPTILINA comprimido 

25MG. 
70.000 cpr R$ 0,12 R$ 8.400,00 

6 

BIPERIDENO,CLORIDRATO 

2MG comprimido. 
30.000 cpr R$ 0,34 R$ 10.200,00 

7 

BROMAZEPAM 3MG 

comprimido. 
10.000 cpr R$ 0,21 R$ 2.100,00 

8 

BROMAZEPAM 6MG 

comprimido. 
10.000 cpr R$ 0,28 R$ 2.800,00 

9 

BUPROPIONA 150 MG 

comprimido. 
10.000 cpr R$ 0,82 R$ 8.200,00 

10 

CARBAMAZEPINA 20MG/ML, 

suspensão oral. 
600 fra R$ 25,33 R$ 15.198,00 

11 

CARBAMAZEPINA 

comprimido.200MG. 
100.000 cpr R$ 0,22 R$ 22.000,00 

12 

CARBONATO DE LITIO 300MG 

comprimido. 
25.000 cpr R$ 0,53 R$ 13.250,00 

13 

CLOMIPRAMINA,CLOR. 25MG 

comprimido. 
10.000 cpr R$ 1,56 R$ 15.600,00 

14 

CLONAZEPAN comprimido 

0,5MG comprimido. 
4.000 cpr R$ 0,16 R$ 640,00 

15 

CLONAZEPAN comprimido 2MG 

comprimido. 
100.000 cpr R$ 0,13 R$ 13.000,00 

16 

CLONAZEPAN GOTAS 

2,5MG/ML, solução oral. 
2.000 fra R$ 4,18 R$ 8.360,00 

17 

CLORPROMAZINA, 

CLORIDRATO, 100MG 

comprimido. 

20.000 cpr R$ 0,37 R$ 7.400,00 

18 

CODEINA+ PARACETAMOL 

30+500MG comprimido. 
25.000 cpr R$ 0,83 R$ 20.750,00 

19 DIAZEPAN 10MG comprimido. 50.000 cpr R$ 0,15 R$ 7.500,00 

20 DIAZEPAN 5MG comprimido. 25.000 cpr R$ 0,14 R$ 3.500,00 

21 FENITOINA SÓDICA 100MG 20.000 cpr R$ 0,47 R$ 9.400,00 
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comprimido. 

22 

FENORBABITAL comprimido 

100MG. 
90.000 cpr R$ 0,19 R$ 17.100,00 

23 

FENORBABITAL solução oral 

40MG/ML. 
300 fra R$ 5,63 R$ 1.689,00 

24 FLUOXETINA 20MG CPS. 100.000 cpr R$ 0,17 R$ 17.000,00 

25 

HALOPERIDOL comprimido 

1MG. 
1.000 cpr R$ 0,27 R$ 270,00 

26 

HALOPERIDOL comprimido 

5MG. 
30.000 cpr R$ 0,26 R$ 7.800,00 

27 

HALOPERIDOL solução oral 

2MG/ML. 
500 fra R$ 4,80 R$ 2.400,00 

28 

HALOPERIDOL, DECANOATO 

50MG/ML sol. Injet. 
900 amp R$ 13,75 R$ 12.375,00 

29 LORAZEPAM 1MG comprimido. 3.000 cpr R$ 1,05 R$ 3.150,00 

30 

METILFENIDATO 10MG 

comprimido. 
5.000 cpr R$ 1,88 R$ 9.400,00 

31 

MORFINA, SULFATO 30MG 

comprimido. 
500 cpr R$ 3,20 R$ 1.600,00 

32 

NORTRIPTILINA, 

CLORIDRATO cápsula 25MG. 
7.000 cpr R$ 0,41 R$ 2.870,00 

33 

NORTRIPTILINA, 

CLORIDRATO cápsula 50MG. 
7.000 cpr R$ 0,81 R$ 5.670,00 

34 RISPERIDONA 1MG. 30.000 cpr R$ 0,39 R$ 11.700,00 

35 RISPERIDONA 3MG. 25.000 cpr R$ 0,56 R$ 14.000,00 

36 

TIORIDAZINA 100MG 

comprimido. 
2.000 cpr R$ 1,77 R$ 3.540,00 

37 

TIORIDAZINA 50MG 

comprimido. 
2.000 cpr R$ 0,89 R$ 1.780,00 

38 TRAMADOL 50MG comprimido. 5.000 cpr R$ 0,65 R$ 3.250,00 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 328.877,00 

 

LOTE IV – MEDICAMENTOS ORAIS - FARMÁCIA BÁSICA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 ALBENDAZOL 400mg, comprimido. 30.000 cpr R$ 0,71 R$ 21.300,00 

2 ALBENDAZOL 40mg/ml, suspensão. 2.500 fra R$ 2,34 R$ 5.850,00 

3 AMBROXOL XPE ADULTO 100ML. 3.500 fra R$ 3,04 R$ 10.640,00 

4 AMBROXOL XPE PED. 100ML. 3.500 fra R$ 2,83 R$ 9.905,00 

5 AMOXICILINA 500MG cápsula. 100.000 cpr R$ 0,30 R$ 30.000,00 

6 

AMOXICILINA 50MG/ML suspensão 

oral. 
4.000 fra R$ 7,91 R$ 31.640,00 

7 AMPICILINA 500MG comprimido. 20.000 cpr R$ 0,73 R$ 14.600,00 

8 AMPICILINA 250MG SUSP. 1.000 fra R$ 7,03 R$ 7.030,00 

9 AZITROMICINA 500MG comprimido 15.000 cpr R$ 1,01 R$ 15.150,00 

10 AZITROMICINA 600MG/ML SUSP 1.000 fra R$ 13,42 R$ 13.420,00 

11 ACICLOVIR 200MG - comprimido  6.000 cpr R$ 0,53 R$ 3.180,00 

12 ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG, gotas. 2.500 fra R$ 2,19 R$ 5.475,00 

13 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG. 40.000 cpr R$ 0,26 R$ 10.400,00 

14 ACIDO FÓLICO 5MG comprimido. 80.000 cpr R$ 0,08 R$ 6.400,00 

15 

ACIDO FÓLICO SOL. ORAL 

0,2mg/ml. 
100 fra R$ 9,84 R$ 984,00 

16 ALEDRONATO SÓDICO 70MG 2.000 cpr R$ 0,57 R$ 1.140,00 
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comprimido. 

17 

AMOXICILINA+CLAV. DE POT. 

500+125MG comprimido 
10.000 cpr R$ 2,83 R$ 28.300,00 

18 

AMOXICILNA+CLAV.DE POT. 

125MG+ 31,25MG/5ML suspensão oral 
300 fra R$ 30,61 R$ 9.183,00 

19 

ACEBROFILINA 25MG/ML, frasco 

120ml. 
2.500 fra R$ 5,89 R$ 14.725,00 

20 

ACEBROFILINA 50MG/ML, frasco 

120ml. 
2.500 fra R$ 8,94 R$ 22.350,00 

21 AMINOFILINA 100MG comprimido. 3.500 cpr R$ 0,14 R$ 490,00 

22 BENZOATO DE BENZILA SUSP 500 fra R$ 11,18 R$ 5.590,00 

23 

BECLOMETASONA 250MCG, 

inalação oral. 
50 fra R$ 97,33 R$ 4.866,50 

24 

BECLOMETASONA 50MCG, spray, 

inalação nasal. 
50 fra R$ 73,78 R$ 3.689,00 

25 

CARBONATO DE CÁLCIO+VIT. D3 

500MG comprimido. 
35.000 cpr R$ 0,30 R$ 10.500,00 

26 CINARIZINA 25MG - comprimido 20.000 cpr R$ 0,28 R$ 5.600,00 

27 CINARIZINA 75MG - comprimido 10.000 cpr R$ 0,26 R$ 2.600,00 

28 CEFALEXINA 500MG comprimido 50.000 cpr R$ 0,78 R$ 39.000,00 

29 CEFALEXINA 50MG/ML SUSP 1.500 fra R$ 11,42 R$ 17.130,00 

30 

CIPROFLOXACINO CLOR. 500MG 

comprimido 
30.000 cpr R$ 0,41 R$ 12.300,00 

31 COMPLEXO B-, gotas. 500 fra R$ 3,44 R$ 1.720,00 

32 CEFADROXILA cápsula 500MG 300 cpr R$ 5,24 R$ 1.572,00 

33 CETOCONAZOL comprimido 200MG 10.000 cpr R$ 0,36 R$ 3.600,00 

34 CETOCONAZOL CREME 20GRS 1.600 tb R$ 3,65 R$ 5.840,00 

35 CIMETIDINA 200MG comprimido 2.500 cpr R$ 0,30 R$ 750,00 

36 DEXAMETASONA ELIXIR,1MG/ML 4.000 fra R$ 2,75 R$ 11.000,00 

37 DEXAMETASONA 0,1% CREME 2.500 tb R$ 2,21 R$ 5.525,00 

38 

DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 

SOL. 0,4MG/L 
3.500 fra R$ 1,81 R$ 6.335,00 

39 DIPIRONA 500MG comprimido. 100.000 cpr R$ 0,17 R$ 17.000,00 

40 DIPIRONA GOTAS 10ML. 5.000 fra R$ 1,41 R$ 7.050,00 

41 DICLOFENACO RESINATO GOTAS 1.000 fra R$ 5,02 R$ 5.020,00 

42 

DICLOFENACO SÓDICO 50MG 

comprimido 
40.000 cpr R$ 0,07 R$ 2.800,00 

43 DOMPERIDONA 10MG - comprimido. 25.000 cpr R$ 0,24 R$ 6.000,00 

44 

DOMPERIDONA 1MG/ML, suspensão 

oral, 100ml. 
300 fra R$ 22,20 R$ 6.660,00 

45 

ESCOPOLAMINA,BUTIL.+DIPIRONA 

SÓDICA 0,67/333, 4MG/ML-SOL 

FRASCO COM 20 ML 

2.500 fra R$ 10,91 R$ 27.275,00 

46 

ESCOPOLAMINA,BUTIL.+DIPIRONA 

SÓDICA 10/205MG COMPRIMIDO 
40.000 cpr R$ 0,81 R$ 32.400,00 

47 ERITROMICINA,125MG/5ML 300 fra R$ 10,10 R$ 3.030,00 

48 

ERITROMICINA,ESTEREATO 500MG 

comprimido. 
3.000 cpr R$ 1,09 R$ 3.270,00 

49 

ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 

10MG COMPRIMIDO 
5.000 cpr R$ 0,95 R$ 4.750,00 

50 

ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 

10MG/ML-SOL FRASCO COM 20 ML 
500 fra R$ 15,29 R$ 7.645,00 

51 ESTROGÊNIOS CONGUGADOS 10 bisnaga R$ 57,21 R$ 572,10 
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0,625mg/g - creme vaginal 

52 

ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3mg 

- comprimido 
300 cpr R$ 1,59 R$ 477,00 

53 FLUCONAZOL 150MG cápsula. 25.000 cpr R$ 0,78 R$ 19.500,00 

54 

HIDROXIDO DE ALUMINIO, 

suspensão oral. 
3.000 fra R$ 3,59 R$ 10.770,00 

55 

IODETO DE POTASSIO 20 MG/ML 

XPE 100 ML. 
3.000 fra R$ 4,78 R$ 14.340,00 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 568.338,60 

 

LOTE V – MEDICAMENTOS ORAIS –  FARMÁCIA BÁSICA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 IBUPROFENO 600MG, comprimido. 120.000 cpr R$ 0,38 R$ 45.600,00 

2 IBUPROFENO 50MG/ML, solução. 6.000 fra R$ 2,20 R$ 13.200,00 

3 IVERMECTINA comprimido 6MG. 3.000 cpr R$ 1,46 R$ 4.380,00 

4 LORATADINA comprimido 10MG. 40.000 cpr R$ 0,11 R$ 4.400,00 

5 

LORATADINA suspensão oral 

1MG/ML 
4.000 fra R$ 4,43 R$ 17.720,00 

6 

LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG 

comprimido. 
25.000 cpr R$ 0,20 R$ 5.000,00 

7 

LEVOTIROXINA SÓDICA 88MCG 

comprimido 
3.000 cpr R$ 0,55 R$ 1.650,00 

8 

LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG 

comprimido. 
25.000 cpr R$ 0,21 R$ 5.250,00 

9 

MEBENDAZOL 100MG 

comprimido. 
25.000 cpr R$ 0,10 R$ 2.500,00 

10 

MEBENDAZOL 20MG/ML 

suspensão oral. 
2.500 fra R$ 2,19 R$ 5.475,00 

11 

METOCLOPRAMIDA 10MG 

comprimido. 
35.000 cpr R$ 0,20 R$ 7.000,00 

12 

METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 

solução oral. 
2.500 fra R$ 1,15 R$ 2.875,00 

13 

METRONIDAZOL 

100MG/GMGCREME VAGINAL, 

Excipiente q.s.p. g. Excipientes: água 

de osmose reversa, ácido cítrico, 

carmelose sódica, metilparabeno e 

propilparabeno. 

3.000 tb R$ 7,16 R$ 21.480,00 

14 

METRONIDAZOL 250MG 

comprimido. 
50.000 cpr R$ 0,23 R$ 11.500,00 

15 

METRONIDAZOL, BENZOIL 

40MG/ML suspensão oral. 
1.000 fra R$ 14,50 R$ 14.500,00 

16 MIKANIA GLOMERATA - xarope 2.500 fra R$ 4,03 R$ 10.075,00 

17 

MICONAZOL, CREME VAGINAL, 

Excipiente q.s.p. g. Excipientes: água 

de osmose reversa, ácido cítrico, 

carmelose sódica, metilparabeno e 

propilparabeno. 

3.000 tb R$ 11,50 R$ 34.500,00 

18 

NEOMICINA + BACITRACINA 

pomada demartológica. 
3.000 tb R$ 2,53 R$ 7.590,00 

19 NIMESULIDA 100MG comprimido. 55.000 cpr R$ 0,18 R$ 9.900,00 

20 NIMESULIDA suspensão oral. 2.500 fra R$ 2,85 R$ 7.125,00 

21 NORFLOXACINO 400MG 10.000 cpr R$ 0,52 R$ 5.200,00 
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comprimido. 

22 

NISTATINA CREME VAGINAL, 

Excipiente q.s.p. g. Excipientes: água 

de osmose reversa, ácido cítrico, 

carmelose sódica, metilparabeno e 

propilparabeno. 

2.500 tb R$ 6,84 R$ 17.100,00 

23 

NISTATINA suspensão oral 

100.000UI/ML. 
1.000 fra R$ 6,81 R$ 6.810,00 

24 OMEPRAZOL 20MG capsúlas. 200.000 cpr R$ 0,14 R$ 28.000,00 

25 

PARACETAMOL 200MG/ML 

solução oral. 
5.000 fra R$ 1,29 R$ 6.450,00 

26 

PARACETAMOL 500MG 

comprimido. 
130.000 cpr R$ 0,08 R$ 10.400,00 

27 

PREDNISOLONA,FOSF.SOL.ORAL 

1,34MG/ML. 
1.000 fra R$ 11,16 R$ 11.160,00 

28 PERMETRINA 1% loção. 400 fra R$ 4,06 R$ 1.624,00 

29 POLIVITAMINICO drágeas. 100.000 cpr R$ 0,13 R$ 13.000,00 

30 PREDNISONA 20MG comprimido. 60.000 cpr R$ 0,35 R$ 21.000,00 

31 PREDNISONA 5MG comprimido. 40.000 cpr R$ 0,14 R$ 5.600,00 

32 

PROMETAZINA 25MG 

Ccomprimido 
80.000 cpr R$ 0,27 R$ 21.600,00 

33 

RANITIDINA,CLORIDRATO. 

150MG -  comprimido 
70.000 cpr R$ 0,21 R$ 14.700,00 

34 

SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G 

- Envelopes 
25.000 env. R$ 0,86 R$ 21.500,00 

35 SIMETICONA 40MG - comprimido. 40.000 cpr R$ 0,24 R$ 9.600,00 

36 

SIMETICONA 75MG/ML, solução 

oral 
8.000 fra R$ 1,42 R$ 11.360,00 

37 SORO NASAL - Pediátrico 1.000 fra R$ 3,91 R$ 3.910,00 

38 SORO NASAL - Adulto 1.000 fra R$ 3,91 R$ 3.910,00 

39 

SECNIDAZOL 1000MG 

comprimido. 
5.000 cpr R$ 0,91 R$ 4.550,00 

40 

SINVASTATINA 20MG 

comprimido. 
180.000 cpr R$ 0,14 R$ 25.200,00 

41 

SALBUTAMOL,SULF.AERO 

100/DOSE. 
50 fra R$ 14,88 R$ 744,00 

42 

SULFADIAZINA DE PRATA 1% 

creme 
1.000 bisnaga R$ 7,81 R$ 7.810,00 

43 

SULFA+TRIMET.400MG+80MG 

comprimido 
25.000 cpr R$ 0,19 R$ 4.750,00 

44 

SULFA+TRIMET.SUSP. 

40MG+8MG/ML. SOLUÇÃO ORAL 
2.000 fra R$ 3,20 R$ 6.400,00 

45 

SULFATO FERROSO 40MG/FE++  

comprimido 
120.000 cpr R$ 0,08 R$ 9.600,00 

46 SULFATO FERROSO GTS. 2.000 fra R$ 1,54 R$ 3.080,00 

47 SULFATO FERROSO XPE 2.000 fra R$ 2,57 R$ 5.140,00 

48 VARFARINA 5MG  comprimdo 5.000 cpr R$ 0,23 R$ 1.150,00 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 513.068,00 

 

LOTE VI – MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA – ANTI-HIPERTENSIVOS, TRATAMENTO DE 

DIABÉTICOS E ANTICONCEPCIONAIS 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 ACIDO ACETIL SALICILICO 100mg. 250.000 cpr R$ 0,05 R$ 12.500,00 
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2 AMIODARONA 200MG comprimido. 60.000 cpr R$ 0,91 R$ 54.600,00 

3 

ANLODIPINO,BESILATO 5MG 

comprimido 
250.000 cpr R$ 0,05 R$ 12.500,00 

4 ATENOLOL 25 MG comprimido 200.000 cpr R$ 0,08 R$ 16.000,00 

5 ATENOLOL 50 MG comprimido 150.000 cpr R$ 0,09 R$ 13.500,00 

6 CAPTOPRIL 25MG COMP 250.000 cpr R$ 0,03 R$ 7.500,00 

7 CARVEDILOL 12,5MG comprimido 40.000 cpr R$ 0,27 R$ 10.800,00 

8 CARVEDILOL 6,25MG comprimido 40.000 cpr R$ 0,28 R$ 11.200,00 

9 DIGOXINA 0,25MG comprimido. 30.000 cpr R$ 0,16 R$ 4.800,00 

10 

ENALAPRIL,MALEATO 20MG 

comprimido. 
350.000 cpr R$ 0,10 R$ 35.000,00 

11 

ENALAPRIL,MALEATO 5 MG 

comprimido. 
100.000 cpr R$ 0,12 R$ 12.000,00 

12 

ESPIRONOLACTONA comprimido 

25MG 
50.000 cpr R$ 0,39 R$ 19.500,00 

13 

ETINILESTRADIOL 0,03MG + 

LEVONORGESTREL 0,15MG  
150.000 cpr R$ 0,13 R$ 19.500,00 

14 FUROSEMIDA 40MG comprimido. 180.000 cpr R$ 0,07 R$ 12.600,00 

15 GLIBENCLAMIDA 5MG comprimido. 300.000 cpr R$ 0,06 R$ 18.000,00 

16 

GLICLAZIDA comprimido LIB, 

prolongada 30mg. 
20.000 cpr R$ 1,10 R$ 22.000,00 

17 

GLICLAZIDA comprimido LIB, 

prolongada 60mg. 
3.000 cpr R$ 3,53 R$ 10.590,00 

18 

HIDROCLORTIAZIDA 25MG, 

comprimido. 
500.000 cpr R$ 0,04 R$ 20.000,00 

19 INSULINA HUMANA NPH. 100 fra R$ 65,37 R$ 6.537,00 

20 INSULINA HUMANA REGULAR. 100 fra R$ 68,43 R$ 6.843,00 

21 

ISOSSORBIDA,DINITRATO comprimido 

10MG. 
1.000 cpr R$ 0,54 R$ 540,00 

22 

ISOSSORBIDA,DINITRATO comprimido 

5MG SUBLINGUAL 
1.000 cpr R$ 0,48 R$ 480,00 

23 

LEVONORGESTREL 0,75MCG 

comprimido 
700 cpr R$ 2,28 R$ 1.596,00 

24 LOSARTANA POT. 100MG comprimido. 10.000 cpr R$ 0,57 R$ 5.700,00 

25 

LOSARTANA POTÁSSICA 50MG 

comprimido. 
350.000 cpr R$ 0,09 R$ 31.500,00 

26 

MEDROXIPROGESTERONA,ACETATO 

150MG/ML SUSP. INJETÁVEL. 
300 amp R$ 27,44 R$ 8.232,00 

27 

METFORMINA,CLORIDRATO 850MG 

comprimido. 
300.000 cpr R$ 0,11 R$ 33.000,00 

28 METILDOPA 250MG comprimido. 40.000 cpr R$ 0,70 R$ 28.000,00 

29 METILDOPA 500MG comprimido. 10.000 cpr R$ 1,18 R$ 11.800,00 

30 METOPROLOL, SUCCINATO 25MG. 50.000 cpr R$ 0,99 R$ 49.500,00 

31 METOPROLOL,SUCCINATO 50MG. 25.000 cpr R$ 1,99 R$ 49.750,00 

32 NIFEDIPINO 20MG comprimido. 100.000 cpr R$ 0,12 R$ 12.000,00 

33 

NORETISTERONA + VALERATO DE 

ESTRADIOL 50MG+5MG SOL.INJET. 
250 amp R$ 19,92 R$ 4.980,00 

34 

NORETISTERONA 0,35 MG 

comprimido. 
25.000 cpr R$ 0,52 R$ 13.000,00 

35 

PROPRANOLOL,CLORIDRATO 40MG 

comprimido. 
250.000 cpr R$ 0,06 R$ 15.000,00 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 591.048,00 
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LOTE VII – MEDICAMENTOS DO ELENCO EXTRA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ÁCIDO AMINOBENZÓICO; 

QUERATINA; PANTOTENATO 

DE CÁCLCIO; NITRATO DE 

TIAMINA; LEVEDURA; 

CISTINA 60MG + 20MG + 60MG 

+ 100MG + 20MG + 20MG 

900 cpr R$ 3,86 R$ 3.474,00 

2 AMANTADINA 100MG. 300 cpr R$ 1,23 R$ 369,00 

3 

ANASTROZOL 1 MG 

COMPRIMIDO 
400 cpr R$ 13,69 R$ 5.476,00 

4 

ATORVASTATINA CALCICA 

40MG comprimido 
900 cpr R$ 1,13 R$ 1.017,00 

5 

ATORVASTATINA CALCICA 

80MG 
600 cpr R$ 2,56 R$ 1.536,00 

6 

ATORVASTATINA CALCICA 

80MG 
300 cpr R$ 2,56 R$ 768,00 

7 

BACLOFENO 10MG; excipiente 

q.s.p. 1 comprimido. Excipientes: 

amido, celulose microcristalina, 

lactose, dióxido de silício e 

estearato de magnésio. 

3.000 cpr R$ 0,62 R$ 1.860,00 

8 

BENZOATO DE ALOGLIPTINA 

25MG comprimido 
900 cpr R$ 4,70 R$ 4.230,00 

9 

BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO 

50 MCG cápsula com pó para 

inalação. Embalagem com 30 

capsulas + inalador. 

12 cx R$ 227,45 R$ 2.729,40 

10 

BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 

MCG INALAÇÃO ORAL Solução  

para  inalação  2,5  mcg  por   dose  

liberada  (puff) :  frasco  de  4  mL  

(60 doses  liberadas  (60  puffs)  

que equivalem a um mês de 

tratamento) acompanhado do 

inalador. 

25 fr R$ 373,23 R$ 9.330,75 

11 

BUPRENORFINA 20 MG  

adesivos transdermicos.Cada 

adesivo transdérmico contém 20 mg 

de buprenorfina (libera 20 

microgramas/h). Excipientes: ácido 

levulínico, oleiloleato, povidona, 

Duro-Tak 387-2 051(poliacrilato 

sem ligação cruzada), Duro-Tak 

387- 2054 (poliacrilato com ligação 

cruzada), tereftalato de polietileno. 

A ar ea contendo a substância ativa 

é de 25 cm 2.  Embalagem com 2 

unidades. 

40 caixa R$ 225,35 R$ 9.014,00 

12 

CÁLCIO CITRATO MALATO 

250 MG + VITAMINA D3 2,5 

MCG COMPRIMIDO 

600 cpr R$ 5,43 R$ 3.258,00 

13 CÁLCIO, VITAMINA D3, 600 cpr R$ 2,92 R$ 1.752,00 
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MAGNÉSIO, VITAMINA K2 

30mg comprimido revestido. 

14 

CARBAMAZEPINA 2% 

suspenção oral com 100 ml 
60 frasco R$ 22,24 R$ 1.334,40 

15 

CIANOCOBALAMINA 6 MCG + 

CLORIDRATO DE LEVOLISINA 

100 MG + CLORIDRATO DE 

LEVOCARNITINA 75 MG + 

CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 

2 MG + CLORIDRATO DE 

TIAMINA 5 MG + 

NICOTINAMIDA 10 MG + 

RIBOFLAVINA 1 MG 

COMPRIMIDO. Excipientes: 

fosfato de cálcio dibásico di-

hidratado, amido, celulose 

microcristalina, corante amarelo, 

dióxido de silício, estearato de 

magnésio, vanilina e manitol.  

250 cpr R$ 1,48 R$ 370,00 

16 

CITALOPRAM 20MG excipientes 

q.s.p. 1 comprimido. Excipiente: 

celulose micro cristalina, lactose 

monoidratada, amido (milho), 

croscarmelose sódica, copolividona, 

estearato de magnésio, opadry 

20H58983 branco (agente de 

revestimento composto de 

hiprometose, dióxido de titânio, 

propilenoglicol, hiprolose e talco). 

6.000 cpr R$ 0,61 R$ 3.660,00 

17 CLOBAZAM 10 MG comprimido 1.200 cpr R$ 1,31 R$ 1.572,00 

18 

CLONAZEPAN 0,25 MG 

COMPRIMIDO SUBLINGUAL 
700 cpr R$ 0,45 R$ 315,00 

19 

CLOPIDOGREL 75 MG 

COMPRIMIDO 
1.200 cpr R$ 0,94 R$ 1.128,00 

20 

CLORIDRATO DE AMILORIDA 

+ HIDROCLOROTIAZIDA 

2,5MG/25MG comprimido  

600 cpr R$ 0,54 R$ 324,00 

21 

CLORIDRATO DE BENAZEPRIL 

+ BENSILATO DE ANLODIPINO 

10MG/5MG capsula dura. 

900 cpr R$ 4,51 R$ 4.059,00 

22 

CLORIDRATO DE 

CICLOBENZAPRINA 10 MG, 

excipiente q.s.p. 1 comprimido. 

Excipientes: celulose 

microcristalina, fosfato tricálcico, 

croscarmelose sódica, lactose, 

estearato de magnésio, dióxido de 

titânio rutilo, óxido de ferro, 

hidroxipropilmetilcelulose, 

polietilenoglicol, água deionizada. 

900 cpr R$ 0,99 R$ 891,00 

23 

CLORIDRATO DE 

CIPROEPTADINA 4 MG + 

TIAMINA (VITAMINA B1 - NA 

FORMA DE CLORIDRATO 0,6 

15 frasco R$ 27,28 R$ 409,20 
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MG + RIBOFLAVINA 

(VITAMINA B2 - NA FORMA DE 

FOSFATO SÓDICO 0,75 MG + 

PIRIDOXINA (VITAMINA B6 - 

NA FORMA DE CLORIDRATO 

0,67 MG + NICOTINAMIDA 6,67 

MG + ÁCIDO ASCÓRBICO 21,67 

MG FRASCO 240 ML  

24 

CLORIDRATO DE CLONIDINA 

0,1 MG COMPRIMIDO 
700 cpr R$ 0,42 R$ 294,00 

25 

CLORIDRATO DE 

METILFENIDATO 10 MGcápsula 

gelatinosa dura com microgrânulos 

de liberação modificada. 

900 cpr R$ 2,17 R$ 1.953,00 

26 

CLORIDRATO DE 

PAROXETINA 20 MG 

COMPRIMIDO 

9.000 cpr R$ 0,74 R$ 6.660,00 

27 

CLORIDRATO DE SERTRALINA 

100MG COMPRIMIDO 
1.800 cpr R$ 2,32 R$ 4.176,00 

28 

CLORIDRATO DE SERTRALINA 

50MG COMPRIMIDO 
9.000 cpr R$ 0,56 R$ 5.040,00 

29 

CLORIDRATO DE TRAZODONA 

150 MG COMPRIMIDO 
600 cpr R$ 6,17 R$ 3.702,00 

30 

CLORIDRATO DE TRAZODONA 

50 MG COMPRIMIDO 
300 cpr R$ 2,36 R$ 708,00 

31 

CLORIDRATO DE 

VENLAFAXINA 75MG 

CAPSULA 

3.000 cpr R$ 1,74 R$ 5.220,00 

32 

CLOZAPINA 100 MG 

COMPRIMIDO 
300 cpr R$ 5,76 R$ 1.728,00 

33 

COLECALCIFEROL 50.000 UI 

comprimido revestivo. 
400 cpr R$ 44,03 R$ 17.612,00 

34 

COLECALCIFEROL 7.000 UI 

comprimido revestivo. 
400 cpr R$ 8,48 R$ 3.392,00 

35 

DENOSUMABE 60MG/ML 

solução injetavel  
5 amp R$ 1.578,63 R$ 7.893,15 

36 

DIOSMINA 450MG + 

HESPERIDINA 50MG 

comprimido. 

600 cpr R$ 2,96 R$ 1.776,00 

37 

DIVALPROATO DE SÓDIO 250 

MG comprimido revestido 
2.500 cpr R$ 2,59 R$ 6.475,00 

38 

DIVALPROATO DE SÓDIO 500 

MG comprimido revestido 
2.500 cpr R$ 4,82 R$ 12.050,00 

39 

DONEPEZILA 10MG comprimido 

revestido 
300 cpr R$ 3,35 R$ 1.005,00 

40 

DOXASOZINA 2MG 

COMPRIMIDO 
900 cpr R$ 0,41 R$ 369,00 

41 

ENZALUTAMIDA 40MG cápsula 

gelatinosa mole 
360 cpr R$ 194,03 R$ 69.850,80 

42 

ESCITALOPRAM 10 MG 

comprimido. 
3.000 cpr R$ 0,49 R$ 1.470,00 

43 

ESCITALOPRAM 15MG 

COMPRIMIDO 
900 cpr R$ 4,60 R$ 4.140,00 
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44 

ESCITALOPRAM 20MG 

COMPRIMIDO 
1.500 cpr R$ 1,20 R$ 1.800,00 

45 

ETEXILATO DE 

DABIGATRANA 150 MG 

CAPSULA Excipientes: ácido 

tartárico, acácia, hipromelose, 

dimeticona, talco, hiprolose, 

arragenina, cloreto de potássio, 

dióxido de titânio, corante amarelo 

crepúsculo, corante indigotina, 

hipromelose, água purificada.    

300 cpr R$ 5,39 R$ 1.617,00 

46 

ETORICOXIBE 90 MG. 

Ingredientes Inativos: Cada 

comprimido revestido de90mg  

contém fosfato de cálcio dibásico 

(anidro), cera de carnaúba, 

croscarmelose sódica, hipromelose, 

lactose monoidratada, estearato de 

magnésio, celulose microcristalina, 

dióxido de titânio e triacetato de 

glicerol 

300 cpr R$ 15,83 R$ 4.749,00 

47 

FENOFIBRATO 250MG capsula 

dura liberação retardada 
600 cpr R$ 4,94 R$ 2.964,00 

48 

FUMARATO DE FORMOTEROL 

DE - HIDRATADO 12 MCG + 

BUDESONIDA DE 400 MCG. 

10 fra R$ 166,09 R$ 1.660,90 

49 

HEMIFUMARATO DE 

BISOPROLOL 1,25 MG 

COMPRIMIDO. Excipiente: 

fosfato de cálcio dibásico, amido, 

dióxido de silício coloidal, celulose 

microcristalina, estearato de 

magnésio, hipromelose + macrogol, 

dióxido de titânio e água purificada.  

700 cpr R$ 2,00 R$ 1.400,00 

50 

HEMIFUMARATO DE 

BISOPROLOL 5 MG 

COMPRIMIDO. Excipiente: 

fosfato de cálcio dibásico, amido, 

dióxido de silício coloidal, celulose 

microcristalina, estearato de 

magnésio, hipromelose + macrogol, 

dióxido de titânio e água purificada.  

700 cpr R$ 3,27 R$ 2.289,00 

51 

HIDROCLOROTIAZIDA + 

CLORIDRATO DE AMILORIDA 

50MG/5MG comprimido revestivo. 

1.800 cpr R$ 0,52 R$ 936,00 

52 

IBANDRONATO DE SÓDIO 

MONOIDRATADO 150MG 

comprimido revestido  

200 cpr R$ 126,98 R$ 25.396,00 

53 

INDAPAMIDA 1,5MG. 

Comprimido de liberação 

prolongada. 

600 cpr R$ 1,66 R$ 996,00 

54 

INSULINA HUMALOG 100 

UI/ML. 
15 fra R$ 136,78 R$ 2.051,70 

55 INSULINA LANTUS 100 UI/ML. 15 fra R$ 320,57 R$ 4.808,55 
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56 

LEVETIRACETAN 750MG 

comprimido 
900 cpr R$ 68,36 R$ 61.524,00 

57 

LEVOFLOXACINO 750MG 

comprimido revestido. 
600 cpr R$ 14,83 R$ 8.898,00 

58 

LEVOMEPROMAZINA 25 MG 

COMPRIMIDOS Caixa com 20 

comprimidos revestidos de 25 mg 

de levomepromazina. 

15 cx R$ 63,78 R$ 956,70 

59 

LISINATO DE CETOPROFENO 

160 MG  Cápsulas de liberação 

prolongada 

300 cpr R$ 3,94 R$ 1.182,00 

60 

LOSARTANA POTÁSSICA + 

HIDROCLOROTIAZIDA 

(100+25MG) 

900 cpr R$ 1,95 R$ 1.755,00 

61 

LUTEÍNA; ZEAXANTINA; 

VITAMINAS E MINERAIS 10MG 

comprimido revestido, caixa com 

60 comprimidos. 

600 cpr R$ 3,81 R$ 2.286,00 

62 

MACROGOL 3350 + 

BICARBONATO DE SÓDIO 

0,1775 G+ CLORETO DE SÓDIO 

0,3507 G + CLORETO DE 

POTASSIO 0,0466 g PÓ EM 

SACHÊ. Cada sachê contém 14 g. 

Excipiente: sacarina sódica, 

ciclamato de sódio, dióxido de 

silício e aroma de limão. Caixa com 

20 sachês. 

40 cx R$ 61,53 R$ 2.461,20 

63 

MALEATO DE ENALAPRIL + 

BESILATO DE ANLODIPINO 

5MG/10MG capsula dura. 

400 cpr R$ 5,70 R$ 2.280,00 

64 

METFORMINA 500 MG 

comprimido revestido. 
5.500 cpr R$ 0,14 R$ 770,00 

65 

MICOFENOLATO DE 

MOFETILA 500mg com 50 

comprimidos 

36 Cx R$ 752,39 R$ 27.086,04 

66 

MIRTAZAPINA 30MG 

COMPRIMIDO 
1.200 cpr R$ 4,22 R$ 5.064,00 

67 

NALTREXONA 50 MG 

COMPRIMIDO Excipiente: 

lactose, celulose microcristalina, 

crospovidona, dióxido de silício 

coloidal, estearato de magnésio, 

opadry amarelo claro 

300 cpr R$ 7,12 R$ 2.136,00 

68 

OLANZAPINA 5 MG comprimido 

revestido. 
900 cpr R$ 3,55 R$ 3.195,00 

69 

OMEGA 3 (1120 MG DE OLEO 

DE PEIXE)CAPSULAS 

GELATINOSAS. EMBALAGEM 

COM 30 CAPSULA 

30 cx R$ 36,73 R$ 1.101,90 

70 

OXCARBAMAZEPINA 60 

MG/ML FRASCO. Cada 1mL de 

suspensão oral contém 60 mg de 

150 frasco R$ 48,36 R$ 7.254,00 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 95 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

oxcarbazepina. Excipientes: 

celulose dispersível, metilparabeno, 

estearato de macrogol 400, 

propilenoglicol, propilparabeno, 

sacarina sódica, ácido sórbico, 

solução de sorbitol, ácido ascórbico 

e aroma amarelo limão-ameixa. 

71 

OXCARBAZEPINA 300 MG 

comprimido. 
1.800 cpr R$ 1,09 R$ 1.962,00 

72 

OXCARBAZEPINA 600 MG 

comprimido. 
1.800 cpr R$ 2,27 R$ 4.086,00 

73 OXIBUTININA 5MG comprimido 1.800 cpr R$ 1,45 R$ 2.610,00 

74 

PANTOPRAZOL 40MG: na forma 

de pantoprazol sódico 

sesquiidratado. Excipientes q.s.p. 1 

comprimido (carbonato de sódio, 

citrato de trietila, óxido de ferro 

amarelo, crospovidona, dióxido de 

silício coloidal, dióxido de titânio, 

estearato de cálciomanitol, 

hipromelose, macrogol, polímero 

do ácido metacrílico e acrilato de 

etila, povidona). 

900 cpr R$ 0,67 R$ 603,00 

75 

PERICIAZINA 4% FRASCO COM 

20 ML 
50 fra R$ 33,84 R$ 1.692,00 

76 

PREGABALINA 150MG. 

Composição: Cada cápsula de150 

MG contém 150 mg de pregabalina, 

respectivamente. Excipientes: 

lactose monoidratada, amido de 

milho e talco. 

600 cpr R$ 2,40 R$ 1.440,00 

77 

PREGABALINA 75MG 

Composição: Cada cápsula de 75 

MG contém 75 mg de pregabalina, 

respectivamente. Excipientes: 

lactose monoidratada, amido de 

milho e talco. 

600 cpr R$ 1,36 R$ 816,00 

78 PRIMIDONA 100MG capsula dura 600 cpr R$ 0,90 R$ 540,00 

79 

PROPAFENONA 300MG 

comprimido revestido. 
1.000 cpr R$ 3,43 R$ 3.430,00 

80 

RISEDRONATO SÓDICO 35MG 

comprimido revestido de liberação 

retardada 

400 cpr R$ 39,81 R$ 15.924,00 

81 

RISPERIDONA 1MG/ML- FR 

30ML. 
50 fr R$ 22,07 R$ 1.103,50 

82 

RIVAROXABANA 20 MG 

comprimido. 
1.680 cpr R$ 13,78 R$ 23.150,40 

83 

ROSUVASTATINA 10MG 

comprimido revestido 
1.500 cpr R$ 1,32 R$ 1.980,00 

84 

ROSUVASTATINA 5MG 

comprimido revestido 
1.500 cpr R$ 1,39 R$ 2.085,00 

85 

SILIMARINA 100mg comprimido 

revestido embalagem com 30 
800 cpr R$ 2,66 R$ 2.128,00 
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comprimidos. 

86 

SITAGLIPTINA 100 MG 

comprimido 
900 cpr R$ 12,67 R$ 11.403,00 

87 

SITAGLIPTINA 50MG + 

METFORMINA 850 MG 

comprimido revestido. 

900 cpr R$ 6,09 R$ 5.481,00 

88 

SULFATO DE GLICOSAMINA 

1,5G + SULFATO SÓDICO DE 

CONDROITINA 1,2G. 

Excipientes: polietilenoglicol 400, 

bicarbonato de sódio, ácido cítrico 

anidro, sacarina sódica, ciclamato 

sódico, aspartame e essência de 

limão. Sachês de 4,135g cada. 

300 unid R$ 9,22 R$ 2.766,00 

89 

SULFATO DE 

HIDROXICLOROQUINA 400MG 

comprimidos revestidos. 

300 cpr R$ 5,32 R$ 1.596,00 

90 

SUPLEMENTO ALIMENTAR A 

BASE DE AMINOACIDOS DE 

CADEIA RAMIFICADA:  967MG 

DE L-LEUCINA + 511 MG DE L-

ISOLEUCINA + 505 MG DE 

VALINA INDICADO PARA O 

GANHO DE MASSA 

MUSCULAR. EMBALAGEM 

COM 150 CAPSULAS 

5 unid R$ 138,53 R$ 692,65 

91 

SUPLEMENTO ALIMENTAR A 

BASE DE CREATINA 

MONOIDRATADA (ARGININA, 

GLICINA E METIONINA), 

INDICADA PARA GANHO DE 

MASSAR CORPORAL. 

EMBALAGEM COM 300 GR 

15 unid R$ 100,14 R$ 1.502,10 

92 

TAMOXIFENO 20 MG 

COMPIMIDO 
600 cpr R$ 3,33 R$ 1.998,00 

93 TIMOMODULINA 20MG/5ml. 50 fra R$ 152,88 R$ 7.644,00 

94 

TOPIRAMATO 100MG 

comprimido revestido. Excipientes: 

Lactose, celulose microcristalina, 

colpovidona, amidoglicolato 

sódico, amido, dióxido de silício, 

estearato de magnésio vegetal, 

hidroxipropilmeticulose, 

polietilenoglicol, dióxido de titânio, 

álcool etílico, água deionizada. 

600 cpr R$ 1,74 R$ 1.044,00 

95 

TOPIRAMATO 50MG 

COMPRIMIDO 
600 cpr R$ 0,77 R$ 462,00 

96 

VALPROATO DE SODIO 

50MG/ML xarope 
50 frasco R$ 8,76 R$ 438,00 

97 

VENLAFAXINA 150MG 

CAPSULA DE LIBERAÇÃO 

CONTROLADA 

600 cpr R$ 4,41 R$ 2.646,00 

98 VITAMINA B1 (NITRATO DE 600 cpr R$ 5,14 R$ 3.084,00 
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TIAMINA) 100 MG + VITAMINA 

B6 (CLORIDRATO DE 

PIRIDOXINA) 100 MG + 

VITAMINA B12 

(CIANOCOBALAMINA)  5.000 

MCG COMPRIMIDO.Excipientes:  

carbonato  de  cálcio,  celulose  

microcristalina,  cera  alba,  cera  de  

carnaúba,  galactomanan,  

carmelose  sódica,  amidoglicolato  

de  sódio,  dióxido  de  silício,  

dióxido  de  titânio, estearato de 

magnésio, farinha de trigo, gelatina, 

glicerol, goma arábica, hietelose, 

laca vermelha, lactose, povidona, 

sacarose, talco 

99 

ZOPICLONA 7,5 MG 

COMPRIMIDO 
90 cpr R$ 5,33 R$ 479,70 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 497.795,04 

 

LOTE VIII – MATERIAIS E SOLUÇÕES HOSPITALARES  MEDICAMENTOS DO ELENCO 

EXTRA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ÁGUA OXIGENADA, 10 volume, 

solução tópica, embalagem frasco 

com 1000ml. 

10 unid R$ 7,69 R$ 76,90 

2 

ÁGUA PARA INJEÇÃO, solução 

injetável, frasco com 10ml. 
2.500 unid R$ 0,29 R$ 725,00 

3 

ALCOOL 70%, solução, frasco 

plástico transparente, frasco de 

1000ml. 

1.800 unid R$ 7,41 R$ 13.338,00 

4 

ALCOOL EM GEL, a 70%, 

fragrância agradável, para assepsia 

das mãos, com dados do fabricante, 

data de fabricação, Galão com 5 

litros 

5 unid R$ 65,91 R$ 329,55 

5 

ALCOOL EM GEL, a 70%, 

fragrância agradável, para assepsia 

das mãos, embalagem de 500 ml 

cada, com dados do fabricante, data 

de fabricação,  

300 fra R$ 16,84 R$ 5.052,00 

6 

ALCOOL IODADO 0,1%, frasco 

plástico opaco, embalagem com 

1000ml. 

300 unid R$ 18,54 R$ 5.562,00 

7 

CAL SODADA Composição: 

Hidróxido de sódio, hidróxido de 

cálcio, água e etil violeta com nítida 

viragem de cor. Galão com 5 kg 

1 galão R$ 208,56 R$ 208,56 

8 

DERMO SUAVE TÓPICO 10% 

IODOPOVIDONA que equivale a 

1% de iodo ativo solução aquosa, 

uso tópico, frasco com 1000ml. 

160 fra R$ 36,65 R$ 5.864,00 

9 DIGLUCONATO DE 160 fra R$ 28,03 R$ 4.484,80 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 98 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

CLOREXIDINA 2%, sabonete 

líquido; antiséptico; embalagem 

1000ml. 

10 

ÉTER SULFÚRICO, embalagem 

em vidro, quantidade 1000ml. 
12 fra R$ 38,86 R$ 466,32 

11 

FIXADOR AUTOMÁTICO, 

concentrado, conjunto para preparar 

38 litros, caixa com duas doses de 

19litros. 

12 unid R$ 254,36 R$ 3.052,32 

12 

FIXADOR CITOLÓGICO 100ML 

solução spray para fixação de 

esfregaços  vaginais. 

100 unid R$ 8,99 R$ 899,00 

13 

FORMOL, PA, 40%. Embalagem: 

frasco de vidro com 1000 ml , com 

dados de identificação do produto, 

marca do fabricante e prazo de 

validade. 

12 unid R$ 39,24 R$ 470,88 

14 

GEL ECG, ULTRASOM, gel 

condutor, sem sais, incolor, 

inodoro, não gorduroso, umectante, 

solúvel em água e pH neutro; frasco 

com 5kg. 

50 unid R$ 32,84 R$ 1.642,00 

15 

GLICERINA LIQUIDA, frasco 

plástico opaco; embalagem: frasco 

com 1 litro. 

5 fra R$ 36,61 R$ 183,05 

16 

LIMPA SISTEMA para 

processadora automática; 

embalagem: frasco de 1 litro. 

5 fra R$ 160,23 R$ 801,15 

17 

PORTA LÂMINA TIPO FRASCO 

PLASTICO PARA 3 LÂMINAS. 

Fabricado em polipropileno (PP) 

transparente, com divisórias 

internas para armazenamento de 03 

lâminas e tampa rosqueável. 

100 unid R$ 0,99 R$ 99,00 

18 

REFIL PARA DISPENSE DE 

ALCOOL GEL 70 %. Refil com 

800 ml, com válvula de escape com 

fragrância agradável para assepsia 

das mãos, com dados do fabricante 

e data de fabricação. 

50 unid R$ 19,08 R$ 954,00 

19 

REVELADOR PARA 

PROCESSADORA automática de 

raio X, concentrado para fazer 38 

litros (2 doses de 19litros), com 

dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade. 

20 fra R$ 498,76 R$ 9.975,20 

20 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE 

SÓDIO 0,9%/ML, solução 

injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, ampola em PVC, 

transparente, ampola com 10ml. 

2.000 amp R$ 0,34 R$ 680,00 

21 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE 

SÓDIO 0,9%/ML, solução 
1.000 fra R$ 3,81 R$ 3.810,00 
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injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco 

com 100ml. 

22 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE 

SÓDIO 0,9%/ML, solução 

injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco 

com 250ml. 

4.000 fra R$ 4,10 R$ 16.400,00 

23 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE 

SÓDIO 0,9%/ML, solução 

injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco 

com 500ml. 

10.000 fra R$ 4,79 R$ 47.900,00 

24 

SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, 

solução injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco 

com 250ml. 

1.000 fra R$ 4,29 R$ 4.290,00 

25 

SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, 

solução injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco 

com 500ml. 

6.000 fra R$ 5,82 R$ 34.920,00 

26 

SOLUÇÃO DE MANITOL 200, 

solução injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco 

com 200ml. 

200 fra R$ 10,15 R$ 2.030,00 

27 

SOLUÇÃO DE RINGER COM 

LACTATO 8,6MG/ML + 

0,3MG/ML + 0,33MG/ML, solução 

injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco 

com 500ml. 

7.000 fra R$ 5,15 R$ 36.050,00 

28 

SOLUÇÃO DEGERMANTE, 

iodopovidona (PVPI), solução iodo 

pensoativo, concentração a 10% 

(teor de iodo 1%), forma 

farmacêutica, embalagem de 

1000ml. 

240 fra R$ 35,76 R$ 8.582,40 

29 

SOLUÇÃO GLICO-

FISIOLOGICA (40,0 + 1,8) 

MG/ML solução injetável, límpida, 

estéril, apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco 

com 500ml. 

10.000 fra R$ 6,23 R$ 62.300,00 

30 VASELINA LÍQUIDA  1000 ML 1 fra R$ 41,05 R$ 41,05 

31 VASELINA SÓLIDA 400 GR. 1 pote R$ 47,83 R$ 47,83 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 271.235,01 
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LOTE IX – MEDICAMENTOS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

CEFALOTINA 1 G PÓ INJ FA VD 

INC + ampola DIL. 
10.000 amp R$ 7,68 R$ 76.800,00 

2 

CEFTRIAXONA SÓDICA 1G Pó sol. 

Injet., IV  10 ML. 
10.000 amp R$ 14,38 R$ 143.800,00 

3 

CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG 

sol. injet. IV  amp.10 ML. 
500 amp R$ 14,39 R$ 7.195,00 

4 

DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML 

solução injetável, amp. 2 ML. 
1.000 amp R$ 2,92 R$ 2.920,00 

5 

DICLOFENACO, DIETILAMÔNIO 

11,6MG/G - gel - 60GR. 
60 tb R$ 6,09 R$ 365,40 

6 

DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML 

sol. injetável, amp.2 ML. 
20.000 amp R$ 0,92 R$ 18.400,00 

7 

EFEDRINA 50MG/ML solução 

injetável, ampola 1ML. 
150 amp R$ 10,14 R$ 1.521,00 

8 

ENOXAPARINA SÓDICA 

60MG/0,2ML IV/SC. 
100 amp R$ 39,89 R$ 3.989,00 

9 

EPINEFRINA 1 MG/M solução 

injetável, ampola 1 ML. 
3.000 amp R$ 3,81 R$ 11.430,00 

10 FENOTEROL GTS 20ML (G). 150 fra R$ 6,28 R$ 942,00 

11 

FITOMENADIONA 10 MG/ML 

sol.Injet., EV/IM amp.1 ML. 
1.000 amp R$ 2,63 R$ 2.630,00 

12 

FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO + 

FOSFATO DE SÓDIO 

MONOBÁSICO (0,06g/ML + 

0,16g/ML) - Fleet Glicerinado 

700 unid R$ 13,24 R$ 9.268,00 

13 

FUROSEMIDA 10 MG/ML solução 

injetável, amp.2 ML. 
8.000 amp R$ 0,76 R$ 6.080,00 

14 

GENTAMICINA 10 MG/ML solução 

injetável, amp. 2 ML. 
1.000 amp R$ 1,75 R$ 1.750,00 

15 

GENTAMICINA 40MG/ML solução 

injetável, amp.2 ML. 
2.000 amp R$ 1,46 R$ 2.920,00 

16 

GENTAMICINA 80MG/ML solução 

injetável, amp. 2 ML. 
3.000 amp R$ 1,55 R$ 4.650,00 

17 

GLICONATO DE CALCIO 100 

MG/ML sol.Injet.amp.10 Ml 
300 amp R$ 2,75 R$ 825,00 

18 

GLICOSE 25% solução injetável, 

ampola PL INC X 10 ML. 
3.000 amp R$ 0,42 R$ 1.260,00 

19 

GLICOSE 50% solução injetável, 

ampola PL INC X 10 ML. 
3.000 amp R$ 0,45 R$ 1.350,00 

20 

HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25 

ML sol.Inj. amp. 0,25 ML 

Subcutanea. 

6.000 amp R$ 9,95 R$ 59.700,00 

21 

HIDROCORTISONA 100 MG PÓ 

LIOF SOL. INJ FA 2 ML. 
4.500 amp R$ 4,55 R$ 20.475,00 

22 

HIDROCORTISONA 500 MG PÓ 

SOL. INJ  FA4 ML. 
7.000 amp R$ 10,17 R$ 71.190,00 

23 

IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL 

INAL 20ML ATROV. 
400 fra R$ 1,41 R$ 564,00 

24 

METILERGOMETRINA,MALEATO 

0,2 MG/ML sol.injet.amp.1ML. 
1.500 amp R$ 2,82 R$ 4.230,00 

25 METOPROLOL, SUCCINATO, 50 amp R$ 55,12 R$ 2.756,00 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 101 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

Sol.Injet. 1MG/ML. 

26 

METRONIDAZOL 5 MG/ML SIST 

FECH X 100 ML. 
500 amp R$ 4,51 R$ 2.255,00 

27 

NEOSTIGMINE 0,5 MG/ML SOL. 

INJ ampola AMB X 1 ML 
1.000 amp R$ 1,53 R$ 1.530,00 

28 

NOREPINEFRINA, CLORID., 

Sol.Injet.1MG/ML amp. 4 ML. 
500 amp R$ 4,04 R$ 2.020,00 

29 

NORIPURUM 20 MG/ML sol. 

injetável, EV amp. 5 ML. 
150 amp R$ 12,08 R$ 1.812,00 

30 

OCITOCINA 5 UI/ML SOL. INJ 

ampola AMB X 1 ML. 
1.000 amp R$ 2,26 R$ 2.260,00 

31 

OMEPRAZOL 40 MG PÓ LIOF 

solução injet., IV amp.10 ML. 
1.500 amp R$ 11,19 R$ 16.785,00 

32 

ONDANSENTRONA 

(CLORIDRATO) ampola 4 MG/2 

ML. 

2.000 amp R$ 2,16 R$ 4.320,00 

33 

OXACILINA 500MG PÓ LIOF 

solução injetável, FA 3 ML. 
2.500 amp R$ 4,08 R$ 10.200,00 

34 

PIRACETAM 200 MG/ML solução 

injetável, amp.5 ML. 
400 amp R$ 4,63 R$ 1.852,00 

35 

PROMETAZINA, cloridr. 25 MG/ML 

sol. Injet. amp. 2 ML. 
2.000 amp R$ 3,88 R$ 7.760,00 

36 

SULFATO DE MAGNESIO 50% 

sol.injetável, amp.10 ML. 
200 amp R$ 9,35 R$ 1.870,00 

37 

SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 

MG/ML sol. Inj.1 ML. 
250 amp R$ 3,47 R$ 867,50 

38 

VITELINATO DE PRATA 10% - 

5ml 
50 fra R$ 20,50 R$ 1.025,00 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 511.566,90 

 

LOTE X – MEDICAMENTOS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML 

solução injet. amp.5 ML. 
5.000 amp R$ 1,20 R$ 6.000,00 

2 

ACIDO TRANEXÃMICO 5 PCC 

solução injet. 5 ML amp. 
1.000 amp R$ 6,25 R$ 6.250,00 

3 

AMICACINA 500 MG solução 

injetável, amp.2 ML. 
800 amp R$ 3,34 R$ 2.672,00 

4 

AMINOFILINA 24 MG/ML 

solução injetável, amp.10 ML. 
700 amp R$ 1,53 R$ 1.071,00 

5 

AMIODARONA 50 MG/ML 

solução injetável, amp.3 ML. 
700 amp R$ 4,12 R$ 2.884,00 

6 

AMPICILINA 1 G PO solução 

injetável,  amp.5 ML. 
3.000 amp R$ 5,93 R$ 17.790,00 

7 

AMPICILINA 500 MG PO solução 

injetável,  amp.5 ML. 
850 amp R$ 5,43 R$ 4.615,50 

8 

ANTI-RHO - 

IMUNOGLOBULINA solução 

injetável 

40 amp R$ 472,65 R$ 18.906,00 

9 

ATRACÚRIO, BESILATO 

10MG/ML - 5ML solução invetv 
300 amp R$ 23,64 R$ 7.092,00 

10 

ATROPINA, SULFATO 0,25 

MG/ML sol. injet. amp.1 ML. 
1.200 amp R$ 0,54 R$ 648,00 
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11 

BENZILPENICILINA 

BENZATINA 1.200.000 UI PO INJ 

FA  

2.500 amp R$ 15,01 R$ 37.525,00 

12 

BENZILPENICILINA 

BENZATINA 600.000 UI S.Injt.10 

ML. 

500 amp R$ 14,60 R$ 7.300,00 

13 

BENZILPENICILINA 

POTASSICA 5.000.000 S.Injt.10 

ML. 

50 amp R$ 14,12 R$ 706,00 

14 

BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 

% sol.injet., amp.10 ML. 
300 amp R$ 1,30 R$ 390,00 

15 

BROMETO DE ROCURÔNIO 10 

MG/ML AMP. C/ 5 ML. 
200 amp R$ 38,56 R$ 7.712,00 

16 

BROMOPRIDA 5MG/ML 

sol.injetável, IM/IV amp. 2 ML. 
500 amp R$ 3,32 R$ 1.660,00 

17 

BUTILBROMETO 

ESCOPOLAMINA 20MG/ML 

FA1ML. 

700 amp R$ 2,08 R$ 1.456,00 

18 

BUTILBROMETO 

ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA 4 

MG 5 ML FA 5 ML. 

10.000 amp R$ 2,70 R$ 27.000,00 

19 

CETOPROFENO 50 MG/ML 

sol.injet., IM amp.2 ML. 
5.000 amp R$ 2,48 R$ 12.400,00 

20 

CETOPROFENO 50 MG/ML 

sol.injetável, EV amp. 2 ML. 
2.500 amp R$ 4,24 R$ 10.600,00 

21 

CIMETIDINA 150 MG/ML 

solução injetável, amp.2 ML. 
4.000 amp R$ 1,30 R$ 5.200,00 

22 

CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 

SIST FECH X 200 ML. 
1.500 amp R$ 59,64 R$ 89.460,00 

23 

CLONIDINA 150 MCG/ML. 

AMPOLA COM 1 ML 
100 amp R$ 14,72 R$ 1.472,00 

24 

CLOR.DE DOPAMINA 5MG/ML 

sol. injetável, amp.10ML. 
300 amp R$ 2,71 R$ 813,00 

25 

CLOR.DE ETILEFRINA 10 

MG/ML sol. injet., CT amp.1 ML. 
1.500 amp R$ 2,22 R$ 3.330,00 

26 

CLOR.DE HIDRALAZINA 

20MG/ML SOL.INJN amp. 1ML. 
450 amp R$ 9,76 R$ 4.392,00 

27 

CLOR.METOCLOPRAMIDA 5 

MG/ML sol. inj. amp.2 ML. 
4.800 amp R$ 0,58 R$ 2.784,00 

28 

CLOR.RANITIDINA 25 MG/ML 

solução injet.amp.2 ML. 
4.000 amp R$ 0,93 R$ 3.720,00 

29 

CLORANFENICOL 1000 MG Pó 

Sol.Injet.amp.10 ML. 
500 amp R$ 5,34 R$ 2.670,00 

30 

CLORETO DE POTÁSSIO 10% 

sol.Injet. amp.10 ML. 
500 amp R$ 0,41 R$ 205,00 

31 

CLORETO DE SÓDIO 20 % 

sol.Injet., amp.10 ML. 
500 amp R$ 0,41 R$ 205,00 

32 

CLORETO DE SUXAMETÔNIO 

100MG solução injetável. 
100 amp R$ 18,39 R$ 1.839,00 

33 

CLORIDRATO DE 

BUPIVACAINA + EPINEFRINA 

0,5%  AMPOLA 20 ML. 

600 frasco R$ 40,31 R$ 24.186,00 

34 CLORIDRATO DE 1.000 amp R$ 4,47 R$ 4.470,00 
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BUPIVACAÍNA 5 MG/ML + 

GLICOSE 80 MG/ML solução 

injet. amp.4ML. 

35 

CLORIDRATO DE LIDOCAINA 

+ EPINEFRINA 2 % AMPOLA 

COM 20 ML. 

1.000 frasco R$ 8,72 R$ 8.720,00 

36 

CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 

10% - Spray 
10 amp R$ 91,89 R$ 918,90 

37 

CLORIDRATO DE LIDOCAINA 

2% sol.injet., FRASCO COM 20 

ML 

2.000 frasco R$ 4,90 R$ 9.800,00 

38 

CLORIDRATO DE LIDOCAINA 

20MG/G GEL. Bisnaga com 30 

gramas. 

400 unid R$ 5,08 R$ 2.032,00 

39 

COMPLEXO B solução injetável, 

ampola VD AMB X 2 ML. 
5.000 amp R$ 1,45 R$ 7.250,00 

40 

DEXAMETASONA 2 MG/ ML 

solInjet. amp.1 ML. 
6.000 amp R$ 0,98 R$ 5.880,00 

41 

DEXAMETASONA 4 MG/ ML 

sol. injet., amp.2,5 ML. 
10.000 amp R$ 1,19 R$ 11.900,00 

42 

DICLOFENACO SÓDICO 25 

MG/ML sol. Injet., amp. 3 ML. 
10.000 amp R$ 1,09 R$ 10.900,00 

43 

DIMENIDRINATO + 

CLORIDRATO DE PIRIDOXINA. 
1.500 amp R$ 5,74 R$ 8.610,00 

44 DOBUTAMINA 250MG/20ML. 150 amp R$ 11,07 R$ 1.660,50 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 387.094,90 

 

LOTE XI – MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONTROLADOS - PORTARIA 344/98 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

CETAMINA - S(+) 50 MG/ML 

solução injet. Amp.10 ML. 
150 amp R$ 105,72 R$ 15.858,00 

2 

CITRATO DE FENTANILA 50 

MCG/ML S. injet, amp10 ML. 
200 amp R$ 8,76 R$ 1.752,00 

3 

CLORIDRATO DE PETIDINA 50 

MG/ML Sol. Inj.amp 2 ML. 
700 amp R$ 3,92 R$ 2.744,00 

4 

CLORIDRATO DE 

TETRACAÍNA 

1%+CLORIDRATO DE 

FENILEFRINA 0,1% 

SOL.OFT.ESTÉRIL. 

50 fra R$ 20,92 R$ 1.046,00 

5 

CLORPROMAZINA,clor. 

5MG/ML S.Inj., amp. 5ML 
500 amp R$ 1,97 R$ 985,00 

6 

DIAZEPAN 5 MG/ML solução 

injetável, ampola VD X 2 ML. 
3.000 amp R$ 1,08 R$ 3.240,00 

7 

ETOMIDATO 2MG/ML. Ampola 

com 10 mL. 
200 frasco R$ 25,69 R$ 5.138,00 

8 

FENITOÍNA SÓDICA solução 

injetável, 50MG/ML amp. 
350 amp R$ 4,73 R$ 1.655,50 

9 

FENOBARBITAL 100 MG/ML 

solução injetável, amp. 2 ML. 
1.500 amp R$ 3,31 R$ 4.965,00 

10 

FENTANILA, CITRATO 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 

78,5MG/ML (EQUIVALENTE A 

700 amp R$ 2,37 R$ 1.659,00 
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50MCG DE FENTANILA). - USO 

ESPINHAL / IV 2ML INJETÁVEL 

- uso espinhal: citrato de fentanila 

78,5mcg (equivalente a 50mcg de 

fentanila). Excipientes 

q.s.p.ampolas de 2ml 

11 

FLUMAZENIL 0,1MG/ML 

solução injetável, amp  5 ML. 
50 amp R$ 29,51 R$ 1.475,50 

12 

HALOPERIDOL 5 MG/ML 

solução injetv, ampola  X 1 ML. 
1.000 amp R$ 2,31 R$ 2.310,00 

13 

MIDAZOLAM 15 MG solução 

injetv, ampola 15MGX 3 ML. 
700 amp R$ 2,11 R$ 1.477,00 

14 

MISOPROSTOL 200 MCG 

COMPRIMIDO VAGINAL. 

Composição: Dióxido de silício 

coloidal, Lactose spray dried, 

Estearato de magnésio, 

Croscarmelose sódica. 

30 cpr R$ 100,09 R$ 3.002,70 

15 

PROPOFOL 10 MG/ML EMU INJ 

ampola VD INC 20 ML. 
200 amp R$ 22,47 R$ 4.494,00 

16 

SEVOFLURANO 1MG/ML 

SOLUÇÃO INALATÓRIA. Frasco 

com 250 mL 

5 amp R$ 705,77 R$ 3.528,85 

17 

SULFATO DE MORFINA 

0,2MG/ML Sol.Inj.,amp.1ML. 
500 amp R$ 9,82 R$ 4.910,00 

18 

SULFATO DE MORFINA 

10MG/ML S.Inj.amp.2ML. 
1.000 amp R$ 7,99 R$ 7.990,00 

19 

SULFATO DE MORFINA 

1MG/ML Sol.Inj.l,amp.2ML. 
10 amp R$ 9,81 R$ 98,10 

20 

TRAMADOL 50 MG/ML solução 

injetável, amp.2 ML. 
2.000 amp R$ 1,68 R$ 3.360,00 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 71.688,65 

 

LOTE XII – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

AGULHA DESCARTAVEL, 

dimensões 13 x 0,33mm, de coleta 

de sangue, para sistema a vacuo, de 

uso unico, estéril, caixa com 100 

unidades. 

15 cx R$ 52,81 R$ 792,15 

2 

AGULHA DESCARTAVEL, 

dimensões 13 x 4,5mm, de coleta 

de sangue, para sistema a vacuo, de 

uso unico, estéril, caixa com 100 

unidades. 

60 cx R$ 24,93 R$ 1.495,80 

3 

AGULHA DESCARTAVEL, 

dimensões 25 x 7mm, de coleta de 

sangue, para sistema a vacuo, de 

uso unico, estéril, , caixa com 100 

unidades. 

150 cx R$ 56,65 R$ 8.497,50 

4 

AGULHA DESCARTAVEL, 

dimensões 25 x 8mm, de coleta de 

sangue, para sistema a vacuo, de 

150 cx R$ 56,65 R$ 8.497,50 
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uso unico, estéril, caixa com 100 

unidades. 

5 

AGULHA DESCARTAVEL, 

dimensões 30 x 7mm, de coleta de 

sangue, para sistema a vacuo, de 

uso unico, estéril,caixa com 100 

unidades. 

200 cx R$ 24,52 R$ 4.904,00 

6 

AGULHA DESCARTAVEL, 

dimensões 30 x 8mm, de coleta de 

sangue, para sistema a vacuo, de 

uso unico, estéril, caixa com 100 

unidades. 

200 cx R$ 24,44 R$ 4.888,00 

7 

AGULHA DESCARTAVEL, 

dimensões 40 x 12mm, de coleta de 

sangue, para sistema a vacuo, de 

uso unico, estéril, caixa com 100 

unidades. 

150 cx R$ 25,16 R$ 3.774,00 

8 

AGULHA hipodermica, 20 x 

5,5mm, descartavel, estéril, atoxica, 

apirogenica, canula em aco inox, 

cilindrica, reta, oca, siliconizada, 

caixa com 100 unidades 

200 cx R$ 12,61 R$ 2.522,00 

9 

AGULHA TUOHY EPIDURAL 

17g X 90 mm,  descartável, estéril, 

atóxica, apirogenica, Embalagem 

individual.  

70 unid R$ 28,73 R$ 2.011,10 

10 

AGULHA, PARA ANESTESIA 

RAQUIDIANA, 22g x 3½", 

descartável, estéril, atóxica, 

apirogenica, com bisel tipo 

"quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, 

cânula de parede fina, canhão luer 

lok. 

150 unid R$ 8,78 R$ 1.317,00 

11 

AGULHA, PARA ANESTESIA 

RAQUIDIANA, 23g x 3½", 

descartável, estéril, atóxica, 

apirogenica, com bisel tipo 

"quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, 

cânula de parede fina, canhão luer 

lok 

150 unid R$ 12,12 R$ 1.818,00 

12 

AGULHA, PARA ANESTESIA 

RAQUIDIANA, 25g x 3½", 

descartável, estéril, atóxica, 

apirogenica, com bisel tipo 

"quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, 

cânula de parede fina, canhão luer 

lok. 

500 unid R$ 8,37 R$ 4.185,00 

13 

AGULHA, PARA ANESTESIA 

RAQUIDIANA, 26g x 3½", 

descartável, estéril, atóxica, 

apirogenica, com bisel tipo 

200 unid R$ 8,85 R$ 1.770,00 
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"quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, 

cânula de parede fina, canhão luer 

lok. 

14 

AGULHA, PARA ANESTESIA 

RAQUIDIANA, 27g x 3½", 

descartável, estéril, atóxica, 

apirogenica, com bisel tipo 

"quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, 

cânula de parede fina, canhão luer 

lok 

50 unid R$ 8,85 R$ 442,50 

15 

CATETER EPIDURAL 16G. 

Embalagem individual. 
70 unid R$ 64,47 R$ 4.512,90 

16 

CATETER INTRAVENOSO, 

calibre 14G, material poliuretano, 

aplicação periférico, agulha aço 

grau cirúrgico, atraumática, bisel 

trifacetado, tipo uso descartável, 

estérilidade estéril. 

2.000 unid R$ 1,52 R$ 3.040,00 

17 

CATETER INTRAVENOSO, 

calibre 16G, material poliuretano, 

aplicação periférico, agulha aço 

grau cirúrgico, atraumática, bisel 

trifacetado, tipo uso descartável, 

estérilidade estéril. 

2.000 unid R$ 1,43 R$ 2.860,00 

18 

CATETER INTRAVENOSO, 

calibre 18G, material poliuretano, 

aplicação periférico, agulha aço 

grau cirúrgico, atraumática, bisel 

trifacetado, tipo uso descartável, 

estérilidade estéril. 

3.000 unid R$ 1,43 R$ 4.290,00 

19 

CATETER INTRAVENOSO, 

calibre 20G, material poliuretano, 

aplicação periférico, agulha aço 

grau cirúrgico, atraumática, bisel 

trifacetado, tipo uso descartável, 

estérilidade estéril.. 

5.000 unid R$ 1,43 R$ 7.150,00 

20 

CATETER INTRAVENOSO, 

calibre 22G, material poliuretano, 

aplicação periférico, agulha aço 

grau cirúrgico, atraumática, bisel 

trifacetado, tipo uso descartável, 

estérilidade estéril. 

10.000 unid R$ 1,43 R$ 14.300,00 

21 

CATETER INTRAVENOSO, 

calibre 24G, material poliuretano, 

aplicação periférico, agulha aço 

grau cirúrgico, atraumática, bisel 

trifacetado, tipo uso descartável, 

estérilidade estéril. 

8.000 unid R$ 1,50 R$ 12.000,00 

22 

KIT CATETER VENOSO 

CENTRAL DUPLO LUMEM 

5FX13 CM 

7 unid R$ 229,92 R$ 1.609,44 

23 KIT CATETER VENOSO 15 unid R$ 181,12 R$ 2.716,80 
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CENTRAL DUPLO LUMEM 

7FX20 CM 

24 

KIT DRENAGEM 

MEDIASTINAL DE 22mm 

composto de: 1 dreno de tórax em 

pvc atóxico, transparente, flexível, 

multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 

adaptadores tipo Luer, 1 tubo 

extensor de pvc siliconizado, 

atóxico, flexível, transparente, de 

fácil ordenha, com 1,20 m de 

comprimento e pinça corta fluxo. 1 

frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de 

transporte, capacidade para 2000 

ml. 

10 unid R$ 56,04 R$ 560,40 

25 

KIT DRENAGEM 

MEDIASTINAL DE 24mm 

composto de: 1 dreno de tórax em 

pvc atóxico, transparente, flexível, 

multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 

adaptadores tipo Luer, 1 tubo 

extensor de pvc siliconizado, 

atóxico, flexível, transparente, de 

fácil ordenha, com 1,20 m de 

comprimento e pinça corta fluxo. 1 

frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de 

transporte, capacidade para 2000 

ml. 

10 unid R$ 56,04 R$ 560,40 

26 

KIT DRENAGEM 

MEDIASTINAL DE 26mm 

composto de: 1 dreno de tórax em 

pvc atóxico, transparente, flexível, 

multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 

adaptadores tipo luer, 1 tubo 

extensor de pvc siliconizado, 

atóxico, flexível, transparente, de 

fácil ordenha, com 1,20 m de 

comprimento e pinça corta fluxo. 1 

frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de 

transporte, capacidade para 2000 

ml. 

10 unid R$ 56,04 R$ 560,40 

27 

KIT DRENAGEM 

MEDIASTINAL DE 28mm 

composto de: 1 dreno de tórax em 

pvc atóxico, transparente, flexível, 

multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 

adaptadores tipo luer, 1 tubo 

10 unid R$ 56,04 R$ 560,40 
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extensor de pvc siliconizado, 

atóxico, flexível, transparente, de 

fácil ordenha, com 1,20 m de 

comprimento e pinça corta fluxo. 1 

frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de 

transporte, capacidade para 2000 

ml. 

28 

KIT DRENAGEM 

MEDIASTINAL DE 32mm 

composto de: 1 dreno de tórax em 

pvc atóxico, transparente, flexível, 

multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 

adaptadores tipo luer, 1 tubo 

extensor de pvc siliconizado, 

atóxico, flexível, transparente, de 

fácil ordenha, com 1,20 m de 

comprimento e pinça corta fluxo. 1 

frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de 

transporte, capacidade para 2000 

ml. 

10 unid R$ 56,04 R$ 560,40 

29 

KIT DRENAGEM 

MEDIASTINAL de 36mm 

composto de: 1 dreno de tórax em 

pvc atóxico, transparente, flexível, 

multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 

adaptadores tipo luer, 1 tubo 

extensor de pvc siliconizado, 

atóxico, flexível, transparente, de 

fácil ordenha, com 1,20 m de 

comprimento e pinça corta fluxo. 1 

frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de 

transporte, capacidade para 2000 

ml. 

10 unid R$ 56,04 R$ 560,40 

30 

KIT DRENAGEM 

MEDIASTINAL de 38mm 

composto de: 1 dreno de tórax em 

pvc atóxico, transparente, flexível, 

multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 

adaptadores tipo luer, 1 tubo 

extensor de pvc siliconizado, 

atóxico, flexível, transparente, de 

fácil ordenha, com 1,20 m de 

comprimento e pinça corta fluxo. 1 

frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de 

transporte, capacidade para 2000 

ml. 

10 unid R$ 56,04 R$ 560,40 

31 SCALPE para punção venosa, com 2.000 unid R$ 0,33 R$ 660,00 
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borboleta e agulha, estéril, 

descartável, n.º 19. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e/ou filme termoplástico, abertura 

em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação, tipo de estérilização, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

32 

SCALPE para punção venosa, com 

borboleta e agulha, estéril, 

descartável, n.º 21. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e/ou filme termoplástico, abertura 

em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação, tipo de estérilização, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

5.000 unid R$ 0,34 R$ 1.700,00 

33 

SCALPE para punção venosa, com 

borboleta e agulha, estéril, 

descartável, n.º 23. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e/ou filme termoplástico, abertura 

em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação, tipo de estérilização, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

8.000 unid R$ 0,33 R$ 2.640,00 

34 

SCALPE para punção venosa, com 

borboleta e agulha, estéril, 

descartável, n.º 25. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e/ou filme termoplástico, abertura 

em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação, tipo de estérilização, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

12.000 unid R$ 0,39 R$ 4.680,00 

35 

SERINGA 1 ML transparente, 

estéril, em 

polipropileno,descartável, atóxica, 

êmbolo com pistão lubrificado, 

apirogênica , atraumática, cilindro 

reto, siliconizado, parede uniforme, 

com escala de graduação em ml; de 

1 ml; com números e traços 

legíveis, com anel de retenção que 

impeça o desprendimento do 

embolo do cilindro, com agulha 

30.000 unid R$ 0,44 R$ 13.200,00 
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13x0,45, modelo trifacetada e q 

garanta conexões seguras,flange c/ 

formato devidamente adequadoe 

ajustado ao cilindro, sem rebarbas e 

arestas. 

36 

SERINGA de 10ml, descartável, 

com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, 

apirogenica, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com 

escala de graduação em ml, 

números e tracos legíveis, com anel 

de retenca o que impeça o 

desprendimento do embolo do 

cilindro, BICO SEM ROSCA e 

que garanta conexoes seguras, 

flange com formato adequado, 

embolo com pistão lubrificado e 

ajustado ao cilindro. 

50.000 unid R$ 0,55 R$ 27.500,00 

37 

SERINGA de 20ml, descartável, 

com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, 

apirogenica, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com 

escala de graduação em ml, 

números e tracos legíveis, com anel 

de retenca o que impeça o 

desprendimento do embolo do 

cilindro, BICO SEM ROSCAe que 

garanta conexoes seguras, flange 

com formato adequado, embolo 

com pistão lubrificado e ajustado ao 

cilindro. 

25.000 unid R$ 0,81 R$ 20.250,00 

38 

SERINGA de 3ml, descartável, 

com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, 

apirogenica, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com 

escala de graduação em ml, 

números e tracos legíveis, com anel 

de retenca o que impeça o 

desprendimento do embolo do 

cilindro, BICO SEM ROSCA e 

que garanta conexoes seguras, 

flange com formato adequado, 

embolo com pistão lubrificado e 

ajustado ao cilindro 

40.000 unid R$ 0,32 R$ 12.800,00 

39 

SERINGA de 5ml, descartável, 

com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, 

apirogenica, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com 

escala de graduação em ml, 

números e tracos legíveis, com anel 

50.000 unid. R$ 0,35 R$ 17.500,00 
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de retenca o que impeça o 

desprendimento do embolo do 

cilindro, BICO SEM ROSCA e 

que garanta conexoes seguras, 

flange com formato adequado, 

embolo com pistão lubrificado e 

ajustado ao cilindro. 

40 

TUBO cirúrgico de látex natural 

fino n.º 200 resistente a traçao, sem 

emendas, não esteril, compativel 

com processo de esterilizaçao a 

vapor.a embalagem devera conter 

prazo de validade, n.º do lote, 

fabricaçao e procedencia.isento de 

registro no ms. Fabricado com látex 

100% puro. Pacote com 15 metros 

10 pct R$ 36,19 R$ 361,90 

41 

TUBO DE SILICONE modelo 204, 

dimensões 6mm interno x 12mm 

externo, não estéril, parede interna 

lisa e espessura uniforme, semi 

transparente e com alta 

flexibilidade e extrema resistência a 

tração; estável a temperaturas de: -

20°C a 200°C; embalagem rolo 

com 15metros. 

10 unid R$ 208,02 R$ 2.080,20 

42 

TUBO DE SILICONE modelo 205, 

dimensões 8mm interno x 11,5mm 

externo, não estéril, parede interna 

lisa e espessura uniforme, semi 

transparente e com alta 

flexibilidade e extrema resistência a 

tração; estável a temperaturas de: -

20°C a 200°C; embalagem rolo 

com 15metros. 

7 unid R$ 206,75 R$ 1.447,25 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 208.135,84 

 

LOTE XIII – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

CAIXA COLETORA, para 

matérias perfuro cortantes, 

capacidade para 07 litros, resistente 

a perfurações, com revestimento 

impermeabilizante, contendo fundo 

rígido de proteção extra contra 

perfurações, cinta interna e bandeja 

coletora de resíduos líquidos; caixa 

de cor amarela e conter simbologia 

de acordo com a codificação, em 

conformidade com as normas 

ABNT NBR 13853.  

100 unid R$ 4,68 R$ 468,00 

2 

CAIXA COLETORA, para 

matérias perfuro cortantes, 

capacidade para 13 litros, resistente 

a perfurações, com revestimento 

600 unid R$ 6,17 R$ 3.702,00 
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impermeabilizante, contendo fundo 

rígido de proteção extra contra 

perfurações, cinta interna e bandeja 

coletora de resíduos líquidos; caixa 

de cor amarela e conter simbologia 

de acordo com a codificação, em 

conformidade com as normas 

ABNT NBR 13853.  

3 

CAIXA COLETORA, para 

matérias perfuro cortantes, 

capacidade para 20 litros, resistente 

a perfurações, com revestimento 

impermeabilizante, contendo fundo 

rígido de proteção extra contra 

perfurações, cinta interna e bandeja 

coletora de resíduos líquidos; caixa 

de cor amarela e conter simbologia 

de acordo com a codificação, em 

conformidade com as normas 

ABNT NBR 13853.  

1.000 unid R$ 8,15 R$ 8.150,00 

4 

CLAMP UMBILICAL, descartável, 

confeccionado em plástico 

resistente, estéril, com abertura 

asséptica, em papel grau cirúrgico, 

embalagem unitária, contendo 

dados de identificação, procedência, 

data de validade, número do lote e 

registro no Ministério da Saúde. 

1.000 unid R$ 0,65 R$ 650,00 

5 

ECRAN PARA CHASSI 35 X 43 

para processadora de raio-x 

automatica. 

2 unid R$ 1.397,63 R$ 2.795,26 

6 

FILME, radiologico, dimensões 18 

x 24cm. Embalagem: caixa com 

100 películas. 

35 cx R$ 149,94 R$ 5.247,90 

7 

FILME, radiologico, dimensões 24 

x 30cm. Embalagem: caixa com 

100 películas. 

35 cx R$ 255,33 R$ 8.936,55 

8 

FILME, radiologico, dimensões 30 

x 40cm. Embalagem: caixa com 

100 películas. 

40 cx R$ 416,50 R$ 16.660,00 

9 

FILME, radiologico, dimensões 35 

x 35cm. Embalagem: caixa com 

100 películas. 

40 cx R$ 437,93 R$ 17.517,20 

10 

FILME, radiologico, dimensões 35 

x 43cm. Embalagem: caixa com 

100 películas. 

30 cx R$ 520,25 R$ 15.607,50 

11 

FIO CAT GUT CROMADO 0 com 

75cm de comprimento, agulha de 

4cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa 

com 24 unid. 

70 cx R$ 150,59 R$ 10.541,30 

12 

FIO CAT GUT CROMADO 1 com 

75cm de comprimento, agulha de 

4cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa 

com 24 unid. 

50 cx R$ 155,77 R$ 7.788,50 
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13 

FIO CAT GUT CROMADO 2-0 

com 75cm de comprimento, agulha 

de 4cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa 

com 24 unid. 

70 cx R$ 150,59 R$ 10.541,30 

14 

FIO CAT GUT CROMADO 3-0 

com 75cm de comprimento, agulha 

de 4cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa 

com 24 unid. 

35 cx R$ 150,59 R$ 5.270,65 

15 

FIO CAT GUT CROMADO 4-0 

com 75cm de comprimento, agulha 

de 3cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa 

com 24 unid. 

20 cx R$ 150,59 R$ 3.011,80 

16 

FIO CAT GUT CROMADO 5-0 

com 70cm de comprimento, agulha 

de 2cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa 

com 24 unid. 

20 cx R$ 150,59 R$ 3.011,80 

17 

FIO CAT GUT CROMADO 6-0 

com 70cm de comprimento, agulha 

de 2cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa 

com 24 unid. 

10 cx R$ 155,77 R$ 1.557,70 

18 

FIO CAT GUT SIMPLES 0, com 

agulha 3cm cilíndrica 3/8, caixa 

com 24 unid. 

50 cx R$ 150,59 R$ 7.529,50 

19 

FIO CAT GUT SIMPLES 1, com 

agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa 

com 24 unid. 

50 cx R$ 150,59 R$ 7.529,50 

20 

FIO CAT GUT SIMPLES 2-0, com 

agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa 

com 24 unid. 

50 cx R$ 150,59 R$ 7.529,50 

21 

FIO CAT GUT SIMPLES 3-0, com 

agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa 

com 24 unid. 

30 cx R$ 150,59 R$ 4.517,70 

22 

FIO CAT GUT SIMPLES 4-0, com 

agulha 3cm cilíndrica ½, caixa com 

24 unid. 

30 cx R$ 150,59 R$ 4.517,70 

23 

FIO CAT GUT SIMPLES 5.0, com 

agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa 

com 24 unid. 

15 cx R$ 150,59 R$ 2.258,85 

24 

FIO CAT GUT SIMPLES 6.0, com 

agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa 

com 24 unid. 

15 cx R$ 155,77 R$ 2.336,55 

25 

FIO DE ALGODÃO 0 agulha 4cm 

1/2 classe A, caixa com 24unid. 
8 cx R$ 65,44 R$ 523,52 

26 

FIO DE ALGODÃO 2.0 agulha 

3cm 3/8 classe A, caixa com 24 

unid. 

8 cx R$ 67,64 R$ 541,12 

27 

FIO DE ALGODÃO 3.0 agulha 

2cm 1/2 classe A, caixa com 24 

unid. 

8 cx R$ 67,64 R$ 541,12 

28 

FIO DE ALGODÃO 4.0 agulha 

2cm 1/2 classe A, caixa com 24 

unid. 

8 cx R$ 65,44 R$ 523,52 

29 FIO LINHO 0 agulha 4cm 3/8 15 cx R$ 136,66 R$ 2.049,90 
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classe A, caixa com 24 unid. 

30 

FIO LINHO 2.0 agulha 2cm 3/8 

classe A, caixa com 24 unid. 
15 cx R$ 136,66 R$ 2.049,90 

31 

FIO LINHO 3.0 agulha 2cm 3/8 

classe A, caixa com 24 unid. 
15 cx R$ 136,66 R$ 2.049,90 

32 

FIO NYLON 0 com agulha 3,0 cm 

cilindríca 3/8, caixa com 24 unid. 
50 cx R$ 54,59 R$ 2.729,50 

33 

FIO NYLON 1 com agulha 3cm 

cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 
80 cx R$ 54,59 R$ 4.367,20 

34 

FIO NYLON 2-0 com agulha 3cm 

cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 
80 cx R$ 54,59 R$ 4.367,20 

35 

FIO NYLON 3-0 com agulha 

3,5cm cilíndrica 3/8, caixa com 24 

unid. 

120 cx R$ 54,59 R$ 6.550,80 

36 

FIO NYLON 4-0 com agulha 3cm 

cilíndrica ½, caixa com 24 unid. 
100 cx R$ 54,59 R$ 5.459,00 

37 

FIO NYLON 5-0 com agulha 3cm 

cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 
50 cx R$ 54,59 R$ 2.729,50 

38 

FIO POLIGLACTINA 910  N 3.0, 

com agulha 3cm 3/8 classe A, caixa 

com 24 unid. 

10 cx R$ 357,93 R$ 3.579,30 

39 

FIO POLIGLACTINA 910 N 0, 

com agulha 4cm 1/2 classe A, caixa 

com 24 unid. 

10 cx R$ 357,93 R$ 3.579,30 

40 

FIO POLIGLACTINA 910 N 1, 

com agulha 4cm 1/2 classe A, caixa 

com 24 unid. 

15 cx R$ 357,93 R$ 5.368,95 

41 

FIO POLIGLACTINA 910 N 2.0, 

com agulha 3cm 3/8 classe A, caixa 

com 24 unid. 

15 cx R$ 357,93 R$ 5.368,95 

42 

FIO POLIPROPILENO 0 com 

agulha 4cm 1/2 classe A, caixa com 

24 unid. 

15 cx R$ 82,86 R$ 1.242,90 

43 

FIO POLIPROPILENO 1 com 

agulha 4cm 1/2 classe A, caixa com 

24 unid. 

15 cx R$ 82,86 R$ 1.242,90 

44 

FIO POLIPROPILENO 2.0 com 

agulha 4cm 1/2 classe A,  caixa 

com 24 unid. 

15 cx R$ 82,86 R$ 1.242,90 

45 

FIO POLIPROPILENO 3.0 com 

agulha 3cm 3/8 classe A, caixa com 

24 unid. 

15 cx R$ 82,86 R$ 1.242,90 

46 

KIT MARCADOR DE 

CHUMBO NUMERICO COM 

BASE EM PVC COM 

ESPESSURA DE 3MM, ALTURA 

DE 10MM, ACONDICIONADO 

EM ESTOJO CONTENDO CINCO 

ALGARISMOS DE CADA, 

TOTALIZANDO 50 NÚMEROS. 

ACOMPANHA CANALETA 

PARA COMPOSIÇÃO DAS 

PALAVRAS, MAIS LETRAS D E 

2 kit R$ 436,30 R$ 872,60 
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E 

47 

KIT MARCADORES DE 

CHUMPO ALFABETICO COM 

BASE EM PVC BRANCO COM 

3MM DE ESPESSURA, ALTURA 

DE 10MM, ACONDICIONADO 

EM ESTOJO CONTENDO CINCO 

LETRAS DE CADA, 

TOTALIZANDO 130 LETRAS. 

ACOMPANHA CANALETA 

PARA COMPOSIÇÃO DAS 

PALAVRAS. 

2 kit R$ 453,27 R$ 906,54 

48 

LAMINA DE BISTURI numero 12 

carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte 

afiado e que se adaptem aos cabos 

de bisturi padrao. Embalagem: 

caixa com 100 unidades 

individuais, em papel laminado, 

abertura em petala. Na embalagem 

devera estar impresso dados de 

identificação, tipo de estérilização, 

procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

5 cx R$ 47,88 R$ 239,40 

49 

LAMINA DE BISTURI numero 15, 

carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte 

afiado e que se adaptem aos cabos 

de bisturi padrao. Embalagem: 

caixa com 100 unidades 

individuais, em papel laminado, 

abertura em petala. Na embalagem 

devera estar impresso dados de 

identificação, tipo de estérilização, 

procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

5 cx R$ 47,88 R$ 239,40 

50 

LAMINA DE BISTURI numero 22, 

carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte 

afiado e que se adaptem aos cabos 

de bisturi padrao. Embalagem: 

caixa com 100 unidades 

individuais, em papel laminado, 

abertura em petala. Na embalagem 

devera estar impresso dados de 

identificação, tipo de estérilização, 

procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

20 cx R$ 47,88 R$ 957,60 

51 

LAMINA DE BISTURI numero 23, 

carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte 

20 cx R$ 47,88 R$ 957,60 
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afiado e que se adaptem aos cabos 

de bisturi padrao. Embalagem: 

caixa com 100 unidades 

individuais, em papel laminado, 

abertura em petala. Na embalagem 

devera estar impresso dados de 

identificação, tipo de estérilização, 

procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

52 

LAMINA DE BISTURI numero 24, 

carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte 

afiado e que se adaptem aos cabos 

de bisturi padrao. Embalagem: 

caixa com 100 unidades 

individuais, em papel laminado, 

abertura em petala. Na embalagem 

devera estar impresso dados de 

identificação, tipo de estérilização, 

procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

70 cx R$ 47,88 R$ 3.351,60 

53 

LENÇOL DE PAPEL 50cm x 50 M 

para uso hospitalar fabricado em 

100% celulose. 

300 rolo R$ 11,33 R$ 3.399,00 

54 

PAPEL KRAFT NATURAL 80g, 

dimensões 60cm x 200m 
20 rolo R$ 317,97 R$ 6.359,40 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 232.310,18 

 

LOTE XIV – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

BOLSA PARA COLETA DE 

SANGUE, tripla, sistema fechado. 
36 unid R$ 46,90 R$ 1.688,40 

2 

CATETER, nasal, para oxigênio, 

tipo oculos, descartavel, uso adulto. 

Embalagem individual, em blister 

rigido e papel grau cirurgico e filme 

termoplástico, abertura em petala, 

onde deverá estar impresso dados 

de identificação, procedência, data 

de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

2.500 unid R$ 1,57 R$ 3.925,00 

3 

CATETER, nasal, para oxigênio, 

tipo oculos, descartavel, uso 

INFANTIL. Embalagem individual, 

em blister rigido e papel grau 

cirurgico e filme termoplástico, 

abertura em petala, onde deverá 

estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

1.000 unid R$ 2,62 R$ 2.620,00 

4 COLETOR DE URINA INFANTIL 500 unid R$ 0,71 R$ 355,00 
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FEMININO, tipo saco em 

polietileno; material hiporalérgico, 

com película protetora da fita 

adesiva; contendo dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação, tipo de estérilização, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

5 

COLETOR DE URINA INFANTIL 

MASCULINO, tipo saco em 

polietileno; material hiporalérgico, 

com película protetora da fita 

adesiva; contendo dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação, tipo de estérilização, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

500 unid R$ 0,71 R$ 355,00 

6 

COLETOR DE URINA, sistema 

fechado, capacidade de 2000ml, 

anti-refluxo, atóxico, estéril, livre 

de pirogênio; conteúdo: válvula 

anti-refluxo, sistema de sustentação, 

tubo para drenagem, pinça corta 

fluxo, conector universal, tampa 

protetora e sistema de 

esvaziamento. 

1.500 unid R$ 5,06 R$ 7.590,00 

7 

COLETOR UNIVERSAL 80ml, 

translúcido, não estéril, boca larga, 

com tampa rosqueável branca, com 

pazinha, confeccionado em 

polipropileno. 

2.500 unid R$ 0,56 R$ 1.400,00 

8 

ELETRODO CARDIOLOGICO 

descartável, para monitoração 

cardíaca com espuma adesivada, 

rebite de prata (Ag/AgCI), gel 

condutor de celulose sólido, lâmina 

protetora de PVC, uso adulto e 

pediatrico, pacote com 50 unid. 

100 pct R$ 22,46 R$ 2.246,00 

9 

ENVELOPES AUTO-SELANTES, 

para autoclave 09 x 16, caixa com 

200unid. 

10 cx R$ 108,63 R$ 1.086,30 

10 

ENVELOPES AUTO-SELANTES, 

para autoclave 14 x 29, caixa com 

200unid. 

10 cx R$ 132,81 R$ 1.328,10 

11 

ENVELOPES AUTO-SELANTES, 

para autoclave 19 x 37, caixa com 

200unid. 

10 cx R$ 225,82 R$ 2.258,20 

12 

ENVELOPES AUTO-SELANTES, 

para autoclave 25 x 41, caixa com 

200unid. 

5 cx R$ 307,06 R$ 1.535,30 

13 

EQUIPO MACRO GOTAS para 

infusão venosa, sem filtro de 

gotejamento, Câmara de 

gotejamento, Tubulação de PVC, 

25.000 unid R$ 1,75 R$ 43.750,00 
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Regulador de fluxo tipo "V", Sítio 

de injeção em conector Y e Encaixe 

macho Luer, Produto estéril 

descartável de uso único, 

estérilizado a óxido de etileno. 

14 

EQUIPO MACRO GOTAS, 

flexível, soluções fotossensível, 

solução parenterais, estéril, 

contendo câmara gotejadora 

microgotas, conector com ponta 

perfurante graduada em três níveis 

diferentes com protetor, tubo 

transparente e atóxico com 

comprimento igual ou superior a 

1,5mt, pinça rolete para controle de 

fluxo, com Flash-Ball e conector 

tipo LUER com protetor, com saco, 

embalagem individual em grau 

cirúrgico. 

200 unid R$ 5,40 R$ 1.080,00 

15 

EQUIPO MICRO para infusão 

venosa, sem filtro de gotejamento, 

Câmara de gotejamento, Tubulação 

de PVC, Regulador de fluxo tipo 

"V", Sítio de injeção em conector Y 

e Encaixe macho Luer Produto 

estéril descartável de uso único, 

estérilizado a óxido de etileno. 

1.500 unid R$ 1,88 R$ 2.820,00 

16 

EQUIPO PARA NUTRIÇÃO 

ENTERAL Características Gerais: 

Lanceta perfurante para conexão ao 

recipiente de solução; Câmara 

flexível para visualização 

gotejamento; Extensão em PVC 

azul (evita conexão acidental com 

acesso venoso); Controlador de 

fluxo (gotejamento), tipo pinça 

rolete; Conexão luer para 

dispositivo de acesso venoso. 

2.000 unid R$ 1,97 R$ 3.940,00 

17 

EQUIPO PARA TRANSFUSÃO 

SANGUÍNEA, sangue, com camâra 

dupla 150cm, dispositivo de infusão 

e controle de fluxo e dosagem de 

sangue e derivados; lanceta 

perfurante para conexão ao 

recipiente sangue; câmara dupla 

flexível sendo a primeira dotada de 

filtro de sangue para retenção de 

coágulos, e a segunda para 

visualização e controle de 

gotejamento; extensão em PVC; 

controlador de fluxo (gotejamento) 

tipo pinça rolete; conexão luer para 

dispositivo de acesso venoso. 

250 unid R$ 6,26 R$ 1.565,00 

18 EQUIPO POLIFIX EM DUAS 5.000 unid R$ 1,29 R$ 6.450,00 
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VIAS ATÓXICO, ESTÉRIL: 

possui 2 conectores luer lock fêmea 

universais com tampas; Tubo 

flexível e transparente em PVC de 

60mm de comprimento; 2 clamp 

corta fluxo; Conector 2 vias, um 

conector luer slip macho universal 

com protetor. Embalado 

individualmente em Papel Grau 

Cirúrgico e filme termoplástico, 

contendo os dados impressos de 

identificação, código, lote, data de 

fabricação e validade e registro no 

Ministério da Saúde, conforme 

NBR 14041/1998. 

19 

FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO 

ENTERAL frasco fracionador para 

administração de solução enterais; 

permite tratamento térmico 

(aquecimento, resfriamento) de 

soluções; frasco em PE de 500ml 

graduado com escala de 50ml; com 

dispositivo para fixação em suporte; 

tampa rosqueável com lacre e 

adaptador de equipo em hímen. 

2.000 unid R$ 1,87 R$ 3.740,00 

20 

KIT COM MASCARA para 

nebulização adulto, de silicone com 

conector VERDE 9/16 - 18U.N.F. 

Kit contendo conector verde, 

máscara adulto, copinho 

micronebulizador e extensão 

(mangueira). 

150 unid R$ 14,81 R$ 2.221,50 

21 

KIT COM MASCARA para 

nebulização infantil, de silicone 

com conector VERDE 9/16 - 

18U.N.F. Kit contendo conector 

verde, máscara infantil, copinho 

micronebulizador e extensão 

(mangueira). 

150 unid R$ 14,81 R$ 2.221,50 

22 

KIT MÁSCARA DE VENTURI 

ADULTO; Contém: 1 máscara 

adulto com elástico; 1 Traquéia; 6 

válvulas para diferentes 

concentrações de oxigênio (1- Azul: 

24% - 4l/min; 

2- Branca: 28% - 4l/min; 3- 

Laranja: 31% - 6l/min; 4- Amarelo: 

35% - 8l/min; 5- Vermelho: 40% - 

8l/min; 6- Rosa: 50% - 12l/min.); 1 

Extensão de oxigênio 2,10m; e 1 

Copo adaptador para 

micronebulização. COMPOSIÇÃO: 

Máscara em PVC com clip metálico 

nasal ajustável e elástico para 

10 kit R$ 122,01 R$ 1.220,10 
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fixação; Os diluidores são 

fabricados em polipropileno; 

Produto livre de látex. 

23 

KIT MÁSCARA DE VENTURI 

INFANTIL; Contém: 1 máscara 

pediátrica com elástico; 1 Traquéia; 

6 válvulas para diferentes 

concentrações de oxigênio (1- Azul: 

24% - 4l/min; 

2- Branca: 28% - 4l/min; 3- 

Laranja: 31% - 6l/min; 4- Amarelo: 

35% - 8l/min; 5- Vermelho: 40% - 

8l/min; 6- Rosa: 50% - 12l/min.); 1 

Extensão de oxigênio 2,10m; e 1 

Copo adaptador para 

micronebulização. COMPOSIÇÃO: 

Máscara em PVC com clip metálico 

nasal ajustável e elástico para 

fixação; Os diluidores são 

fabricados em polipropileno; 

Produto livre de látex. 

10 kit R$ 122,01 R$ 1.220,10 

24 

MÁSCARA DE GÁS 

ANESTÉSICA DE SILICONE 

REUTILIZAVEL N 0 indicada para 

anestesia e ventilação não invasiva. 

10 unid R$ 293,11 R$ 2.931,10 

25 

MÁSCARA DE GÁS 

ANESTÉSICA DE SILICONE 

REUTILIZAVEL N 1 indicada para 

anestesia e ventilação não invasiva. 

10 unid R$ 293,11 R$ 2.931,10 

26 

MÁSCARA DE GÁS 

ANESTÉSICA DE SILICONE 

REUTILIZAVEL N 2 indicada para 

anestesia e ventilação não invasiva. 

10 unid R$ 293,11 R$ 2.931,10 

27 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO 

RESPIRADOR N.º 95, filtro para 

particulados: classe PFF-2; 

cirurgica, de proteção respiratória 

para agentes biológicos; Eficiência 

mínima de filtragem de 94%; BFE - 

Eficiência de Filtração 

Bacteriológica mínima de 99%; cor 

branca; tamanho regular; formato 

concha e dobrável. 

500 unid R$ 4,60 R$ 2.300,00 

28 

MASCÁRA TRIPLA COM 

ELÁSTICO, branco, com camada 

com filtro que proporciona 

Eficiência de Filtragem Bacteriana,;  

caixa com 50 unidades. 

1.500 cx R$ 8,99 R$ 13.485,00 

29 

ÓCULOS PARA PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL INCOLOR 
15 unid R$ 9,78 R$ 146,70 

30 

SONDA PARA GASTROSTOMIA 

PERCUTÂNEA COM BALÃO, 

pediátrico, calibre 14fr, diametro 

externo 4,7mm, comprimento 

6 unid R$ 415,17 R$ 2.491,02 
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20mm, três vias, Linha ORX, 

Volume máximo de insuflamento 

do bação 5,0ml. 

31 

SONDA RETAL Nº 06 RG PVC, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada; 

embalagem individual, em papel 

grau cirúrgico e filme 

termoplastico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

80 unid R$ 1,20 R$ 96,00 

32 

SONDA RETAL Nº 08 RG PVC, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada; 

embalagem individual, em papel 

grau cirúrgico e filme 

termoplastico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

80 unid R$ 1,51 R$ 120,80 

33 

SONDA RETAL Nº 10 RG PVC, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada; 

embalagem individual, em papel 

grau cirúrgico e filme 

termoplastico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid R$ 1,62 R$ 324,00 

34 

SONDA RETAL Nº 12 RG PVC, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada; 

embalagem individual, em papel 

grau cirúrgico e filme 

termoplastico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

200 unid R$ 1,63 R$ 326,00 
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Saúde. 

35 

SONDA RETAL Nº 14 RG PVC, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada; 

embalagem individual, em papel 

grau cirúrgico e filme 

termoplastico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid R$ 1,68 R$ 336,00 

36 

SONDA RETAL Nº 16 RG PVC, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada; 

embalagem individual, em papel 

grau cirúrgico e filme 

termoplastico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid R$ 1,79 R$ 358,00 

37 

SONDA RETAL Nº 20RG PVC, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada; 

embalagem individual, em papel 

grau cirúrgico e filme 

termoplastico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

100 unid R$ 1,82 R$ 182,00 

38 

SONDA RETAL Nº 30RG PVC, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada; 

embalagem individual, em papel 

grau cirúrgico e filme 

termoplastico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

100 unid R$ 1,98 R$ 198,00 

39 TOUCA, descartável, em 500 pct R$ 11,50 R$ 5.750,00 
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polipropileno, gramatura de 20g/m², 

elástico em toda volta, diâmetro 

mínimo de 45cm. Embalagem caixa 

com 100 unidades, na embalagem 

deverá estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação. 

40 

UMIDIFICADOR nível máximo 

para nebolização, composto de 

tampa em rosca padrao, adapta-se a 

qualquer valvula, regulador de 

cilindro ou fluxo neutro de rede 

canalizada, orificio para saida de 

oxigenio em plastico resistente ou 

material similar, frasco em PVC 

atoxico ou similar com capacidade 

de no minimo 250ml, graduado, 

com niveis de maximo e minimo de 

forma a permitir uma facil 

visualizacao de acordo com normas 

da ABNT, borboleta de conexao 

confeccionada externamente em 

plastico ou similar, e internamente 

de metal, que proporcione um 

perfeito encaixe, com sistema de 

selagem, para evitar vazamentos, 

todo o sistema deve ser resistente e 

seguro. Embalagem com dados de 

identificação do produto, marca do 

fabricante e registro no Ministério 

da Saúde. 

50 unid R$ 30,21 R$ 1.510,50 

41 

VÁLVULA REGULADORA 

PARA CILINDRO COM 

FLUXOMETRO E MANÔMETRO 

PARA OXIGÊNIO. Desenvolvido 

em metal cromado com filtro de 

bronze sintetizado, pressão fixa de 

3,5 Kgf/cm2. Acompanha válvula 

de segurança, fluxômetro e 

manômetro de alta pressão com 

escala de 0 a 300 Kgf/cm2. A 

válvula possui conexões padrão 

ABNT NBR 11725. 

20 kit R$ 453,60 R$ 9.072,00 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 142.104,82 

 

LOTE XV – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ABAIXADOR DE LÍNGUA, 

espátula em madeira lisa, 

descartável, 14 cm comprimento, 

Largura 1,4 a 1,5cm . Pacote com 

100 Unidades 

250 pct R$ 6,85 R$ 1.712,50 

2 

ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 

500gr, confeccionado com fibras 
300 unid R$ 16,16 R$ 4.848,00 
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100% algodão, macio e absorvente, 

embalado em saco individual. 

3 

ATADURA CREPOM 20x1,8m , 

4,5m esticada são confeccionadas 

em tecido 100% algodão cru, fios 

de alta torção, que confere alta 

resistência, com densidade de 13 

fios/cm². PACOTE COM 12 

UNIDADES 

800 pct R$ 18,36 R$ 14.688,00 

4 

ATADURA DE CREPOM 

10x1,8M ., 4,5M ESTICADA são 

confeccionadas em tecido 100% 

algodão cru, fios de alta torção, que 

confere alta resistência, com 

densidade de 13 fios/cm². PACOTE 

COM 12 UNIDADES 

1.400 pct R$ 13,05 R$ 18.270,00 

5 

ATADURA DE CREPOM 

15x1,8m., 4,5m esticada são 

confeccionadas em tecido 100% 

algodão cru, fios de alta torção, que 

confere alta resistência, com 

densidade de 13 fios/cm². PACOTE 

COM 12 UNIDADES 

1.400 pct R$ 15,57 R$ 21.798,00 

6 

ATADURA GESSADA cysne 

10cm x 3m - caixa com 20unid., 

tela 100% algodão.  

100 cx R$ 45,43 R$ 4.543,00 

7 

ATADURA GESSADA cysne 

15cm x 3m - caixa com 20unid., 

tela 100% algodão.  

100 cx R$ 74,14 R$ 7.414,00 

8 

ATADURA GESSADA cysne 

20cm x 4m - caixa com 20unid., 

tela 100% algodão.  

50 cx R$ 126,44 R$ 6.322,00 

9 

ATADURA ORTOPÉDICA 15cm 

x 1m., fibras de 100% algodão cru, 

rolos de mantas uniformes, camadas 

de goma aplicada em uma das 

faces. PACOTE COM 12 

UNIDADES 

300 pct R$ 11,16 R$ 3.348,00 

10 

ATADURA ORTOPEDICA 20cm 

x 1m.,  são elaboradas a partir de 

fibras 100% algodão cru, 

transformada em rolos de mantas 

uniformes, possuem camada de 

goma aplicada em uma das faces. 

PACOTE COM 12 UNIDADES 

200 pct R$ 16,69 R$ 3.338,00 

11 

ATADURA ORTOPÉDICA, 10cm 

x 1m, são elaboradas a partir de 

fibras 100% algodão cru, 

transformada em rolos de mantas 

uniformes. PACOTES COM 12 

UNIDADES 

300 pct R$ 8,96 R$ 2.688,00 

12 

AVENTAL DESCARTAVEL 

FRONTAL MANGA LONGA, 

punho lastex, confeccionado em 

2 pct R$ 28,20 R$ 56,40 
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TNT, fabricada em 100% 

polipropileno, gramatura 20, NA 

COR BRANCA e Atóxico. 

Embalagem com 10 unidades. 

13 

CAMPO OPERATÓRIO ALVA 

38G 45x50cm, com 50 unid., 

confeccionada com fios 100% 

algodão; tecido quádruplo com ou 

sem fio radiopaco;  

120 pct R$ 82,99 R$ 9.958,80 

14 

COMPRESSA DE GAZE 

HIDRÓFILA 100% ALGODÃO 13 

FIOS - não estéril - 5 dobras - 

8camadas - contém 500 unidades 

7,5 x 7,5 cm peso por pacote 385G. 

3.000 pct R$ 20,64 R$ 61.920,00 

15 

ESPARADRAPO, dimensões 10cm 

x 4,5m, tecido em 100% algodão e 

resina acrílica, adesivo à base de 

óxido de zinco, borracha natural e 

resina. 

1.500 unid R$ 10,21 R$ 15.315,00 

16 

EXTENSÃO DE OXIGÊNIO 

PARA CATETER NASAL , 

mínimo de 2mt, em PVC, 

embalagem individual. 

100 unid R$ 4,24 R$ 424,00 

17 

FITA ADESIVA, hospitalar, 

dimensões 19mm x 50mt, 

confeccionada com dorso de papel 

crepado tratado com látices de 

estireno butadieno; uma das faces 

massa adesiva à base de borracha 

natural e resina; outra face fina 

camada impermeabilizante de 

resinas acrílicas excelente 

adesividade; aceita sem borrar 

escrita com lápis ou tinta; diversas 

aplicações: fixação de ataduras, 

identificação de seringas, rótulos de 

soro e fechamento de pacotes. 

600 unid R$ 4,38 R$ 2.628,00 

18 

FITA AUTOCLAVE 19mm x 30m 

é confeccionada com dorso de papel 

crepado à base de celulose. Recebe, 

em uma de suas faces, massa 

adesiva à base de borracha natural, 

óxido de zinco e resinas e, na outra 

face, uma fina camada 

impermeabilizante de resina 

acrílica. 

2.000 unid R$ 4,52 R$ 9.040,00 

19 

FITA MICROPOROSA, dimensões 

5cm x 10m, confeccionada com 

substrato de não-tecido à base de 

fibras de viscose, resina acrílica e 

massa adesiva à base de poliacrilato 

hipoalergênico. 

200 unid R$ 5,70 R$ 1.140,00 

20 

FRALDA, DESCARTÁVEL, 

GERIATRICA, ADULTO, 
1.000 pct R$ 16,80 R$ 16.800,00 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 126 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

TAMANHO GRANDE de 70 ate 

90 kg, unissex, não estéril, de uso 

externo único descartável, atóxica, 

isenta de substancias alergênica, 

sem rasgos, impurezas, fiapos, 

emendas ou qualquer outro tipo de 

defeito, composta de uma capa de 

tela polimérica, um núcleo 

absorvente composto por algodão 

hidrófilo, polpa de celulose virgem 

e/ou materiais poliméricos 

absorventes, formato anatômico de 

cintura ajustável dotada de ajuste 

perfeito a qualquer tipo de paciente, 

cintura de até 150 centímetros, com 

flocos de gel super absorvente 

distribuído em todo o núcleo, 

camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com 

bordas unidas entre si, dever conter 

no mínimo três fios de elástico, ter 

absorção adequada a sua finalidade, 

deve apresentar maciez, superfície 

uniforme, livre de empelotamentos 

ou qualquer outro tipo de defeitos. 

Revestimento externo 

confeccionado em plástico de 

polietileno com espessura, 

flexibilidade e resistência adequada, 

dotada de quatro fitas reposicionava 

ajustáveis duas de cada lado, a tira 

adesiva abre e fecha devidamente 

impregnada de substancia aderente 

antialérgica, possuindo na 

extremidade pequena dobradura que 

permita preservar sua adesividade e 

o fácil manuseio. pacote com 

8unidades. 

21 

FRALDA, DESCARTÁVEL, 

GERIATRICA, ADULTO, 

TAMANHO MÉDIO de 40 ate 70 

kg, unissex, não estéril, de uso 

externo único descartável, atóxica, 

isenta de substancias alergênica, 

sem rasgos, impurezas, fiapos, 

emendas ou qualquer outro tipo de 

defeito, composta de uma capa de 

tela polimérica, um núcleo 

absorvente composto por algodão 

hidrófilo, polpa de celulose virgem 

e/ou materiais poliméricos 

absorventes, formato anatômico de 

cintura ajustável dotada de ajuste 

perfeito a qualquer tipo de paciente, 

800 pct R$ 16,80 R$ 13.440,00 
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cintura de até1110 centímetros, com 

flocos de gel super absorvente 

distribuído em todo o núcleo, 

camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com 

bordas unidas entre si, dever conter 

no mínimo três fios de elástico, ter 

absorção adequada a sua finalidade, 

deve apresentar maciez, superfície 

uniforme, livre de empelotamentos 

ou qualquer outro tipo de defeitos. 

Revestimento externo 

confeccionado em plástico de 

polietileno com espessura, 

flexibilidade e resistência adequada, 

dotada de quatro fitas reposicionava 

ajustáveis duas de cada lado, a tira 

adesiva abre e fecha devidamente 

impregnada de substancia aderente 

antialérgica, possuindo na 

extremidade pequena dobradura que 

permita preservar sua adesividade e 

o fácil manuseio. pacote com 

8unidades. 

22 

FRALDA, DESCARTÁVEL, 

INFANTIL, TAMANHO 

EXTRAGRANDE ACIMA 12 KG, 

unissex, não estéril, de uso externo 

único, atóxica, isenta de substancias 

alergênica, sem rasgos, impurezas, 

fiapos, emendas ou qualquer outro 

tipo de defeito, composta de uma 

capa de tela polimérica, um núcleo 

absorvente composto por algodão 

hidrófilo, polpa de celulose virgem 

e/ou materiais poliméricos 

absorventes, anatômica de cintura 

ajustável, dotada de ajuste perfeito 

para evitar vazamentos, com flocos 

de gel, camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com 

bordas unidas entre si, dever conter 

no mínimo dois fios de elástico, 

deve apresentar maciez e absorção 

adequada a sua finalidade, 

superfície uniforme, livre de 

empelotamentos ou qualquer outro 

tipo de defeitos. Revestimento 

externo confeccionado em plástico 

de polietileno com espessura, 

flexibilidade e resistência adequada, 

dotada de faixa multi ajustáveis nas 

laterais de duas tiras adesivas abre e 

fecha devidamente impregnada de 

300 pct R$ 110,36 R$ 33.108,00 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 128 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

substancia aderente antialérgica, 

possuindo na extremidade pequena 

dobradura que permita preservar 

sua adesividade e o fácil manuseio; 

EMBALAGEM COM 80 

UNIDADES 

23 

FRALDA, DESCARTÁVEL, 

INFANTIL, TAMANHO 

GRANDE DE 9 ATE 12 KG, 

unissex, não estéril, de uso externo 

único, atóxica, isenta de substancias 

alergênica, sem rasgos, impurezas, 

fiapos, emendas ou qualquer outro 

tipo de defeito, composta de uma 

capa de tela polimérica, um núcleo 

absorvente composto por algodão 

hidrófilo, polpa de celulose virgem 

e/ou materiais poliméricos 

absorventes, anatômica de cintura 

ajustável, dotada de ajuste perfeito 

para evitar vazamentos, com flocos 

de gel, camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com 

bordas unidas entre si, dever conter 

no mínimo dois fios de elástico, 

deve apresentar maciez e absorção 

adequada a sua finalidade, 

superfície uniforme, livre de 

empelotamentos ou qualquer outro 

tipo de defeitos. Revestimento 

externo confeccionado em plástico 

de polietileno com espessura, 

flexibilidade e resistência adequada, 

dotada de faixa multi ajustáveis nas 

laterais de duas tiras adesivas abre e 

fecha devidamente impregnada de 

substancia aderente antialérgica, 

possuindo na extremidade pequena 

dobradura que permita preservar 

sua adesividade e o fácil manuseio; 

EMBALAGEM COM 80 

UNIDADES 

300 pct R$ 110,36 R$ 33.108,00 

24 

FRALDA, DESCARTÁVEL, 

INFANTIL, TAMANHO MEDIA 

DE 5 ATE 9 KG, unissex, não 

estéril, de uso externo único, 

atóxica, isenta de substancias 

alergênica, sem rasgos, impurezas, 

fiapos, emendas ou qualquer outro 

tipo de defeito, composta de uma 

capa de tela polimérica, um núcleo 

absorvente composto por algodão 

hidrófilo, polpa de celulose virgem 

e/ou materiais poliméricos 

300 pct R$ 110,36 R$ 33.108,00 
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absorventes, anatômica de cintura 

ajustável, dotada de ajuste perfeito 

para evitar vazamentos, com flocos 

de gel, camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com 

bordas unidas entre si, dever conter 

no mínimo dois fios de elástico, 

deve apresentar maciez e absorção 

adequada a sua finalidade, 

superfície uniforme, livre de 

empelotamentos ou qualquer outro 

tipo de defeitos. Revestimento 

externo confeccionado em plástico 

de polietileno com espessura, 

flexibilidade e resistência adequada, 

dotada de faixa multi ajustáveis nas 

laterais de duas tiras adesivas abre e 

fecha devidamente impregnada de 

substancia aderente antialérgica, 

possuindo na extremidade pequena 

dobradura que permita preservar 

sua adesividade e o fácil manuseio; 

EMBALAGEM COM 80 

UNIDADES 

25 

FRALDA, DESCARTÁVEL, 

INFANTIL, TAMANHO 

PEQUENA DE 0 ATE 5 KG, 

unissex, não estéril, de uso externo 

único, atóxica, isenta de substancias 

alergênica, sem rasgos, impurezas, 

fiapos, emendas ou qualquer outro 

tipo de defeito, composta de uma 

capa de tela polimérica, um núcleo 

absorvente composto por algodão 

hidrófilo, polpa de celulose virgem 

e/ou materiais poliméricos 

absorventes, anatômica de cintura 

ajustável, dotada de ajuste perfeito 

para evitar vazamentos, com flocos 

de gel, camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com 

bordas unidas entre si, dever conter 

no mínimo dois fios de elástico, 

deve apresentar maciez e absorção 

adequada a sua finalidade, 

superfície uniforme, livre de 

empelotamentos ou qualquer outro 

tipo de defeitos. Revestimento 

externo confeccionado em plástico 

de polietileno com espessura, 

flexibilidade e resistência adequada, 

dotada de faixa multi ajustáveis nas 

laterais de duas tiras adesivas abre e 

fecha devidamente impregnada de 

200 pct R$ 110,36 R$ 22.072,00 
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substancia aderente antialérgica, 

possuindo na extremidade pequena 

dobradura que permita preservar 

sua adesividade e o fácil manuseio; 

EMBALAGEM 80 UNIDADES 

26 

GARROTE PARA PUNÇÃO, tem 

tecido elástico, com fita em nylon e 

algodão, trava em PVC; tipo free 

hand, processo de auto-trava e 

ajuste de pressão, trava com 2 

estágios de liberação do fluxo 

sanguíneo; antialérgico, marca de 

referência Ziblock ou similar. 

50 unid R$ 22,23 R$ 1.111,50 

27 

MALHA MALHA, 

ORTOPEDICA, TUBULAR, de 

algodão cru, dimensões 6cm largura 

x 25mt comprimento. Embalagem: 

em rolo, com dados de identificação 

do produto e marca do fabricante, 

produto devera ter registro no 

Ministério da Saúde. 

35 rolo R$ 17,13 R$ 599,55 

28 

MALHA, ORTOPEDICA, 

TUBULAR, de algodão cru, 

dimensões 10cm de largura x 15mt 

de comprimento. Embalagem: em 

rolo, com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante, 

produto devera ter registro no 

Ministério da Saúde. 

35 rolo R$ 11,39 R$ 398,65 

29 

MALHA, ORTOPEDICA, 

TUBULAR, de algodão cru, 

dimensões 20cm de largura x 15mt 

de comprimento; embalagem: em 

rolo, com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante, 

produto devera ter registro no 

Ministério da Saúde. 

35 rolo R$ 23,95 R$ 838,25 

30 

PRO-PÉ DESCARTAVEL, pacote 

com 100 pares, gramatura mínima 

30g/m², formato anatômico, 100% 

polipropileno, como elástico na 

boca e na sola. 

150 pct R$ 16,01 R$ 2.401,50 

31 

TALA DE IMOBILIZAÇÃO, 

moldável provisória, tela aramada 

zincada anti ferrugem, maleável 

revestida em EVA virgem (sem 

resíduos de chumbo), com fita 

crepe, bandagem ou gaze para uma 

imobilização completa. Nas cores 

padrões internacionais. Arame 

galvanizado 2,76 revestido em 

E.V.A densidade 110kg/m³. 

Tamanhos PP - 30 x 08cm (01 

unid.) / P - 53 x 08cm (02 unid.) / 

10 jogo R$ 241,75 R$ 2.417,50 
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M - 63 x 09cm (04 unid.) / G - 86 x 

10cm (03 unid.) 

32 

TELA, cirúrgica, em polipropileno 

para fechamento de tórax, 

reconstrução de hérnia e reforço de 

órgãos internos, dimensões 260mm 

x 360mm. 

20 unid R$ 246,24 R$ 4.924,80 

33 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 2,0MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid R$ 7,31 R$ 292,40 

34 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 2,5MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid R$ 7,31 R$ 292,40 

35 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 3,0MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid R$ 7,78 R$ 311,20 

36 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 3,5MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

40 unid R$ 7,78 R$ 311,20 
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raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

37 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 4,0MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid R$ 7,78 R$ 311,20 

38 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 4,5MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid R$ 7,78 R$ 311,20 

39 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 5,0MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid R$ 8,02 R$ 320,80 

40 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 5,5MM, tubo de material 

plástico para entubação 

40 unid R$ 8,02 R$ 320,80 
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endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

41 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 6,0MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid R$ 8,02 R$ 320,80 

42 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 6,5MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid R$ 8,02 R$ 320,80 

43 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 7,0MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

50 unid R$ 8,02 R$ 401,00 

44 TUBO ENDOTRAQUEAL COM 100 unid R$ 8,02 R$ 802,00 
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BALÃO 7,5MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

45 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 8,0MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

20 unid R$ 8,02 R$ 160,40 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 358.255,65 

 

LOTE XVI – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

CÂNULA DE GUEDEL N 0 

Tamanho Interno do Orifício: 

9,6mm x 4,9mm;Comprimento: 

6cm.  

10 unid R$ 5,89 R$ 58,90 

2 

CÂNULA DE GUEDEL N 1 

Tamanho Interno do Orifício: 

9,8mmX5,1mm; Comprimento: 

7cm.  

10 unid R$ 5,89 R$ 58,90 

3 

CÂNULA DE GUEDEL N 2 

Tamanho Interno do Orifício: 

10mm x 5,2mm; Comprimento: 8 

cm. 

10 unid R$ 6,94 R$ 69,40 

4 

CÂNULA DE GUEDEL N 3 

Tamanho Interno do Orifício: 

11,4mmX5,2mm; Comprimento: 

9,5cm 

10 unid R$ 5,89 R$ 58,90 

5 

CÂNULA DE GUEDEL N 4 

Tamanho Interno do Orifício: 

11,6mmX6,2mm; Comprimento: 

12cm. 

10 unid R$ 6,94 R$ 69,40 

6 

CÂNULA DE GUEDEL N 5 

Tamanho Interno do Orifício: 

16mmX8,6mm; Comprimento: 

10 unid R$ 5,89 R$ 58,90 
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12,5cm 

7 

CÂNULA DE 

TRAQUEOSTOMIA com balão FR 

30 PGC, fabricado em cloreto de 

polivinila PVC atóxico, superficie 

lisa e ponta arredondada, contém 

filete radiopaco e bolonete piloto de 

baixa pressão; obturador de haste de 

fixação; esterilizado em óxido de 

etileno e embalados em papel grau 

cirúrgico. 

10 unid R$ 37,82 R$ 378,20 

8 

CÂNULA DE 

TRAQUEOSTOMIA com balão FR 

32 PGC, fabricado em cloreto de 

polivinila PVC atóxico, superficie 

lisa e ponta arredondada, contém 

filete radiopaco e bolonete piloto de 

baixa pressão; obturador de haste de 

fixação; esterilizado em óxido de 

etileno e embalados em papel grau 

cirúrgico. 

10 unid R$ 37,82 R$ 378,20 

9 

CÂNULA DE 

TRAQUEOSTOMIA com balão FR 

33 PGC, fabricado em cloreto de 

polivinila PVC atóxico, superficie 

lisa e ponta arredondada, contém 

filete radiopaco e bolonete piloto de 

baixa pressão; obturador de haste de 

fixação; esterilizado em óxido de 

etileno e embalados em papel grau 

cirúrgico. 

10 unid R$ 37,82 R$ 378,20 

10 

CÂNULA DE 

TRAQUEOSTOMIA com balão FR 

35 PGC, fabricado em cloreto de 

polivinila PVC atóxico, superficie 

lisa e ponta arredondada, contém 

filete radiopaco e bolonete piloto de 

baixa pressão; obturador de haste de 

fixação; esterilizado em óxido de 

etileno e embalados em papel grau 

cirúrgico. 

10 unid R$ 37,82 R$ 378,20 

11 

DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 

n.º 01, confeccionado em látex 

natural, descartável, estéril, atóxico, 

flexível, formato tubular, uniforme 

em toda a sua extensão, com 

paredes finas e maleáveis; 

embalagem com 12 unid., 

embalados individualmente, em 

papel grau cirúrgico, abertura em 

pétala, deverá estar impresso dados 

de identificação, tipo de 

estérilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e 

35 pct R$ 40,21 R$ 1.407,35 
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registro no Ministério da Saúde. 

12 

DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 

n.º 02, confeccionado em látex 

natural, descartável, estéril, atóxico, 

flexível, formato tubular, uniforme 

em toda a sua extensão, com 

paredes finas e maleáveis; 

embalagem com 12 unid., 

embalados individualmente, em 

papel grau cirúrgico, abertura em 

pétala, deverá estar impresso dados 

de identificação, tipo de 

estérilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

35 pct R$ 37,54 R$ 1.313,90 

13 

DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 

n.º 03, confeccionado em látex 

natural, descartável, estéril, atóxico, 

flexível, formato tubular, uniforme 

em toda a sua extensão, com 

paredes finas e maleáveis; 

embalagem com 12 unid., 

embalados individualmente, em 

papel grau cirúrgico, abertura em 

pétala, deverá estar impresso dados 

de identificação, tipo de 

estérilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

35 pct R$ 50,16 R$ 1.755,60 

14 

DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 

n.º 04, confeccionado em látex 

natural, descartável, estéril, atóxico, 

flexível, formato tubular, uniforme 

em toda a sua extensão, com 

paredes finas e maleáveis; 

embalagem com 12 unid., 

embalados individualmente, em 

papel grau cirúrgico, abertura em 

pétala, deverá estar impresso dados 

de identificação, tipo de 

estérilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

35 pct R$ 57,94 R$ 2.027,90 

15 

DRENO DE SUCÇÃO 3,2MM, 

dreno cirúrgico, tipo de sucção 

contínua, componentes tb aspiração 

e drenagem - pvc atóxico 

siliconizado, componentes 

adicionais transparente, fole 

sanfonado com alça em pvc, 

característica adicional com agulha 

em aço inox, tamanho 3,2 mm 

(1/8´), tipo uso descartável, estéril. 

20 unid R$ 38,13 R$ 762,60 

16 DRENO DE SUCÇÃO 4,8MM, 20 unid R$ 38,03 R$ 760,60 
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dreno cirúrgico, tipo de sucção 

contínua, componentes tb aspiração 

e drenagem-pvc atóxico 

siliconizado, componentes 

adicionais transparente, fole 

sanfonado com alça em pvc, 

característica adicional com agulha 

em aço inox, tamanho 4,8 mm 

(3/16´), tipo uso descartável, estéril. 

17 

LUVA CIRURGICA Nº 7,5 

LATEX FREE, descartável, estéril, 

fabricada a base de borracha 

sintetica tendo como base 

POLIISOPRENO, sem pó, livre de 

proteinas, por isso não causam 

reações alergicas por ser isenta de 

látex natural, principal causador de 

alergias nas mãos dos usuários. 

Embalagem individual. 

200 par R$ 7,55 R$ 1.510,00 

18 

LUVA, CIRÚRGICA, N.º 7,0, 

descartavel, estéril, em latex 

natural, textura uniforme, formato 

anatômico, lubrificada com po 

bioabsorvivel, espessura mínima 

entre 0,22 a 0,23mm, ade validade e 

registro no Ministério da Saúde.  

200 par R$ 2,10 R$ 420,00 

19 

LUVA, CIRÚRGICA, N.º 7,5, 

descartavel, estéril, em latex 

natural, textura uniforme, formato 

anatômico, lubrificada com po 

bioabsorvivel, espessura mínima 

entre 0,22 a 0,23mm, ade validade e 

registro no Ministério da Saúde.  

4.000 par R$ 2,10 R$ 8.400,00 

20 

LUVA, CIRÚRGICA, N.º 8,0, de 

uso único, descartavel, apirogenica, 

estéril, em latex natural, textura 

uniforme, formato anatômico,  

largura minima de 95mm com 

variação de ± 6mm, espessura 

minima de 0,10mm, lubrificada 

com po bio absorvivel atóxico, 

100 par R$ 2,10 R$ 210,00 

21 

LUVA, DE PROCEDIMENTO, 

tamanho G, não estéril, de uso 

unico, descartavel, apirogenica, em 

latex natural, textura uniforme, 

ambi destra, antiderrapante, formato 

anatomico. 

500 cx R$ 31,25 R$ 15.625,00 

22 

LUVA, DE PROCEDIMENTO, 

tamanho M, não estéril, de uso 

único, descartável, apirogênica, em 

latéx natural, textura uniforme, 

ambi destra, antiderrapante, formato 

anatômico.  

2.500 cx R$ 31,25 R$ 78.125,00 

23 LUVA, DE PROCEDIMENTO, 1.000 cx R$ 31,25 R$ 31.250,00 
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tamanho P, não estéril, de uso 

único, descartável, apirogênica, em 

latex natural, textura uniforme, 

ambi destra, antiderrapante, formato 

anatomico  

24 

LUVAS DE PROCEDIMENTO 

NÃO CIRÚRGICO, tamanho M, 

em vinil, talcada com pó; sem látex; 

não estéril; transparente;  

acondicionada em caixa com 100 

unidades, 

100 cx R$ 27,87 R$ 2.787,00 

25 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD 

N.º 12, com balão 30CC, de látex 

100% natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizado em 

embalagem com filme plástico, 

papel grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade 

na embalagem individual. 

150 unid R$ 4,68 R$ 702,00 

26 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD 

N.º 14, com balão 30CC, de látex 

100% natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizado em 

embalagem com filme plástico, 

papel grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade 

na embalagem individual. 

150 unid R$ 4,68 R$ 702,00 

27 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD 

N.º 16, com balão 30CC, de látex 

100% natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizado em 

embalagem com filme plástico, 

papel grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade 

na embalagem individual. 

300 unid R$ 4,68 R$ 1.404,00 

28 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD 

N.º 18, com balão 30CC, de látex 

100% natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

300 unid R$ 4,68 R$ 1.404,00 
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arredondada, estérilizado em 

embalagem com filme plástico, 

papel grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade 

na embalagem individual. 

29 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD 

N.º 20, com balão 30CC, de látex 

100% natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizado em 

embalagem com filme plástico, 

papel grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade 

na embalagem individual. 

200 unid R$ 4,98 R$ 996,00 

30 

SONDA DE FOLEY 3 VIAS AD 

N.º 14, com balão 30CC, de látex 

100% natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizada em 

embalagem com filme plástico, 

papel grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade 

na embalagem individual. 

100 unid R$ 6,57 R$ 657,00 

31 

SONDA DE FOLEY 3 VIAS AD 

N.º 18, com balão 30CC, de látex 

100% natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizada em 

embalagem com filme plástico, 

papel grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade 

na embalagem individual. 

100 unid R$ 6,57 R$ 657,00 

32 

SONDA NASOGASTRICA 

CURTA n.º 08, conector com 

tampa, com aproximadamente 40 

cm, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

deverá ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel grau cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

200 unid R$ 0,93 R$ 186,00 

33 SONDA NASOGASTRICA 200 unid R$ 1,01 R$ 202,00 
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CURTA n.º 10, conector com 

tampa, com aproximadamente 40 

cm, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

deverá ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel grau cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

34 

SONDA NASOGASTRICA 

CURTA n.º 12, conector com 

tampa, com aproximadamente 40 

cm, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

deverá ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel grau cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

200 unid R$ 1,13 R$ 226,00 

35 

SONDA NASOGASTRICA 

CURTA n.º 14, conector com 

tampa, com aproximadamente 40 

cm, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

deverá ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel grau cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

200 unid R$ 1,22 R$ 244,00 

36 

SONDA NASOGASTRICA 

CURTA n.º 16, conector com 

tampa, com aproximadamente 40 

cm, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

deverá ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel grau cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

200 unid R$ 1,58 R$ 316,00 

37 

SONDA NASOGÁSTRICA 

LONGA n.º 06, conector com 

tampa, com aproximadamente 1.10 

m, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

devera ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

300 unid R$ 1,15 R$ 345,00 
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em papel gru cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico, com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

38 

SONDA NASOGÁSTRICA 

LONGA n.º 08, conector com 

tampa, com aproximadamente 1.10 

m, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

devera ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel gru cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico, com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid R$ 1,22 R$ 366,00 

39 

SONDA NASOGÁSTRICA 

LONGA n.º 10, conector com 

tampa, com aproximadamente 1.10 

m, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

devera ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel gru cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico, com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid R$ 1,34 R$ 402,00 

40 

SONDA NASOGÁSTRICA 

LONGA n.º 12, conector com 

tampa, com aproximadamente 1.10 

m, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

devera ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel gru cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico, com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid R$ 1,50 R$ 450,00 

41 

SONDA NASOGÁSTRICA 

LONGA n.º 14, conector com 

tampa, com aproximadamente 1.10 

m, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

devera ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel gru cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico, com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid R$ 1,87 R$ 561,00 

42 SONDA NASOGÁSTRICA 300 unid R$ 2,12 R$ 636,00 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 142 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

LONGA n.º 16, conector com 

tampa, com aproximadamente 1.10 

m, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

devera ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel gru cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico, com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

43 

SONDA NASOGÁSTRICA 

LONGA n.º 18, conector com 

tampa, com aproximadamente 1.10 

m, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

devera ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel gru cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico, com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid R$ 2,81 R$ 843,00 

44 

SONDA NASOGÁSTRICA 

LONGA n.º 20, conector com 

tampa, com aproximadamente 1.10 

m, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

devera ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel gru cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico, com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid R$ 2,35 R$ 705,00 

45 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

04, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid R$ 0,92 R$ 184,00 

46 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

06, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

1.500 unid R$ 1,00 R$ 1.500,00 
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siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

47 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

08, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

1.500 unid R$ 1,16 R$ 1.740,00 

48 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

10, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid R$ 1,18 R$ 236,00 

49 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

12, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

200 unid R$ 1,23 R$ 246,00 
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validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

50 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

14, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid R$ 1,37 R$ 274,00 

51 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

16, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid R$ 1,53 R$ 306,00 

52 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

18, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid R$ 1,64 R$ 328,00 

53 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

20, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

200 unid R$ 1,75 R$ 350,00 
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em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

54 

SONDA, NASOENTERICA 

(alimentação), n. 08, ADULTO, 

descartável, estéril, atóxica, adulto, 

em poliuretano puro, radiopaca, 

flexível, com 105 cm de 

comprimento, com marcação em 

cm, comfio guia em aço inox na 

ponta, orifícios laterais, conector 

luer lok e mandril. Embalagem 

individual em papel grau cirúrgico 

e/ou filme termoplástico, abertura 

em pétala, com dados de 

identificação, procedência, data, 

tipo de esterilização, prazo de 

validade e registro 

15 unid R$ 30,79 R$ 461,85 

55 

SONDA, NASOENTERICA 

(alimentação), n. 08, INFANTIL, 

descartável, estéril, atóxica, adulto, 

em poliuretano puro, radiopaca, 

flexível, com 60 cm de 

comprimento, com marcação em 

cm, comfio guia em aço inox na 

ponta, orifícios laterais, conector 

luer lok e mandril. Embalagem 

individual em papel grau cirúrgico 

e/ou filme termoplástico, abertura 

em pétala, com dados de 

identificação, procedência, data, 

tipo de esterilização, prazo de 

validade e registro 

15 unid R$ 30,79 R$ 461,85 

56 

SONDA, NASOENTERICA 

(alimentação), n. 12, ADULTO, 

descartável, estéril, atóxica, adulto, 

em poliuretano puro, radiopaca, 

flexível, com 120 cm de 

comprimento, com marcação em 

cm, comfio guia em aço inox na 

ponta, orifícios laterais, conector 

luer lok e mandril. Embalagem 

individual em papel grau cirúrgico 

e/ou filme termoplástico, abertura 

em pétala, com dados de 

identificação, procedência, data, 

tipo de esterilização, prazo de 

validade e registro 

15 unid R$ 30,79 R$ 461,85 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 166.795,70 
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LOTE XVII – ODONTO  - INSTRUMENTOS 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

AGULHA HIPODÉRMICA PARA 

ENDODONTIA 40 X 06 com 

canhão americano Luer Lock, 

reutilizável após esterilização em 

Autoclave ou Estufa com validade- 

Validade indeterminada 

5 unid R$ 29,57 R$ 147,85 

2 

AGULHA HIPODÉRMICA PARA 

ENDODONTIA 40 X 10 com 

canhão americano Luer Lock, 

reutilizável após esterilização em 

Autoclave ou Estufa com validade - 

Validade indeterminada 

5 unid R$ 29,57 R$ 147,85 

3 

AGULHA HIPODÉRMICA PARA 

ENDODONTIA 40 X 20 com 

canhão americano Luer Lock, 

reutilizável após esterilização em 

Autoclave ou Estufa com validade - 

Validade indeterminada 

10 unid R$ 29,57 R$ 295,70 

4 

CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO 

ENDODÔNTICO CONTENDO 1 

CÂNULA + 3 AGULHAS COM 

BISEL NOS DIÂMETROS 1,0 

MM, 1,5 MM E 2,0 MM. 

10 kit R$ 68,46 R$ 684,60 

5 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 200 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid R$ 29,46 R$ 88,38 

6 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 204 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid R$ 29,46 R$ 88,38 

7 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 205 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid R$ 29,46 R$ 88,38 

8 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 206 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid R$ 29,46 R$ 88,38 

9 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 207 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid R$ 29,46 R$ 88,38 

10 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 209 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid R$ 29,46 R$ 88,38 

11 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 210 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid R$ 29,46 R$ 88,38 

12 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 211 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid R$ 29,46 R$ 88,38 

13 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 26 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid R$ 29,46 R$ 88,38 
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14 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N W8A EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid R$ 29,46 R$ 88,38 

15 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 14 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid R$ 29,46 R$ 88,38 

16 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 14A EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid R$ 29,46 R$ 88,38 

17 

ALICATE PERFURADOR 

AINSWORTH EM AÇO 

INOXIDAVEL E 

AUTOCLOVÁVEL 

2 unid R$ 158,39 R$ 316,78 

18 

PINÇA PORTA GRAMPO 

PALMER EM AÇO 

INOXIDAVEL E 

AUTOCLAVÁVEL 

2 unid R$ 137,69 R$ 275,38 

19 

ARCO YOUNG EM PLASTICO 

(POLIACETAL) NA COR 

BRANCA E AUTOCLAVÁVEL 

5 unid R$ 24,47 R$ 122,35 

20 

RÉGUA milimetrada, endodontia, 

confeccionada em aço inox. 
6 unid R$ 23,80 R$ 142,80 

21 

AMALGAMADOR CAPSULAR 

ALTOMÁTICO painel digital com 

teclados, haste com dupla 

velocidade media 4200 RPM alta 

5000 RPM bivolt automático com 

temporizador eletronico digital 0 á 

99 segundos 

3 unid R$ 1.561,93 R$ 4.685,79 

22 

CONTRA ÂNGULO 500 sistema 

saca brocas, giro de 360°, uso de 

motor pneumático acoplamento 

intramatic, spray externo, utilizado 

brocas de 2,35 mm baixo nivel de 

ruido e vibração 

3 unid R$ 1.266,82 R$ 3.800,46 

23 

MICRO MOTOR 500 acoplamento 

bordem intramatic spray interno 

rotaão de 5.000 a 20.000 rpm 

encaixe intramatic universal, facil 

manuseio, permite giro livre de 

baixo nivel de ruido vibração 

esterelizante em autoclove 

3 unid R$ 1.540,79 R$ 4.622,37 

24 ESPELHO BUCAL Nº 5 aço inox 20 unid R$ 10,20 R$ 204,00 

25 

SELADORA seladora de mesa com 

guilhotina, possui acionamento 

manual, confeccionado com aço 

carbono, sistema de aquecimento 

com resistência blindada, pintura 

époxi eletrostática na cor branca 

área para selagem 35 cm, largura 

para selagem 13 mm  

2 unid R$ 638,11 R$ 1.276,22 

26 

FOTOPOLIMERIZADOR bateria 

de lítio (sem fio) luz fria (azul) 

gerada por LED de alta potência 

3 unid R$ 1.099,90 R$ 3.299,70 
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sem aquecimento dental e da resina. 

Tempo de aplicação 5, 10, 20 

segundo Bivolt automatico, 

podendo ser utilizado entre 100 v - 

200 v desligamento automatico ao 

final do tempo solicitado, ponteira 

de fibra óptico, ponteiras 

condutoras de luz com giro 300º 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 21.082,41 

 

LOTE XVIII – ODONTO  - AMÁLGAMAS, BROCAS, CONES E FIO DE SUTURA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ADESIVO PARA RESINA, agente 

de união esmalte com liberação de 

flúor, fotopolimerizável. 

100 unid R$ 126,99 R$ 12.699,00 

2 

AGULHA GENGIVAL 30G curta, 

caixa com 100unidades, 

descartáveis, agulhas trifacetadas, 

siliconizadas, paredes finas, 

apirogênicas, esterelizadas por 

óxido de etileno, marca de 

referência DFL Gengival Unoject, 

similar ou superior. 

200 cx R$ 49,54 R$ 9.908,00 

3 

ÁLCOOL, etílico hidratado 70%, 

embalagem de 1000ml. 
400 unid R$ 7,90 R$ 3.160,00 

4 

AMALGAMA, pré capsulada com 

1 porção, não contém zinco, isento 

da fase Gama II, alto teor de cobre, 

grande resistência à compressão, 

baixo creep, estabilidade 

dimensional, pacote com 50 unid. 

30 pct R$ 223,70 R$ 6.711,00 

5 

AMALGAMA, pré capsulada com 

2 porções, não contém zinco, isento 

da fase Gama II, alto teor de cobre, 

grande resistência à compressão, 

baixo creep, estabilidade 

dimensional, pacote com 50 unid. 

25 pct R$ 286,30 R$ 7.157,50 

6 

ANESTÉSICO, cloridato de 

mepvacaina a 3% sem vaso, com 50 

unidades. 

60 cx R$ 165,67 R$ 9.940,20 

7 

BROCA cirúrgica 702, 

confeccionada em aço inox, para 

alta rotação, marca de referência 

FG, similar ou superior. 

10 unid R$ 29,31 R$ 293,10 

8 

BROCA cirúrgica, Zekrya, 22mm, 

confeccionada em aço inox, marca 

de referência FG, similar ou 

superior. 

10 unid R$ 56,00 R$ 560,00 

9 

BROCA diamantada, nº 3139, 

confeccionada em aço inoxidável 

grau cirúrgico, com haste FG e 

diamantadas processo 

eletroquímico único, com maior 

resistência na aderência do aço 

15 unid R$ 4,41 R$ 66,15 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 149 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

inoxidável com o diamante. 

10 

BROCA largo nº 02, endodontia, 

32mm, alta resistência à corrosão e 

esterilizações incluindo autoclave, 

vapor químico, e líquidos super 

ácidos; confeccionada em aço inox 

especial com fibras; ponta 

arredondada; quebrar junto à base 

do cabo; tamanho da broca 

identificado nas marcas no cabo. 

6 unid R$ 24,79 R$ 148,74 

11 

BROCA largo nº 03, endodontia, 

32mm, alta resistência à corrosão e 

esterilizações incluindo autoclave, 

vapor químico, e líquidos super 

ácidos; confeccionada em aço inox 

especial com fibras; ponta 

arredondada; quebrar junto à base 

do cabo; tamanho da broca 

identificado nas marcas no cabo. 

6 unid R$ 24,79 R$ 148,74 

12 

BROCA para prótese Maxi CUT, 

1251, confeccionada em tungstênio, 

broca com corte 10, anel azul, 

diâmetro 6mm. 

3 unid R$ 159,09 R$ 477,27 

13 

BROCA ponta diamantada, dourada 

para acabamento em resina nº 3195. 
50 unid R$ 4,41 R$ 220,50 

14 

BROCA ponta diamantada, esférica 

nº 1011, ponta com haste azul de 

granulação normal, alta rotação. 

50 unid R$ 4,41 R$ 220,50 

15 

BROCA, ponta diamantada, 

dourada para acabamento em resina 

nº 3136. 

50 unid R$ 4,41 R$ 220,50 

16 

CARBONO, odontológico, dupla 

face (azul e vermelho), embalagem 

com 12 unidades, resistente à tração 

e à umidade, recoberto por fina 

camada de parafina.  

70 cx R$ 9,24 R$ 646,80 

17 

CONDICIONADOR, ácido para 

resina ácido fosfórico 37%, 

clorexidina 2%, com baixa 

viscosidade e excelente tixotropia; 

sem sílica, embalagem com 03 

seringas de 2,5ml cada. 

200 unid R$ 8,51 R$ 1.702,00 

18 

CONE acessório R-7, 28mm, cones 

acessórios nas obturações, 

altamente radiopaco; excelente 

estabilidade dimensional e 

flexibilidade. 

60 unid R$ 47,31 R$ 2.838,60 

19 

CONE acessório R-8, 28mm, cones 

acessórios nas obturações, 

altamente radiopaco; excelente 

estabilidade dimensional e 

flexibilidade. 

60 unid R$ 47,31 R$ 2.838,60 

20 

CONE de papel absorvente 1ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 
25 unid R$ 62,92 R$ 1.573,00 
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cristal com divisórias com 120 

unidades, 28mm; tipos: n.º 15-40 

(sortido), n.º 15 (branco), n.º 20 

(amarelo), n.º 25 (vermelho), n.º 30 

(azul), n.º 35 (verde), e n.º 40 

(preto). 

21 

CONE de papel absorvente 1ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 15 (branco). Cx 

com 180 unidades 

10 unid R$ 77,76 R$ 777,60 

22 

CONE de papel absorvente 1ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 20 (amarelo). Cx 

com 180 unidades 

10 unid R$ 77,76 R$ 777,60 

23 

CONE de papel absorvente 1ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 25 (vermelho). Cx 

com 180 unidades 

10 unid R$ 77,76 R$ 777,60 

24 

CONE de papel absorvente 1ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 30 (azul). Cx com 

180 unidades 

10 unid R$ 77,76 R$ 777,60 

25 

CONE de papel absorvente 1ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 35 (verde). Cx 

com 180 unidades 

10 unid R$ 77,76 R$ 777,60 

26 

CONE de papel absorvente 2ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal 28mm,  n.º 45 (branco). Cx 

com 180 unidades 

15 unid R$ 62,21 R$ 933,15 

27 

CONE de papel absorvente 2ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal 28mm,  n.º 50 (amarelo) Cx 

com 180 unidades 

15 unid R$ 62,21 R$ 933,15 

28 

CONE de papel absorvente 2ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal 28mm, n.º 55 (vermelho). Cx 

com 180 unidades 

15 unid R$ 62,21 R$ 933,15 

29 

CONE Gutapercha principal 1ª 

série para endodontia, cores padrão 

ISO, caixa cristal 28mm;  n.º 40 

(preto). Cx com 180 unidades. 

10 unid R$ 69,31 R$ 693,10 

30 

CONE Gutapercha principal 1ª 

série para endodontia, cores padrão 

ISO, caixa cristal 28mm; n.º 20 

(amarelo). Cx com 180 unidades. 

10 unid R$ 69,31 R$ 693,10 

31 

CONE Gutapercha principal 1ª 

série para endodontia, cores padrão 

ISO, caixa cristal 28mm; n.º 25 

(vermelho). Cx com 180 unidades. 

10 unid R$ 69,31 R$ 693,10 

32 

CONE Gutapercha principal 1ª 

série para endodontia, cores padrão 

ISO, caixa cristal 28mm; n.º 35 

(verde). Cx com 180 unidades. 

10 unid R$ 69,31 R$ 693,10 
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33 

CONE Gutapercha principal 1ª 

série para endodontia, cores padrão 

ISO, caixa cristal n.º 30 (azul). Cx 

com 180 unidades. 

10 unid R$ 69,31 R$ 693,10 

34 

CONE Gutapercha principal 2ª 

série, cores padrão ISO, caixa 

cristal  28mm; n.º 45 (branco). Cx 

com 180 unidades. 

5 unid R$ 69,31 R$ 346,55 

35 

CONE Gutapercha principal 2ª 

série, cores padrão ISO, caixa 

cristal 28mm;  n.º 50 (amarelo). Cx 

com 180 unidades 

5 unid R$ 69,31 R$ 346,55 

36 

CONE Gutapercha principal 2ª 

série, cores padrão ISO, caixa 

cristal 28mm; n.º 55 (vermelho). Cx 

com 180 unidades 

5 unid R$ 69,31 R$ 346,55 

37 

DETERGENTE ENZIMÁTICO 

embalagem de 1 litro 

comprovadamente com ação 

bacteriostatica, possui 4 enzimas 

altamente eficaz contra a matéria 

orgânica 

20 litros R$ 61,91 R$ 1.238,20 

38 

ESCOVA DENTAL infantil,  com 

cerdas macias, no mínimo de 20 

cerdas e três divisões; cores 

variadas; tipo comum; modelo 

anatômico; funcionamento manual; 

embalagem apropriada que garanta 

a integridade do produto. 

8.000 unid R$ 1,97 R$ 15.760,00 

39 

FILME odontológico, periapical, 

radiográfico, adulto, caixa com 150 

filmes. 

50 cx R$ 285,09 R$ 14.254,50 

40 

FIO DE SUTURA de nylon 4.0, 

com agulha de 2cm 
250 cx R$ 50,33 R$ 12.582,50 

41 

FIXADOR odontológico, 

embalagem 475ml. 
50 unid R$ 28,21 R$ 1.410,50 

42 

FLÚOR GEL, fluído com flúor de 

uso odontológico, floreto fosfato 

acidulado 1,23%, íons de fluor, 

embalagem de 200ml. 

100 unid R$ 10,15 R$ 1.015,00 

43 

FLÚOR LÍQUIDO a 0.05%, sem 

pigmento, embalagem 1000ml. 
350 litros R$ 54,87 R$ 19.204,50 

44 

HIDRÓXIDO de cálcio P.A, frasco 

com 10g. 
20 unid R$ 11,06 R$ 221,20 

45 

HIDRÓXIDO de cálcio para 

forramento (base e catalizador), 

contendo 1 tubo de pasta base 13g 

+ 1 tubo de pasta catalisadora 11g + 

1 bloco de mistura. 

60 unid R$ 78,25 R$ 4.695,00 

46 

IONÔMERO de vidro para 

forramento (kit pó e líquido), possui 

propriedades mecânicas para 

restaurações, ionômero de vidro 

20 unid R$ 97,10 R$ 1.942,00 
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com liberação de flúor, para base e 

forramento de cavidades, 

embalagem com frasco de 10g de 

pó e 10ml de líquido.  

47 

IONÔMERO de vidro para 

restauração (kit pó e líquido), 

cimento para restaurações dentárias; 

ionômero de vidro de alta 

resistência, radiopaco e de elevada 

dureza; libera flúor; restauração de 

dentes decíduos; confecção de 

núcleos de preenchimento; 

restaurações de Classe III, V, e com 

limitações, cavidades de Classe I; 

embalagem com frasco de 10g de 

pó e 10ml de líquido.  

30 unid R$ 63,32 R$ 1.899,60 

48 

LUBRIFICANTE para alta e baixa 

rotação, spray, marca de referência 

Kavo, similar ou superior. 

15 unid R$ 47,56 R$ 713,40 

49 

OTOSPORIN, suspensão otológica, 

hidrocortisona 10mg/mL + sulfato 

de neomicina 5mg/mL + sulfato de 

polimixina B 10.000UI/mL, 

embalagem contendo frasco 

gotejador com 10ml. 

30 unid R$ 33,99 R$ 1.019,70 

50 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 

bobina, 150cm x 100m, cirúrgico 

isento de furos, sem corantes, 

repelente a líquidos, resistente a 

rasgos e inodoro 

50 rolo R$ 121,14 R$ 6.057,00 

51 

PASTA para profilaxia, embalagem 

90gr, sabor tutti-fruit. 
150 unid R$ 11,82 R$ 1.773,00 

52 ROLETES de algodão 1.000 pct R$ 3,44 R$ 3.440,00 

53 

SABONETE líquido, fragância erva 

doce, frasco de plástico 1litro. 
150 litro R$ 20,77 R$ 3.115,50 

54 

TIRA DE AÇO para acabamento 

em amalgama, tamanho  5mm, 

pacote com  100 unid. 

300 unid R$ 11,69 R$ 3.507,00 

55 

TIRA DE POLIÉSTER, pacote com 

100unid. 
200 unid R$ 15,52 R$ 3.104,00 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 169.675,40 

 

LOTE XIX – ODONTO  - ANESTÉSICOS, LIMAS, RESINAS E SOLUÇÕES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ANESTÉSICO, benzocaína 

200mg/g, tópico gel, embalagem 

12gr. 

120 unid R$ 16,86 R$ 2.023,20 

2 

ANESTÉSICO, cloridato de 

lidocaína a 37% com 50 unid. 
300 cx R$ 129,90 R$ 38.970,00 

3 

APLICADOR DE ADESIVO, 

fabricados com minúsculas fibras 

isentas de fiapos e não absorventes, 

são indicados para soluções 

90 unid R$ 23,49 R$ 2.114,10 
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Identificadoras (cárie, placa, etc.); 

agentes adesivo, selante, eugenol, 

soluções hemostáticas, forradores 

cavitários, condicionadores ácidos e 

fluoretos, na opção Regular, 

embalagem com 100 aplicadores. 

4 

BANDA MATRIZ, tamanho 5mm, 

confeccionada em aço inox, 

dimensão 0,05mm x 5mm x 50cm. 

60 unid R$ 3,72 R$ 223,20 

5 

BANDA MATRIZ, tamanho 7mm, 

confeccionada em aço inox 0,05mm 

x 7mm x 50cm. 

80 unid R$ 3,72 R$ 297,60 

6 

BROCA diamantada, esférica nº 

1012. 
40 unid R$ 4,41 R$ 176,40 

7 

BROCA diamantada, esférica nº 

1013. 
40 unid R$ 4,41 R$ 176,40 

8 

BROCA diamantada, esférica nº 

1014. 
40 unid R$ 4,41 R$ 176,40 

9 BROCA diamantada, n.º 4138 15 unid R$ 4,41 R$ 66,15 

10 BROCA diamantada, n.º 4138N 15 unid R$ 19,15 R$ 287,25 

11 BROCA diamantada, n.º 4209F 15 unid R$ 19,15 R$ 287,25 

12 BROCA diamantada, n.º 4211FF 15 unid R$ 19,15 R$ 287,25 

13 

BICARBONATO DE SÓDIO é um 

produto totalmente desenvolvido 

para ser utilizado em qualquer 

aparelho de jateamento para 

profilaxia. Sua granulometria e alto 

grau de pureza permitem uma 

excelente qualidade para o uso, 

evitando-se a lesão do esmalte e 

gengiva. Apresentação: pote com  

100gr. 

10 unid R$ 20,00 R$ 200,00 

14 

FIO DENTAL indicado para 

profilaxia oral, previne formação de 

placa, cálculo e cárie. 

Apresentação: embalagem com uma 

unidade de 500 m. 

20 unid R$ 24,19 R$ 483,80 

15 

ESCOVAS DE ROBSON – 

Indicada para pré-polimento de 

resina, podendo ser utilizada com 

pasta de polimento e óleo mineral. 

Excelente flexibilidade necessária 

para obtenção do melhor 

desempenho. * Escovas feitas com 

cerdas de nylon de 0,18mm. 

Extremidade plana. 

50 unid R$ 3,28 R$ 164,00 

16 

CIMENTO endontôntico com 

hidróxido de cálcio (kit 1 frasco 

10ml e 1 tubo 12gr). 

12 unid R$ 59,53 R$ 714,36 

17 

CIMENTO provisório 20g, cotosol, 

preenchimento temporário de 

cavidades dentária, a base de óxido 

de zinco / sulfato de zinco. 

30 unid R$ 27,88 R$ 836,40 
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18 

COLGADURA, clips, em inox, 

individual,  

confeccionado em aço inoxidável 

AISI-420, embalagem plástica 

individual, marca de referência 

Golgran, similar ou superior. 

15 unid R$ 9,24 R$ 138,60 

19 

LÂMPADA para foco da cadeira 

odontológica 110/220v 
10 unid R$ 75,41 R$ 754,10 

20 

LIMA especial n.º 0,8 25mm, 

confeccionada em aço inoxidável 

com secção transversal 

quadrangular, comprimento 25mm 

e torção de 18 a 20 espirais. 

20 cx R$ 59,06 R$ 1.181,20 

21 

LIMA especial n.º 10 25mm, 

confeccionada em aço inoxidável 

com secção transversal 

quadrangular, comprimento 25mm 

e torção de 18 a 20 espirais. 

20 cx R$ 59,06 R$ 1.181,20 

22 

LIMA para endodontia tipo keer 

(canal), 15 a 40 30mm, 

confeccionadas em aço inoxidável. 

20 cx R$ 59,06 R$ 1.181,20 

23 

LIMA para endodontia  tipo keer 

(canal), 15 25mm, confeccionadas 

em aço inoxidável. 

20 cx R$ 59,06 R$ 1.181,20 

24 

LIMA para endodontia tipo keer  

(canal), 20 25mm, confeccionadas 

em aço inoxidável. 

20 cx R$ 59,06 R$ 1.181,20 

25 

LIMA para endodontia tipo keer  

(canal), 30  25mm, confeccionadas 

em aço inoxidável. 

20 cx R$ 59,06 R$ 1.181,20 

26 

LIMA para endodontia, tamanhos 

45 a 80mm sortidas, confeccionada 

em aço inoxidável com 

comprimento de 25mm, 2ª série. 

15 cx R$ 59,06 R$ 885,90 

27 

LIXA para polimento e acabamento 

em resina com 150 unid. 
50 cx R$ 25,95 R$ 1.297,50 

28 

LENÇOL DE BORRACHA PARA 

ISOLAMENTO ABSOLUTO Á  

BASE DE LATEX DE ALTA 

RESISTÊNCIA. CX COM 26 

UNIDADES 

50 cx R$ 36,18 R$ 1.809,00 

29 

PEDRA POMES, massa porosa 

acinzentada, áspera, inalterável ao 

ar, inodora e insípida, embalagem 

com 100gr. 

10 unid R$ 13,45 R$ 134,50 

30 

PULPOSAN líquido, frasco com 

20ml. 
40 unid R$ 39,27 R$ 1.570,80 

31 

PULPOSAN pó, cimento 

provisório. 
40 unid R$ 41,40 R$ 1.656,00 

32 

RESINA MICRO hibrida 

fotopolimerizável A1, resina 

composta direta micro-híbrida 

fotopolimerizável, radiopaca, marca 

70 unid R$ 89,31 R$ 6.251,70 
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de referência Charisma, similar ou 

superior. 

33 

RESINA MICRO hibrida 

fotopolimerizável A2, resina 

composta direta micro-híbrida 

fotopolimerizável, radiopaca, marca 

de referência Charisma, similar ou 

superior. 

150 unid R$ 89,31 R$ 13.396,50 

34 

RESINA MICRO hibrida 

fotopolimerizável A3, resina 

composta direta micro-híbrida 

fotopolimerizável, radiopaca, marca 

de referência Charisma, similar ou 

superior. 

130 unid R$ 89,31 R$ 11.610,30 

35 

RESINA MICRO hibrida 

fotopolimerizável A3,5, resina 

composta direta micro-híbrida 

fotopolimerizável, radiopaca, marca 

de referência Charisma, similar ou 

superior. 

60 unid R$ 89,31 R$ 5.358,60 

36 

RESINA MICRO hibrida 

fotopolimerizável A4 resina 

composta direta micro-híbrida 

fotopolimerizável, radiopaca, marca 

de referência Charisma, similar ou 

superior. 

40 unid R$ 89,31 R$ 3.572,40 

37 

RESINA MICRO hibrida 

fotopolimerizável OB2, resina 

composta direta micro-híbrida 

fotopolimerizável, radiopaca, marca 

de referência Charisma, similar ou 

superior. 

30 unid R$ 89,31 R$ 2.679,30 

38 REVELADOR, frasco 475ml. 60 unid R$ 26,55 R$ 1.593,00 

39 

SELANTE fotopolimerizável 

Selante Alpha-Seal Light Incolor 

Foto 5 Ml Dfl, alpha Seal é uma 

formulação especialmente 

preparada para selar os defeitos 

estruturais da superfície oclusal de 

dentes posteriores decíduos e 

permanentes; -Alpha Seal possui 

uma polimerização química; -Alpha 

Seal Light é fotoativado. 

30 unid R$ 75,88 R$ 2.276,40 

40 

SOLUÇÃO de Dakin (hipoclorito a 

0,5 %), embalagem de 1litro. 
12 unid R$ 14,68 R$ 176,16 

41 

SOLUÇÃO de Milton (hipoclorito 

a 1%), embalagem de 1litro. 
10 unid R$ 13,38 R$ 133,80 

42 

SOLUÇÃO hemostática líquida, 

embalaem 10ml. 
20 unid R$ 54,50 R$ 1.090,00 

43 

SUGADOR descartável, pacote 

com 40 unid. 
600 pct R$ 9,13 R$ 5.478,00 

44 

TAÇA de borracha para 

acabamento de resina,  
50 unid R$ 77,31 R$ 3.865,50 
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45 TAÇA de borracha para profilaxia. 50 unid R$ 2,91 R$ 145,50 

46 

VERNIZ cavitário, embalagem 

10ml. 
5 unid R$ 38,15 R$ 190,75 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 120.635,27 

 

LOTE XX – MATERIAL DE LABORATÓRIO 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500gr, 

confeccionado com fibras 100% algodão, 

macio e absorvente, embalado em saco 

individual. 

20 Pct R$ 16,16 R$ 323,20 

2 Água Deonizada:Embalagem com 5000 ml 40 unid R$ 22,87 R$ 914,80 

3 Álcool Absoluto 30 unid R$ 21,76 R$ 652,80 

4 

BANDA MATRIZ, tamanho 7mm, 

confeccionada em aço inox 0,05mm x 7mm x 

50cm. 

80 unid R$ 3,72 R$ 297,60 

5 Blod Stop 20 cx R$ 27,01 R$ 540,20 

6 Câmara de neubauer espelhada 3 unid R$ 560,07 R$ 1.680,21 

7 

Cronômetro esportivo de mão 

Composição/material:emborrachado,resistente 

aágua,alimentação uma bateria,com memória 

p/100 voltas. 

4 unid R$ 73,40 R$ 293,60 

8 

Estante para Tubos 15x16mm de Bioquímica( 

Plástico) 
10 unid R$ 43,99 R$ 439,90 

9 

Fita para impressora do aparelho de 

bioquímica mod.Bio2000 12 
unid R$ 131,45 R$ 1.577,40 

10 Gazes hidrófila não estéril 14 pct R$ 18,09 R$ 253,26 

11 Lâmina de Bisturi      nº 15 1 cx R$ 44,41 R$ 44,41 

12 Lâmina Extensora em Acrílico 5 unid R$ 6,99 R$ 34,95 

13 Lâminas Ponta Fosca cx.c/50 uni 60 cx R$ 8,70 R$ 522,00 

14 

Lamínulas 24 x 24mm: Caixa: Caixa 1000 

unid. 
20 

cx 
R$ 21,26 R$ 425,20 

15 Lâmpada p/microscopia 20 w 10 unid R$ 57,95 R$ 579,50 

16 Luvas de Látex para Procedimentos –  Tam: P 120 cx R$ 30,02 R$ 3.602,40 

17 Luvas de Látex para Procedimentos – Tam: M 10 cx R$ 30,02 R$ 300,20 

18 Máscara  N 95: cx.com 20 10 cx R$ 91,85 R$ 918,50 

19 

Máscara tripla c/elástico: EBF>95%,tripla 

camada ,tiras super resistentes com 40 cmde 

comprimento ,clips nasal de alumínio com 14 

cm de comprimento, solda eletronica caixa 

com 50 unidades. 

20 cx R$ 10,41 R$ 208,20 

20 

Micro pipeta vol. Fixo 20 microlitros 

c/dispensador 
1 unid R$ 213,23 R$ 213,23 

21 

Micro pipeta vol. Fixo 200 microlitros 

c/dispensador 
1 unid R$ 213,23 R$ 213,23 

22 

Micro pipeta vol. Fixo 50 microlitros 

c/dispensador 
1 unid R$ 213,23 R$ 213,23 

23 

Micro pipeta vol. Fixo10 microlitros 

c/dispensador 
4 unid R$ 213,23 R$ 852,92 

24 

Micro pipeta vol. Fixo100 microlitros 

c/dispensador 
1 unid R$ 213,23 R$ 213,23 

25 

Micro pipeta vol. Fixo25 microlitros 

c/dispensador 
1 unid R$ 213,23 R$ 213,23 
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26 

Micropipeta vol. Variável l0 microlitros a 100 

microlitros c/dispensador 
4 unid R$ 470,57 R$ 1.882,28 

27 

Micropipeta vol. Variável l00 microlitros a 

1000 microlitros c/dispensador 
7 unid R$ 470,57 R$ 3.293,99 

28 

Microtubo p/centrifugação tipo eppendorf. 

Vol. 2,0ml 
8 unid R$ 28,42 R$ 227,36 

29 Óculos para Proteção de Laboratório 10 unid R$ 16,38 R$ 163,80 

30 Óleo Imersão 100ml 4 unid R$ 33,55 R$ 134,20 

31 Papel de filtro 50 5 cx R$ 151,80 R$ 759,00 

32 Pêra de borracha 5 unid R$ 15,90 R$ 79,50 

33 Pipetas graduadas de Vidro 10 ml 10 cx R$ 6,00 R$ 60,00 

34 

Ponteira tipo universal plástica descartável 

(AMARELA) vol.0 – 200ul pct.com 1000 

unids 

10 pct R$ 20,24 R$ 202,40 

35 

Ribbon Cera 74m x 110mm Especificações 

Técnicas: • Ribbon/Fita de Cera  • Largura: 

110 mm • Metros: 91 m • Diâmetro Interno 

Tubo: 0,5” (12,7mm) Compatível com as 

impressora   ElginL42. 

18 unid R$ 52,60 R$ 946,80 

36 

Rolos Etiqueta 5x2,1 Cm Couche - Adesiva: 

Etiqueta Adesiva em Papel Couche de Alta 

Qualidade para Impressoras Térmicas, 

NECESSÁRIO O USO DE RIBBON 

(Cera).Aplicação em Diversos Usos como 

Identificação de Produtos, Códigos de Barras, 

Prontuários,Endereçamento Entre 

Outros.Especificações Técnicas: • Rolo de 

Etiqueta Adesiva 5x2,1cm • Material: Papel 

Couche Adesivo • Largura Etiqueta: 5 cm • 

Altura Etiqueta: 2,1cm 

• Metragem: 31 metros • Etiquetas Por Rolo: 

3.600 etiquetas  • Diâmetro Interno Tubo: 

1”(25,4mm) • Fabricante: ADEgraf • Sem 

Serrilha/Picote Impressoras Compatíveis:  

Elgin L42 

18 unid R$ 274,60 R$ 4.942,80 

37 Seringa de 05 ml com Agulha  25 x 8 5000 unid R$ 0,41 R$ 2.050,00 

38 Seringa de 10 ml com Agulha  25 x 8 5000 unid R$ 0,63 R$ 3.150,00 

39 Seringa de 20 ml c/agulha 25x8 3000 unid R$ 0,84 R$ 2.520,00 

40 Seringa de 3 ml com Agulha  25 x 8 2000 unid R$ 0,36 R$ 720,00 

41 

Solução bloqueadora de Odores p/Exames 

Parasitológicos: solução concentrada de 1-2-3 

Propanetricarboxylic Acid, 2 Hydroxy Copper 

Sodium Salt (1.2.1) Tetrahydrate que 

reageespecificamente com 3 Metil 1 H Indole 

(*) inibindo sua característica de odor ruim. 

Frascos com 500 ml. 

10 unid R$ 256,20 R$ 2.562,00 

42 Suporte para micropitetas 2 unid R$ 134,62 R$ 269,24 

43 Taças para fezes (cálices de plástico com pé) 20 unid R$ 4,41 R$ 88,20 

44 Tampa c/ alestas p/tubos 12x75mm 6000 unid R$ 0,23 R$ 1.380,00 

45 Tocas com Elástico 10 pct R$ 14,37 R$ 143,70 

46 Tubo de ensaio 12x75( plástico) 4.000 unid R$ 0,47 R$ 1.880,00 

47 

Tubo de ensaio bioquímica 15x16 mm sem 

tampa (vidro) 
3000 unid R$ 0,62 R$ 1.860,00 
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48 Tubos Capilares sem Heparina 25 unid R$ 29,79 R$ 744,75 

49 

Tubos de Ensaio para bioquímica 12 x 75 

mm(vidro) 
4000 unid R$ 0,37 R$ 1.480,00 

50 Tubos Graduados para Urina 1000 unid R$ 0,33 R$ 330,00 

51 Ziblock 8 unid R$ 18,25 R$ 146,00 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 47.543,42 

 

LOTE XXI – MATERIAL DE LABORATÓRIO 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

Banho Maria : Opera na faixa de 

temperatura ambiente até 70°C*, 

com resolução de 0,1°C; Possui 

indicador digital para a temperatura 

do banho com resolução de 0,1°C, 

dispensando o uso de termômetros 

de vidro; Possui cuba em aço 

inoxidável sem emendas ou soldas, 

dimensões internas aproximadas: 

300x240x150mm, com capacidade 

para até 105 tubos de 12mm; 

Utiliza controle eletrônico de 

temperatura e resistência tubular 

blindada, reduzindo 

consideravelmente o tempo de 

aquecimento e garantindo uma 

melhor estabilização do banho na 

temperatura desejada; Possibilidade 

de Ajuste e Calibração pelo próprio 

usuário; Função de Ajuste de 

linearidade do sensor de 

temperatura na faixa de 35 a 70°C; 

Alimentação 110V ou 220V, 60 Hz; 

1 unid R$ 1.960,17 R$ 1.960,17 

2 

Agitador de microplacas sem 

aquecimento: Caracteristica: 

Capacidade de operação para até 4 

microplacas; - Compatível com 

microplacas de ELISA de 96 a 384 

poços e microplacas de cultura de 

células com 6, 12, 24 e 96 poços. - 

Tempo de velocidade de agitação 

programava. - Programação da 

velocidade ajustável de forma 

contínua, sem passos. - 

Equipamento construído em 

plástico, plataforma de agitação 

construída em borracha anti-

derrapante, conferindo grande 

segurança. Especificaçãoes: - 

Capacidade de até 4 microplacas. - 

Timer de 0 a 120minutos. - 

Velocidade de Agitação de 0 a 

1350rpm. - Orbita de Agitação de 

2mm. - Potência de 30W - 

Voltagem de 220V, 50/60Hz - 

1 unid R$ 5.869,00 R$ 5.869,00 
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Dimensões (L x P x A) - 35cm x 

35cm x 15cm.Igual ou superior à 

Agimaxx 

3 

Analisador bioquímico 

semiautomático modelo BIO-2000 

IL:  Bioquímica (colorimétrica, 

enzimática e 

cinética);Turbidimetria (padrão, 

fator ou curva de 

padrões);Imunologia (metodologia 

ELISA ou 

Turbidimetria);Hormônios 

(metodologia ELISA);Aparelho 

equipado com filtros de camada 

dura de longa durabilidade 

1 unid R$ 32.284,00 R$ 32.284,00 

4 

Analisador semi-automatico para 

tiras de urina: Desenvolvido pra 

medir fotometricamente tiras de 

urina. O analisador possui uma 

impressora integrada que elimina os 

riscos associados aos registros 

manuscritos decorrentes da medição 

visual. Ele ainda alerta o operador 

sobre resultados alterados o que 

facilita a identificação de amostras 

patológicas.Numero de parâmetros 

:11 parâmetros (glicose, pH, 

bilirrubina, urobilinogênio, 

densidade, cetonas, sangue, nitrito, 

proteínas, leucócitos e ácido 

ascórbico)Sistema de leitura: 

Esteira automática para transporte 

das tiras Uriquest.Fotometria 

através de sistema com tecnologia 

CCD (Dispositivo de Carga 

Acoplada).Impressora : 480 x 305 x 

190 mm. Dimensão: 480 x 305 x 

190 m 10 Kg. Igual ou superior à 

Uriquests R 500 

1 unid R$ 28.912,00 R$ 28.912,00 

5 

Cadeira para coleta de sangue: 

MEDIDAS : Assento Altura em 

relação ao piso 480 mm 

comprimento 450 mm , e de largura 

480 mm, Encosto fixo altura em 

relação ao piso 1036mm, altura 

610mm, e de largura 450 mm, 

Suporte do braço altura em relação 

ao piso : 690mm a 730 mm, 

Bandeija auxiliar altura em relação 

ao piso : 800mm, comprimento 

270mm, largura 170mm altura 

50mm, CHASSIS :Estrutura em aço 

tubular redondo , ACABAMENTO 

:Pintura eletrostatica a pó côr  

2 unid R$ 699,67 R$ 1.399,34 
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padrão    ( branca ) ESTOFADO 

:Espuma injetada densidade 38 , 

revestimento em courvim .CARGA 

MAXIMA : 150 Kilos 

6 

Centrifuga para Tubos: 
Velocidade Variável 500 a 

3400RPM - Com Trava - 

Capacidade 28 Tubos – Bivolt, 

Características: * Centrifuga 

microprocessada com tecnologia 

PWM. * Trava de segurança na 

tampa. * Sensor de tampa aberta. * 

Velocidade de 500 a 3400 rpm, 

incremento de 100 rpm 

programável. * Temporizador de 

precisão de 1 seg a 99:59. * Painel 

digital ergonômico, composto de 

display de cristal líquido de duas 

linhas com iluminação e teclado de 

fácil operação com apenas 4 teclas. 

* Freio automático ou acionado 

através do teclado. * Motor de 

indução (sem escovas) utiliza 

rolamentos de esfera, longa vida 

útil, dispensando manutenção.* 

Capacidade para 28 tubos de 10 

mL. * Tensão de Alimentação: 

110/220V 50/60 Hz 200 VA. * 

Dimensão: 

36,8cm(L)x36,8cm(P)x32cm(H). * 

Peso: 15,2 Kg. * Garantia: 12 

meses. Construção:* Em chapa de 

aço e ABS e pintura em 

poliuretano. Acesso amplo à câmara 

de centrifugação facilitando a troca 

e manuseio dos tubos. Eficiente 

sistema de ventilação do motor. 

Rotor: * Fabricado em liga especial 

que permite a utilização de 

adaptadores para outras 

caçapas.Opcional (não incluso no 

equipamento): * Kit caçapa 7X5 

mL. * Kit caçapa 1X50 mL com 

adaptador para 4x5mL. Igual ou 

superior a centrifuga LS III Plus 

Celm 

1 unid R$ 7.712,00 R$ 7.712,00 

7 

Destilador de Água : Para cada 4 

litros de água comum o destilador 

produz 3,8 litros de água destilada. 

Não necessita instalação hidráulica. 

Proporciona economia de até 35% 

nos gastos com água destilada. 

Especificações Técnicas: 

1 unid R$ 3.147,93 R$ 3.147,93 
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Capacidade de reservatório de água: 

3,8 litros. Capacidade de 

reservatório de água comum: 4 

litros.Duração do ciclo completo: 

06 a 08 horas. Peso liquido: 3,4Kg. 

Peso bruto: 4 Kg. Dimensões (cm): 

27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 

(profundidade). Voltagem: 127 ou 

220 V. Frequência: 60 Hz. 

Potência: 500 Watts modelo 127V e 

600 Watts modelo 220V.Consumo 

elétrico hora: 0,50 kW – 127 V 

/0,6kW- 220V.Temperatura de 

trabalho adequada: 15° C a 40 ° 

C.Cor: Branca. Igual ou superior a 

Cristofóli. 

8 

Relogio Multimer com pinos-

TP120 Temporizador eletro-

mecânico com capacidade para até 

30 análises simultâneas. Possuem 

mostrador com escala em minutos , 

temporização máxima de 2 horas e 

disco marcador em acrílico. Contém 

30 pinos marcadores, numerados de 

1 a 6, divididos em 5 grupos de 

cores diferentes para maior 

facilidade de operação. Apresenta 

alarme visual e sonoro de fim de 

análise, com volume regulável e 

duração de 30 segundos, com 

possibilidade de interrupção. É 

montado em caixa de poliestireno 

(plástico), mede 21 cm de largura 

por 10 cm de altura por 24 cm de 

profundidade. Funcionamento em 

110/220 volts. Igual ou superior 

Phoenix. 

1 unid R$ 2.934,00 R$ 2.934,00 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 84.218,44 

 

LOTE XXII – REAGENTES HEMATOLOGIA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

SOLUÇÃO DILUENTE 

EBRATON-EBR5 para contagem 

e classificação de células 

sanguíneas em analisador 

hematológico MODELO EB 5600, 

ORIGINAL. Galão com 20 Litros. 

Rendimento medio de 518 teste. 

Marca: EBRAM 

20 GL R$ 375,94 R$ 7.518,80 

2 

Detergente Enzimático 
CONCENTRADO EBRACLEAN–

EBR específico para limpeza 

intensa, descontaminação e 

manutenção preventiva de 

15 KIT R$ 13,36 R$ 200,40 
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analisadores hematológicos 

MODELO EB 5600. ORIGINAL. 

Apresentação frasco 50 (cincoenta) 

ML. Rendimento de 13 shutdown. 

Marca: EBRAM 

3 

EBRACONTROL CONTROLE 
(3 Níveis)/KIT COM 3 Frascos de 

3(três) ML cada, Controle 

Hematológico 5 PARTES, utilizado 

para monitorar a determinação dos 

valores das células sanguíneas nos 

analisadores hematológicos 

MODELO EB 5600 capacitados 

para realizar o diferencial celular de 

sanguíneas. Depende do controle 

interno do laboratorio. Marca: 

EBRAM 3 KIT 

R$ 3.610,27 R$ 10.830,81 

4 

Hemolisante EBRALYSE A-

EBR5 para contagem diferencial de 

leucócitos e determinação 

quantitativa de hemoglobina em 

analisador Hematológico 

MODELO EB 5600., ORIGINAL. 

Apresentação frasco 500 

(quinhentos) ML. Rendimento 

médio de 1000 testes. Marca: 

EBRAM 

14 FR R$ 290,98 R$ 4.073,72 

5 

Hemolisante EBRALYSE B-

EBR5 para contagem diferencial de 

leucócitos e determinação 

quantitativa de hemoglobina em 

analisador Hematológico 

MODELO EB 5600 , ORIGINAL. 

Apresentação frasco 500 

(quinhentos) ML. Rendimento 

médio de 1000 testes. Marca: 

EBRAM 

14 FR R$ 2.204,56 R$ 30.863,84 

6 

Hemolisante EBRALYSE C-

EBR5 para contagem diferencial de 

leucócitos e determinação 

quantitativa de hemoglobina em 

analisador Hematológico 

MODELO EB 5600, ORIGINAL. 

Apresentação frasco 1000 (mil) 

ML. Rendimeto médio de 900 

testes. Marca: EBRAM 

14 FR R$ 1.571,35 R$ 21.998,90 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 75.486,47 

 

LOTE XXIII – REAGENTES DE LABORATORIO IMUNOLÓGICOS E HEMATOLÓGICOS 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

Aslo: Teste imunológico qualitativo 

e semiquantitativo para 

determinação de antiestreptolisina 

“O” em  soro, através da 

16 Kit R$ 151,76 R$ 2.428,16 
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aglutinação de partículas de látex 

sensibilizadas com Estreptolisina 

O.Métoto: Latex. Kit - 100 testes, 

Látex sensibilizado2,5mL Controle 

positivo 0,5mL Controle negativo 

0,7mL Lâminas para teste 

(reutilizáveis) 5 unidades Hastes 

para homogeneização100 unidades 

2 

Albumina Bovina: a 22% é obtida 

a partir de plasma bovino, sendo 

especialmente preparada para ser 

usada como meio de suspensão em 

diferentes testes 

imunohematológicos. -Permite 

revelar anticorpos IgG ligados às 

hemácias, os quais de outra forma, 

somente seriam detectados na fase 

daAntiglobulina. 

5 vidro R$ 67,11 R$ 335,55 

3 

Anicogulantes Fluoreto: Solução 

de EDTA e Fluoreto de Potássio 

para adicionar ao sangue no 

momento da coleta, tornando-o 

incoagulável, impedindo fenômenos 

de glicólise e permitindo o uso do 

plasma na quantificação da glicose. 

Apresentação 1 x 500 ml 

8 vidro R$ 173,53 R$ 1.388,24 

4 

Anti- HCV: Sistema para 

determinação rápida e qualitativa de 

anticorpos IgG específicos contra o 

vírus da hepatite C (HCV) em soro 

ou sangue total. 

Método: imunocromatógrafia 

2 Kit R$ 192,83 R$ 385,66 

5 

Anticoagulantes Edta: Solução de 

EDTA para adicionar ao sangue no 

momento da coleta, tornando-o 

incoagulável e permitindo o uso de 

hemácias ou plasma para fins 

diversos. Apresentação 1 x 500 ml 

8 vidro R$ 155,70 R$ 1.245,60 

6 Anticoagulantes Heparina 500ml 1 vidro R$ 212,50 R$ 212,50 

7 

b-hCG- ou Teste de Gravidez ,é 

um teste imunocromatográfico 

rápido, para detecção qualitativa de 

Gonadotrofina Coriônica Humana 

β(β-hCG) em amostras de urina ou 

soro humano, indicado para o 

diagnóstico precoce da gravidez. O 

β-hCG possui sensibilidade de 10 m 

UI/mL. O teste utiliza uma 

combinação de anticorpos 

monoclonais e policlonais para 

detectar seletivamente o β-hCG. O 

Teste de Gravidez não sofre 

interferências cruzadas com outros 

hormônios glicoprotéicos 

40 Kit R$ 101,09 R$ 4.043,60 
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estruturalmente relacionados como 

FSH, LH e TSH, em níveis 

fisiológicos altos. 

8 

Chagas: Kit para determinação 

qualitativa e semi-quantitativa de 

anticorpos anti-Trypanosoma cruzi 

no soro humano por 

hemaglutinação 

indireta.Apresentação do kit:1: 

Suspensão de hemácias 

sensibilizadas com componentes do 

trypanosoma cruzi(1x2,4 ml) 2: 

Solução diluente(1x40 ml) ; 3: 2-

Mercaptoetanol (0,5 ml) 4:Soro 

controle positivo (1 ml); 5: Soro 

controle negativo (1ml) 6: Placa de 

microtitulação descartável com 

fundo em “V” (1x96 cavidades); 7: 

Instruções  para uso Método: 

hemoaglutinação indireta. 

8 Kit R$ 455,66 R$ 3.645,28 

9 Citrato trissodico anidro 1 Fr R$ 143,43 R$ 143,43 

10 

Conjunto p/coloração de Ziehl 

Neelsen: Caixa com 1 Azul de 

Metileno Concentrado (Ziehl) c/ 

500 mL ;1Descorante para BAAR 

c/ 500 mL ;1Fucsina Fenicada de 

Ziehl Neelsen c/ 500 mL 

5 Kit R$ 102,70 R$ 513,50 

11 

Corante rápido de hematológico 

(Panótico)  Descrição:• Kit de 

Corante Rápido Hematologia. • 

Corante panótico para a coloração 

diferencial dos elementos figurados 

do sangue. • Apresentação: 

– 1 frasco com 500ml de Instant 

Prov I 

– 1 f rasco com 500ml de Instant 

Prov II 

– 1 frasco com 500ml de Instant 

Prov III 

14 kit R$ 54,91 R$ 768,74 

12 

Dengue Duo(IGG/IGM)Ns1Ag:  

Detecta desde do primeiro dia após 

ainfecção ate oestagio final da 

doença.Detecção do 

antígenoNS1:Detecção da infecção 

antes da soro conversão.NS1 Ag 

detectável no soro no primeiro dia 

apos o inicio da febre ate o dia 9. 

Anticorpos IgG/IgM não são 

detectáveis antes dos dias 3 e 4 

Detectando Anticorpos: Não 

detectável uma vez que os 

anticorpos IgG anti-NS1 são 

produzidos.Diferenciação de 

dengue primaria e secundaria  por 

4 Kit R$ 803,01 R$ 3.212,04 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 165 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

detecção especifica de IgG/IgM 

Metodo: imunocromatógrafia 

13 

Descorante p/ BAAR: Frasco com 

500 ml 
6 Lt R$ 71,12 R$ 426,72 

14 

Fator Reumatóide: Sistema  para  

determinação  qualitativa  e  semi-

quantitativa,  em  lâmina,  dos  

fatores  reumatóides  no  soro. Kit 

contendo látex sensibilizado 2,5ml, 

controle positivo 1ml, controle 

negativo 1ml, lâmina  para  teste  

(reutilizável), bastões  plásticos. 

Mínimo de 12 meses de validade. 

15 Kit R$ 94,28 R$ 1.414,20 

15 

HBSAg: Kit para determinação 

qualitativa do antígeno de 

superfície do vírus da hepatite B 

(HBsAg), por método 

imunocromatográfico, usando 

anticorpos mono e policlonais 

imobilizados na membrana para 

identificação seletiva de HBsAg em 

amostras de soro. 

35 Kit R$ 202,80 R$ 7.098,00 

16 

Kit para determinação 

qualitativa de anticorpos anti-

hiv1 e anti-hiv2: por método 

imunocromatográfico, usando uma 

combinação de proteínas 

recombinantes dos vírus hiv 1 e 2 

imobilizadas na membrana para 

identificação seletiva dos anticorpos 

anti-hiv em amostras de soro, 

plasma ou sangue total. Kit 

contendo placa-teste: 20 unidades, 

solução diluente: 3ml. Mínimo de 

12 meses de validade. 

40 Kit R$ 281,78 R$ 11.271,20 

17 

Líquido de Turk: Líquido para 

contagem global de leucócitos, 

Volume: Frasco c/ 500 ml 

20 unid R$ 44,92 R$ 898,40 

18 

Lugol forte: Solução de iodo para 

exame parasitológico de fezes. 

Frasco c/ 500 mL 

2 unid R$ 160,87 R$ 321,74 

19 

PCR: Sistema para determinação 

qualitativa e semi-quantitativa, em 

lâmina, da proteínas c reativa no 

soro. Kit conntendo látex 

sensibilizado 2,5ml, controle 

positivo 1ml, controle negativo 1ml 

lâmina para  teste  

(reutilizável),bastões  plásticos.  

Mínimo de 12 meses de validade. 

18 Kit R$ 95,70 R$ 1.722,60 

20 Reagente para TP 2 kits R$ 245,88 R$ 491,76 

21 Reagente para TTPA 2 kits R$ 193,07 R$ 386,14 

22 

Sangue oculto em fezes: Kit para 

determinação qualitativa do sangue 
6 Kit R$ 163,21 R$ 979,26 
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oculto em fezes humanas.kit 

contendo placa-teste:20unidades 

coletor de amostra: 20 x 2ml. 

Mínimo de 12 meses de validade. 

23 
Sífilis: método 

imunocromatografia 
3 kits R$ 207,83 R$ 623,49 

24 Soro Anti-A 10 Fr R$ 45,15 R$ 451,50 

25 Soro Anti-B 10 Fr R$ 45,15 R$ 451,50 

26 Soro Anti-D 10 Fr R$ 56,47 R$ 564,70 

27 Soro Coombs 5 Fr R$ 64,18 R$ 320,90 

28 

Teste para Troponina: Metodo 

imunocromatograficopara 

determinação rapida qualitativa de 

cTnl(Troponina I Cardiaca Humana 

8 kit R$ 277,20 R$ 2.217,60 

29 

Tira reagente para uroanalise: 
contendo no minimo 10 parametros. 

Embalagem: caixa com 100 tiras, 

com dados de identificacao do 

produto, marca do fabricante, data 

de fabricacao, prazo de validade e 

registro no ministerio da saúde. 

Mínimo de 12 meses de validade. 

80 cx R$ 55,20 R$ 4.416,00 

30 

Toxoplasmose:Kit para 

determinação qualitativa e semi-

quantitativa de anticorpos anti-

Toxoplasma gondii no soro humano 

por hemaglutinação indireta. 

Apresentação do kit: 1.Suspensão 

de hemácias sensibilizadas com 

componentes do Toxoplasma gondii 

(2,4ml)  2. Solução diluente (1x 

40ml) 3. 2-Mercaptoetanol (1 x 

0,5ml) 4. Soro controle positivo (1x 

1ml) 5. Soro controle negativo (1 x 

1ml) 6. Placas de microtitulação 

descartáveis com fundo em “V” 

(1x96 cavidades)    7. Instruções 

para uso Método: Hemoaglutinação 

indireta 

8 Kit R$ 609,93 R$ 4.879,44 

31 

VDRL:Sistema imunológico com a 

finalidade de detectar sfilis no soro. 

Frasco contendo antígeno para vdrl 

em suspensão. Contém: cardiolipina 

0,44 μmol/l,lecitina 3,12 μmol/l e 

colesterol 23,2 μmol/l em tampão 

fosfato 10 mmol/l ph 6,0. Mínimo 

de 12 meses de validade. 

15 Kit R$ 86,10 R$ 1.291,50 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 58.548,95 

 

LOTE XXIV – LABORATORIO/REAGENTES BIOQUIMICOS 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

Amilase: Sistema para 

determinação de α-Amilase no soro, 
10 Kit R$ 408,99 R$ 4.089,90 
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plasma, urina e outros líquidos  

biológicos, 

METODOLOGIA:Cinético de 02 

pontos (CNPG) 

2 

ALT/GPT liquiforme método 

cinetico 
10 Kit R$ 151,12 R$ 1.511,20 

3 

AST/GOT liquiforme método 

cinetico 
10 Kit R$ 151,12 R$ 1.511,20 

4 

Calibradores de teste analitico em 

metodologias automatizados 

(Calibrador multiparametros para 

bioquímica) 

12 Kit R$ 168,73 R$ 2.024,76 

5 

CK- NAC (cinético): Sistema 

cinético para determinação da 

Creatina Quinase (CK) no soro ou 

plasma. REAGENTES - Reagente 

1: Tampão Imidazol 125mmol/L 

pH 6,7, Glucose 25mmol/L, N-

Acetil-L-Cisteína 25mmol/L, 

NADP 2,5mmol/L, Hexoquinase > 

ou = 6.800U/L. Reagente 2:Fosfato 

de Creatina 250mmol/L, ADP 

15mmol/L, AMP 25mmol/L, 

Adenosina-5-Pentafosfato 

103mmol/L, Glucose-6-Fosfato de 

Hidrogenase > ou = 8.800U/L 

4 Kit R$ 164,37 R$ 657,48 

6 

CK-Mb (cinetico): Sistema 

cinetico para determinação de ckmb 

no soro ou plasma. Metodologia 

cinetico-uv 

5 Kit R$ 547,61 R$ 2.738,05 

7 

Cloretos Colorimétrico: Sistema 

colorimétrico para determinação 

dos cloretos no soro, plasma 

(heparina), líquor e urina. 

Reagentes - Reagente de cor (1 x 

100 ml): contém por litro: 

Sulfocianeto de Mercúrio1,4mmol, 

Nitrato Férrico 2,5mmol, Óxido 

Amarelo de Mercúrio 0,13mmol e 

Ácido Nítrico 50,5mmol. Contém 

ainda estabilizantes e detergente 

não iônico.Solução padrão 

100mmol/L ( 1 x 3 ml): Cloreto de 

Sódio 100mmol/L em meio 

protéico 

4 Kit R$ 59,64 R$ 238,56 

8 

Colesterol HDL:Sistema para 

determinação do colesterol HDLno 

soro. Kit contendo  1 reagente 

precipitante 20ml, 1 solução padrão 

50mg/dl 03ml 

20 Kit R$ 59,56 R$ 1.191,20 

9 

Colesterol: Sistema para 

determinação enzimática do 

colesterol total no soro ou plasma. 1 

reagente de cor de 500ml e 1 

25 Kit R$ 197,67 R$ 4.941,75 
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solução padrão 200mg/dl 3ml. 

Mínimo de 12 meses de validade. 

10 

Creatinina Fosfatransferase 

(CPK) Sistema colorimétrico para 

determinação de Creatina 

fosfotransferase no 

soro.Apresentação: Substrato 1 x 

13,5mL,  ATP-Glutation 

(flaconetes)  10 x 21 mg, Solução 

padrão 130U.I./L  1 x 5mL, Ácido 

Ascórbico 1 x 2g 

Reagente molibdato 1 x 40mL, 

Solução alcalina 1 x 20 mL. 

6 Kit R$ 237,60 R$ 1.425,60 

11 

Creatinina: Sistema colorimétrico 

para quantificação da creatinina no 

soro e urina. 

Apresentação: Reagente pícrico 1 x 

50mL, Solução alcalina  1 x 10mL, 

Solução padrão creatinina 5mg/dL  

1 x 3mL , Solução padrão creatinina 

50mg/dL  1 x 3mL, Reagente 

túngstico 1 x 15mL . 

Método:Cinético e ponto final. 

18 Kit R$ 97,85 R$ 1.761,30 

12 

Desidrogenase Lática (DLH)-Uv : 
Sistema cinetico para determinação 

de desidrogenase lactica(DLH) no 

soro ou plasma. 

6 kits R$ 96,33 R$ 577,98 

13 

Fosfatase  Alcalina: Sistema 

cinético para determinação de 

Fosfatase Alcalina (FALC) no soro 

ou plasma. Reagentes: Tampão: 

Dietanolamina 1,25mmol/L. 

Contém Azida Sódica 0,1%. 

Substrato : p-Nitrofenilfosfato 

50mmol/L. Contém Azida Sódica 

0,1%. Apresentação: Tampão 5 x 

16mL, Substrato 5 x 4mL Método: 

Cinético 

10 Kit R$ 147,27 R$ 1.472,70 

14 

Fosfato UV: Sistema para 

determinação de fosfato no soro, 

plasma ou urina. Reagentes: 

Reagente molibdato: Ácido 

Sulfúrico 360mmol/L, Cloreto de 

Sódio 154 mmol/L, Molibdato de 

Amônio 0,9 mmol/L.Solução 

Padrão 5mg/dL: Padrão de Fósforo 

5mg/dL 

Método:Fosfomolibilato,ponto final 

2 Kit R$ 130,07 R$ 260,14 

15 

Gama GT: Sistema cinético para 

determinação de γ-GT no soro ou 

plasma.Reagente 1 (5 x 8mL) : 

Glicilglicina 165mmol/L, pH 8,2. 

Reagente 2 (5 x 2mL) :γ-Glutamil-

3-carboxi-4-nitroanilida 

10 kit R$ 209,91 R$ 2.099,10 
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5,0mmol/L. Metodo: Cinetico 

16 

Glicose enzimática:S istema para 

determinação enzimática da glicose 

no soro, plasma e demais líquidos 

biológicos.  Kit contendo 01 frascos 

com 500ml de reagente de cor,01 

frasco com 3,0ml de solução 

padrão. Mínimo de 12 meses de 

validade. 

20 Kit R$ 101,76 R$ 2.035,20 

17 

Hemoglobina Glicada:Sistema 

para determinação da hemoglobina 

glicada no sangue total. 

Hemolisante 1 x 18 ml, resina 26 x 

2,5ml, solução padrão (liofilizada) 

1 x 160mg, separadores 26 

unidades. Mínimo de 12 meses de 

validade. 

8 kits R$ 727,53 R$ 5.820,24 

18 

Lipase Liquiform: Sistema 

bireagente enzimatico para 

determinação da lipase pancreatica 

em amostras de soro e plasma. 

8 kits R$ 181,93 R$ 1.455,44 

19 

Potássio: Sistema colorimétrico 

para determinação do potássio no 

soro, urina e outros líquidos 

biológicos. 

REAGENTES:Precipitante: Ácido 

Tricloroacético 0,3M. 

Tetrafenilborato: Tetrafenilborato 

de Sódio 0,18M. Hidróxido de 

sódio: Hidróxido de sódio 

2M.Solução Padrão 

5mmol/L:solução equivalente a 

5mmol/L de Potássio dentro da 

metodologia adotada.Apresentação: 

Precipitante1 x 60mL 

;Tetrafenilborato1 x 100mL 

Hidróxido de Sódio1 x 100mL  

;SoluçãoPadrão 5mmol/L1 x 5mL 

Método:Enzimático 

8 kits R$ 339,81 R$ 2.718,48 

20 

Proteínas Totais: Sistema 

colorimétrico para determinação de 

proteínas totais no soro e outros 

líquidos biológicos (pleural, 

ascítico, pericardico e sinovial) 

Método: Colorimétrico-Permite 

revelar anticorpos IgG ligados às 

hemácias, os quais de outra forma, 

somente seriam detectados na fase 

daAntiglobulina. 

5 Kit R$ 78,67 R$ 393,35 

21 

Sistema colorimétrico para 

determinação das bilirrubinas no 

soro ou plasma. kit contendo 01 

frasco com 210ml de solução 

aceleradora, 01 frasco com 30ml de 

10 Kit R$ 78,71 R$ 787,10 
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reagente sulfanílico, 01 frasco com 

20ml de nitrito de sódio, 01 frasco 

com liofilizado de solução padrão. 

mínimo de 12 meses de validade. 

22 

Sódio enzimatico: Sistema para 

determinação quantitativa do íon 

sodio em amostras de soro, por 

reação emzimatica, em modo 

cinetico 

6 kit R$ 793,97 R$ 4.763,82 

23 Soro Controle Não-Patológico 10 unid R$ 270,50 R$ 2.705,00 

24 Soro Controle Patológico 10 unid R$ 320,20 R$ 3.202,00 

25 

Transaminases: Sistema 

colorimétrico para dosagem de 

transaminases no soro, plasma e 

líquor. Apresentação: Substrato 

TGP (1 x 26mL)  : solução 0,2M de 

L-alanina, 0,002M Alfa 

Cetoglutarato, tampão de fosfatos 

0,1M pH7,4.Substrato TGO (1 x 

28mL) : solução 0,2M de L-

aspartato, 0,002M Alfa 

Cetoglutarato, tampão de fosfatos 

0,1M pH 7,4.Solução padrão( 1 x 

5mL ) : solução de Piruvato de 

Sódio estabilizado.Reagente de cor 

(1 x 60mL)  : solução 0,001M de 

2,4 Dinitrofenilhidrazina.Hidróxido 

de Sódio  (1 x 20mL): solução 

concentrada de Hidróxido de Sódio 

12,4M. Método: Colorimétrico. 

8 Kit R$ 59,08 R$ 472,64 

26 

Triglicérides: Sistema enzimatico 

para determinação dos triglicérides 

no plasma ou soro. Kit contendo 2 

reagentes de cor de 250ml e 1 

solução padrão de 3ml. Mínimo de 

12 meses de validade. 

30 Kit R$ 302,56 R$ 9.076,80 

27 

Uratos: Sistema para determinação 

enzimática do ácido úrico, no soro 

plasma ou urina.  Kit contendo 

reagente de cor 2 x 80ml, solução 

padrão 3ml. Mínimo de 12 meses 

de validade. 

25 Kit R$ 141,83 R$ 3.545,75 

28 

Uréia: Sistema enzimático para 

dosagem da ureia no soro, plasma e 

urina Reagentes Urease: cada frasco 

contém um mínimo de 6.000 U.I de 

Urease e estabilizantes em solução 

de Glicerol 0,5M.Reagente 1: 

mistura de Salicilato de Sódio 

60mmol, Nitroprussiato de Sódio 

3,4mmol e EDTA dissódico 

1,35mmol, sob forma de pó. 

Reagente2: contém Hipoclorito de 

Sódio 0,120mol/L e Hidróxido de 

16 kit R$ 191,52 R$ 3.064,32 
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Sódio 3,75mol/L.Solução padrão 

80mg/dL: solução de Ureia 

80mg/dL Método: Enzimatico 

Valor etimado da pesquisa para o Lote R$ 66.541,06 

9.2 – O valor máximo global estimado para esta contratação é de R$ 5.844.090,47 (cinco 

milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, noventa reais e quarenta e sete centavos). 

9.3 – O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante 

preenchimento de planilha de custos e pesquisas de preços com base em orçamentos recebidos de 

empresas pesquisadas, cujos preços refletem os praticados no mercado em contratações similares.  

 

10 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 
10.1 – Consoante o Artigo 45 da Lei nº 9.784/1.999, a Administração Pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 

retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de 

difícil ou impossível reparação. 

 

11 – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS 
11.1 – O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade do fornecimento dos produtos e da 

alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por 

meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 

11.2 – O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle do fornecimento dos produtos e do contrato. 

11.2.1 – A verificação da adequação do fornecimento do produto deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de 

produtividade. 

11.3 – O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade no fornecimento do produto, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no 

§ 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

11.4 – O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 

das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93.  

11.5 – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, 

de conformidade com o Artigo 70 da Lei nº 8.666/93. 
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12 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1 – A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital. 

 

 

Correntina – Bahia, de 04 de abril de 2019. 

 

 

Maria de Lurdes Neves Sodré 

Secretária de Saúde  

Decreto n° 012/2017 

 

 

Aprovo, em _____ de _______ de _______. 

 
 

 

Nilson José Rodrigues 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 173 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA DE CORRENTINA – BAHIA 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Pela presente, designamos o (a) Sr. (a) _____________________, portador (a) 

da CI/RG nº _______________________ e do CPF/MF nº ________________________, para nos 

representar no Processo Licitatório Pregão Presencial nº 015/2019, promovido pela Prefeitura do 

Município de Correntina, Estado da Bahia, podendo o mesmo, rubricar documentos, formular lances 

verbais, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas e contratos, 

recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 

 

 

Atenciosamente, 

 

(local e data) 

(assinatura do responsável pela Empresa) 

 

 

(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante) 

Apor carimbo padronizado da empresa ou utilizar papel com o timbre da empresa 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 

À 

Comissão Permanente de Licitações 

Correntina – Bahia 

 

Prezados Senhores, 

 

 

A Empresa _________________, com sede _________________, inscrita no 

CNPJ nº ______________, DECLARA, para fins de participação no Processo Licitatório Pregão 

Presencial nº 015/2019, promovido pela Prefeitura do Município de Correntina, Estado da Bahia, e 

sob as penas da Lei, de que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido 

Edital. 

 

 

 

(local e data) 

(carimbo e assinatura) 

 

Obs.: Apor carimbo padronizado da empresa ou utilizar papel com o timbre da empresa. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no CNPJ 

sob o nº ________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ___________________, 

portador(a) da CI/RG nº ______________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9854/99, 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 ( ). 

OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

(local e data) 

(assinatura do responsável pela Empresa) 

 

Obs.: Apor carimbo padronizado da empresa ou utilizar papel com o timbre da empresa. 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no CNPJ 

sob o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no processo licitatório em referência, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

(Local e data) 

(Representante legal) 

 

Obs.: Apor carimbo padronizado da empresa ou utilizar papel com o timbre da empresa. 
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ANEXO V-A 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍCULO COM SERVIDOR 

PÚBLICO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no 

CNPJ sob o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no 

processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, que não possui em seu quadro de 

pessoal servidores públicos ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação, nos termos do inciso III, artigo 9º, da Lei 8.666/93. Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

(Local e data) 

(Representante legal) 

 

Obs.: Apor carimbo padronizado da empresa ou utilizar papel com o timbre da empresa. 
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ANEXO VI 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

Att. Comissão Permanente de Licitações 

Rua da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia. 

 

Prezados Senhores,  

Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão nº 015/2019, estamos apresentando proposta de 

Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresas para fornecimento de 

medicamentos, materiais de uso hospitalar, odontológico, laboratório e de lavanderia que serão 

destinados à manutenção das secretarias de Saúde e Agricultura, conforme descritos no Anexo I 

– Termo de Referência do Edital, declarando expressamente, que: 

a) Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta. 

b) Acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário dos 

itens e global, bem como total geral por extenso, assim como a indicação das marcas dos produtos, 

conforme o caso.  

c) Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus 

Anexos, comprometendo-nos a fornecer os produtos objeto desta licitação. 

d) Nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento dos 

serviços, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, 

portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato. 

e) O(a) portador(a) desta carta o(a) Sr.(a) ___________________________, R.G. ______________, 

está devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa 

proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os compromissos e obrigações relacionados 

com esta licitação. 

f) A proposta terá prazo de validade de _____ (_________) dias corridos, a contar da data da sua 

entrega. 

g) Asseguramos a prestação/fornecimento do serviço/produto nos prazos previstos neste Edital. 

 

(local e data) 

 

________________________________________________________ 

(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 

(Número de identidade do declarante) 
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ANEXO VII 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 

 

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresas para 

fornecimento de medicamentos, materiais de uso hospitalar, odontológico, laboratório e de 

lavanderia que serão destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste Município, 
conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital, nas especificações e quantidades 

descritas na Planilha abaixo: 
LOTE I – Material de Lavanderia e Limpeza Hospitalar 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote I R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE II – Material Hospitalar 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote II R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE III – Medicamentos Orais Controlados - Portaria 344/98 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote III R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE IV – Medicamentos Orais - Farmácia Básica 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote IV R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE V – Medicamentos Orais –  Farmácia Básica 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote V R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE VI – Medicamentos Farmácia Básica – Anti-hipertensivos, Tratamento de Diabéticos e 

Anticoncepcionais 
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ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote VI R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE VII – Medicamentos do Elenco Extra 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote VII R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE VIII – Materiais e Soluções Hospitalares  Medicamentos do Elenco Extra 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote VIII R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE IX – Medicamentos Hospitalares 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote IX R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE X – Medicamentos Hospitalares 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote X R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE XI – Medicamentos Hospitalares Controlados - PORTARIA 344/98 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote XI R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE XII – Materiais Hospitalares 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 
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Valor total do Lote XII R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE XIII – Materiais Hospitalares 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote XIII R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE XIV – Materiais Hospitalares 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote XIV R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE XV – Materiais Hospitalares 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote XV R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE XVI – Materiais Hospitalares 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote XVI R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE XVII – ODONTO  - Instrumentos 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote XVII R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE XVIII – ODONTO  - Amálgamas, Brocas, Cones e Fio de Sutura 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote XVIII R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE XIX – ODONTO  - Anestésicos, Limas, Resinas e Soluções 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 
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01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote XIX R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE XX – MATERIAL DE LABORATÓRIO 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote XX R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE XXI – MATERIAL DE LABORATÓRIO 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote XXI R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE XXII – REAGENTES HEMATOLOGIA 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote XXII R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE XXIII – REAGENTES DE LABORATORIO IMUNOLÓGICOS E HEMATOLÓGICOS 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote XXIII R$ __________ (________________________________). 

 

LOTE XXIV – LABORATORIO/REAGENTES BIOQUIMICOS 

ITEM 
DECRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
QUANT. UNID. MARCA VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 

(Detalhar conforme Anexo 

I – Termo de Referência do 

Edital). 

   

 

 

Valor total do Lote XXIV R$ __________ (________________________________). 

 

Valor global da proposta R$ _________ (______________________________). 
 

DADOS DO REPRSENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (CASO A LICITANTE 

SEJA VECEDORA): 
Nome: __________________________________________________ 

CPF nº: _________________________________________________ 

CI/RG nº: _______________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________ 
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Estado Civil: _____________________________________________ 

Profissão: ________________________________________________ 

Telefone: _________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________ 

 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: 

Banco: _______________________________________________________ 

Agência: ______________________________________________________ 

Número da Conta Corrente da Empresa: _____________________________ 

 

(local e data) 

 (Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 

(Número de identidade do declarante) 

 

 

Obs.: apor carimbo de CNPJ ou usar papel timbrado da licitante. 
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ANEXO VIII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 
 
Aos _________ dias do mês de ________ do ano de 2019, presente de um lado o Fundo de Saúde do 

Município de Correntina, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com Sede 

Administrativa na Rua da Barragem, 12 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 

11.392.190/0001-56, neste ato legalmente representado pela Sra. Maria de Lurdes Neves Sodré, 

brasileira, maior, solteira, servidora pública, inscrita no CPF sob o nº 233.453.811-68 e portadora da 

CI/RG nº 2.359.234 SSP/BA, CEP nº 47.650-000, e do outro as empresas __________, representadas 

pelo seus representantes legais, Senhor (a) _____________, com sede na ________, inscritas no 

CNPJ/MF sob o  nº _______, simplesmente denominada de FORNECEDOR, firmam a presente ATA 

DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº  ____ , 

nos termos das leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, leis complementares nº 123/2006 e 147/2014, 

Lei Municipal nº 863/2010 e pelos decretos municipais nº 077/2009 e nº 055/2019 e demais 

legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no Edital de convocação e em seus anexos, 

consoante as seguintes cláusulas e condições:  

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresas 

para fornecimento de medicamentos, materiais de uso hospitalar, odontológico, laboratório e de 

lavanderia que serão destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste Município, 

especificados no item 1.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 

015/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 

transcrição. 

 

2 – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais 

condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 
Lote I 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

 

Item 

do 

TR 

Especificação 

 

Marca 

 

Unid. Quant. Vr. Unit. Vr. Total 

       

       

 

3 – CADASTRO DE RESERVA 

3.1 –  O Anexo I da presente Ata constitui-se em cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade 

de atendimento pelo primeiro colocado da ata. 

3.2 – As empresas que integrarem o cadastro de reserva somente terão sua proposta, bem como sua 

documentação habilitatória, analisada, para fins de aceitação e habilitação, quando houver necessidade 

de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses mencionadas. 

 

4 – ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO 

PARTICIPANTES 

4.1 – O órgão gerenciador da presente Ata é o identificado em seu preâmbulo. 

4.2 – São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
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Lote I 

 Item nº  Órgão participante Unid. Quantidade 

    

    

    

4.3 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente ata, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

4.3.1 –  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

4.3.2 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem 

por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3.4 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.3.4.1 – Tal prazo poderá ser prorrogado pelo órgão gerenciador, respeitado o prazo de vigência da 

ata, quando solicitado pelo órgão não participante. 

4.3.5 – Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o 

contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

 

5 – VALIDADE DA ATA  

5.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não 

podendo ser prorrogada. 

 

6 – DA CONTRATAÇÃO 

6.1 – Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO 

específico ou instrumento equivalente, em acordo com o artigo 62, caput, da Lei nº 8.666/93. 

6.1.1 – Apenas será assinado contrato ou emitida nota de empenho, quando da efetiva disponibilidade 

de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, 

sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas. 

 

7 – REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão 

gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

7.2 – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

7.2.1 – O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

7.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados. 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
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7.4 – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 

de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

7.5 – O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.5.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços. 

7.5.2 – Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável. 

7.5.3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado. 

7.5.4 – Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

7.5.5 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.51, 7.52 e 7.5.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

7.6 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

7.6.1 – Por razão de interesse público. 

7.6.2 – A pedido do fornecedor.  

7.6.3  – Nas hipóteses dos itens 7.4 e 7.5, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, bem 

como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de sua contratação. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

8.1 – Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no Edital e da presente ata, a 

prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o 

seguinte: 

a) Gerenciar a presente ata de registro de preços. 

b) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. 

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 

procedimento licitatório. 

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento 

do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 

às suas próprias contratações. 

 

9 – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

9.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10 – DO FORO 

10.1 – As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Correntina, Estado da Bahia, 

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

11 – CONDIÇÕES GERAIS 

11.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), não se obriga a adquirir o(s) 

item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme art. 

15, § 4º da  Lei nº 8.666, de 1993, bem como do Decreto Municipal nº 055/2019. 

11.1.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), pode utilizar-se de licitação 

específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao 

fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições. 
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (vias) vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 

participantes, se houver.  

 

 

 

Correntina – Bahia, _______ de _________ de 2019. 

 

 

Fundo de Saúde do Município de Correntina 

CNPJ 11.392.190/0001-56 

CONTRATANTE 

 

 

Empresa Adjudicada Vencedora 

CNPJ ___________________ 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª _________________________________   2ª _________________________________ 
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ANEXO I – DO CADASTRO DE RESERVA 

 

(deve ser inserida cópia da ata de realização da sessão pública do pregão, que conterá a informação 

dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do 

certame). 
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ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 

FAZEM O FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CORRENTINA E A EMPRESA 

_______________________ E, NA FORMA ABAIXO. 

 

 

Os abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, o Fundo de Saúde do Município de 

Correntina, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com Sede Administrativa na 

Rua da Barragem, 12 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 11.392.190/0001-56, 

neste ato legalmente representado pela Sra. Maria de Lurdes Neves Sodré, brasileira, maior, solteira, 

servidora pública, inscrita no CPF sob o nº 233.453.811-68 e portadora da CI/RG nº 2.359.234 

SSP/BA, CEP nº 47.650-000, residente e domiciliado à Rua A, 632 – Jaime Moreira – Correntina – 

Bahia, e, de outro lado, como CONTRATADA, a Empresa ___________________________, com 

sede ______________, inscrita no CNPJ sob nº ____________________, neste ato representada por 

seu(sua) representante o(a) Sr.(a) ______________________, (qualificação do(a) representante), 

portador(a) do CPF nº _______________ e da CI/RG nº _______________, doravante denominadas 

CONTRATANTE e CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato nos termos da Lei 

nº 8.666/1993 e suas alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação Pregão 

Presencial nº 015/2019, Processo Administrativo nº 058/2019 homologado pelo Prefeito Municipal 

no dia _____/____/2019 e nas cláusulas prevista nesta instrumento: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 – A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, de forma parcelada, medicamentos, 

materiais de uso hospitalar, odontológico, laboratório e de lavanderia que serão destinados à 

manutenção da Secretaria de Saúde deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de 

Referência do Edital, cujas descrições detalhadas bem como as obrigações assumidas pela mesma, 

constam do Processo Licitatório na Modalidade Pregão tipo Presencial nº 015/2019 homologado 

pelo Prefeito Municipal em _________ de _________ de 2019. De acordo discriminação a baixo: 
LOTE I – Material de Lavanderia e Limpeza Hospitalar 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

ADITIVO ALCALIZANTE LIQUIDO, balde de 50 lts. Composição 

Quimica: Surfactante não-iônico, agentes alcalinizantes, anti-redepositante, 

solubilizante, solvente glicólico, sequestrantes, azulante óptico e veículo 

aquoso. P. Ativo: Associação sinérgica de alcalinizantes e surfactante. 

Prazo de validade de 24 meses da data de fabricação. Embalagem em 

bombonas em polietileno de 50lts 

20 galão 

2 

ALVEJANTE REMOVEDOR DE MANCHAS LIQUÍDO para lavagem 

de roupa, balde de 50lts. Composição Química: Hipoclorito de sódio, 

alcalinizantes, sequestrantes e veículo aquoso. Principio Ativo: Hipoclorito 

de Sódio, cerca de 10%. Prazo de validade de 06 meses da data de 

fabricação. Embalagem em bombonas em polietileno de 50lts 

20 galão 

3 

AMACIANTE DE TECIDO LIQUIDO CONCENTRADO   balde de 50 

lts. Composição: cloreto de diesteraril dimetil amônio, cloreto de 

benzalcônio, hidrótopo, coadjuvante, essência e veículo aquoso. P. Ativo: 

Cloreto de diestearil dimetil amônio. Prazo de validade de 24 meses da 

data de fabricação. Embalagem em bombonas em polietileno de 50lts 

20 galão 
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4 

APARELHO DE BARBEAR com 2 (duas) lâminas e fita lubrificante, com 

cabo que oferece controle e facilidade no manuseio. 
1.000 unid 

5 

BOTA DE SEGURANÇA tipo impermeável de uso profissional 

confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça na 

COR BRANCA CANO LONGO  Nº 36 

10 par 

6 

BOTA DE SEGURANÇA tipo impermeável de uso profissional 

confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça na 

COR BRANCA CANO LONGO  Nº 38 

10 par 

7 

BOTA DE SEGURANÇA tipo impermeável de uso profissional 

confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça na 

COR BRANCA CANO LONGO  Nº 40 

10 par 

8 

BOTA DE SEGURANÇA tipo impermeável de uso profissional 

confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça na 

COR BRANCA CANO LONGO  Nº 42 

10 par 

9 

CARRO MULTIFUNCIONAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR e para 

transporte de resíduos, com sistema de fixação dos sacos de lixo através de 

hastes que evitam o rompimento das bordas, respeitando as NRs 32 e 37,  

fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio, cantos 

arredondados que protegem os operadores, rodizios fixos e giratórios em 

aço, acompanhando balde de 30 litros,bolsa coletora em vinil p/90 litros, 

pá para varreção e placa sinalizadora. 

1 unid 

10 

DESINCRUSTANTE para instrumentos e equipamentos médicos e 

odontológicos com propriedades tensoativas, destinado a limpeza e 

desincrustação de artigos de instrumental médico cirúrgico, odontológico, 

antes da esterilização por métodos físicos ou químicos, em instituições de 

saúde.COMPOSIÇÃO: Nonil fenol polietoxilado (ativo), Tripolifosfato de 

sódio, Fosfato trissódico, Hidróxido de amônia, Borax, Alcanolamida de 

ácido graxo, Água, Aspecto: Produto líquido incolor, solúvel em água. 

Galão de 5 litros. 

30 galão 

11 

DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO DE USO PROFISSIONAL  

para lavagem de roupas, balde de 50lts. Composição Química: Tensoativos 

aniônico, tensoativos não-iônicos, neutralizantes, sequestrantes, 

conservante, branqueador óptico, essência, corante e veículo aquoso. 

Principio Ativo: Associação sinérgica de tensoativos e sequestrantes. Prazo 

de validade de 24 meses da data de fabricação. Embalagem em bombonas 

em polietileno de 50lts 

12 galão 

12 

DISPENSER PARA ALCOOL GEL OU SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO E VALVULA DOSADORA.  Fabricado em Plástico 

ABS na frente e Styron na base, medindo: 28.7x12.5x12.5cm e pesando 

448 gramas, com capacidade do reservatório 900 ml, sistema de dosagem 

que ejeta 1 ml quando acionado e na cor branca na frente e cinza na base. 

Sistema de Abertura travas laterais acionadas por pressão. Fixação na 

parede. 

15 unid 

13 

DISPENSER PARA COPOS DE ÁGUA (200 ML) COM BOTÃO 

POUPA COPOS. Injetado em plástico ABS e tubo em poliestireno, 

Medidas: 55cm (altura) x 14cm (largura) x 20cm (profundidade). Funciona 

ao pressionar o botão na parte inferior do dispenser para soltar o copo. 

10 unid 

14 

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA PARA PAPEL 

COM 2 OU 3 DOBRAS. FABRICADO EM PLÁSTICO, COM 

FIXAÇÃO PARA PAREDE E MEDINDO 32x32x12 CM 

10 unid 

15 

GLUTARALDEÍDO 2%, solução esterelizante e desinfetante com diluição 

para 28 dias. Galão de 5 litros + diluente. 
25 galão 

16 

LIMPADOR CONCENTRADO, indicado na limpeza de pisos e 

superfícies que estejam impregnados com gorduras ou sujidades de 
25 balde 
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natureza. Composição Lauril Éter Sulfato de Sódio, Corante, fragância, 

Coadjuvantes, Conservantes, agente de Controle PH, espessante e Veículo, 

em balde com 20 litros. 

17 

LIMPADOR GERAL E DESINFETANTE, concentrado, perfumado, para 

vasos sanitários, pisos, ralos e paredes, em balde com 20 litros. 
25 balde 

18 

LUVA ANTIDERRAPANTE, tamanho G, cano longo, confeccionada em 

borracha natural e resina nitrílica, revestimento interno de verniz silver, 

com superfície externa antiderrapante na palma, dedos e face dorsal, alta 

resistência e conforto, resistência à atrito, perfuração e corte. 

200 par 

19 

LUVA ANTIDERRAPANTE, tamanho M, cano longo, confeccionada em 

borracha natural e resina nitrílica, revestimento interno de verniz silver, 

com superfície externa antiderrapante na palma, dedos e face dorsal, alta 

resistência e conforto, resistência à atrito, perfuração e corte. 

350 par 

20 

LUVA ANTIDERRAPANTE, tamanho P, cano longo, confeccionada em 

borracha natural e resina nitrílica, revestimento interno de verniz silver, 

com superfície externa antiderrapante na palma, dedos e face dorsal, alta 

resistência e conforto, resistência à atrito, perfuração e corte. 

350 par 

21 

NEUTRALIZANTE CONCENTRADO LÍQUIDO (01 - uma - unidade 

por kit) para lavagem de roupas, alcalino líquido, balde de 50 lts 

(umectante) Composição Química: Metabissulfito de Sódio, sulfato de 

sódio anidro, sequestrantes, agente redutor anti-cloro e veículo alcalino. 

Principio Ativo: Metabissulfito. Prazo de validade de 24 meses da data de 

fabricação. Embalagem em bombonas em polietileno de 50lts. 

10 balde 

22 

PAPEL TOALHA, interfolhado com 2 dobras,  branco, 20cm x 22cm, 

fabricado com fibras celulosicas de alta qualidade. Validade 

indeterminada. Fardo com 1000 folhas.  

600 fardo 

23 

REFIL PARA SABONETEIRA dosadora 800 ml com válvula de escape 

com fragrância de erva-doce. 
20 unid 

24 

SABONETE LÍQUIDO, glicerinado, em balde com 5 litros, concentrado 

com ph neutro (7,0) com poder hidratação da superfície tratada, galão com 

5 litro, data de fabricação e prazo de validade, fragrância de erva-doce. 

40 galão 

25 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CLASSE I, MEDINDO 55CM X60CM 

X0,04 MICRA em resina termoplástica virgem ou Reciclada, capacidade 

nominal para 40 litros, bastante resistente, na cor preta. Embalagem: 

pacote com 100 unidades.  

250 pct 

26 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CLASSE I, MEDINDO 60CM X70CM 

X0,04 MICRA em resina termoplástica virgem ou Reciclada, capacidade 

nominal para 60 litros, bastante resistente, na cor preta. Embalagem: 

pacote com 100 unidades.  

250 pct 

27 

SACO, PLÁSTICO PARA LIXO, CLASSE I, 75 CM X105 CM X 0,04 

micra medindo em resina termoplástica virgem ou reciclada, capacidade 

nominal para 100 litros,bastante resistente, na cor preta. Embalagem: 

pacote com 100 unidades. 

200 pct 

28 

SUPORTE DE METAL PARA CAIXA DE PERFURO CORTANTE DE 

13L. Em arame BTC na cor branca, possui parafusos e buchas para fixação 

na parede e não possui ventosas. 

10 unid 

29 

SUPORTE DE METAL PARA CAIXA DE PERFURO CORTANTE DE 

20L. Em arame BTC na cor branca, possui parafusos e buchas para fixação 

na parede e não possui ventosas. 

10 unid 

 

LOTE II – MATERIAL HOSPITALAR 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 ALMOTOLIA frasco plástico para acondicionar solução, na COR 100 unid 
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BRANCO transparente, com tampa de roscapara vedação, bico reto 

protetor da tampa conjugado, capacidade para 250 ml. 

2 

ALMOTOLIA frasco plástico para acondicionar solução, na cor marrom, 

com tampa de rosca para vedação, bico reto protetor da tampa conjugado, 

capacidade para 500ml. 

100 unid 

3 

APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO E ESTETOSCOPIO 

ADULTO, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com 

mostrador graduado em mmHg, braçadeira com abotoadura, 

confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda 

facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças, 

com borracha especial, apresentam resistência e perfeita vedação, 

acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, procedência 

nacional. 

120 unid 

4 

APARELHO DE ESFIGMOMANOMETRO E ESTETOSCOPIO 

INFANTIL, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, 

com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com abotoadura, 

confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda 

facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças, 

com borracha especial, apresentam resistência e perfeita vedação, 

acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, procedência 

nacional. 

15 unid 

5 

APARELHO PARA MEDIR GLICOSE COMPATÍVEL COM A TIRA 

DE GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE tipo de amostra: samgue fresco 

total tempo de medição: 5 segundos faixa de medição: 10 a 600mg/ml: 

capacidade da memoria: até 340 resultados com a data e hora; fonte de 

energia uma bateria de lítio de 3 volts; desligamento automático: 2 

minutos; codificação 

Por meio de chip de código; botão de rolagem de memória; liga e desliga 

automaticamente ao inserir e ejetar a tira de teste; Aviso de vencimento de 

tiras;  

80 unid 

6 

APARELHO PARA MEDIR GLICOSE COMPATÍVEL COM A TIRA 

DE GLICEMIA ONE TOUCH tipo de amostra: samgue fresco total tempo 

de medição: 5 segundos faixa de medição: 10 a 600mg/ml: capacidade da 

memoria: até 340 resultados com a data e hora; fonte de energia uma 

bateria de lítio de 3 volts; desligamento automático: 2 minutos; codificação 

Por meio de chip de código; botão de rolagem de memória; liga e desliga 

automaticamente ao inserir e ejetar a tira de teste; Aviso de vencimento de 

tiras;  

5 unid 

7 

APLICADOR VAGINAL DESCARTÁVEL s/graduação com capacidade 

para 5 gramas 
10 unid 

8 

ASPIRADOR DE SECREÇÃO, venturi e vacuômetro com tampa em 

polipropileno/Nylon; Bóia em polipropileno para evitar 

transbordamento; frasco coletor em vidro 500ml, para ar comprimido. 

3 unid 

9 

BOLSA DE COLOSTOMIA, leostomia drenável, transparente, recortável 

19-64mm, cada embalagem contém 10 bolsas com barreiras protetora de 

pele de diâmetro da abertura para estoma recortável de 19 a 64mm e 1 

clipe de fechamento. 

50 pct 

10 

CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE, (jogo com 3 peças na cor 

verde, vermelho e amarelo), material especial para Raio X, não há 

necessidade de retirar do paciente, Alça C.A. de polipropileno de 50mm; 

Fechos tic-tac em nylon de 50mm; 3 cintos de 1,70 metros cada; 

Regulador 50mm em nylon; Fecho Tic-Tac 50mm em nylon. 

4 unid 

11 

COLAR CERVICAL ADULTO, -  sua estrutura apresenta-se em Pvc 

moldado, confeccionado em material macio, porém resistente, com fecho 
25 unid 
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em velcro branco, com ventilação por meios de furos. Tamanho: G. 

12 

COLAR CERVICAL ADULTO, -  sua estrutura apresenta-se em Pvc 

moldado, confeccionado em material macio, porém resistente, com fecho 

em velcro branco, com ventilação por meios de furos. Tamanho: M. 

25 unid 

13 

COLAR CERVICAL ADULTO, -  sua estrutura apresenta-se em Pvc 

moldado, confeccionado em material macio, porém resistente, com fecho 

em velcro branco, com ventilação por meios de furos. Tamanho: P. 

25 unid 

14 

COLAR CERVICAL INFANTIL, material polietileno, tipo dobrável, 

plano e infantil, tipo fechamento velcro com 5cm, tamanho médio, uso pré-

hospitalar, aplicação proteção da coluna cervical, características adicionais 

janela traqueal extra grande, apoio mandibular. Tamanho P 

8 unid 

15 

COLAR CERVICAL INFANTIL, material polietileno, tipo dobrável, 

plano e infantil, tipo fechamento velcro com 5cm, tamanho médio, uso pré-

hospitalar, aplicação proteção da coluna cervical, características adicionais 

janela traqueal extra grande, apoio mandibular. Tamanho M 

8 unid 

16 

COLAR CERVICAL INFANTIL, material polietileno, tipo dobrável, 

plano e infantil, tipo fechamento velcro com 5cm, tamanho médio, uso pré-

hospitalar, aplicação proteção da coluna cervical, características adicionais 

janela traqueal extra grande, apoio mandibular. Tamanho G 

8 unid 

17 

COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, capacidade 2.000ml, 

c/marcação de volume graduada a cada 100 ml, bolsa plástica tipo saco, 

não estéril,em polietileno l; embalagem individual, nº lote, data de 

fabricação, prazo de validade, de acordo com as normas da ANVISA. 

2.500 unid 

18 

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA urinária, preservativo de puro 

látex com extensão de 1,30mt, confeccionado em PVC atóxico e flexível, 

envelope estéril. 

250 unid 

19 ESCOVA CERVICAL, para uso ginecológico, pacotes com 100 unidades. 100 pct 

20 

ESCOVA DUPLA FACE, para assepsia com degermante, escova 

degermante com iodopovidona: dupla face para degermação de pele, 

descartável, com corpo em material plástico, impregnada com 10 ml de 

solução de iodopovidona a 10%, embalagem individual  

750 unid 

21 

ESPATULA DE AYRES, fabricada em madeira, com 19cm de 

comprimento, embalagem com 100unid. 
50 pct 

22 

ESPECULO VAGINAL, tamanho "G", descartável; em polietileno, 

atoxico; com abertura em forma de rosca tipo borboleta; uso unico,estéril; 

embalado em material que garanta sua integridade;  

800 unid 

23 

ESPECULO VAGINAL, tamanho "M", descartável; em polietileno, 

atoxico; com abertura em forma de rosca tipo borboleta; uso unico,estéril; 

embalado em material que garanta sua integridade;  

4.000 unid 

24 

ESPECULO VAGINAL, tamanho "P", descartável; em polietileno, 

atoxico; com abertura em forma de rosca tipo borboleta; uso unico,estéril; 

embalado em material que garanta sua integridade; 

3.000 unid 

25 

KIT DE REANIMADOR MANUAL, tipo AMBU, adulto de balão em 

silicone autoclavável, reservatório em PVC; capacidade mínima de adulto: 

1600ml,; completo (incluido reanimador reutilizáveis, máscara, bolsa 

reservatório e tubo de oxigênio); isento de látex, reutilizável, balão 

texturizado e ergonômico; com válvula rotativa; componentes 

autoclaváveis a 134º, excessão do reservatório de oxigênio. 

8 unid 

26 

KIT DE REANIMADOR MANUAL, tipo AMBU, infantil de balão em 

silicone autoclavável, reservatório em PVC; capacidade mínima do infantil 

500 ml; completo (incluido reanimador reutilizáveis, máscara, bolsa 

reservatório e tubo de oxigênio); isento de látex, reutilizável, balão 

texturizado e ergonômico; com válvula rotativa; componentes 

8 unid 
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autoclaváveis a 134º, excessão do reservatório de oxigênio. 

27 

KIT DE REANIMADOR MANUAL, tipo AMBU, neonatal de balão em 

silicone autoclavável, reservatório em PVC; capacidade mínima de adulto: 

1600ml, infantil 500 ml e neonato 250 ml; completo (incluido reanimador 

reutilizáveis, máscara, bolsa reservatório e tubo de oxigênio); isento de 

látex, reutilizável, balão texturizado e ergonômico; com válvula rotativa; 

componentes autoclaváveis a 134º, excessão do reservatório de oxigênio. 

4 unid 

28 

LÂMINA PARA MICROSCOPIA, ponta fosca, dimensões 25,4 x 

76,2mm, caixa com 100unid. 
150 cx 

29 

LANCETA DE SEGURANÇA, para punção digital em aço inoxidável, 

descartável, esterelizada por raios gama, ponta em bisel, embutida em 

corpo plástico, com tampa protetora de fácil remoção; caixa com 100 unid. 

100 cx 

30 

LARINGOSCÓPIO com 04 lâminas curvas em aço inox estérilizável, com 

cabo convencional médio tipo C, para pilhas médias, lâminas com 

87mmx65mm - curva, 108mmx86mm - curva, 128mmx105mm - curva, 

159mmx37mm. 

3 unid 

31 

OTOSCÓPIO para diagnósticos médicos EM FIBRA ÓPTICA, co 

conexão para pera de insuflução, cabo em metal com revestimento 

termoplástico reforçado, acionamento através de botão liga/desliga 

integrado, acompanhando estojo e Manual de Instruções. 

4 unid 

32 

PRESERVATIVO MASCULINO, com lubrificante, confeccionado em 

látex natural, liso ou texturizado, resistente, atóxico, hipoalergênico, 

formato anatômico com borda acabada em forma de bainha e reservatório 

na extremidade distal. Isento de bolhas, falhas, rugas e furos . Embalagem 

individual conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os 

dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, 

prazo de validade . O preservativo deverá atender a RDC nº 3 de 

08/01/2002 da ANVISA. 

12.000 unid 

33 

PRESERVATIVO MASCULINO, NÃO LUBRIFICADO, confeccionado 

em látex natural, liso ou texturizado, resistente, atóxico, hipoalergênico, 

formato anatômico com borda acabada em forma de bainha e reservatório 

na extremidade distal. Isento de bolhas e falhas. Embalagem individual 

conforme a praxe do fabricante e trazendo externamente os dados de 

identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de 

validad. O preservativo deverá atender a RDC nº 3 de 08/01/2002 da 

ANVISA 

10 unid 

34 

PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO ADULTO, na cor branca, 

numeradas, em plástico macio e resistente, poroso para escrita com 

esferográfica, bordas traumáticas, lacre inviolável e regulável com no 

mínimo 11 pontos; embalagem: contendo dados de identificação, marca do 

fabricante. 

100 unid 

35 

PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO INFANTIL, na cor azul/rosa, 

numeradas, em plástico macio e resistente, poroso para escrita com 

esferográfica, bordas traumáticas, lacre inviolável e regulável com no 

mínimo 11 pontos; embalagem: contendo dados de identificação, marca do 

fabricante. 

100 unid 

36 

SONDA, URETRAL, Nº 04, descartável, estéril, atóxica, maleável, em 

PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e 

conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

250 unid 

37 

SONDA, URETRAL, Nº 06, descartável, estéril, atóxica, maleável, em 

PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e 
500 unid 
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conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

38 

SONDA, URETRAL, Nº 08, descartável, estéril, atóxica, maleável, em 

PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e 

conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

750 unid 

39 

SONDA, URETRAL, Nº 10, descartável, estéril, atóxica, maleável, em 

PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e 

conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

750 unid 

40 

SONDA, URETRAL, Nº 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em 

PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e 

conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

2.000 unid 

41 

SONDA, URETRAL, Nº 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em 

PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e 

conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

400 unid 

42 

SONDA, URETRAL, Nº 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, em 

PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e 

conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

400 unid 

43 

SONDA, URETRAL, Nº 18, descartável, estéril, atóxica, maleável, em 

PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e 

conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

200 unid 

44 

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, faixa de medição/uso 32°C a 

42°C; resolução 0,1° C erro máximo de indicação + ou - 0,2°C; função 

auto desligamento após 10 minutos; alimentação 01 pilha 1,5volts LR41; 

dimensões aproximadamente 126 x 18 x 10mm; peso aproximado 9,5gr; 

instrumento à prova d’água; não contenha mercúrio. 

200 unid 

45 

TERMÔMETRO DE MAXIMA E MINIMA DIGITAL INTERNA/ 

EXTERNA COM ALARME, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 

: Temperatura Ambiente (Interna);  faixa das medições: -10°C à +50°C; - 

resoluções: ± 0,1 °C; - precisão das medidas: ± 1,0 °C (na faixa de 0°C à 

+50°c) / ± 2,0 °C (fora da faixa de 0°C à +50°C); - Faixa de utilização: -

10°C à +50°C; Temperatura externa - faixa das medições: -50°C à +70°C; 

- resoluções: ±0,1°C; - precisão das medidas: ± 1,0 °C (na faixa de 0°C à 

+50°c) / ± 2,0 °C (fora da faixa de 0°C à +50°C); Com fonte de 

alimentação: 1 pilha de 1,5V - AAA e comprimento do cabo do sensor de 

20 unid 
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aproximadamente 2 m. 

46 

TIRA, reagente, para dosagem de glicemia capilar, compatibilidade total 

com aparelho Accu-Chek Active - Roche, contendo dados de identificação 

do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de 

fabricação prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 

50 unidades. 

750 cx 

47 

TIRA, reagente, para dosagem de glicemia capilar, compatibilidade total 

com aparelho One Touch - Jhonson & Jhonson, contendo dados de 

identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, 

data de fabricação prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

Caixa com 50 unidades 

10 cx 

 

LOTE III – MEDICAMENTOS ORAIS CONTROLADOS - PORTARIA 344/98 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 ACIDO VALPROICO comprimido 500MG. 30.000 cpr 

2 ACIDO VALPROICO solução oral 50MG/ML. 300 fra 

3 ALPRAZOLAM 0,5MG comprimido. 15.000 cpr 

4 ALPRAZOLAM 1MG comprimido. 15.000 cpr 

5 AMITRIPTILINA comprimido 25MG. 70.000 cpr 

6 BIPERIDENO,CLORIDRATO 2MG comprimido. 30.000 cpr 

7 BROMAZEPAM 3MG comprimido. 10.000 cpr 

8 BROMAZEPAM 6MG comprimido. 10.000 cpr 

9 BUPROPIONA 150 MG comprimido. 10.000 cpr 

10 CARBAMAZEPINA 20MG/ML, suspensão oral. 600 fra 

11 CARBAMAZEPINA comprimido.200MG. 100.000 cpr 

12 CARBONATO DE LITIO 300MG comprimido. 25.000 cpr 

13 CLOMIPRAMINA,CLOR. 25MG comprimido. 10.000 cpr 

14 CLONAZEPAN comprimido 0,5MG comprimido. 4.000 cpr 

15 CLONAZEPAN comprimido 2MG comprimido. 100.000 cpr 

16 CLONAZEPAN GOTAS 2,5MG/ML, solução oral. 2.000 fra 

17 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO, 100MG comprimido. 20.000 cpr 

18 CODEINA+ PARACETAMOL 30+500MG comprimido. 25.000 cpr 

19 DIAZEPAN 10MG comprimido. 50.000 cpr 

20 DIAZEPAN 5MG comprimido. 25.000 cpr 

21 FENITOINA SÓDICA 100MG comprimido. 20.000 cpr 

22 FENORBABITAL comprimido 100MG. 90.000 cpr 

23 FENORBABITAL solução oral 40MG/ML. 300 fra 

24 FLUOXETINA 20MG CPS. 100.000 cpr 

25 HALOPERIDOL comprimido 1MG. 1.000 cpr 

26 HALOPERIDOL comprimido 5MG. 30.000 cpr 

27 HALOPERIDOL solução oral 2MG/ML. 500 fra 

28 HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML sol. Injet. 900 amp 

29 LORAZEPAM 1MG comprimido. 3.000 cpr 

30 METILFENIDATO 10MG comprimido. 5.000 cpr 

31 MORFINA, SULFATO 30MG comprimido. 500 cpr 

32 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO cápsula 25MG. 7.000 cpr 

33 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO cápsula 50MG. 7.000 cpr 

34 RISPERIDONA 1MG. 30.000 cpr 

35 RISPERIDONA 3MG. 25.000 cpr 

36 TIORIDAZINA 100MG comprimido. 2.000 cpr 

37 TIORIDAZINA 50MG comprimido. 2.000 cpr 

38 TRAMADOL 50MG comprimido. 5.000 cpr 
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LOTE IV – MEDICAMENTOS ORAIS - FARMÁCIA BÁSICA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 ALBENDAZOL 400mg, comprimido. 30.000 cpr 

2 ALBENDAZOL 40mg/ml, suspensão. 2.500 fra 

3 AMBROXOL XPE ADULTO 100ML. 3.500 fra 

4 AMBROXOL XPE PED. 100ML. 3.500 fra 

5 AMOXICILINA 500MG cápsula. 100.000 cpr 

6 AMOXICILINA 50MG/ML suspensão oral. 4.000 fra 

7 AMPICILINA 500MG comprimido. 20.000 cpr 

8 AMPICILINA 250MG SUSP. 1.000 fra 

9 AZITROMICINA 500MG comprimido 15.000 cpr 

10 AZITROMICINA 600MG/ML SUSP 1.000 fra 

11 ACICLOVIR 200MG - comprimido  6.000 cpr 

12 ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG, gotas. 2.500 fra 

13 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG. 40.000 cpr 

14 ACIDO FÓLICO 5MG comprimido. 80.000 cpr 

15 ACIDO FÓLICO SOL. ORAL 0,2mg/ml. 100 fra 

16 ALEDRONATO SÓDICO 70MG comprimido. 2.000 cpr 

17 AMOXICILINA+CLAV. DE POT. 500+125MG comprimido 10.000 cpr 

18 AMOXICILNA+CLAV.DE POT. 125MG+ 31,25MG/5ML suspensão oral 300 fra 

19 ACEBROFILINA 25MG/ML, frasco 120ml. 2.500 fra 

20 ACEBROFILINA 50MG/ML, frasco 120ml. 2.500 fra 

21 AMINOFILINA 100MG comprimido. 3.500 cpr 

22 BENZOATO DE BENZILA SUSP 500 fra 

23 BECLOMETASONA 250MCG, inalação oral. 50 fra 

24 BECLOMETASONA 50MCG, spray, inalação nasal. 50 fra 

25 CARBONATO DE CÁLCIO+VIT. D3 500MG comprimido. 35.000 cpr 

26 CINARIZINA 25MG - comprimido 20.000 cpr 

27 CINARIZINA 75MG - comprimido 10.000 cpr 

28 CEFALEXINA 500MG comprimido 50.000 cpr 

29 CEFALEXINA 50MG/ML SUSP 1.500 fra 

30 CIPROFLOXACINO CLOR. 500MG comprimido 30.000 cpr 

31 COMPLEXO B-, gotas. 500 fra 

32 CEFADROXILA cápsula 500MG 300 cpr 

33 CETOCONAZOL comprimido 200MG 10.000 cpr 

34 CETOCONAZOL CREME 20GRS 1.600 tb 

35 CIMETIDINA 200MG comprimido 2.500 cpr 

36 DEXAMETASONA ELIXIR,1MG/ML 4.000 fra 

37 DEXAMETASONA 0,1% CREME 2.500 tb 

38 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO SOL. 0,4MG/L 3.500 fra 

39 DIPIRONA 500MG comprimido. 100.000 cpr 

40 DIPIRONA GOTAS 10ML. 5.000 fra 

41 DICLOFENACO RESINATO GOTAS 1.000 fra 

42 DICLOFENACO SÓDICO 50MG comprimido 40.000 cpr 

43 DOMPERIDONA 10MG - comprimido. 25.000 cpr 

44 DOMPERIDONA 1MG/ML, suspensão oral, 100ml. 300 fra 

45 

ESCOPOLAMINA,BUTIL.+DIPIRONA SÓDICA 0,67/333, 4MG/ML-

SOL FRASCO COM 20 ML 
2.500 fra 

46 

ESCOPOLAMINA,BUTIL.+DIPIRONA SÓDICA 10/205MG 

COMPRIMIDO 
40.000 cpr 

47 ERITROMICINA,125MG/5ML 300 fra 
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48 ERITROMICINA,ESTEREATO 500MG comprimido. 3.000 cpr 

49 ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 10MG COMPRIMIDO 5.000 cpr 

50 

ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 10MG/ML-SOL FRASCO COM 

20 ML 
500 fra 

51 ESTROGÊNIOS CONGUGADOS 0,625mg/g - creme vaginal 10 bisnaga 

52 ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3mg - comprimido 300 cpr 

53 FLUCONAZOL 150MG cápsula. 25.000 cpr 

54 HIDROXIDO DE ALUMINIO, suspensão oral. 3.000 fra 

55 IODETO DE POTASSIO 20 MG/ML XPE 100 ML. 3.000 fra 

 

LOTE V – MEDICAMENTOS ORAIS –  FARMÁCIA BÁSICA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 IBUPROFENO 600MG, comprimido. 120.000 cpr 

2 IBUPROFENO 50MG/ML, solução. 6.000 fra 

3 IVERMECTINA comprimido 6MG. 3.000 cpr 

4 LORATADINA comprimido 10MG. 40.000 cpr 

5 LORATADINA suspensão oral 1MG/ML 4.000 fra 

6 LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG comprimido. 25.000 cpr 

7 LEVOTIROXINA SÓDICA 88MCG comprimido 3.000 cpr 

8 LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG comprimido. 25.000 cpr 

9 MEBENDAZOL 100MG comprimido. 25.000 cpr 

10 MEBENDAZOL 20MG/ML suspensão oral. 2.500 fra 

11 METOCLOPRAMIDA 10MG comprimido. 35.000 cpr 

12 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML solução oral. 2.500 fra 

13 

METRONIDAZOL 100MG/GMGCREME VAGINAL, Excipiente q.s.p. 

g. Excipientes: água de osmose reversa, ácido cítrico, carmelose sódica, 

metilparabeno e propilparabeno. 

3.000 tb 

14 METRONIDAZOL 250MG comprimido. 50.000 cpr 

15 METRONIDAZOL, BENZOIL 40MG/ML suspensão oral. 1.000 fra 

16 MIKANIA GLOMERATA - xarope 2.500 fra 

17 

MICONAZOL, CREME VAGINAL, Excipiente q.s.p. g. Excipientes: 

água de osmose reversa, ácido cítrico, carmelose sódica, metilparabeno e 

propilparabeno. 

3.000 tb 

18 NEOMICINA + BACITRACINA pomada demartológica. 3.000 tb 

19 NIMESULIDA 100MG comprimido. 55.000 cpr 

20 NIMESULIDA suspensão oral. 2.500 fra 

21 NORFLOXACINO 400MG comprimido. 10.000 cpr 

22 

NISTATINA CREME VAGINAL, Excipiente q.s.p. g. Excipientes: água 

de osmose reversa, ácido cítrico, carmelose sódica, metilparabeno e 

propilparabeno. 

2.500 tb 

23 NISTATINA suspensão oral 100.000UI/ML. 1.000 fra 

24 OMEPRAZOL 20MG capsúlas. 200.000 cpr 

25 PARACETAMOL 200MG/ML solução oral. 5.000 fra 

26 PARACETAMOL 500MG comprimido. 130.000 cpr 

27 PREDNISOLONA,FOSF.SOL.ORAL 1,34MG/ML. 1.000 fra 

28 PERMETRINA 1% loção. 400 fra 

29 POLIVITAMINICO drágeas. 100.000 cpr 

30 PREDNISONA 20MG comprimido. 60.000 cpr 

31 PREDNISONA 5MG comprimido. 40.000 cpr 

32 PROMETAZINA 25MG Ccomprimido 80.000 cpr 

33 RANITIDINA,CLORIDRATO. 150MG -  comprimido 70.000 cpr 

34 SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G - Envelopes 25.000 env. 
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35 SIMETICONA 40MG - comprimido. 40.000 cpr 

36 SIMETICONA 75MG/ML, solução oral 8.000 fra 

37 SORO NASAL - Pediátrico 1.000 fra 

38 SORO NASAL - Adulto 1.000 fra 

39 SECNIDAZOL 1000MG comprimido. 5.000 cpr 

40 SINVASTATINA 20MG comprimido. 180.000 cpr 

41 SALBUTAMOL,SULF.AERO 100/DOSE. 50 fra 

42 SULFADIAZINA DE PRATA 1% creme 1.000 bisnaga 

43 SULFA+TRIMET.400MG+80MG comprimido 25.000 cpr 

44 SULFA+TRIMET.SUSP. 40MG+8MG/ML. SOLUÇÃO ORAL 2.000 fra 

45 SULFATO FERROSO 40MG/FE++  comprimido 120.000 cpr 

46 SULFATO FERROSO GTS. 2.000 fra 

47 SULFATO FERROSO XPE 2.000 fra 

48 VARFARINA 5MG  comprimdo 5.000 cpr 

 

LOTE VI – MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA – ANTI-HIPERTENSIVOS, TRATAMENTO DE 

DIABÉTICOS E ANTICONCEPCIONAIS 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 ACIDO ACETIL SALICILICO 100mg. 250.000 cpr 

2 AMIODARONA 200MG comprimido. 60.000 cpr 

3 ANLODIPINO,BESILATO 5MG comprimido 250.000 cpr 

4 ATENOLOL 25 MG comprimido 200.000 cpr 

5 ATENOLOL 50 MG comprimido 150.000 cpr 

6 CAPTOPRIL 25MG COMP 250.000 cpr 

7 CARVEDILOL 12,5MG comprimido 40.000 cpr 

8 CARVEDILOL 6,25MG comprimido 40.000 cpr 

9 DIGOXINA 0,25MG comprimido. 30.000 cpr 

10 ENALAPRIL,MALEATO 20MG comprimido. 350.000 cpr 

11 ENALAPRIL,MALEATO 5 MG comprimido. 100.000 cpr 

12 ESPIRONOLACTONA comprimido 25MG 50.000 cpr 

13 ETINILESTRADIOL 0,03MG + LEVONORGESTREL 0,15MG  150.000 cpr 

14 FUROSEMIDA 40MG comprimido. 180.000 cpr 

15 GLIBENCLAMIDA 5MG comprimido. 300.000 cpr 

16 GLICLAZIDA comprimido LIB, prolongada 30mg. 20.000 cpr 

17 GLICLAZIDA comprimido LIB, prolongada 60mg. 3.000 cpr 

18 HIDROCLORTIAZIDA 25MG, comprimido. 500.000 cpr 

19 INSULINA HUMANA NPH. 100 fra 

20 INSULINA HUMANA REGULAR. 100 fra 

21 ISOSSORBIDA,DINITRATO comprimido 10MG. 1.000 cpr 

22 ISOSSORBIDA,DINITRATO comprimido 5MG SUBLINGUAL 1.000 cpr 

23 LEVONORGESTREL 0,75MCG comprimido 700 cpr 

24 LOSARTANA POT. 100MG comprimido. 10.000 cpr 

25 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG comprimido. 350.000 cpr 

26 

MEDROXIPROGESTERONA,ACETATO 150MG/ML SUSP. 

INJETÁVEL. 
300 amp 

27 METFORMINA,CLORIDRATO 850MG comprimido. 300.000 cpr 

28 METILDOPA 250MG comprimido. 40.000 cpr 

29 METILDOPA 500MG comprimido. 10.000 cpr 

30 METOPROLOL, SUCCINATO 25MG. 50.000 cpr 

31 METOPROLOL,SUCCINATO 50MG. 25.000 cpr 

32 NIFEDIPINO 20MG comprimido. 100.000 cpr 

33 NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL 50MG+5MG 250 amp 
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SOL.INJET. 

34 NORETISTERONA 0,35 MG comprimido. 25.000 cpr 

35 PROPRANOLOL,CLORIDRATO 40MG comprimido. 250.000 cpr 

 

LOTE VII – MEDICAMENTOS DO ELENCO EXTRA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

ÁCIDO AMINOBENZÓICO; QUERATINA; PANTOTENATO DE 

CÁCLCIO; NITRATO DE TIAMINA; LEVEDURA; CISTINA 60MG + 

20MG + 60MG + 100MG + 20MG + 20MG 

900 cpr 

2 AMANTADINA 100MG. 300 cpr 

3 ANASTROZOL 1 MG COMPRIMIDO 400 cpr 

4 ATORVASTATINA CALCICA 40MG comprimido 900 cpr 

5 ATORVASTATINA CALCICA 80MG 600 cpr 

6 ATORVASTATINA CALCICA 80MG 300 cpr 

7 

BACLOFENO 10MG; excipiente q.s.p. 1 comprimido. Excipientes: 

amido, celulose microcristalina, lactose, dióxido de silício e estearato de 

magnésio. 

3.000 cpr 

8 BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG comprimido 900 cpr 

9 

BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO 50 MCG cápsula com pó para 

inalação. Embalagem com 30 capsulas + inalador. 
12 cx 

10 

BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG INALAÇÃO ORAL Solução  para  

inalação  2,5  mcg  por   dose  liberada  (puff) :  frasco  de  4  mL  (60 

doses  liberadas  (60  puffs)  que equivalem a um mês de tratamento) 

acompanhado do inalador. 

25 fr 

11 

BUPRENORFINA 20 MG  adesivos transdermicos.Cada adesivo 

transdérmico contém 20 mg de buprenorfina (libera 20 microgramas/h). 

Excipientes: ácido levulínico, oleiloleato, povidona, Duro-Tak 387-2 

051(poliacrilato sem ligação cruzada), Duro-Tak 387- 2054 (poliacrilato 

com ligação cruzada), tereftalato de polietileno. A ar ea contendo a 

substância ativa é de 25 cm 2.  Embalagem com 2 unidades. 

40 caixa 

12 

CÁLCIO CITRATO MALATO 250 MG + VITAMINA D3 2,5 MCG 

COMPRIMIDO 
600 cpr 

13 

CÁLCIO, VITAMINA D3, MAGNÉSIO, VITAMINA K2 30mg 

comprimido revestido. 
600 cpr 

14 CARBAMAZEPINA 2% suspenção oral com 100 ml 60 frasco 

15 

CIANOCOBALAMINA 6 MCG + CLORIDRATO DE LEVOLISINA 

100 MG + CLORIDRATO DE LEVOCARNITINA 75 MG + 

CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 2 MG + CLORIDRATO DE 

TIAMINA 5 MG + NICOTINAMIDA 10 MG + RIBOFLAVINA 1 MG 

COMPRIMIDO. Excipientes: fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, 

amido, celulose microcristalina, corante amarelo, dióxido de silício, 

estearato de magnésio, vanilina e manitol.  

250 cpr 

16 

CITALOPRAM 20MG excipientes q.s.p. 1 comprimido. Excipiente: 

celulose micro cristalina, lactose monoidratada, amido (milho), 

croscarmelose sódica, copolividona, estearato de magnésio, opadry 

20H58983 branco (agente de revestimento composto de hiprometose, 

dióxido de titânio, propilenoglicol, hiprolose e talco). 

6.000 cpr 

17 CLOBAZAM 10 MG comprimido 1.200 cpr 

18 CLONAZEPAN 0,25 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL 700 cpr 

19 CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO 1.200 cpr 

20 

CLORIDRATO DE AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 

2,5MG/25MG comprimido  
600 cpr 

21 CLORIDRATO DE BENAZEPRIL + BENSILATO DE ANLODIPINO 900 cpr 
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10MG/5MG capsula dura. 

22 

CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG, excipiente q.s.p. 1 

comprimido. Excipientes: celulose microcristalina, fosfato tricálcico, 

croscarmelose sódica, lactose, estearato de magnésio, dióxido de titânio 

rutilo, óxido de ferro, hidroxipropilmetilcelulose, polietilenoglicol, água 

deionizada. 

900 cpr 

23 

CLORIDRATO DE CIPROEPTADINA 4 MG + TIAMINA (VITAMINA 

B1 - NA FORMA DE CLORIDRATO 0,6 MG + RIBOFLAVINA 

(VITAMINA B2 - NA FORMA DE FOSFATO SÓDICO 0,75 MG + 

PIRIDOXINA (VITAMINA B6 - NA FORMA DE CLORIDRATO 0,67 

MG + NICOTINAMIDA 6,67 MG + ÁCIDO ASCÓRBICO 21,67 MG 

FRASCO 240 ML  

15 frasco 

24 CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,1 MG COMPRIMIDO 700 cpr 

25 

CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MGcápsula gelatinosa dura 

com microgrânulos de liberação modificada. 
900 cpr 

26 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO 9.000 cpr 

27 CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG COMPRIMIDO 1.800 cpr 

28 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO 9.000 cpr 

29 CLORIDRATO DE TRAZODONA 150 MG COMPRIMIDO 600 cpr 

30 CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG COMPRIMIDO 300 cpr 

31 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CAPSULA 3.000 cpr 

32 CLOZAPINA 100 MG COMPRIMIDO 300 cpr 

33 COLECALCIFEROL 50.000 UI comprimido revestivo. 400 cpr 

34 COLECALCIFEROL 7.000 UI comprimido revestivo. 400 cpr 

35 DENOSUMABE 60MG/ML solução injetavel  5 amp 

36 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG comprimido. 600 cpr 

37 DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG comprimido revestido 2.500 cpr 

38 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG comprimido revestido 2.500 cpr 

39 DONEPEZILA 10MG comprimido revestido 300 cpr 

40 DOXASOZINA 2MG COMPRIMIDO 900 cpr 

41 ENZALUTAMIDA 40MG cápsula gelatinosa mole 360 cpr 

42 ESCITALOPRAM 10 MG comprimido. 3.000 cpr 

43 ESCITALOPRAM 15MG COMPRIMIDO 900 cpr 

44 ESCITALOPRAM 20MG COMPRIMIDO 1.500 cpr 

45 

ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG CAPSULA Excipientes: 

ácido tartárico, acácia, hipromelose, dimeticona, talco, hiprolose, 

arragenina, cloreto de potássio, dióxido de titânio, corante amarelo 

crepúsculo, corante indigotina, hipromelose, água purificada.    

300 cpr 

46 

ETORICOXIBE 90 MG. Ingredientes Inativos: Cada comprimido 

revestido de90mg  contém fosfato de cálcio dibásico (anidro), cera de 

carnaúba, croscarmelose sódica, hipromelose, lactose monoidratada, 

estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de titânio e 

triacetato de glicerol 

300 cpr 

47 FENOFIBRATO 250MG capsula dura liberação retardada 600 cpr 

48 

FUMARATO DE FORMOTEROL DE - HIDRATADO 12 MCG + 

BUDESONIDA DE 400 MCG. 
10 fra 

49 

HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 1,25 MG COMPRIMIDO. 

Excipiente: fosfato de cálcio dibásico, amido, dióxido de silício coloidal, 

celulose microcristalina, estearato de magnésio, hipromelose + macrogol, 

dióxido de titânio e água purificada.  

700 cpr 

50 

HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5 MG COMPRIMIDO. 

Excipiente: fosfato de cálcio dibásico, amido, dióxido de silício coloidal, 

celulose microcristalina, estearato de magnésio, hipromelose + macrogol, 

700 cpr 
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dióxido de titânio e água purificada.  

51 

HIDROCLOROTIAZIDA + CLORIDRATO DE AMILORIDA 

50MG/5MG comprimido revestivo. 
1.800 cpr 

52 

IBANDRONATO DE SÓDIO MONOIDRATADO 150MG comprimido 

revestido  
200 cpr 

53 INDAPAMIDA 1,5MG. Comprimido de liberação prolongada. 600 cpr 

54 INSULINA HUMALOG 100 UI/ML. 15 fra 

55 INSULINA LANTUS 100 UI/ML. 15 fra 

56 LEVETIRACETAN 750MG comprimido 900 cpr 

57 LEVOFLOXACINO 750MG comprimido revestido. 600 cpr 

58 

LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDOS Caixa com 20 

comprimidos revestidos de 25 mg de levomepromazina. 
15 cx 

59 

LISINATO DE CETOPROFENO 160 MG  Cápsulas de liberação 

prolongada 
300 cpr 

60 LOSARTANA POTÁSSICA + HIDROCLOROTIAZIDA (100+25MG) 900 cpr 

61 

LUTEÍNA; ZEAXANTINA; VITAMINAS E MINERAIS 10MG 

comprimido revestido, caixa com 60 comprimidos. 
600 cpr 

62 

MACROGOL 3350 + BICARBONATO DE SÓDIO 0,1775 G+ 

CLORETO DE SÓDIO 0,3507 G + CLORETO DE POTASSIO 0,0466 g 

PÓ EM SACHÊ. Cada sachê contém 14 g. Excipiente: sacarina sódica, 

ciclamato de sódio, dióxido de silício e aroma de limão. Caixa com 20 

sachês. 

40 cx 

63 

MALEATO DE ENALAPRIL + BESILATO DE ANLODIPINO 

5MG/10MG capsula dura. 
400 cpr 

64 METFORMINA 500 MG comprimido revestido. 5.500 cpr 

65 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg com 50 comprimidos 36 Cx 

66 MIRTAZAPINA 30MG COMPRIMIDO 1.200 cpr 

67 

NALTREXONA 50 MG COMPRIMIDO Excipiente: lactose, celulose 

microcristalina, crospovidona, dióxido de silício coloidal, estearato de 

magnésio, opadry amarelo claro 

300 cpr 

68 OLANZAPINA 5 MG comprimido revestido. 900 cpr 

69 

OMEGA 3 (1120 MG DE OLEO DE PEIXE)CAPSULAS 

GELATINOSAS. EMBALAGEM COM 30 CAPSULA 
30 cx 

70 

OXCARBAMAZEPINA 60 MG/ML FRASCO. Cada 1mL de suspensão 

oral contém 60 mg de oxcarbazepina. Excipientes: celulose dispersível, 

metilparabeno, estearato de macrogol 400, propilenoglicol, propilparabeno, 

sacarina sódica, ácido sórbico, solução de sorbitol, ácido ascórbico e 

aroma amarelo limão-ameixa. 

150 frasco 

71 OXCARBAZEPINA 300 MG comprimido. 1.800 cpr 

72 OXCARBAZEPINA 600 MG comprimido. 1.800 cpr 

73 OXIBUTININA 5MG comprimido 1.800 cpr 

74 

PANTOPRAZOL 40MG: na forma de pantoprazol sódico sesquiidratado. 

Excipientes q.s.p. 1 comprimido (carbonato de sódio, citrato de trietila, 

óxido de ferro amarelo, crospovidona, dióxido de silício coloidal, dióxido 

de titânio, estearato de cálciomanitol, hipromelose, macrogol, polímero do 

ácido metacrílico e acrilato de etila, povidona). 

900 cpr 

75 PERICIAZINA 4% FRASCO COM 20 ML 50 fra 

76 

PREGABALINA 150MG. Composição: Cada cápsula de150 MG contém 

150 mg de pregabalina, respectivamente. Excipientes: lactose 

monoidratada, amido de milho e talco. 

600 cpr 

77 

PREGABALINA 75MG Composição: Cada cápsula de 75 MG contém 75 

mg de pregabalina, respectivamente. Excipientes: lactose monoidratada, 

amido de milho e talco. 

600 cpr 
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78 PRIMIDONA 100MG capsula dura 600 cpr 

79 PROPAFENONA 300MG comprimido revestido. 1.000 cpr 

80 

RISEDRONATO SÓDICO 35MG comprimido revestido de liberação 

retardada 
400 cpr 

81 RISPERIDONA 1MG/ML- FR 30ML. 50 fr 

82 RIVAROXABANA 20 MG comprimido. 1.680 cpr 

83 ROSUVASTATINA 10MG comprimido revestido 1.500 cpr 

84 ROSUVASTATINA 5MG comprimido revestido 1.500 cpr 

85 

SILIMARINA 100mg comprimido revestido embalagem com 30 

comprimidos. 
800 cpr 

86 SITAGLIPTINA 100 MG comprimido 900 cpr 

87 

SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850 MG comprimido 

revestido. 
900 cpr 

88 

SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO SÓDICO DE 

CONDROITINA 1,2G. Excipientes: polietilenoglicol 400, bicarbonato de 

sódio, ácido cítrico anidro, sacarina sódica, ciclamato sódico, aspartame e 

essência de limão. Sachês de 4,135g cada. 

300 unid 

89 

SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG comprimidos 

revestidos. 
300 cpr 

90 

SUPLEMENTO ALIMENTAR A BASE DE AMINOACIDOS DE 

CADEIA RAMIFICADA:  967MG DE L-LEUCINA + 511 MG DE L-

ISOLEUCINA + 505 MG DE VALINA INDICADO PARA O GANHO 

DE MASSA MUSCULAR. EMBALAGEM COM 150 CAPSULAS 

5 unid 

91 

SUPLEMENTO ALIMENTAR A BASE DE CREATINA 

MONOIDRATADA (ARGININA, GLICINA E METIONINA), 

INDICADA PARA GANHO DE MASSAR CORPORAL. 

EMBALAGEM COM 300 GR 

15 unid 

92 TAMOXIFENO 20 MG COMPIMIDO 600 cpr 

93 TIMOMODULINA 20MG/5ml. 50 fra 

94 

TOPIRAMATO 100MG comprimido revestido. Excipientes: Lactose, 

celulose microcristalina, colpovidona, amidoglicolato sódico, amido, 

dióxido de silício, estearato de magnésio vegetal, hidroxipropilmeticulose, 

polietilenoglicol, dióxido de titânio, álcool etílico, água deionizada. 

600 cpr 

95 TOPIRAMATO 50MG COMPRIMIDO 600 cpr 

96 VALPROATO DE SODIO 50MG/ML xarope 50 frasco 

97 VENLAFAXINA 150MG CAPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 600 cpr 

98 

VITAMINA B1 (NITRATO DE TIAMINA) 100 MG + VITAMINA B6 

(CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 100 MG + VITAMINA B12 

(CIANOCOBALAMINA)  5.000 MCG COMPRIMIDO.Excipientes:  

carbonato  de  cálcio,  celulose  microcristalina,  cera  alba,  cera  de  

carnaúba,  galactomanan,  carmelose  sódica,  amidoglicolato  de  sódio,  

dióxido  de  silício,  dióxido  de  titânio, estearato de magnésio, farinha de 

trigo, gelatina, glicerol, goma arábica, hietelose, laca vermelha, lactose, 

povidona, sacarose, talco 

600 cpr 

99 ZOPICLONA 7,5 MG COMPRIMIDO 90 cpr 

 

LOTE VIII – MATERIAIS E SOLUÇÕES HOSPITALARES  MEDICAMENTOS DO ELENCO 

EXTRA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

ÁGUA OXIGENADA, 10 volume, solução tópica, embalagem frasco com 

1000ml. 
10 unid 

2 ÁGUA PARA INJEÇÃO, solução injetável, frasco com 10ml. 2.500 unid 

3 ALCOOL 70%, solução, frasco plástico transparente, frasco de 1000ml. 1.800 unid 
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4 

ALCOOL EM GEL, a 70%, fragrância agradável, para assepsia das mãos, 

com dados do fabricante, data de fabricação, Galão com 5 litros 
5 unid 

5 

ALCOOL EM GEL, a 70%, fragrância agradável, para assepsia das mãos, 

embalagem de 500 ml cada, com dados do fabricante, data de fabricação,  
300 fra 

6 ALCOOL IODADO 0,1%, frasco plástico opaco, embalagem com 1000ml. 300 unid 

7 

CAL SODADA Composição: Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, 

água e etil violeta com nítida viragem de cor. Galão com 5 kg 
1 galão 

8 

DERMO SUAVE TÓPICO 10% IODOPOVIDONA que equivale a 1% de 

iodo ativo solução aquosa, uso tópico, frasco com 1000ml. 
160 fra 

9 

DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%, sabonete líquido; antiséptico; 

embalagem 1000ml. 
160 fra 

10 ÉTER SULFÚRICO, embalagem em vidro, quantidade 1000ml. 12 fra 

11 

FIXADOR AUTOMÁTICO, concentrado, conjunto para preparar 38 litros, 

caixa com duas doses de 19litros. 
12 unid 

12 

FIXADOR CITOLÓGICO 100ML solução spray para fixação de 

esfregaços  vaginais. 
100 unid 

13 

FORMOL, PA, 40%. Embalagem: frasco de vidro com 1000 ml , com 

dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de 

validade. 

12 unid 

14 

GEL ECG, ULTRASOM, gel condutor, sem sais, incolor, inodoro, não 

gorduroso, umectante, solúvel em água e pH neutro; frasco com 5kg. 
50 unid 

15 

GLICERINA LIQUIDA, frasco plástico opaco; embalagem: frasco com 1 

litro. 
5 fra 

16 

LIMPA SISTEMA para processadora automática; embalagem: frasco de 1 

litro. 
5 fra 

17 

PORTA LÂMINA TIPO FRASCO PLASTICO PARA 3 LÂMINAS. 

Fabricado em polipropileno (PP) transparente, com divisórias internas para 

armazenamento de 03 lâminas e tampa rosqueável. 

100 unid 

18 

REFIL PARA DISPENSE DE ALCOOL GEL 70 %. Refil com 800 ml, 

com válvula de escape com fragrância agradável para assepsia das mãos, 

com dados do fabricante e data de fabricação. 

50 unid 

19 

REVELADOR PARA PROCESSADORA automática de raio X, 

concentrado para fazer 38 litros (2 doses de 19litros), com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 

validade. 

20 fra 

20 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%/ML, solução injetável, 

límpida, estéril, apirogênica, ampola em PVC, transparente, ampola com 

10ml. 

2.000 amp 

21 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%/ML, solução injetável, 

límpida, estéril, apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema fechado, 

frasco com 100ml. 

1.000 fra 

22 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%/ML, solução injetável, 

límpida, estéril, apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema fechado, 

frasco com 250ml. 

4.000 fra 

23 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%/ML, solução injetável, 

límpida, estéril, apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema fechado, 

frasco com 500ml. 

10.000 fra 

24 

SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, solução injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema fechado, frasco com 

250ml. 

1.000 fra 

25 

SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, solução injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema fechado, frasco com 

500ml. 

6.000 fra 
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26 

SOLUÇÃO DE MANITOL 200, solução injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema fechado, frasco com 

200ml. 

200 fra 

27 

SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO 8,6MG/ML + 0,3MG/ML + 

0,33MG/ML, solução injetável, límpida, estéril, apirogênica, bolsa em 

PVC, transparente sistema fechado, frasco com 500ml. 

7.000 fra 

28 

SOLUÇÃO DEGERMANTE, iodopovidona (PVPI), solução iodo 

pensoativo, concentração a 10% (teor de iodo 1%), forma farmacêutica, 

embalagem de 1000ml. 

240 fra 

29 

SOLUÇÃO GLICO-FISIOLOGICA (40,0 + 1,8) MG/ML solução 

injetável, límpida, estéril, apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema 

fechado, frasco com 500ml. 

10.000 fra 

30 VASELINA LÍQUIDA  1000 ML 1 fra 

31 VASELINA SÓLIDA 400 GR. 1 pote 

 

LOTE IX – MEDICAMENTOS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 CEFALOTINA 1 G PÓ INJ FA VD INC + ampola DIL. 10.000 amp 

2 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G Pó sol. Injet., IV  10 ML. 10.000 amp 

3 CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG sol. injet. IV  amp.10 ML. 500 amp 

4 DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML solução injetável, amp. 2 ML. 1.000 amp 

5 DICLOFENACO, DIETILAMÔNIO 11,6MG/G - gel - 60GR. 60 tb 

6 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML sol. injetável, amp.2 ML. 20.000 amp 

7 EFEDRINA 50MG/ML solução injetável, ampola 1ML. 150 amp 

8 ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,2ML IV/SC. 100 amp 

9 EPINEFRINA 1 MG/M solução injetável, ampola 1 ML. 3.000 amp 

10 FENOTEROL GTS 20ML (G). 150 fra 

11 FITOMENADIONA 10 MG/ML sol.Injet., EV/IM amp.1 ML. 1.000 amp 

12 

FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO 

MONOBÁSICO (0,06g/ML + 0,16g/ML) - Fleet Glicerinado 
700 unid 

13 FUROSEMIDA 10 MG/ML solução injetável, amp.2 ML. 8.000 amp 

14 GENTAMICINA 10 MG/ML solução injetável, amp. 2 ML. 1.000 amp 

15 GENTAMICINA 40MG/ML solução injetável, amp.2 ML. 2.000 amp 

16 GENTAMICINA 80MG/ML solução injetável, amp. 2 ML. 3.000 amp 

17 GLICONATO DE CALCIO 100 MG/ML sol.Injet.amp.10 Ml 300 amp 

18 GLICOSE 25% solução injetável, ampola PL INC X 10 ML. 3.000 amp 

19 GLICOSE 50% solução injetável, ampola PL INC X 10 ML. 3.000 amp 

20 

HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25 ML sol.Inj. amp. 0,25 ML 

Subcutanea. 
6.000 amp 

21 HIDROCORTISONA 100 MG PÓ LIOF SOL. INJ FA 2 ML. 4.500 amp 

22 HIDROCORTISONA 500 MG PÓ SOL. INJ  FA4 ML. 7.000 amp 

23 IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL INAL 20ML ATROV. 400 fra 

24 METILERGOMETRINA,MALEATO 0,2 MG/ML sol.injet.amp.1ML. 1.500 amp 

25 METOPROLOL, SUCCINATO, Sol.Injet. 1MG/ML. 50 amp 

26 METRONIDAZOL 5 MG/ML SIST FECH X 100 ML. 500 amp 

27 NEOSTIGMINE 0,5 MG/ML SOL. INJ ampola AMB X 1 ML 1.000 amp 

28 NOREPINEFRINA, CLORID., Sol.Injet.1MG/ML amp. 4 ML. 500 amp 

29 NORIPURUM 20 MG/ML sol. injetável, EV amp. 5 ML. 150 amp 

30 OCITOCINA 5 UI/ML SOL. INJ ampola AMB X 1 ML. 1.000 amp 

31 OMEPRAZOL 40 MG PÓ LIOF solução injet., IV amp.10 ML. 1.500 amp 

32 ONDANSENTRONA (CLORIDRATO) ampola 4 MG/2 ML. 2.000 amp 

33 OXACILINA 500MG PÓ LIOF solução injetável, FA 3 ML. 2.500 amp 
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34 PIRACETAM 200 MG/ML solução injetável, amp.5 ML. 400 amp 

35 PROMETAZINA, cloridr. 25 MG/ML sol. Injet. amp. 2 ML. 2.000 amp 

36 SULFATO DE MAGNESIO 50% sol.injetável, amp.10 ML. 200 amp 

37 SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML sol. Inj.1 ML. 250 amp 

38 VITELINATO DE PRATA 10% - 5ml 50 fra 

 

LOTE X – MEDICAMENTOS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML solução injet. amp.5 ML. 5.000 amp 

2 ACIDO TRANEXÃMICO 5 PCC solução injet. 5 ML amp. 1.000 amp 

3 AMICACINA 500 MG solução injetável, amp.2 ML. 800 amp 

4 AMINOFILINA 24 MG/ML solução injetável, amp.10 ML. 700 amp 

5 AMIODARONA 50 MG/ML solução injetável, amp.3 ML. 700 amp 

6 AMPICILINA 1 G PO solução injetável,  amp.5 ML. 3.000 amp 

7 AMPICILINA 500 MG PO solução injetável,  amp.5 ML. 850 amp 

8 ANTI-RHO - IMUNOGLOBULINA solução injetável 40 amp 

9 ATRACÚRIO, BESILATO 10MG/ML - 5ML solução invetv 300 amp 

10 ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML sol. injet. amp.1 ML. 1.200 amp 

11 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO INJ FA  2.500 amp 

12 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI S.Injt.10 ML. 500 amp 

13 BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 S.Injt.10 ML. 50 amp 

14 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % sol.injet., amp.10 ML. 300 amp 

15 BROMETO DE ROCURÔNIO 10 MG/ML AMP. C/ 5 ML. 200 amp 

16 BROMOPRIDA 5MG/ML sol.injetável, IM/IV amp. 2 ML. 500 amp 

17 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML FA1ML. 700 amp 

18 

BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA 4 MG 5 ML FA 5 

ML. 
10.000 amp 

19 CETOPROFENO 50 MG/ML sol.injet., IM amp.2 ML. 5.000 amp 

20 CETOPROFENO 50 MG/ML sol.injetável, EV amp. 2 ML. 2.500 amp 

21 CIMETIDINA 150 MG/ML solução injetável, amp.2 ML. 4.000 amp 

22 CIPROFLOXACINO 2 MG/ML SIST FECH X 200 ML. 1.500 amp 

23 CLONIDINA 150 MCG/ML. AMPOLA COM 1 ML 100 amp 

24 CLOR.DE DOPAMINA 5MG/ML sol. injetável, amp.10ML. 300 amp 

25 CLOR.DE ETILEFRINA 10 MG/ML sol. injet., CT amp.1 ML. 1.500 amp 

26 CLOR.DE HIDRALAZINA 20MG/ML SOL.INJN amp. 1ML. 450 amp 

27 CLOR.METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML sol. inj. amp.2 ML. 4.800 amp 

28 CLOR.RANITIDINA 25 MG/ML solução injet.amp.2 ML. 4.000 amp 

29 CLORANFENICOL 1000 MG Pó Sol.Injet.amp.10 ML. 500 amp 

30 CLORETO DE POTÁSSIO 10% sol.Injet. amp.10 ML. 500 amp 

31 CLORETO DE SÓDIO 20 % sol.Injet., amp.10 ML. 500 amp 

32 CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG solução injetável. 100 amp 

33 

CLORIDRATO DE BUPIVACAINA + EPINEFRINA 0,5%  AMPOLA 

20 ML. 
600 frasco 

34 

CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5 MG/ML + GLICOSE 80 MG/ML 

solução injet. amp.4ML. 
1.000 amp 

35 

CLORIDRATO DE LIDOCAINA + EPINEFRINA 2 % AMPOLA COM 

20 ML. 
1.000 frasco 

36 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10% - Spray 10 amp 

37 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% sol.injet., FRASCO COM 20 ML 2.000 frasco 

38 

CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/G GEL. Bisnaga com 30 

gramas. 
400 unid 

39 COMPLEXO B solução injetável, ampola VD AMB X 2 ML. 5.000 amp 
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40 DEXAMETASONA 2 MG/ ML solInjet. amp.1 ML. 6.000 amp 

41 DEXAMETASONA 4 MG/ ML sol. injet., amp.2,5 ML. 10.000 amp 

42 DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML sol. Injet., amp. 3 ML. 10.000 amp 

43 DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA. 1.500 amp 

44 DOBUTAMINA 250MG/20ML. 150 amp 

 

LOTE XI – MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONTROLADOS - PORTARIA 344/98 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 CETAMINA - S(+) 50 MG/ML solução injet. Amp.10 ML. 150 amp 

2 CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML S. injet, amp10 ML. 200 amp 

3 CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML Sol. Inj.amp 2 ML. 700 amp 

4 

CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1%+CLORIDRATO DE 

FENILEFRINA 0,1% SOL.OFT.ESTÉRIL. 
50 fra 

5 CLORPROMAZINA,clor. 5MG/ML S.Inj., amp. 5ML 500 amp 

6 DIAZEPAN 5 MG/ML solução injetável, ampola VD X 2 ML. 3.000 amp 

7 ETOMIDATO 2MG/ML. Ampola com 10 mL. 200 frasco 

8 FENITOÍNA SÓDICA solução injetável, 50MG/ML amp. 350 amp 

9 FENOBARBITAL 100 MG/ML solução injetável, amp. 2 ML. 1.500 amp 

10 

FENTANILA, CITRATO SOLUÇÃO INJETÁVEL 78,5MG/ML 

(EQUIVALENTE A 50MCG DE FENTANILA). - USO ESPINHAL / IV 

2ML INJETÁVEL - uso espinhal: citrato de fentanila 78,5mcg 

(equivalente a 50mcg de fentanila). Excipientes q.s.p.ampolas de 2ml 

700 amp 

11 FLUMAZENIL 0,1MG/ML solução injetável, amp  5 ML. 50 amp 

12 HALOPERIDOL 5 MG/ML solução injetv, ampola  X 1 ML. 1.000 amp 

13 MIDAZOLAM 15 MG solução injetv, ampola 15MGX 3 ML. 700 amp 

14 

MISOPROSTOL 200 MCG COMPRIMIDO VAGINAL. Composição: 

Dióxido de silício coloidal, Lactose spray dried, Estearato de magnésio, 

Croscarmelose sódica. 

30 cpr 

15 PROPOFOL 10 MG/ML EMU INJ ampola VD INC 20 ML. 200 amp 

16 

SEVOFLURANO 1MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA. Frasco com 250 

mL 
5 amp 

17 SULFATO DE MORFINA 0,2MG/ML Sol.Inj.,amp.1ML. 500 amp 

18 SULFATO DE MORFINA 10MG/ML S.Inj.amp.2ML. 1.000 amp 

19 SULFATO DE MORFINA 1MG/ML Sol.Inj.l,amp.2ML. 10 amp 

20 TRAMADOL 50 MG/ML solução injetável, amp.2 ML. 2.000 amp 

 

LOTE XII – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

AGULHA DESCARTAVEL, dimensões 13 x 0,33mm, de coleta de 

sangue, para sistema a vacuo, de uso unico, estéril, caixa com 100 

unidades. 

15 cx 

2 

AGULHA DESCARTAVEL, dimensões 13 x 4,5mm, de coleta de sangue, 

para sistema a vacuo, de uso unico, estéril, caixa com 100 unidades. 
60 cx 

3 

AGULHA DESCARTAVEL, dimensões 25 x 7mm, de coleta de sangue, 

para sistema a vacuo, de uso unico, estéril, , caixa com 100 unidades. 
150 cx 

4 

AGULHA DESCARTAVEL, dimensões 25 x 8mm, de coleta de sangue, 

para sistema a vacuo, de uso unico, estéril, caixa com 100 unidades. 
150 cx 

5 

AGULHA DESCARTAVEL, dimensões 30 x 7mm, de coleta de sangue, 

para sistema a vacuo, de uso unico, estéril,caixa com 100 unidades. 
200 cx 

6 

AGULHA DESCARTAVEL, dimensões 30 x 8mm, de coleta de sangue, 

para sistema a vacuo, de uso unico, estéril, caixa com 100 unidades. 
200 cx 

7 

AGULHA DESCARTAVEL, dimensões 40 x 12mm, de coleta de sangue, 

para sistema a vacuo, de uso unico, estéril, caixa com 100 unidades. 
150 cx 
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8 

AGULHA hipodermica, 20 x 5,5mm, descartavel, estéril, atoxica, 

apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, caixa 

com 100 unidades 

200 cx 

9 

AGULHA TUOHY EPIDURAL 17g X 90 mm,  descartável, estéril, 

atóxica, apirogenica, Embalagem individual.  
70 unid 

10 

AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 22g x 3½", descartável, 

estéril, atóxica, apirogenica, com bisel tipo "quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, cânula de parede fina, canhão luer lok. 

150 unid 

11 

AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 23g x 3½", descartável, 

estéril, atóxica, apirogenica, com bisel tipo "quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, cânula de parede fina, canhão luer lok 

150 unid 

12 

AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 25g x 3½", descartável, 

estéril, atóxica, apirogenica, com bisel tipo "quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, cânula de parede fina, canhão luer lok. 

500 unid 

13 

AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 26g x 3½", descartável, 

estéril, atóxica, apirogenica, com bisel tipo "quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, cânula de parede fina, canhão luer lok. 

200 unid 

14 

AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 27g x 3½", descartável, 

estéril, atóxica, apirogenica, com bisel tipo "quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, cânula de parede fina, canhão luer lok 

50 unid 

15 CATETER EPIDURAL 16G. Embalagem individual. 70 unid 

16 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 14G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, atraumática, bisel trifacetado, tipo 

uso descartável, estérilidade estéril. 

2.000 unid 

17 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 16G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, atraumática, bisel trifacetado, tipo 

uso descartável, estérilidade estéril. 

2.000 unid 

18 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 18G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, atraumática, bisel trifacetado, tipo 

uso descartável, estérilidade estéril. 

3.000 unid 

19 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 20G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, atraumática, bisel trifacetado, tipo 

uso descartável, estérilidade estéril.. 

5.000 unid 

20 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 22G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, atraumática, bisel trifacetado, tipo 

uso descartável, estérilidade estéril. 

10.000 unid 

21 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 24G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, atraumática, bisel trifacetado, tipo 

uso descartável, estérilidade estéril. 

8.000 unid 

22 KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 5FX13 CM 7 unid 

23 KIT CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 7FX20 CM 15 unid 

24 

KIT DRENAGEM MEDIASTINAL DE 22mm composto de: 1 dreno de 

tórax em pvc atóxico, transparente, flexível, multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 adaptadores tipo Luer, 1 tubo extensor de pvc 

siliconizado, atóxico, flexível, transparente, de fácil ordenha, com 1,20 m 

de comprimento e pinça corta fluxo. 1 frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de transporte, capacidade para 2000 ml. 

10 unid 

25 

KIT DRENAGEM MEDIASTINAL DE 24mm composto de: 1 dreno de 

tórax em pvc atóxico, transparente, flexível, multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 adaptadores tipo Luer, 1 tubo extensor de pvc 

siliconizado, atóxico, flexível, transparente, de fácil ordenha, com 1,20 m 

de comprimento e pinça corta fluxo. 1 frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de transporte, capacidade para 2000 ml. 

10 unid 
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26 

KIT DRENAGEM MEDIASTINAL DE 26mm composto de: 1 dreno de 

tórax em pvc atóxico, transparente, flexível, multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 adaptadores tipo luer, 1 tubo extensor de pvc 

siliconizado, atóxico, flexível, transparente, de fácil ordenha, com 1,20 m 

de comprimento e pinça corta fluxo. 1 frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de transporte, capacidade para 2000 ml. 

10 unid 

27 

KIT DRENAGEM MEDIASTINAL DE 28mm composto de: 1 dreno de 

tórax em pvc atóxico, transparente, flexível, multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 adaptadores tipo luer, 1 tubo extensor de pvc 

siliconizado, atóxico, flexível, transparente, de fácil ordenha, com 1,20 m 

de comprimento e pinça corta fluxo. 1 frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de transporte, capacidade para 2000 ml. 

10 unid 

28 

KIT DRENAGEM MEDIASTINAL DE 32mm composto de: 1 dreno de 

tórax em pvc atóxico, transparente, flexível, multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 adaptadores tipo luer, 1 tubo extensor de pvc 

siliconizado, atóxico, flexível, transparente, de fácil ordenha, com 1,20 m 

de comprimento e pinça corta fluxo. 1 frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de transporte, capacidade para 2000 ml. 

10 unid 

29 

KIT DRENAGEM MEDIASTINAL de 36mm composto de: 1 dreno de 

tórax em pvc atóxico, transparente, flexível, multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 adaptadores tipo luer, 1 tubo extensor de pvc 

siliconizado, atóxico, flexível, transparente, de fácil ordenha, com 1,20 m 

de comprimento e pinça corta fluxo. 1 frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de transporte, capacidade para 2000 ml. 

10 unid 

30 

KIT DRENAGEM MEDIASTINAL de 38mm composto de: 1 dreno de 

tórax em pvc atóxico, transparente, flexível, multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 adaptadores tipo luer, 1 tubo extensor de pvc 

siliconizado, atóxico, flexível, transparente, de fácil ordenha, com 1,20 m 

de comprimento e pinça corta fluxo. 1 frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de transporte, capacidade para 2000 ml. 

10 unid 

31 

SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, 

n.º 19. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 

dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 

estérilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

2.000 unid 

32 

SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, 

n.º 21. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 

dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 

estérilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

5.000 unid 

33 

SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, 

n.º 23. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 

dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 

estérilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

8.000 unid 

34 

SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, 

n.º 25. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 

dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 

estérilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

12.000 unid 

35 

SERINGA 1 ML transparente, estéril, em polipropileno,descartável, 

atóxica, êmbolo com pistão lubrificado, apirogênica , atraumática, cilindro 

reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml; de 1 

ml; com números e traços legíveis, com anel de retenção que impeça o 

30.000 unid 
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desprendimento do embolo do cilindro, com agulha 13x0,45, modelo 

trifacetada e q garanta conexões seguras,flange c/ formato devidamente 

adequadoe ajustado ao cilindro, sem rebarbas e arestas. 

36 

SERINGA de 10ml, descartável, com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e 

tracos legíveis, com anel de retenca o que impeça o desprendimento do 

embolo do cilindro, BICO SEM ROSCA e que garanta conexoes seguras, 

flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado 

ao cilindro. 

50.000 unid 

37 

SERINGA de 20ml, descartável, com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e 

tracos legíveis, com anel de retenca o que impeça o desprendimento do 

embolo do cilindro, BICO SEM ROSCAe que garanta conexoes seguras, 

flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado 

ao cilindro. 

25.000 unid 

38 

SERINGA de 3ml, descartável, com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e 

tracos legíveis, com anel de retenca o que impeça o desprendimento do 

embolo do cilindro, BICO SEM ROSCA e que garanta conexoes seguras, 

flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado 

ao cilindro 

40.000 unid 

39 

SERINGA de 5ml, descartável, com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e 

tracos legíveis, com anel de retenca o que impeça o desprendimento do 

embolo do cilindro, BICO SEM ROSCA e que garanta conexoes seguras, 

flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado 

ao cilindro. 

50.000 unid. 

40 

TUBO cirúrgico de látex natural fino n.º 200 resistente a traçao, sem 

emendas, não esteril, compativel com processo de esterilizaçao a vapor.a 

embalagem devera conter prazo de validade, n.º do lote, fabricaçao e 

procedencia.isento de registro no ms. Fabricado com látex 100% puro. 

Pacote com 15 metros 

10 pct 

41 

TUBO DE SILICONE modelo 204, dimensões 6mm interno x 12mm 

externo, não estéril, parede interna lisa e espessura uniforme, semi 

transparente e com alta flexibilidade e extrema resistência a tração; estável 

a temperaturas de: -20°C a 200°C; embalagem rolo com 15metros. 

10 unid 

42 

TUBO DE SILICONE modelo 205, dimensões 8mm interno x 11,5mm 

externo, não estéril, parede interna lisa e espessura uniforme, semi 

transparente e com alta flexibilidade e extrema resistência a tração; estável 

a temperaturas de: -20°C a 200°C; embalagem rolo com 15metros. 

7 unid 

 

LOTE XIII – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

CAIXA COLETORA, para matérias perfuro cortantes, capacidade para 07 

litros, resistente a perfurações, com revestimento impermeabilizante, 

contendo fundo rígido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e 

bandeja coletora de resíduos líquidos; caixa de cor amarela e conter 

simbologia de acordo com a codificação, em conformidade com as normas 

ABNT NBR 13853.  

100 unid 

2 CAIXA COLETORA, para matérias perfuro cortantes, capacidade para 13 600 unid 
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litros, resistente a perfurações, com revestimento impermeabilizante, 

contendo fundo rígido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e 

bandeja coletora de resíduos líquidos; caixa de cor amarela e conter 

simbologia de acordo com a codificação, em conformidade com as normas 

ABNT NBR 13853.  

3 

CAIXA COLETORA, para matérias perfuro cortantes, capacidade para 20 

litros, resistente a perfurações, com revestimento impermeabilizante, 

contendo fundo rígido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e 

bandeja coletora de resíduos líquidos; caixa de cor amarela e conter 

simbologia de acordo com a codificação, em conformidade com as normas 

ABNT NBR 13853.  

1.000 unid 

4 

CLAMP UMBILICAL, descartável, confeccionado em plástico resistente, 

estéril, com abertura asséptica, em papel grau cirúrgico, embalagem 

unitária, contendo dados de identificação, procedência, data de validade, 

número do lote e registro no Ministério da Saúde. 

1.000 unid 

5 ECRAN PARA CHASSI 35 X 43 para processadora de raio-x automatica. 2 unid 

6 

FILME, radiologico, dimensões 18 x 24cm. Embalagem: caixa com 100 

películas. 
35 cx 

7 

FILME, radiologico, dimensões 24 x 30cm. Embalagem: caixa com 100 

películas. 
35 cx 

8 

FILME, radiologico, dimensões 30 x 40cm. Embalagem: caixa com 100 

películas. 
40 cx 

9 

FILME, radiologico, dimensões 35 x 35cm. Embalagem: caixa com 100 

películas. 
40 cx 

10 

FILME, radiologico, dimensões 35 x 43cm. Embalagem: caixa com 100 

películas. 
30 cx 

11 

FIO CAT GUT CROMADO 0 com 75cm de comprimento, agulha de 4cm 

e ½ circulo, cilíndrica, caixa com 24 unid. 
70 cx 

12 

FIO CAT GUT CROMADO 1 com 75cm de comprimento, agulha de 4cm 

e ½ circulo, cilíndrica, caixa com 24 unid. 
50 cx 

13 

FIO CAT GUT CROMADO 2-0 com 75cm de comprimento, agulha de 

4cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa com 24 unid. 
70 cx 

14 

FIO CAT GUT CROMADO 3-0 com 75cm de comprimento, agulha de 

4cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa com 24 unid. 
35 cx 

15 

FIO CAT GUT CROMADO 4-0 com 75cm de comprimento, agulha de 

3cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa com 24 unid. 
20 cx 

16 

FIO CAT GUT CROMADO 5-0 com 70cm de comprimento, agulha de 

2cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa com 24 unid. 
20 cx 

17 

FIO CAT GUT CROMADO 6-0 com 70cm de comprimento, agulha de 

2cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa com 24 unid. 
10 cx 

18 

FIO CAT GUT SIMPLES 0, com agulha 3cm cilíndrica 3/8, caixa com 24 

unid. 
50 cx 

19 

FIO CAT GUT SIMPLES 1, com agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa com 24 

unid. 
50 cx 

20 

FIO CAT GUT SIMPLES 2-0, com agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa com 

24 unid. 
50 cx 

21 

FIO CAT GUT SIMPLES 3-0, com agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa com 

24 unid. 
30 cx 

22 

FIO CAT GUT SIMPLES 4-0, com agulha 3cm cilíndrica ½, caixa com 24 

unid. 
30 cx 

23 

FIO CAT GUT SIMPLES 5.0, com agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa com 

24 unid. 
15 cx 

24 FIO CAT GUT SIMPLES 6.0, com agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa com 15 cx 
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24 unid. 

25 FIO DE ALGODÃO 0 agulha 4cm 1/2 classe A, caixa com 24unid. 8 cx 

26 FIO DE ALGODÃO 2.0 agulha 3cm 3/8 classe A, caixa com 24 unid. 8 cx 

27 FIO DE ALGODÃO 3.0 agulha 2cm 1/2 classe A, caixa com 24 unid. 8 cx 

28 FIO DE ALGODÃO 4.0 agulha 2cm 1/2 classe A, caixa com 24 unid. 8 cx 

29 FIO LINHO 0 agulha 4cm 3/8 classe A, caixa com 24 unid. 15 cx 

30 FIO LINHO 2.0 agulha 2cm 3/8 classe A, caixa com 24 unid. 15 cx 

31 FIO LINHO 3.0 agulha 2cm 3/8 classe A, caixa com 24 unid. 15 cx 

32 FIO NYLON 0 com agulha 3,0 cm cilindríca 3/8, caixa com 24 unid. 50 cx 

33 FIO NYLON 1 com agulha 3cm cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 80 cx 

34 FIO NYLON 2-0 com agulha 3cm cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 80 cx 

35 FIO NYLON 3-0 com agulha 3,5cm cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 120 cx 

36 FIO NYLON 4-0 com agulha 3cm cilíndrica ½, caixa com 24 unid. 100 cx 

37 FIO NYLON 5-0 com agulha 3cm cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 50 cx 

38 

FIO POLIGLACTINA 910  N 3.0, com agulha 3cm 3/8 classe A, caixa 

com 24 unid. 
10 cx 

39 

FIO POLIGLACTINA 910 N 0, com agulha 4cm 1/2 classe A, caixa com 

24 unid. 
10 cx 

40 

FIO POLIGLACTINA 910 N 1, com agulha 4cm 1/2 classe A, caixa com 

24 unid. 
15 cx 

41 

FIO POLIGLACTINA 910 N 2.0, com agulha 3cm 3/8 classe A, caixa 

com 24 unid. 
15 cx 

42 

FIO POLIPROPILENO 0 com agulha 4cm 1/2 classe A, caixa com 24 

unid. 
15 cx 

43 

FIO POLIPROPILENO 1 com agulha 4cm 1/2 classe A, caixa com 24 

unid. 
15 cx 

44 

FIO POLIPROPILENO 2.0 com agulha 4cm 1/2 classe A,  caixa com 24 

unid. 
15 cx 

45 

FIO POLIPROPILENO 3.0 com agulha 3cm 3/8 classe A, caixa com 24 

unid. 
15 cx 

46 

KIT MARCADOR DE CHUMBO NUMERICO COM BASE EM PVC 

COM ESPESSURA DE 3MM, ALTURA DE 10MM, 

ACONDICIONADO EM ESTOJO CONTENDO CINCO ALGARISMOS 

DE CADA, TOTALIZANDO 50 NÚMEROS. ACOMPANHA 

CANALETA PARA COMPOSIÇÃO DAS PALAVRAS, MAIS LETRAS 

D E E 

2 kit 

47 

KIT MARCADORES DE CHUMPO ALFABETICO COM BASE EM 

PVC BRANCO COM 3MM DE ESPESSURA, ALTURA DE 10MM, 

ACONDICIONADO EM ESTOJO CONTENDO CINCO LETRAS DE 

CADA, TOTALIZANDO 130 LETRAS. ACOMPANHA CANALETA 

PARA COMPOSIÇÃO DAS PALAVRAS. 

2 kit 

48 

LAMINA DE BISTURI numero 12 carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de 

bisturi padrao. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel 

laminado, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados 

de identificação, tipo de estérilização, procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

5 cx 

49 

LAMINA DE BISTURI numero 15, carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de 

bisturi padrao. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel 

laminado, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados 

de identificação, tipo de estérilização, procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

5 cx 
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50 

LAMINA DE BISTURI numero 22, carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de 

bisturi padrao. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel 

laminado, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados 

de identificação, tipo de estérilização, procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

20 cx 

51 

LAMINA DE BISTURI numero 23, carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de 

bisturi padrao. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel 

laminado, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados 

de identificação, tipo de estérilização, procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

20 cx 

52 

LAMINA DE BISTURI numero 24, carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de 

bisturi padrao. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel 

laminado, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados 

de identificação, tipo de estérilização, procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

70 cx 

53 

LENÇOL DE PAPEL 50cm x 50 M para uso hospitalar fabricado em 

100% celulose. 
300 rolo 

54 PAPEL KRAFT NATURAL 80g, dimensões 60cm x 200m 20 rolo 

 

LOTE XIV – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE, tripla, sistema fechado. 36 unid 

2 

CATETER, nasal, para oxigênio, tipo oculos, descartavel, uso adulto. 

Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme 

termoplástico, abertura em petala, onde deverá estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

2.500 unid 

3 

CATETER, nasal, para oxigênio, tipo oculos, descartavel, uso INFANTIL. 

Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme 

termoplástico, abertura em petala, onde deverá estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

1.000 unid 

4 

COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO, tipo saco em polietileno; 

material hiporalérgico, com película protetora da fita adesiva; contendo 

dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 

estérilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

500 unid 

5 

COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO, tipo saco em 

polietileno; material hiporalérgico, com película protetora da fita adesiva; 

contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 

estérilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 

500 unid 

6 

COLETOR DE URINA, sistema fechado, capacidade de 2000ml, anti-

refluxo, atóxico, estéril, livre de pirogênio; conteúdo: válvula anti-refluxo, 

sistema de sustentação, tubo para drenagem, pinça corta fluxo, conector 

universal, tampa protetora e sistema de esvaziamento. 

1.500 unid 

7 

COLETOR UNIVERSAL 80ml, translúcido, não estéril, boca larga, com 

tampa rosqueável branca, com pazinha, confeccionado em polipropileno. 
2.500 unid 

8 

ELETRODO CARDIOLOGICO descartável, para monitoração cardíaca 

com espuma adesivada, rebite de prata (Ag/AgCI), gel condutor de 

celulose sólido, lâmina protetora de PVC, uso adulto e pediatrico, pacote 

com 50 unid. 

100 pct 
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9 

ENVELOPES AUTO-SELANTES, para autoclave 09 x 16, caixa com 

200unid. 
10 cx 

10 

ENVELOPES AUTO-SELANTES, para autoclave 14 x 29, caixa com 

200unid. 
10 cx 

11 

ENVELOPES AUTO-SELANTES, para autoclave 19 x 37, caixa com 

200unid. 
10 cx 

12 

ENVELOPES AUTO-SELANTES, para autoclave 25 x 41, caixa com 

200unid. 
5 cx 

13 

EQUIPO MACRO GOTAS para infusão venosa, sem filtro de 

gotejamento, Câmara de gotejamento, Tubulação de PVC, Regulador de 

fluxo tipo "V", Sítio de injeção em conector Y e Encaixe macho Luer, 

Produto estéril descartável de uso único, estérilizado a óxido de etileno. 

25.000 unid 

14 

EQUIPO MACRO GOTAS, flexível, soluções fotossensível, solução 

parenterais, estéril, contendo câmara gotejadora microgotas, conector com 

ponta perfurante graduada em três níveis diferentes com protetor, tubo 

transparente e atóxico com comprimento igual ou superior a 1,5mt, pinça 

rolete para controle de fluxo, com Flash-Ball e conector tipo LUER com 

protetor, com saco, embalagem individual em grau cirúrgico. 

200 unid 

15 

EQUIPO MICRO para infusão venosa, sem filtro de gotejamento, Câmara 

de gotejamento, Tubulação de PVC, Regulador de fluxo tipo "V", Sítio de 

injeção em conector Y e Encaixe macho Luer Produto estéril descartável 

de uso único, estérilizado a óxido de etileno. 

1.500 unid 

16 

EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Características Gerais: Lanceta 

perfurante para conexão ao recipiente de solução; Câmara flexível para 

visualização gotejamento; Extensão em PVC azul (evita conexão acidental 

com acesso venoso); Controlador de fluxo (gotejamento), tipo pinça rolete; 

Conexão luer para dispositivo de acesso venoso. 

2.000 unid 

17 

EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUÍNEA, sangue, com camâra 

dupla 150cm, dispositivo de infusão e controle de fluxo e dosagem de 

sangue e derivados; lanceta perfurante para conexão ao recipiente sangue; 

câmara dupla flexível sendo a primeira dotada de filtro de sangue para 

retenção de coágulos, e a segunda para visualização e controle de 

gotejamento; extensão em PVC; controlador de fluxo (gotejamento) tipo 

pinça rolete; conexão luer para dispositivo de acesso venoso. 

250 unid 

18 

EQUIPO POLIFIX EM DUAS VIAS ATÓXICO, ESTÉRIL: possui 2 

conectores luer lock fêmea universais com tampas; Tubo flexível e 

transparente em PVC de 60mm de comprimento; 2 clamp corta fluxo; 

Conector 2 vias, um conector luer slip macho universal com protetor. 

Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, 

contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de 

fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 

14041/1998. 

5.000 unid 

19 

FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL frasco fracionador para 

administração de solução enterais; permite tratamento térmico 

(aquecimento, resfriamento) de soluções; frasco em PE de 500ml graduado 

com escala de 50ml; com dispositivo para fixação em suporte; tampa 

rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímen. 

2.000 unid 

20 

KIT COM MASCARA para nebulização adulto, de silicone com conector 

VERDE 9/16 - 18U.N.F. Kit contendo conector verde, máscara adulto, 

copinho micronebulizador e extensão (mangueira). 

150 unid 

21 

KIT COM MASCARA para nebulização infantil, de silicone com conector 

VERDE 9/16 - 18U.N.F. Kit contendo conector verde, máscara infantil, 

copinho micronebulizador e extensão (mangueira). 

150 unid 
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22 

KIT MÁSCARA DE VENTURI ADULTO; Contém: 1 máscara adulto 

com elástico; 1 Traquéia; 6 válvulas para diferentes concentrações de 

oxigênio (1- Azul: 24% - 4l/min; 

2- Branca: 28% - 4l/min; 3- Laranja: 31% - 6l/min; 4- Amarelo: 35% - 

8l/min; 5- Vermelho: 40% - 8l/min; 6- Rosa: 50% - 12l/min.); 1 Extensão 

de oxigênio 2,10m; e 1 Copo adaptador para micronebulização. 

COMPOSIÇÃO: Máscara em PVC com clip metálico nasal ajustável e 

elástico para fixação; Os diluidores são fabricados em polipropileno; 

Produto livre de látex. 

10 kit 

23 

KIT MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL; Contém: 1 máscara 

pediátrica com elástico; 1 Traquéia; 6 válvulas para diferentes 

concentrações de oxigênio (1- Azul: 24% - 4l/min; 

2- Branca: 28% - 4l/min; 3- Laranja: 31% - 6l/min; 4- Amarelo: 35% - 

8l/min; 5- Vermelho: 40% - 8l/min; 6- Rosa: 50% - 12l/min.); 1 Extensão 

de oxigênio 2,10m; e 1 Copo adaptador para micronebulização. 

COMPOSIÇÃO: Máscara em PVC com clip metálico nasal ajustável e 

elástico para fixação; Os diluidores são fabricados em polipropileno; 

Produto livre de látex. 

10 kit 

24 

MÁSCARA DE GÁS ANESTÉSICA DE SILICONE REUTILIZAVEL N 

0 indicada para anestesia e ventilação não invasiva. 
10 unid 

25 

MÁSCARA DE GÁS ANESTÉSICA DE SILICONE REUTILIZAVEL N 

1 indicada para anestesia e ventilação não invasiva. 
10 unid 

26 

MÁSCARA DE GÁS ANESTÉSICA DE SILICONE REUTILIZAVEL N 

2 indicada para anestesia e ventilação não invasiva. 
10 unid 

27 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRADOR N.º 95, filtro para 

particulados: classe PFF-2; cirurgica, de proteção respiratória para agentes 

biológicos; Eficiência mínima de filtragem de 94%; BFE - Eficiência de 

Filtração Bacteriológica mínima de 99%; cor branca; tamanho regular; 

formato concha e dobrável. 

500 unid 

28 

MASCÁRA TRIPLA COM ELÁSTICO, branco, com camada com filtro 

que proporciona Eficiência de Filtragem Bacteriana,;  caixa com 50 

unidades. 

1.500 cx 

29 ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL INCOLOR 15 unid 

30 

SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA COM BALÃO, 

pediátrico, calibre 14fr, diametro externo 4,7mm, comprimento 20mm, três 

vias, Linha ORX, Volume máximo de insuflamento do bação 5,0ml. 

6 unid 

31 

SONDA RETAL Nº 06 RG PVC, descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada; embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

80 unid 

32 

SONDA RETAL Nº 08 RG PVC, descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada; embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

80 unid 

33 

SONDA RETAL Nº 10 RG PVC, descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada; embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

200 unid 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 216 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

34 

SONDA RETAL Nº 12 RG PVC, descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada; embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

200 unid 

35 

SONDA RETAL Nº 14 RG PVC, descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada; embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

200 unid 

36 

SONDA RETAL Nº 16 RG PVC, descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada; embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

200 unid 

37 

SONDA RETAL Nº 20RG PVC, descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada; embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

100 unid 

38 

SONDA RETAL Nº 30RG PVC, descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada; embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

100 unid 

39 

TOUCA, descartável, em polipropileno, gramatura de 20g/m², elástico em 

toda volta, diâmetro mínimo de 45cm. Embalagem caixa com 100 

unidades, na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação. 

500 pct 

40 

UMIDIFICADOR nível máximo para nebolização, composto de tampa em 

rosca padrao, adapta-se a qualquer valvula, regulador de cilindro ou fluxo 

neutro de rede canalizada, orificio para saida de oxigenio em plastico 

resistente ou material similar, frasco em PVC atoxico ou similar com 

capacidade de no minimo 250ml, graduado, com niveis de maximo e 

minimo de forma a permitir uma facil visualizacao de acordo com normas 

da ABNT, borboleta de conexao confeccionada externamente em plastico 

ou similar, e internamente de metal, que proporcione um perfeito encaixe, 

com sistema de selagem, para evitar vazamentos, todo o sistema deve ser 

resistente e seguro. Embalagem com dados de identificação do produto, 

marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde. 

50 unid 

41 

VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO 

E MANÔMETRO PARA OXIGÊNIO. Desenvolvido em metal cromado 

com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2. Acompanha 

válvula de segurança, fluxômetro e manômetro de alta pressão com escala 

de 0 a 300 Kgf/cm2. A válvula possui conexões padrão ABNT NBR 

11725. 

20 kit 

 

LOTE XV – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 
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1 

ABAIXADOR DE LÍNGUA, espátula em madeira lisa, descartável, 14 cm 

comprimento, Largura 1,4 a 1,5cm . Pacote com 100 Unidades 
250 pct 

2 

ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500gr, confeccionado com fibras 100% 

algodão, macio e absorvente, embalado em saco individual. 
300 unid 

3 

ATADURA CREPOM 20x1,8m , 4,5m esticada são confeccionadas em 

tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, 

com densidade de 13 fios/cm². PACOTE COM 12 UNIDADES 

800 pct 

4 

ATADURA DE CREPOM 10x1,8M ., 4,5M ESTICADA são 

confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que 

confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm². PACOTE COM 12 

UNIDADES 

1.400 pct 

5 

ATADURA DE CREPOM 15x1,8m., 4,5m esticada são confeccionadas 

em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta 

resistência, com densidade de 13 fios/cm². PACOTE COM 12 

UNIDADES 

1.400 pct 

6 

ATADURA GESSADA cysne 10cm x 3m - caixa com 20unid., tela 100% 

algodão.  
100 cx 

7 

ATADURA GESSADA cysne 15cm x 3m - caixa com 20unid., tela 100% 

algodão.  
100 cx 

8 

ATADURA GESSADA cysne 20cm x 4m - caixa com 20unid., tela 100% 

algodão.  
50 cx 

9 

ATADURA ORTOPÉDICA 15cm x 1m., fibras de 100% algodão cru, 

rolos de mantas uniformes, camadas de goma aplicada em uma das faces. 

PACOTE COM 12 UNIDADES 

300 pct 

10 

ATADURA ORTOPEDICA 20cm x 1m.,  são elaboradas a partir de fibras 

100% algodão cru, transformada em rolos de mantas uniformes, possuem 

camada de goma aplicada em uma das faces. PACOTE COM 12 

UNIDADES 

200 pct 

11 

ATADURA ORTOPÉDICA, 10cm x 1m, são elaboradas a partir de fibras 

100% algodão cru, transformada em rolos de mantas uniformes. 

PACOTES COM 12 UNIDADES 

300 pct 

12 

AVENTAL DESCARTAVEL FRONTAL MANGA LONGA, punho 

lastex, confeccionado em TNT, fabricada em 100% polipropileno, 

gramatura 20, NA COR BRANCA e Atóxico. Embalagem com 10 

unidades. 

2 pct 

13 

CAMPO OPERATÓRIO ALVA 38G 45x50cm, com 50 unid., 

confeccionada com fios 100% algodão; tecido quádruplo com ou sem fio 

radiopaco;  

120 pct 

14 

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODÃO 13 FIOS - não 

estéril - 5 dobras - 8camadas - contém 500 unidades 7,5 x 7,5 cm peso por 

pacote 385G. 

3.000 pct 

15 

ESPARADRAPO, dimensões 10cm x 4,5m, tecido em 100% algodão e 

resina acrílica, adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural e resina. 
1.500 unid 

16 

EXTENSÃO DE OXIGÊNIO PARA CATETER NASAL , mínimo de 

2mt, em PVC, embalagem individual. 
100 unid 

17 

FITA ADESIVA, hospitalar, dimensões 19mm x 50mt, confeccionada com 

dorso de papel crepado tratado com látices de estireno butadieno; uma das 

faces massa adesiva à base de borracha natural e resina; outra face fina 

camada impermeabilizante de resinas acrílicas excelente adesividade; 

aceita sem borrar escrita com lápis ou tinta; diversas aplicações: fixação de 

ataduras, identificação de seringas, rótulos de soro e fechamento de 

pacotes. 

600 unid 

18 FITA AUTOCLAVE 19mm x 30m é confeccionada com dorso de papel 2.000 unid 
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crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à 

base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma 

fina camada impermeabilizante de resina acrílica. 

19 

FITA MICROPOROSA, dimensões 5cm x 10m, confeccionada com 

substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa 

adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. 

200 unid 

20 

FRALDA, DESCARTÁVEL, GERIATRICA, ADULTO, TAMANHO 

GRANDE de 70 ate 90 kg, unissex, não estéril, de uso externo único 

descartável, atóxica, isenta de substancias alergênica, sem rasgos, 

impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de 

uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão 

hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, 

formato anatômico de cintura ajustável dotada de ajuste perfeito a qualquer 

tipo de paciente, cintura de até 150 centímetros, com flocos de gel super 

absorvente distribuído em todo o núcleo, camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no 

mínimo três fios de elástico, ter absorção adequada a sua finalidade, deve 

apresentar maciez, superfície uniforme, livre de empelotamentos ou 

qualquer outro tipo de defeitos. Revestimento externo confeccionado em 

plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, 

dotada de quatro fitas reposicionava ajustáveis duas de cada lado, a tira 

adesiva abre e fecha devidamente impregnada de substancia aderente 

antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que permita 

preservar sua adesividade e o fácil manuseio. pacote com 8unidades. 

1.000 pct 

21 

FRALDA, DESCARTÁVEL, GERIATRICA, ADULTO, TAMANHO 

MÉDIO de 40 ate 70 kg, unissex, não estéril, de uso externo único 

descartável, atóxica, isenta de substancias alergênica, sem rasgos, 

impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de 

uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão 

hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, 

formato anatômico de cintura ajustável dotada de ajuste perfeito a qualquer 

tipo de paciente, cintura de até1110 centímetros, com flocos de gel super 

absorvente distribuído em todo o núcleo, camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no 

mínimo três fios de elástico, ter absorção adequada a sua finalidade, deve 

apresentar maciez, superfície uniforme, livre de empelotamentos ou 

qualquer outro tipo de defeitos. Revestimento externo confeccionado em 

plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, 

dotada de quatro fitas reposicionava ajustáveis duas de cada lado, a tira 

adesiva abre e fecha devidamente impregnada de substancia aderente 

antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que permita 

preservar sua adesividade e o fácil manuseio. pacote com 8unidades. 

800 pct 

22 

FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO 

EXTRAGRANDE ACIMA 12 KG, unissex, não estéril, de uso externo 

único, atóxica, isenta de substancias alergênica, sem rasgos, impurezas, 

fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa 

de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, 

polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, 

anatômica de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito para evitar 

vazamentos, com flocos de gel, camadas externas e internas perfeitamente 

sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no mínimo dois fios 

de elástico, deve apresentar maciez e absorção adequada a sua finalidade, 

superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de 

defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno 

300 pct 
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com espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa multi 

ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha devidamente 

impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade 

pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil 

manuseio; EMBALAGEM COM 80 UNIDADES 

23 

FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO GRANDE DE 9 

ATE 12 KG, unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta de 

substancias alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou 

qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimérica, 

um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose 

virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, anatômica de cintura 

ajustável, dotada de ajuste perfeito para evitar vazamentos, com flocos de 

gel, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas 

unidas entre si, dever conter no mínimo dois fios de elástico, deve 

apresentar maciez e absorção adequada a sua finalidade, superfície 

uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos. 

Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa multi 

ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha devidamente 

impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade 

pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil 

manuseio; EMBALAGEM COM 80 UNIDADES 

300 pct 

24 

FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO MEDIA DE 5 

ATE 9 KG, unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta de 

substancias alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou 

qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimérica, 

um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose 

virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, anatômica de cintura 

ajustável, dotada de ajuste perfeito para evitar vazamentos, com flocos de 

gel, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas 

unidas entre si, dever conter no mínimo dois fios de elástico, deve 

apresentar maciez e absorção adequada a sua finalidade, superfície 

uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos. 

Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa multi 

ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha devidamente 

impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade 

pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil 

manuseio; EMBALAGEM COM 80 UNIDADES 

300 pct 

25 

FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO PEQUENA DE 0 

ATE 5 KG, unissex, não estéril, de uso externo único, atóxica, isenta de 

substancias alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou 

qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimérica, 

um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose 

virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, anatômica de cintura 

ajustável, dotada de ajuste perfeito para evitar vazamentos, com flocos de 

gel, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas 

unidas entre si, dever conter no mínimo dois fios de elástico, deve 

apresentar maciez e absorção adequada a sua finalidade, superfície 

uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos. 

Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de faixa multi 

ajustáveis nas laterais de duas tiras adesivas abre e fecha devidamente 

impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo na extremidade 

200 pct 
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pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil 

manuseio; EMBALAGEM 80 UNIDADES 

26 

GARROTE PARA PUNÇÃO, tem tecido elástico, com fita em nylon e 

algodão, trava em PVC; tipo free hand, processo de auto-trava e ajuste de 

pressão, trava com 2 estágios de liberação do fluxo sanguíneo; 

antialérgico, marca de referência Ziblock ou similar. 

50 unid 

27 

MALHA MALHA, ORTOPEDICA, TUBULAR, de algodão cru, 

dimensões 6cm largura x 25mt comprimento. Embalagem: em rolo, com 

dados de identificação do produto e marca do fabricante, produto devera 

ter registro no Ministério da Saúde. 

35 rolo 

28 

MALHA, ORTOPEDICA, TUBULAR, de algodão cru, dimensões 10cm 

de largura x 15mt de comprimento. Embalagem: em rolo, com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante, produto devera ter registro 

no Ministério da Saúde. 

35 rolo 

29 

MALHA, ORTOPEDICA, TUBULAR, de algodão cru, dimensões 20cm 

de largura x 15mt de comprimento; embalagem: em rolo, com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante, produto devera ter registro 

no Ministério da Saúde. 

35 rolo 

30 

PRO-PÉ DESCARTAVEL, pacote com 100 pares, gramatura mínima 

30g/m², formato anatômico, 100% polipropileno, como elástico na boca e 

na sola. 

150 pct 

31 

TALA DE IMOBILIZAÇÃO, moldável provisória, tela aramada zincada 

anti ferrugem, maleável revestida em EVA virgem (sem resíduos de 

chumbo), com fita crepe, bandagem ou gaze para uma imobilização 

completa. Nas cores padrões internacionais. Arame galvanizado 2,76 

revestido em E.V.A densidade 110kg/m³. Tamanhos PP - 30 x 08cm (01 

unid.) / P - 53 x 08cm (02 unid.) / M - 63 x 09cm (04 unid.) / G - 86 x 

10cm (03 unid.) 

10 jogo 

32 

TELA, cirúrgica, em polipropileno para fechamento de tórax, reconstrução 

de hérnia e reforço de órgãos internos, dimensões 260mm x 360mm. 
20 unid 

33 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 2,0MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

34 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 2,5MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

35 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 3,0MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

36 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 3,5MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

40 unid 
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transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

37 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4,0MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

38 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4,5MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

39 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,0MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

40 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,5MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

41 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,0MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

42 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,5MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid 

43 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,0MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

50 unid 

44 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5MM, tubo de material 100 unid 
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plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

45 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,0MM, tubo de material 

plástico para entubação endotraqueal, descartável, tubo com curvatura 

anatômica, translúcido, raiopaco, paredes finas e lisas, balão piloto 

transparente, válvula de segurança, conexão luer distal, tubo de insuflação 

resistente a dobras, estérilizado em óxido de etileno, marcadores de 

graduação em centímetros, fabricado em polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

20 unid 

 

LOTE XVI – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

CÂNULA DE GUEDEL N 0 Tamanho Interno do Orifício: 9,6mm x 

4,9mm;Comprimento: 6cm.  
10 unid 

2 

CÂNULA DE GUEDEL N 1 Tamanho Interno do Orifício: 

9,8mmX5,1mm; Comprimento: 7cm.  
10 unid 

3 

CÂNULA DE GUEDEL N 2 Tamanho Interno do Orifício: 10mm x 

5,2mm; Comprimento: 8 cm. 
10 unid 

4 

CÂNULA DE GUEDEL N 3 Tamanho Interno do Orifício: 

11,4mmX5,2mm; Comprimento: 9,5cm 
10 unid 

5 

CÂNULA DE GUEDEL N 4 Tamanho Interno do Orifício: 

11,6mmX6,2mm; Comprimento: 12cm. 
10 unid 

6 

CÂNULA DE GUEDEL N 5 Tamanho Interno do Orifício: 

16mmX8,6mm; Comprimento: 12,5cm 
10 unid 

7 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA com balão FR 30 PGC, fabricado em 

cloreto de polivinila PVC atóxico, superficie lisa e ponta arredondada, 

contém filete radiopaco e bolonete piloto de baixa pressão; obturador de 

haste de fixação; esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel 

grau cirúrgico. 

10 unid 

8 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA com balão FR 32 PGC, fabricado em 

cloreto de polivinila PVC atóxico, superficie lisa e ponta arredondada, 

contém filete radiopaco e bolonete piloto de baixa pressão; obturador de 

haste de fixação; esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel 

grau cirúrgico. 

10 unid 

9 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA com balão FR 33 PGC, fabricado em 

cloreto de polivinila PVC atóxico, superficie lisa e ponta arredondada, 

contém filete radiopaco e bolonete piloto de baixa pressão; obturador de 

haste de fixação; esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel 

grau cirúrgico. 

10 unid 

10 

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA com balão FR 35 PGC, fabricado em 

cloreto de polivinila PVC atóxico, superficie lisa e ponta arredondada, 

contém filete radiopaco e bolonete piloto de baixa pressão; obturador de 

haste de fixação; esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel 

grau cirúrgico. 

10 unid 

11 

DRENO DE PENROSE ESTÉRIL n.º 01, confeccionado em látex natural, 

descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a 

sua extensão, com paredes finas e maleáveis; embalagem com 12 unid., 

embalados individualmente, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, 

deverá estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, 

35 pct 
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procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 

da Saúde. 

12 

DRENO DE PENROSE ESTÉRIL n.º 02, confeccionado em látex natural, 

descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a 

sua extensão, com paredes finas e maleáveis; embalagem com 12 unid., 

embalados individualmente, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, 

deverá estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, 

procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 

da Saúde. 

35 pct 

13 

DRENO DE PENROSE ESTÉRIL n.º 03, confeccionado em látex natural, 

descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a 

sua extensão, com paredes finas e maleáveis; embalagem com 12 unid., 

embalados individualmente, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, 

deverá estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, 

procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 

da Saúde. 

35 pct 

14 

DRENO DE PENROSE ESTÉRIL n.º 04, confeccionado em látex natural, 

descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a 

sua extensão, com paredes finas e maleáveis; embalagem com 12 unid., 

embalados individualmente, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala, 

deverá estar impresso dados de identificação, tipo de estérilização, 

procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 

da Saúde. 

35 pct 

15 

DRENO DE SUCÇÃO 3,2MM, dreno cirúrgico, tipo de sucção contínua, 

componentes tb aspiração e drenagem - pvc atóxico siliconizado, 

componentes adicionais transparente, fole sanfonado com alça em pvc, 

característica adicional com agulha em aço inox, tamanho 3,2 mm (1/8´), 

tipo uso descartável, estéril. 

20 unid 

16 

DRENO DE SUCÇÃO 4,8MM, dreno cirúrgico, tipo de sucção contínua, 

componentes tb aspiração e drenagem-pvc atóxico siliconizado, 

componentes adicionais transparente, fole sanfonado com alça em pvc, 

característica adicional com agulha em aço inox, tamanho 4,8 mm (3/16´), 

tipo uso descartável, estéril. 

20 unid 

17 

LUVA CIRURGICA Nº 7,5 LATEX FREE, descartável, estéril, fabricada 

a base de borracha sintetica tendo como base POLIISOPRENO, sem pó, 

livre de proteinas, por isso não causam reações alergicas por ser isenta de 

látex natural, principal causador de alergias nas mãos dos usuários. 

Embalagem individual. 

200 par 

18 

LUVA, CIRÚRGICA, N.º 7,0, descartavel, estéril, em latex natural, 

textura uniforme, formato anatômico, lubrificada com po bioabsorvivel, 

espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, ade validade e registro no 

Ministério da Saúde.  

200 par 

19 

LUVA, CIRÚRGICA, N.º 7,5, descartavel, estéril, em latex natural, 

textura uniforme, formato anatômico, lubrificada com po bioabsorvivel, 

espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm, ade validade e registro no 

Ministério da Saúde.  

4.000 par 

20 

LUVA, CIRÚRGICA, N.º 8,0, de uso único, descartavel, apirogenica, 

estéril, em latex natural, textura uniforme, formato anatômico,  largura 

minima de 95mm com variação de ± 6mm, espessura minima de 0,10mm, 

lubrificada com po bio absorvivel atóxico, 

100 par 

21 

LUVA, DE PROCEDIMENTO, tamanho G, não estéril, de uso unico, 

descartavel, apirogenica, em latex natural, textura uniforme, ambi destra, 

antiderrapante, formato anatomico. 

500 cx 

22 LUVA, DE PROCEDIMENTO, tamanho M, não estéril, de uso único, 2.500 cx 
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descartável, apirogênica, em latéx natural, textura uniforme, ambi destra, 

antiderrapante, formato anatômico.  

23 

LUVA, DE PROCEDIMENTO, tamanho P, não estéril, de uso único, 

descartável, apirogênica, em latex natural, textura uniforme, ambi destra, 

antiderrapante, formato anatomico  

1.000 cx 

24 

LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, tamanho M, em 

vinil, talcada com pó; sem látex; não estéril; transparente;  acondicionada 

em caixa com 100 unidades, 

100 cx 

25 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 12, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, 

extremidade lisa e arredondada, estérilizado em embalagem com filme 

plástico, papel grau cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e 

validade na embalagem individual. 

150 unid 

26 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 14, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, 

extremidade lisa e arredondada, estérilizado em embalagem com filme 

plástico, papel grau cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e 

validade na embalagem individual. 

150 unid 

27 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 16, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, 

extremidade lisa e arredondada, estérilizado em embalagem com filme 

plástico, papel grau cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e 

validade na embalagem individual. 

300 unid 

28 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 18, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, 

extremidade lisa e arredondada, estérilizado em embalagem com filme 

plástico, papel grau cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e 

validade na embalagem individual. 

300 unid 

29 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 20, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, 

extremidade lisa e arredondada, estérilizado em embalagem com filme 

plástico, papel grau cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e 

validade na embalagem individual. 

200 unid 

30 

SONDA DE FOLEY 3 VIAS AD N.º 14, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, 

extremidade lisa e arredondada, estérilizada em embalagem com filme 

plástico, papel grau cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e 

validade na embalagem individual. 

100 unid 

31 

SONDA DE FOLEY 3 VIAS AD N.º 18, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, 

extremidade lisa e arredondada, estérilizada em embalagem com filme 

plástico, papel grau cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e 

validade na embalagem individual. 

100 unid 

32 

SONDA NASOGASTRICA CURTA n.º 08, conector com tampa, com 

aproximadamente 40 cm, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material deverá ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico e com 

200 unid 
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as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

33 

SONDA NASOGASTRICA CURTA n.º 10, conector com tampa, com 

aproximadamente 40 cm, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material deverá ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

200 unid 

34 

SONDA NASOGASTRICA CURTA n.º 12, conector com tampa, com 

aproximadamente 40 cm, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material deverá ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

200 unid 

35 

SONDA NASOGASTRICA CURTA n.º 14, conector com tampa, com 

aproximadamente 40 cm, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material deverá ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

200 unid 

36 

SONDA NASOGASTRICA CURTA n.º 16, conector com tampa, com 

aproximadamente 40 cm, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material deverá ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

200 unid 

37 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n.º 06, conector com tampa, com 

aproximadamente 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material devera ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel gru cirúrgico e filme plástico transparente atóxico, com as 

informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid 

38 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n.º 08, conector com tampa, com 

aproximadamente 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material devera ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel gru cirúrgico e filme plástico transparente atóxico, com as 

informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid 

39 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n.º 10, conector com tampa, com 

aproximadamente 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material devera ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel gru cirúrgico e filme plástico transparente atóxico, com as 

informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid 

40 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n.º 12, conector com tampa, com 

aproximadamente 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material devera ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel gru cirúrgico e filme plástico transparente atóxico, com as 

informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid 

41 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n.º 14, conector com tampa, com 

aproximadamente 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material devera ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel gru cirúrgico e filme plástico transparente atóxico, com as 

300 unid 
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informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

42 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n.º 16, conector com tampa, com 

aproximadamente 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material devera ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel gru cirúrgico e filme plástico transparente atóxico, com as 

informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid 

43 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n.º 18, conector com tampa, com 

aproximadamente 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material devera ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel gru cirúrgico e filme plástico transparente atóxico, com as 

informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid 

44 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA n.º 20, conector com tampa, com 

aproximadamente 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, 

o material devera ser adaptável em seringas; embalagem individual tipo 

blister em papel gru cirúrgico e filme plástico transparente atóxico, com as 

informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid 

45 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 04, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

200 unid 

46 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 06, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

1.500 unid 

47 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 08, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

1.500 unid 

48 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 10, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

200 unid 

49 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 12, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

200 unid 
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registro no Ministério da Saúde. 

50 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 14, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

200 unid 

51 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 16, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

200 unid 

52 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 18, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

200 unid 

53 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 20, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco transparente, traumática, siliconizada, com 01 

orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 

de estérilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

200 unid 

54 

SONDA, NASOENTERICA (alimentação), n. 08, ADULTO, descartável, 

estéril, atóxica, adulto, em poliuretano puro, radiopaca, flexível, com 105 

cm de comprimento, com marcação em cm, comfio guia em aço inox na 

ponta, orifícios laterais, conector luer lok e mandril. Embalagem individual 

em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, com 

dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de 

validade e registro 

15 unid 

55 

SONDA, NASOENTERICA (alimentação), n. 08, INFANTIL, 

descartável, estéril, atóxica, adulto, em poliuretano puro, radiopaca, 

flexível, com 60 cm de comprimento, com marcação em cm, comfio guia 

em aço inox na ponta, orifícios laterais, conector luer lok e mandril. 

Embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, 

abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro 

15 unid 

56 

SONDA, NASOENTERICA (alimentação), n. 12, ADULTO, descartável, 

estéril, atóxica, adulto, em poliuretano puro, radiopaca, flexível, com 120 

cm de comprimento, com marcação em cm, comfio guia em aço inox na 

ponta, orifícios laterais, conector luer lok e mandril. Embalagem individual 

em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, com 

dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de 

validade e registro 

15 unid 

 

LOTE XVII – ODONTO  - INSTRUMENTOS 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 AGULHA HIPODÉRMICA PARA ENDODONTIA 40 X 06 com canhão 5 unid 
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americano Luer Lock, reutilizável após esterilização em Autoclave ou 

Estufa com validade- Validade indeterminada 

2 

AGULHA HIPODÉRMICA PARA ENDODONTIA 40 X 10 com canhão 

americano Luer Lock, reutilizável após esterilização em Autoclave ou 

Estufa com validade - Validade indeterminada 

5 unid 

3 

AGULHA HIPODÉRMICA PARA ENDODONTIA 40 X 20 com canhão 

americano Luer Lock, reutilizável após esterilização em Autoclave ou 

Estufa com validade - Validade indeterminada 

10 unid 

4 

CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO CONTENDO 1 

CÂNULA + 3 AGULHAS COM BISEL NOS DIÂMETROS 1,0 MM, 1,5 

MM E 2,0 MM. 

10 kit 

5 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 200 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

6 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 204 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

7 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 205 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

8 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 206 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

9 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 207 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

10 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 209 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

11 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 210 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

12 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 211 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

13 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 26 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

14 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N W8A EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

15 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 14 EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

16 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N 14A EM AÇO 

INOXIDAVEL 
3 unid 

17 

ALICATE PERFURADOR AINSWORTH EM AÇO INOXIDAVEL E 

AUTOCLOVÁVEL 
2 unid 

18 

PINÇA PORTA GRAMPO PALMER EM AÇO INOXIDAVEL E 

AUTOCLAVÁVEL 
2 unid 

19 

ARCO YOUNG EM PLASTICO (POLIACETAL) NA COR BRANCA E 

AUTOCLAVÁVEL 
5 unid 

20 RÉGUA milimetrada, endodontia, confeccionada em aço inox. 6 unid 

21 

AMALGAMADOR CAPSULAR ALTOMÁTICO painel digital com 

teclados, haste com dupla velocidade media 4200 RPM alta 5000 RPM 

bivolt automático com temporizador eletronico digital 0 á 99 segundos 

3 unid 

22 

CONTRA ÂNGULO 500 sistema saca brocas, giro de 360°, uso de motor 

pneumático acoplamento intramatic, spray externo, utilizado brocas de 

2,35 mm baixo nivel de ruido e vibração 

3 unid 

23 

MICRO MOTOR 500 acoplamento bordem intramatic spray interno rotaão 

de 5.000 a 20.000 rpm encaixe intramatic universal, facil manuseio, 

permite giro livre de baixo nivel de ruido vibração esterelizante em 

autoclove 

3 unid 

24 ESPELHO BUCAL Nº 5 aço inox 20 unid 
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25 

SELADORA seladora de mesa com guilhotina, possui acionamento 

manual, confeccionado com aço carbono, sistema de aquecimento com 

resistência blindada, pintura époxi eletrostática na cor branca área para 

selagem 35 cm, largura para selagem 13 mm  

2 unid 

26 

FOTOPOLIMERIZADOR bateria de lítio (sem fio) luz fria (azul) gerada 

por LED de alta potência sem aquecimento dental e da resina. Tempo de 

aplicação 5, 10, 20 segundo Bivolt automatico, podendo ser utilizado entre 

100 v - 200 v desligamento automatico ao final do tempo solicitado, 

ponteira de fibra óptico, ponteiras condutoras de luz com giro 300º 

3 unid 

 

LOTE XVIII – ODONTO  - AMÁLGAMAS, BROCAS, CONES E FIO DE SUTURA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

ADESIVO PARA RESINA, agente de união esmalte com liberação de 

flúor, fotopolimerizável. 
100 unid 

2 

AGULHA GENGIVAL 30G curta, caixa com 100unidades, descartáveis, 

agulhas trifacetadas, siliconizadas, paredes finas, apirogênicas, 

esterelizadas por óxido de etileno, marca de referência DFL Gengival 

Unoject, similar ou superior. 

200 cx 

3 ÁLCOOL, etílico hidratado 70%, embalagem de 1000ml. 400 unid 

4 

AMALGAMA, pré capsulada com 1 porção, não contém zinco, isento da 

fase Gama II, alto teor de cobre, grande resistência à compressão, baixo 

creep, estabilidade dimensional, pacote com 50 unid. 

30 pct 

5 

AMALGAMA, pré capsulada com 2 porções, não contém zinco, isento da 

fase Gama II, alto teor de cobre, grande resistência à compressão, baixo 

creep, estabilidade dimensional, pacote com 50 unid. 

25 pct 

6 ANESTÉSICO, cloridato de mepvacaina a 3% sem vaso, com 50 unidades. 60 cx 

7 

BROCA cirúrgica 702, confeccionada em aço inox, para alta rotação, 

marca de referência FG, similar ou superior. 
10 unid 

8 

BROCA cirúrgica, Zekrya, 22mm, confeccionada em aço inox, marca de 

referência FG, similar ou superior. 
10 unid 

9 

BROCA diamantada, nº 3139, confeccionada em aço inoxidável grau 

cirúrgico, com haste FG e diamantadas processo eletroquímico único, com 

maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante. 

15 unid 

10 

BROCA largo nº 02, endodontia, 32mm, alta resistência à corrosão e 

esterilizações incluindo autoclave, vapor químico, e líquidos super ácidos; 

confeccionada em aço inox especial com fibras; ponta arredondada; 

quebrar junto à base do cabo; tamanho da broca identificado nas marcas no 

cabo. 

6 unid 

11 

BROCA largo nº 03, endodontia, 32mm, alta resistência à corrosão e 

esterilizações incluindo autoclave, vapor químico, e líquidos super ácidos; 

confeccionada em aço inox especial com fibras; ponta arredondada; 

quebrar junto à base do cabo; tamanho da broca identificado nas marcas no 

cabo. 

6 unid 

12 

BROCA para prótese Maxi CUT, 1251, confeccionada em tungstênio, 

broca com corte 10, anel azul, diâmetro 6mm. 
3 unid 

13 BROCA ponta diamantada, dourada para acabamento em resina nº 3195. 50 unid 

14 

BROCA ponta diamantada, esférica nº 1011, ponta com haste azul de 

granulação normal, alta rotação. 
50 unid 

15 BROCA, ponta diamantada, dourada para acabamento em resina nº 3136. 50 unid 

16 

CARBONO, odontológico, dupla face (azul e vermelho), embalagem com 

12 unidades, resistente à tração e à umidade, recoberto por fina camada de 

parafina.  

70 cx 

17 CONDICIONADOR, ácido para resina ácido fosfórico 37%, clorexidina 200 unid 
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2%, com baixa viscosidade e excelente tixotropia; sem sílica, embalagem 

com 03 seringas de 2,5ml cada. 

18 

CONE acessório R-7, 28mm, cones acessórios nas obturações, altamente 

radiopaco; excelente estabilidade dimensional e flexibilidade. 
60 unid 

19 

CONE acessório R-8, 28mm, cones acessórios nas obturações, altamente 

radiopaco; excelente estabilidade dimensional e flexibilidade. 
60 unid 

20 

CONE de papel absorvente 1ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal com divisórias com 120 unidades, 28mm; tipos: n.º 15-40 (sortido), 

n.º 15 (branco), n.º 20 (amarelo), n.º 25 (vermelho), n.º 30 (azul), n.º 35 

(verde), e n.º 40 (preto). 

25 unid 

21 

CONE de papel absorvente 1ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 15 (branco). Cx com 180 unidades 
10 unid 

22 

CONE de papel absorvente 1ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 20 (amarelo). Cx com 180 unidades 
10 unid 

23 

CONE de papel absorvente 1ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 25 (vermelho). Cx com 180 unidades 
10 unid 

24 

CONE de papel absorvente 1ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 30 (azul). Cx com 180 unidades 
10 unid 

25 

CONE de papel absorvente 1ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 35 (verde). Cx com 180 unidades 
10 unid 

26 

CONE de papel absorvente 2ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal 28mm,  n.º 45 (branco). Cx com 180 unidades 
15 unid 

27 

CONE de papel absorvente 2ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal 28mm,  n.º 50 (amarelo) Cx com 180 unidades 
15 unid 

28 

CONE de papel absorvente 2ª série, pontas de papel absorvente, caixa 

cristal 28mm, n.º 55 (vermelho). Cx com 180 unidades 
15 unid 

29 

CONE Gutapercha principal 1ª série para endodontia, cores padrão ISO, 

caixa cristal 28mm;  n.º 40 (preto). Cx com 180 unidades. 
10 unid 

30 

CONE Gutapercha principal 1ª série para endodontia, cores padrão ISO, 

caixa cristal 28mm; n.º 20 (amarelo). Cx com 180 unidades. 
10 unid 

31 

CONE Gutapercha principal 1ª série para endodontia, cores padrão ISO, 

caixa cristal 28mm; n.º 25 (vermelho). Cx com 180 unidades. 
10 unid 

32 

CONE Gutapercha principal 1ª série para endodontia, cores padrão ISO, 

caixa cristal 28mm; n.º 35 (verde). Cx com 180 unidades. 
10 unid 

33 

CONE Gutapercha principal 1ª série para endodontia, cores padrão ISO, 

caixa cristal n.º 30 (azul). Cx com 180 unidades. 
10 unid 

34 

CONE Gutapercha principal 2ª série, cores padrão ISO, caixa cristal  

28mm; n.º 45 (branco). Cx com 180 unidades. 
5 unid 

35 

CONE Gutapercha principal 2ª série, cores padrão ISO, caixa cristal 

28mm;  n.º 50 (amarelo). Cx com 180 unidades 
5 unid 

36 

CONE Gutapercha principal 2ª série, cores padrão ISO, caixa cristal 

28mm; n.º 55 (vermelho). Cx com 180 unidades 
5 unid 

37 

DETERGENTE ENZIMÁTICO embalagem de 1 litro comprovadamente 

com ação bacteriostatica, possui 4 enzimas altamente eficaz contra a 

matéria orgânica 

20 litros 

38 

ESCOVA DENTAL infantil,  com cerdas macias, no mínimo de 20 cerdas 

e três divisões; cores variadas; tipo comum; modelo anatômico; 

funcionamento manual; embalagem apropriada que garanta a integridade 

do produto. 

8.000 unid 

39 

FILME odontológico, periapical, radiográfico, adulto, caixa com 150 

filmes. 
50 cx 

40 FIO DE SUTURA de nylon 4.0, com agulha de 2cm 250 cx 

41 FIXADOR odontológico, embalagem 475ml. 50 unid 
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42 

FLÚOR GEL, fluído com flúor de uso odontológico, floreto fosfato 

acidulado 1,23%, íons de fluor, embalagem de 200ml. 
100 unid 

43 FLÚOR LÍQUIDO a 0.05%, sem pigmento, embalagem 1000ml. 350 litros 

44 HIDRÓXIDO de cálcio P.A, frasco com 10g. 20 unid 

45 

HIDRÓXIDO de cálcio para forramento (base e catalizador), contendo 1 

tubo de pasta base 13g + 1 tubo de pasta catalisadora 11g + 1 bloco de 

mistura. 

60 unid 

46 

IONÔMERO de vidro para forramento (kit pó e líquido), possui 

propriedades mecânicas para restaurações, ionômero de vidro com 

liberação de flúor, para base e forramento de cavidades, embalagem com 

frasco de 10g de pó e 10ml de líquido.  

20 unid 

47 

IONÔMERO de vidro para restauração (kit pó e líquido), cimento para 

restaurações dentárias; ionômero de vidro de alta resistência, radiopaco e 

de elevada dureza; libera flúor; restauração de dentes decíduos; confecção 

de núcleos de preenchimento; restaurações de Classe III, V, e com 

limitações, cavidades de Classe I; embalagem com frasco de 10g de pó e 

10ml de líquido.  

30 unid 

48 

LUBRIFICANTE para alta e baixa rotação, spray, marca de referência 

Kavo, similar ou superior. 
15 unid 

49 

OTOSPORIN, suspensão otológica, hidrocortisona 10mg/mL + sulfato de 

neomicina 5mg/mL + sulfato de polimixina B 10.000UI/mL, embalagem 

contendo frasco gotejador com 10ml. 

30 unid 

50 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, bobina, 150cm x 100m, cirúrgico isento de 

furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro 
50 rolo 

51 PASTA para profilaxia, embalagem 90gr, sabor tutti-fruit. 150 unid 

52 ROLETES de algodão 1.000 pct 

53 SABONETE líquido, fragância erva doce, frasco de plástico 1litro. 150 litro 

54 

TIRA DE AÇO para acabamento em amalgama, tamanho  5mm, pacote 

com  100 unid. 
300 unid 

55 TIRA DE POLIÉSTER, pacote com 100unid. 200 unid 

 

LOTE XIX – ODONTO  - ANESTÉSICOS, LIMAS, RESINAS E SOLUÇÕES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 ANESTÉSICO, benzocaína 200mg/g, tópico gel, embalagem 12gr. 120 unid 

2 ANESTÉSICO, cloridato de lidocaína a 37% com 50 unid. 300 cx 

3 

APLICADOR DE ADESIVO, fabricados com minúsculas fibras isentas de 

fiapos e não absorventes, são indicados para soluções Identificadoras 

(cárie, placa, etc.); agentes adesivo, selante, eugenol, soluções 

hemostáticas, forradores cavitários, condicionadores ácidos e fluoretos, na 

opção Regular, embalagem com 100 aplicadores. 

90 unid 

4 

BANDA MATRIZ, tamanho 5mm, confeccionada em aço inox, dimensão 

0,05mm x 5mm x 50cm. 
60 unid 

5 

BANDA MATRIZ, tamanho 7mm, confeccionada em aço inox 0,05mm x 

7mm x 50cm. 
80 unid 

6 BROCA diamantada, esférica nº 1012. 40 unid 

7 BROCA diamantada, esférica nº 1013. 40 unid 

8 BROCA diamantada, esférica nº 1014. 40 unid 

9 BROCA diamantada, n.º 4138 15 unid 

10 BROCA diamantada, n.º 4138N 15 unid 

11 BROCA diamantada, n.º 4209F 15 unid 

12 BROCA diamantada, n.º 4211FF 15 unid 

13 

BICARBONATO DE SÓDIO é um produto totalmente desenvolvido para 

ser utilizado em qualquer aparelho de jateamento para profilaxia. Sua 
10 unid 
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granulometria e alto grau de pureza permitem uma excelente qualidade 

para o uso, evitando-se a lesão do esmalte e gengiva. Apresentação: pote 

com  100gr. 

14 

FIO DENTAL indicado para profilaxia oral, previne formação de placa, 

cálculo e cárie. Apresentação: embalagem com uma unidade de 500 m. 
20 unid 

15 

ESCOVAS DE ROBSON – Indicada para pré-polimento de resina, 

podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral. Excelente 

flexibilidade necessária para obtenção do melhor desempenho. * Escovas 

feitas com cerdas de nylon de 0,18mm. Extremidade plana. 

50 unid 

16 

CIMENTO endontôntico com hidróxido de cálcio (kit 1 frasco 10ml e 1 

tubo 12gr). 
12 unid 

17 

CIMENTO provisório 20g, cotosol, preenchimento temporário de 

cavidades dentária, a base de óxido de zinco / sulfato de zinco. 
30 unid 

18 

COLGADURA, clips, em inox, individual,  

confeccionado em aço inoxidável AISI-420, embalagem plástica 

individual, marca de referência Golgran, similar ou superior. 

15 unid 

19 LÂMPADA para foco da cadeira odontológica 110/220v 10 unid 

20 

LIMA especial n.º 0,8 25mm, confeccionada em aço inoxidável com 

secção transversal quadrangular, comprimento 25mm e torção de 18 a 20 

espirais. 

20 cx 

21 

LIMA especial n.º 10 25mm, confeccionada em aço inoxidável com secção 

transversal quadrangular, comprimento 25mm e torção de 18 a 20 espirais. 
20 cx 

22 

LIMA para endodontia tipo keer (canal), 15 a 40 30mm, confeccionadas 

em aço inoxidável. 
20 cx 

23 

LIMA para endodontia  tipo keer (canal), 15 25mm, confeccionadas em 

aço inoxidável. 
20 cx 

24 

LIMA para endodontia tipo keer  (canal), 20 25mm, confeccionadas em 

aço inoxidável. 
20 cx 

25 

LIMA para endodontia tipo keer  (canal), 30  25mm, confeccionadas em 

aço inoxidável. 
20 cx 

26 

LIMA para endodontia, tamanhos 45 a 80mm sortidas, confeccionada em 

aço inoxidável com comprimento de 25mm, 2ª série. 
15 cx 

27 LIXA para polimento e acabamento em resina com 150 unid. 50 cx 

28 

LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO Á  

BASE DE LATEX DE ALTA RESISTÊNCIA. CX COM 26 UNIDADES 
50 cx 

29 

PEDRA POMES, massa porosa acinzentada, áspera, inalterável ao ar, 

inodora e insípida, embalagem com 100gr. 
10 unid 

30 PULPOSAN líquido, frasco com 20ml. 40 unid 

31 PULPOSAN pó, cimento provisório. 40 unid 

32 

RESINA MICRO hibrida fotopolimerizável A1, resina composta direta 

micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca, marca de referência Charisma, 

similar ou superior. 

70 unid 

33 

RESINA MICRO hibrida fotopolimerizável A2, resina composta direta 

micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca, marca de referência Charisma, 

similar ou superior. 

150 unid 

34 

RESINA MICRO hibrida fotopolimerizável A3, resina composta direta 

micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca, marca de referência Charisma, 

similar ou superior. 

130 unid 

35 

RESINA MICRO hibrida fotopolimerizável A3,5, resina composta direta 

micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca, marca de referência Charisma, 

similar ou superior. 

60 unid 

36 

RESINA MICRO hibrida fotopolimerizável A4 resina composta direta 

micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca, marca de referência Charisma, 
40 unid 
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similar ou superior. 

37 

RESINA MICRO hibrida fotopolimerizável OB2, resina composta direta 

micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca, marca de referência Charisma, 

similar ou superior. 

30 unid 

38 REVELADOR, frasco 475ml. 60 unid 

39 

SELANTE fotopolimerizável 

Selante Alpha-Seal Light Incolor Foto 5 Ml Dfl, alpha Seal é uma 

formulação especialmente preparada para selar os defeitos estruturais da 

superfície oclusal de dentes posteriores decíduos e permanentes; -Alpha 

Seal possui uma polimerização química; -Alpha Seal Light é fotoativado. 

30 unid 

40 SOLUÇÃO de Dakin (hipoclorito a 0,5 %), embalagem de 1litro. 12 unid 

41 SOLUÇÃO de Milton (hipoclorito a 1%), embalagem de 1litro. 10 unid 

42 SOLUÇÃO hemostática líquida, embalaem 10ml. 20 unid 

43 SUGADOR descartável, pacote com 40 unid. 600 pct 

44 TAÇA de borracha para acabamento de resina,  50 unid 

45 TAÇA de borracha para profilaxia. 50 unid 

46 VERNIZ cavitário, embalagem 10ml. 5 unid 

 

LOTE XX – MATERIAL DE LABORATÓRIO 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500gr, confeccionado com fibras 100% 

algodão, macio e absorvente, embalado em saco individual. 
20 Pct 

2 Água Deonizada:Embalagem com 5000 ml 40 unid 

3 Álcool Absoluto 30 unid 

4 

BANDA MATRIZ, tamanho 7mm, confeccionada em aço inox 0,05mm x 

7mm x 50cm. 
80 unid 

5 Blod Stop 20 cx 

6 Câmara de neubauer espelhada 3 unid 

7 

Cronômetro esportivo de mão 

Composição/material:emborrachado,resistente aágua,alimentação uma 

bateria,com memória p/100 voltas. 

4 unid 

8 Estante para Tubos 15x16mm de Bioquímica( Plástico) 10 unid 

9 Fita para impressora do aparelho de bioquímica mod.Bio2000 12 unid 

10 Gazes hidrófila não estéril 14 pct 

11 Lâmina de Bisturi      nº 15 1 cx 

12 Lâmina Extensora em Acrílico 5 unid 

13 Lâminas Ponta Fosca cx.c/50 uni 60 cx 

14 Lamínulas 24 x 24mm: Caixa: Caixa 1000 unid. 20 cx 

15 Lâmpada p/microscopia 20 w 10 unid 

16 Luvas de Látex para Procedimentos –  Tam: P 120 cx 

17 Luvas de Látex para Procedimentos – Tam: M 10 cx 

18 Máscara  N 95: cx.com 20 10 cx 

19 

Máscara tripla c/elástico: EBF>95%,tripla camada ,tiras super resistentes 

com 40 cmde comprimento ,clips nasal de alumínio com 14 cm de 

comprimento, solda eletronica caixa com 50 unidades. 

20 cx 

20 Micro pipeta vol. Fixo 20 microlitros c/dispensador 1 unid 

21 Micro pipeta vol. Fixo 200 microlitros c/dispensador 1 unid 

22 Micro pipeta vol. Fixo 50 microlitros c/dispensador 1 unid 

23 Micro pipeta vol. Fixo10 microlitros c/dispensador 4 unid 

24 Micro pipeta vol. Fixo100 microlitros c/dispensador 1 unid 

25 Micro pipeta vol. Fixo25 microlitros c/dispensador 1 unid 

26 Micropipeta vol. Variável l0 microlitros a 100 microlitros c/dispensador 4 unid 
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27 Micropipeta vol. Variável l00 microlitros a 1000 microlitros c/dispensador 7 unid 

28 Microtubo p/centrifugação tipo eppendorf. Vol. 2,0ml 8 unid 

29 Óculos para Proteção de Laboratório 10 unid 

30 Óleo Imersão 100ml 4 unid 

31 Papel de filtro 50 5 cx 

32 Pêra de borracha 5 unid 

33 Pipetas graduadas de Vidro 10 ml 10 cx 

34 

Ponteira tipo universal plástica descartável (AMARELA) vol.0 – 200ul 

pct.com 1000 unids 
10 pct 

35 

Ribbon Cera 74m x 110mm Especificações Técnicas: • Ribbon/Fita de 

Cera  • Largura: 110 mm • Metros: 91 m • Diâmetro Interno Tubo: 0,5” 

(12,7mm) Compatível com as impressora   ElginL42. 

18 unid 

36 

Rolos Etiqueta 5x2,1 Cm Couche - Adesiva: Etiqueta Adesiva em Papel 

Couche de Alta Qualidade para Impressoras Térmicas, NECESSÁRIO O 

USO DE RIBBON (Cera).Aplicação em Diversos Usos como Identificação 

de Produtos, Códigos de Barras, Prontuários,Endereçamento Entre 

Outros.Especificações Técnicas: • Rolo de Etiqueta Adesiva 5x2,1cm • 

Material: Papel Couche Adesivo • Largura Etiqueta: 5 cm • Altura 

Etiqueta: 2,1cm 

• Metragem: 31 metros • Etiquetas Por Rolo: 3.600 etiquetas  • Diâmetro 

Interno Tubo: 1”(25,4mm) • Fabricante: ADEgraf • Sem Serrilha/Picote 

Impressoras Compatíveis:  Elgin L42 

18 unid 

37 Seringa de 05 ml com Agulha  25 x 8 5000 unid 

38 Seringa de 10 ml com Agulha  25 x 8 5000 unid 

39 Seringa de 20 ml c/agulha 25x8 3000 unid 

40 Seringa de 3 ml com Agulha  25 x 8 2000 unid 

41 

Solução bloqueadora de Odores p/Exames Parasitológicos: solução 

concentrada de 1-2-3 Propanetricarboxylic Acid, 2 Hydroxy Copper 

Sodium Salt (1.2.1) Tetrahydrate que reageespecificamente com 3 Metil 1 

H Indole (*) inibindo sua característica de odor ruim. Frascos com 500 ml. 

10 unid 

42 Suporte para micropitetas 2 unid 

43 Taças para fezes (cálices de plástico com pé) 20 unid 

44 Tampa c/ alestas p/tubos 12x75mm 6000 unid 

45 Tocas com Elástico 10 pct 

46 Tubo de ensaio 12x75( plástico) 4.000 unid 

47 Tubo de ensaio bioquímica 15x16 mm sem tampa (vidro) 3000 unid 

48 Tubos Capilares sem Heparina 25 unid 

49 Tubos de Ensaio para bioquímica 12 x 75 mm(vidro) 4000 unid 

50 Tubos Graduados para Urina 1000 unid 

51 Ziblock 8 unid 

 

LOTE XXI – MATERIAL DE LABORATÓRIO 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

Banho Maria : Opera na faixa de temperatura ambiente até 70°C*, com 

resolução de 0,1°C; Possui indicador digital para a temperatura do banho 

com resolução de 0,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro; 

Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas 

aproximadas: 300x240x150mm, com capacidade para até 105 tubos de 

12mm; Utiliza controle eletrônico de temperatura e resistência tubular 

blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e 

garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada; 

Possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário; Função de 

Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 35 a 70°C; 

1 unid 
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Alimentação 110V ou 220V, 60 Hz; 

2 

Agitador de microplacas sem aquecimento: Caracteristica: Capacidade 

de operação para até 4 microplacas; - Compatível com microplacas de 

ELISA de 96 a 384 poços e microplacas de cultura de células com 6, 12, 

24 e 96 poços. - Tempo de velocidade de agitação programava. - 

Programação da velocidade ajustável de forma contínua, sem passos. - 

Equipamento construído em plástico, plataforma de agitação construída em 

borracha anti-derrapante, conferindo grande segurança. Especificaçãoes: - 

Capacidade de até 4 microplacas. - Timer de 0 a 120minutos. - Velocidade 

de Agitação de 0 a 1350rpm. - Orbita de Agitação de 2mm. - Potência de 

30W - Voltagem de 220V, 50/60Hz - Dimensões (L x P x A) - 35cm x 

35cm x 15cm.Igual ou superior à Agimaxx 

1 unid 

3 

Analisador bioquímico semiautomático modelo BIO-2000 IL:  

Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética);Turbidimetria (padrão, 

fator ou curva de padrões);Imunologia (metodologia ELISA ou 

Turbidimetria);Hormônios (metodologia ELISA);Aparelho equipado com 

filtros de camada dura de longa durabilidade 

1 unid 

4 

Analisador semi-automatico para tiras de urina: Desenvolvido pra 

medir fotometricamente tiras de urina. O analisador possui uma impressora 

integrada que elimina os riscos associados aos registros manuscritos 

decorrentes da medição visual. Ele ainda alerta o operador sobre resultados 

alterados o que facilita a identificação de amostras patológicas.Numero de 

parâmetros :11 parâmetros (glicose, pH, bilirrubina, urobilinogênio, 

densidade, cetonas, sangue, nitrito, proteínas, leucócitos e ácido 

ascórbico)Sistema de leitura: Esteira automática para transporte das tiras 

Uriquest.Fotometria através de sistema com tecnologia CCD (Dispositivo 

de Carga Acoplada).Impressora : 480 x 305 x 190 mm. Dimensão: 480 x 

305 x 190 m 10 Kg. Igual ou superior à Uriquests R 500 

1 unid 

5 

Cadeira para coleta de sangue: MEDIDAS : Assento Altura em relação 

ao piso 480 mm comprimento 450 mm , e de largura 480 mm, Encosto fixo 

altura em relação ao piso 1036mm, altura 610mm, e de largura 450 mm, 

Suporte do braço altura em relação ao piso : 690mm a 730 mm, Bandeija 

auxiliar altura em relação ao piso : 800mm, comprimento 270mm, largura 

170mm altura 50mm, CHASSIS :Estrutura em aço tubular redondo , 

ACABAMENTO :Pintura eletrostatica a pó côr  padrão    ( branca ) 

ESTOFADO :Espuma injetada densidade 38 , revestimento em courvim 

.CARGA MAXIMA : 150 Kilos 

2 unid 

6 

Centrifuga para Tubos: Velocidade Variável 500 a 3400RPM - Com 

Trava - Capacidade 28 Tubos – Bivolt, Características: * Centrifuga 

microprocessada com tecnologia PWM. * Trava de segurança na tampa. * 

Sensor de tampa aberta. * Velocidade de 500 a 3400 rpm, incremento de 

100 rpm programável. * Temporizador de precisão de 1 seg a 99:59. * 

Painel digital ergonômico, composto de display de cristal líquido de duas 

linhas com iluminação e teclado de fácil operação com apenas 4 teclas. * 

Freio automático ou acionado através do teclado. * Motor de indução (sem 

escovas) utiliza rolamentos de esfera, longa vida útil, dispensando 

manutenção.* Capacidade para 28 tubos de 10 mL. * Tensão de 

Alimentação: 110/220V 50/60 Hz 200 VA. * Dimensão: 

36,8cm(L)x36,8cm(P)x32cm(H). * Peso: 15,2 Kg. * Garantia: 12 meses. 

Construção:* Em chapa de aço e ABS e pintura em poliuretano. Acesso 

amplo à câmara de centrifugação facilitando a troca e manuseio dos tubos. 

Eficiente sistema de ventilação do motor. Rotor: * Fabricado em liga 

especial que permite a utilização de adaptadores para outras 

1 unid 
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caçapas.Opcional (não incluso no equipamento): * Kit caçapa 7X5 mL. * 

Kit caçapa 1X50 mL com adaptador para 4x5mL. Igual ou superior a 

centrifuga LS III Plus Celm 

7 

Destilador de Água : Para cada 4 litros de água comum o destilador produz 

3,8 litros de água destilada. Não necessita instalação hidráulica. 

Proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada. 

Especificações Técnicas: Capacidade de reservatório de água: 3,8 litros. 

Capacidade de reservatório de água comum: 4 litros.Duração do ciclo 

completo: 06 a 08 horas. Peso liquido: 3,4Kg. Peso bruto: 4 Kg. 

Dimensões (cm): 27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 (profundidade). 

Voltagem: 127 ou 220 V. Frequência: 60 Hz. Potência: 500 Watts modelo 

127V e 600 Watts modelo 220V.Consumo elétrico hora: 0,50 kW – 127 V 

/0,6kW- 220V.Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40 ° C.Cor: 

Branca. Igual ou superior a Cristofóli. 

1 unid 

8 

Relogio Multimer com pinos-TP120 Temporizador eletro-mecânico com 

capacidade para até 30 análises simultâneas. Possuem mostrador com 

escala em minutos , temporização máxima de 2 horas e disco marcador em 

acrílico. Contém 30 pinos marcadores, numerados de 1 a 6, divididos em 5 

grupos de cores diferentes para maior facilidade de operação. Apresenta 

alarme visual e sonoro de fim de análise, com volume regulável e duração 

de 30 segundos, com possibilidade de interrupção. É montado em caixa de 

poliestireno (plástico), mede 21 cm de largura por 10 cm de altura por 24 

cm de profundidade. Funcionamento em 110/220 volts. Igual ou superior 

Phoenix. 

1 unid 

 

LOTE XXII – REAGENTES HEMATOLOGIA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

SOLUÇÃO DILUENTE EBRATON-EBR5 para contagem e 

classificação de células sanguíneas em analisador hematológico MODELO 

EB 5600, ORIGINAL. Galão com 20 Litros. Rendimento medio de 518 

teste. Marca: EBRAM 

20 GL 

2 

Detergente Enzimático CONCENTRADO EBRACLEAN–EBR 

específico para limpeza intensa, descontaminação e manutenção preventiva 

de analisadores hematológicos MODELO EB 5600. ORIGINAL. 

Apresentação frasco 50 (cincoenta) ML. Rendimento de 13 shutdown. 

Marca: EBRAM 

15 KIT 

3 

EBRACONTROL CONTROLE (3 Níveis)/KIT COM 3 Frascos de 

3(três) ML cada, Controle Hematológico 5 PARTES, utilizado para 

monitorar a determinação dos valores das células sanguíneas nos 

analisadores hematológicos MODELO EB 5600 capacitados para realizar 

o diferencial celular de sanguíneas. Depende do controle interno do 

laboratorio. Marca: EBRAM 3 KIT 

4 

Hemolisante EBRALYSE A-EBR5 para contagem diferencial de 

leucócitos e determinação quantitativa de hemoglobina em analisador 

Hematológico MODELO EB 5600., ORIGINAL. Apresentação frasco 500 

(quinhentos) ML. Rendimento médio de 1000 testes. Marca: EBRAM 

14 FR 

5 

Hemolisante EBRALYSE B-EBR5 para contagem diferencial de 

leucócitos e determinação quantitativa de hemoglobina em analisador 

Hematológico MODELO EB 5600 , ORIGINAL. Apresentação frasco 500 

(quinhentos) ML. Rendimento médio de 1000 testes. Marca: EBRAM 

14 FR 

6 

Hemolisante EBRALYSE C-EBR5 para contagem diferencial de 

leucócitos e determinação quantitativa de hemoglobina em analisador 

Hematológico MODELO EB 5600, ORIGINAL. Apresentação frasco 

1000 (mil) ML. Rendimeto médio de 900 testes. Marca: EBRAM 

14 FR 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 237 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

 

LOTE XXIII – REAGENTES DE LABORATORIO IMUNOLÓGICOS E HEMATOLÓGICOS 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

Aslo: Teste imunológico qualitativo e semiquantitativo para determinação 

de antiestreptolisina “O” em  soro, através da aglutinação de partículas de 

látex sensibilizadas com Estreptolisina O.Métoto: Latex. Kit - 100 testes, 

Látex sensibilizado2,5mL Controle positivo 0,5mL Controle negativo 

0,7mL Lâminas para teste (reutilizáveis) 5 unidades Hastes para 

homogeneização100 unidades 

16 Kit 

2 

Albumina Bovina: a 22% é obtida a partir de plasma bovino, sendo 

especialmente preparada para ser usada como meio de suspensão em 

diferentes testes imunohematológicos. -Permite revelar anticorpos IgG 

ligados às hemácias, os quais de outra forma, somente seriam detectados 

na fase daAntiglobulina. 

5 vidro 

3 

Anicogulantes Fluoreto: Solução de EDTA e Fluoreto de Potássio para 

adicionar ao sangue no momento da coleta, tornando-o incoagulável, 

impedindo fenômenos de glicólise e permitindo o uso do plasma na 

quantificação da glicose. Apresentação 1 x 500 ml 

8 vidro 

4 

Anti- HCV: Sistema para determinação rápida e qualitativa de anticorpos 

IgG específicos contra o vírus da hepatite C (HCV) em soro ou sangue 

total. 

Método: imunocromatógrafia 

2 Kit 

5 

Anticoagulantes Edta: Solução de EDTA para adicionar ao sangue no 

momento da coleta, tornando-o incoagulável e permitindo o uso de 

hemácias ou plasma para fins diversos. Apresentação 1 x 500 ml 

8 vidro 

6 Anticoagulantes Heparina 500ml 1 vidro 

7 

b-hCG- ou Teste de Gravidez ,é um teste imunocromatográfico rápido, 

para detecção qualitativa de Gonadotrofina Coriônica Humana β(β-hCG) 

em amostras de urina ou soro humano, indicado para o diagnóstico precoce 

da gravidez. O β-hCG possui sensibilidade de 10 m UI/mL. O teste utiliza 

uma combinação de anticorpos monoclonais e policlonais para detectar 

seletivamente o β-hCG. O Teste de Gravidez não sofre interferências 

cruzadas com outros hormônios glicoprotéicos estruturalmente 

relacionados como FSH, LH e TSH, em níveis fisiológicos altos. 

40 Kit 

8 

Chagas: Kit para determinação qualitativa e semi-quantitativa de 

anticorpos anti-Trypanosoma cruzi no soro humano por hemaglutinação 

indireta.Apresentação do kit:1: Suspensão de hemácias sensibilizadas com 

componentes do trypanosoma cruzi(1x2,4 ml) 2: Solução diluente(1x40 

ml) ; 3: 2-Mercaptoetanol (0,5 ml) 4:Soro controle positivo (1 ml); 5: Soro 

controle negativo (1ml) 6: Placa de microtitulação descartável com fundo 

em “V” (1x96 cavidades); 7: Instruções  para uso Método: 

hemoaglutinação indireta. 

8 Kit 

9 Citrato trissodico anidro 1 Fr 

10 

Conjunto p/coloração de Ziehl Neelsen: Caixa com 1 Azul de Metileno 

Concentrado (Ziehl) c/ 500 mL ;1Descorante para BAAR c/ 500 mL 

;1Fucsina Fenicada de Ziehl Neelsen c/ 500 mL 

5 Kit 

11 

Corante rápido de hematológico (Panótico)  Descrição:• Kit de Corante 

Rápido Hematologia. • Corante panótico para a coloração diferencial dos 

elementos figurados do sangue. • Apresentação: 

– 1 frasco com 500ml de Instant Prov I 

– 1 f rasco com 500ml de Instant Prov II 

– 1 frasco com 500ml de Instant Prov III 

14 kit 

12 

Dengue Duo(IGG/IGM)Ns1Ag:  Detecta desde do primeiro dia após 

ainfecção ate oestagio final da doença.Detecção do antígenoNS1:Detecção 
4 Kit 
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da infecção antes da soro conversão.NS1 Ag detectável no soro no 

primeiro dia apos o inicio da febre ate o dia 9. Anticorpos IgG/IgM não 

são detectáveis antes dos dias 3 e 4 Detectando Anticorpos: Não detectável 

uma vez que os anticorpos IgG anti-NS1 são produzidos.Diferenciação de 

dengue primaria e secundaria  por detecção especifica de IgG/IgM 

Metodo: imunocromatógrafia 

13 Descorante p/ BAAR: Frasco com 500 ml 6 Lt 

14 

Fator Reumatóide: Sistema  para  determinação  qualitativa  e  semi-

quantitativa,  em  lâmina,  dos  fatores  reumatóides  no  soro. Kit contendo 

látex sensibilizado 2,5ml, controle positivo 1ml, controle negativo 1ml, 

lâmina  para  teste  (reutilizável), bastões  plásticos. Mínimo de 12 meses 

de validade. 

15 Kit 

15 

HBSAg: Kit para determinação qualitativa do antígeno de superfície do 

vírus da hepatite B (HBsAg), por método imunocromatográfico, usando 

anticorpos mono e policlonais imobilizados na membrana para 

identificação seletiva de HBsAg em amostras de soro. 

35 Kit 

16 

Kit para determinação qualitativa de anticorpos anti-hiv1 e anti-hiv2: 
por método imunocromatográfico, usando uma combinação de proteínas 

recombinantes dos vírus hiv 1 e 2 imobilizadas na membrana para 

identificação seletiva dos anticorpos anti-hiv em amostras de soro, plasma 

ou sangue total. Kit contendo placa-teste: 20 unidades, solução diluente: 

3ml. Mínimo de 12 meses de validade. 

40 Kit 

17 

Líquido de Turk: Líquido para contagem global de leucócitos, Volume: 

Frasco c/ 500 ml 
20 unid 

18 

Lugol forte: Solução de iodo para exame parasitológico de fezes. Frasco 

c/ 500 mL 
2 unid 

19 

PCR: Sistema para determinação qualitativa e semi-quantitativa, em 

lâmina, da proteínas c reativa no soro. Kit conntendo látex sensibilizado 

2,5ml, controle positivo 1ml, controle negativo 1ml lâmina para  teste  

(reutilizável),bastões  plásticos.  Mínimo de 12 meses de validade. 

18 Kit 

20 Reagente para TP 2 kits 

21 Reagente para TTPA 2 kits 

22 

Sangue oculto em fezes: Kit para determinação qualitativa do sangue 

oculto em fezes humanas.kit contendo placa-teste:20unidades coletor de 

amostra: 20 x 2ml. Mínimo de 12 meses de validade. 

6 Kit 

23 Sífilis: método imunocromatografia 3 kits 

24 Soro Anti-A 10 Fr 

25 Soro Anti-B 10 Fr 

26 Soro Anti-D 10 Fr 

27 Soro Coombs 5 Fr 

28 

Teste para Troponina: Metodo imunocromatograficopara determinação 

rapida qualitativa de cTnl(Troponina I Cardiaca Humana 
8 kit 

29 

Tira reagente para uroanalise: contendo no minimo 10 parametros. 

Embalagem: caixa com 100 tiras, com dados de identificacao do produto, 

marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no 

ministerio da saúde. Mínimo de 12 meses de validade. 

80 cx 

30 

Toxoplasmose:Kit para determinação qualitativa e semi-quantitativa de 

anticorpos anti-Toxoplasma gondii no soro humano por hemaglutinação 

indireta. Apresentação do kit: 1.Suspensão de hemácias sensibilizadas com 

componentes do Toxoplasma gondii (2,4ml)  2. Solução diluente (1x 40ml) 

3. 2-Mercaptoetanol (1 x 0,5ml) 4. Soro controle positivo (1x 1ml) 5. Soro 

controle negativo (1 x 1ml) 6. Placas de microtitulação descartáveis com 

fundo em “V” (1x96 cavidades)    7. Instruções para uso Método: 

8 Kit 
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Hemoaglutinação indireta 

31 

VDRL:Sistema imunológico com a finalidade de detectar sfilis no soro. 

Frasco contendo antígeno para vdrl em suspensão. Contém: cardiolipina 

0,44 μmol/l,lecitina 3,12 μmol/l e colesterol 23,2 μmol/l em tampão fosfato 

10 mmol/l ph 6,0. Mínimo de 12 meses de validade. 

15 Kit 

 

LOTE XXIV – LABORATORIO/REAGENTES BIOQUIMICOS 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. 

1 

Amilase: Sistema para determinação de α-Amilase no soro, plasma, urina 

e outros líquidos  biológicos, METODOLOGIA:Cinético de 02 pontos 

(CNPG) 

10 Kit 

2 ALT/GPT liquiforme método cinetico 10 Kit 

3 AST/GOT liquiforme método cinetico 10 Kit 

4 
Calibradores de teste analitico em metodologias automatizados 

(Calibrador multiparametros para bioquímica) 
12 Kit 

5 

CK- NAC (cinético): Sistema cinético para determinação da Creatina 

Quinase (CK) no soro ou plasma. REAGENTES - Reagente 1: Tampão 

Imidazol 125mmol/L pH 6,7, Glucose 25mmol/L, N-Acetil-L-Cisteína 

25mmol/L, NADP 2,5mmol/L, Hexoquinase > ou = 6.800U/L. Reagente 

2:Fosfato de Creatina 250mmol/L, ADP 15mmol/L, AMP 25mmol/L, 

Adenosina-5-Pentafosfato 103mmol/L, Glucose-6-Fosfato de Hidrogenase 

> ou = 8.800U/L 

4 Kit 

6 

CK-Mb (cinetico): Sistema cinetico para determinação de ckmb no soro 

ou plasma. Metodologia cinetico-uv 
5 Kit 

7 

Cloretos Colorimétrico: Sistema colorimétrico para determinação dos 

cloretos no soro, plasma (heparina), líquor e urina. Reagentes - Reagente 

de cor (1 x 100 ml): contém por litro: Sulfocianeto de Mercúrio1,4mmol, 

Nitrato Férrico 2,5mmol, Óxido Amarelo de Mercúrio 0,13mmol e Ácido 

Nítrico 50,5mmol. Contém ainda estabilizantes e detergente não 

iônico.Solução padrão 100mmol/L ( 1 x 3 ml): Cloreto de Sódio 

100mmol/L em meio protéico 

4 Kit 

8 

Colesterol HDL:Sistema para determinação do colesterol HDLno soro. 

Kit contendo  1 reagente precipitante 20ml, 1 solução padrão 50mg/dl 

03ml 

20 Kit 

9 

Colesterol: Sistema para determinação enzimática do colesterol total no 

soro ou plasma. 1 reagente de cor de 500ml e 1 solução padrão 200mg/dl 

3ml. Mínimo de 12 meses de validade. 

25 Kit 

10 

Creatinina Fosfatransferase (CPK) Sistema colorimétrico para 

determinação de Creatina fosfotransferase no soro.Apresentação: Substrato 

1 x 13,5mL,  ATP-Glutation (flaconetes)  10 x 21 mg, Solução padrão 

130U.I./L  1 x 5mL, Ácido Ascórbico 1 x 2g 

Reagente molibdato 1 x 40mL, Solução alcalina 1 x 20 mL. 

6 Kit 

11 

Creatinina: Sistema colorimétrico para quantificação da creatinina no 

soro e urina. 

Apresentação: Reagente pícrico 1 x 50mL, Solução alcalina  1 x 10mL, 

Solução padrão creatinina 5mg/dL  1 x 3mL , Solução padrão creatinina 

50mg/dL  1 x 3mL, Reagente túngstico 1 x 15mL . Método:Cinético e 

ponto final. 

18 Kit 

12 

Desidrogenase Lática (DLH)-Uv : Sistema cinetico para determinação de 

desidrogenase lactica(DLH) no soro ou plasma. 
6 kits 

13 

Fosfatase  Alcalina: Sistema cinético para determinação de Fosfatase 

Alcalina (FALC) no soro ou plasma. Reagentes: Tampão: Dietanolamina 

1,25mmol/L. Contém Azida Sódica 0,1%. Substrato : p-Nitrofenilfosfato 

10 Kit 
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50mmol/L. Contém Azida Sódica 0,1%. Apresentação: Tampão 5 x 16mL, 

Substrato 5 x 4mL Método: Cinético 

14 

Fosfato UV: Sistema para determinação de fosfato no soro, plasma ou 

urina. Reagentes: Reagente molibdato: Ácido Sulfúrico 360mmol/L, 

Cloreto de Sódio 154 mmol/L, Molibdato de Amônio 0,9 mmol/L.Solução 

Padrão 5mg/dL: Padrão de Fósforo 5mg/dL Método:Fosfomolibilato,ponto 

final 

2 Kit 

15 

Gama GT: Sistema cinético para determinação de γ-GT no soro ou 

plasma.Reagente 1 (5 x 8mL) : Glicilglicina 165mmol/L, pH 8,2. Reagente 

2 (5 x 2mL) :γ-Glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida 5,0mmol/L. Metodo: 

Cinetico 

10 kit 

16 

Glicose enzimática:S istema para determinação enzimática da glicose no 

soro, plasma e demais líquidos biológicos.  Kit contendo 01 frascos com 

500ml de reagente de cor,01 frasco com 3,0ml de solução padrão. Mínimo 

de 12 meses de validade. 

20 Kit 

17 

Hemoglobina Glicada:Sistema para determinação da hemoglobina 

glicada no sangue total. Hemolisante 1 x 18 ml, resina 26 x 2,5ml, solução 

padrão (liofilizada) 1 x 160mg, separadores 26 unidades. Mínimo de 12 

meses de validade. 

8 kits 

18 

Lipase Liquiform: Sistema bireagente enzimatico para determinação da 

lipase pancreatica em amostras de soro e plasma. 
8 kits 

19 

Potássio: Sistema colorimétrico para determinação do potássio no soro, 

urina e outros líquidos biológicos. REAGENTES:Precipitante: Ácido 

Tricloroacético 0,3M. Tetrafenilborato: Tetrafenilborato de Sódio 0,18M. 

Hidróxido de sódio: Hidróxido de sódio 2M.Solução Padrão 

5mmol/L:solução equivalente a 5mmol/L de Potássio dentro da 

metodologia adotada.Apresentação: Precipitante1 x 60mL 

;Tetrafenilborato1 x 100mL Hidróxido de Sódio1 x 100mL  

;SoluçãoPadrão 5mmol/L1 x 5mL Método:Enzimático 

8 kits 

20 

Proteínas Totais: Sistema colorimétrico para determinação de proteínas 

totais no soro e outros líquidos biológicos (pleural, ascítico, pericardico e 

sinovial) Método: Colorimétrico-Permite revelar anticorpos IgG ligados às 

hemácias, os quais de outra forma, somente seriam detectados na fase 

daAntiglobulina. 

5 Kit 

21 

Sistema colorimétrico para determinação das bilirrubinas no soro ou 

plasma. kit contendo 01 frasco com 210ml de solução aceleradora, 01 

frasco com 30ml de reagente sulfanílico, 01 frasco com 20ml de nitrito de 

sódio, 01 frasco com liofilizado de solução padrão. mínimo de 12 meses de 

validade. 

10 Kit 

22 

Sódio enzimatico: Sistema para determinação quantitativa do íon sodio 

em amostras de soro, por reação emzimatica, em modo cinetico 
6 kit 

23 Soro Controle Não-Patológico 10 unid 

24 Soro Controle Patológico 10 unid 

25 

Transaminases: Sistema colorimétrico para dosagem de transaminases no 

soro, plasma e líquor. Apresentação: Substrato TGP (1 x 26mL)  : solução 

0,2M de L-alanina, 0,002M Alfa Cetoglutarato, tampão de fosfatos 0,1M 

pH7,4.Substrato TGO (1 x 28mL) : solução 0,2M de L-aspartato, 0,002M 

Alfa Cetoglutarato, tampão de fosfatos 0,1M pH 7,4.Solução padrão( 1 x 

5mL ) : solução de Piruvato de Sódio estabilizado.Reagente de cor (1 x 

60mL)  : solução 0,001M de 2,4 Dinitrofenilhidrazina.Hidróxido de Sódio  

(1 x 20mL): solução concentrada de Hidróxido de Sódio 12,4M. Método: 

Colorimétrico. 

8 Kit 

26 Triglicérides: Sistema enzimatico para determinação dos triglicérides no 30 Kit 
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plasma ou soro. Kit contendo 2 reagentes de cor de 250ml e 1 solução 

padrão de 3ml. Mínimo de 12 meses de validade. 

27 

Uratos: Sistema para determinação enzimática do ácido úrico, no soro 

plasma ou urina.  Kit contendo reagente de cor 2 x 80ml, solução padrão 

3ml. Mínimo de 12 meses de validade. 

25 Kit 

28 

Uréia: Sistema enzimático para dosagem da ureia no soro, plasma e urina 

Reagentes Urease: cada frasco contém um mínimo de 6.000 U.I de Urease 

e estabilizantes em solução de Glicerol 0,5M.Reagente 1: mistura de 

Salicilato de Sódio 60mmol, Nitroprussiato de Sódio 3,4mmol e EDTA 

dissódico 1,35mmol, sob forma de pó. Reagente2: contém Hipoclorito de 

Sódio 0,120mol/L e Hidróxido de Sódio 3,75mol/L.Solução padrão 

80mg/dL: solução de Ureia 80mg/dL Método: Enzimatico 

16 kit 

1.2 – Os produtos deverão ser entregues em embalagens intactas e preservadas, contendo data e 

número de lote, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses e outras 

informações relevantes, observada a legislação em vigor. 

1.3 – O processo, normas, instruções, assim como a proposta da CONTRATADA constante da 

Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 015/2019, passam a fazer parte integrante deste 

instrumento contratual independente de transcrições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO, ORIGEM DOS RECURSOS E 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
2.2 – A CONTRATADA será remunerada pela CONTRATANTE no valor global de R$ ________ (__________), sendo 

R$ _______ (__________) para o Lote _____, conforme Planilha de preços unitários e totais abaixo: 

LOTE I – Material de Lavanderia e Limpeza Hospitalar 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ADITIVO ALCALIZANTE 

LIQUIDO, balde de 50 lts. 

Composição Quimica: Surfactante 

não-iônico, agentes alcalinizantes, 

anti-redepositante, solubilizante, 

solvente glicólico, sequestrantes, 

azulante óptico e veículo aquoso. P. 

Ativo: Associação sinérgica de 

alcalinizantes e surfactante. Prazo 

de validade de 24 meses da data de 

fabricação. Embalagem em 

bombonas em polietileno de 50lts 

20 galão   

2 

ALVEJANTE REMOVEDOR DE 

MANCHAS LIQUÍDO para 

lavagem de roupa, balde de 50lts. 

Composição Química: Hipoclorito 

de sódio, alcalinizantes, 

sequestrantes e veículo aquoso. 

Principio Ativo: Hipoclorito de 

Sódio, cerca de 10%. Prazo de 

validade de 06 meses da data de 

fabricação. Embalagem em 

bombonas em polietileno de 50lts 

20 galão   

3 

AMACIANTE DE TECIDO 

LIQUIDO CONCENTRADO   

balde de 50 lts. Composição: 

cloreto de diesteraril dimetil 

amônio, cloreto de benzalcônio, 

20 galão   
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hidrótopo, coadjuvante, essência e 

veículo aquoso. P. Ativo: Cloreto 

de diestearil dimetil amônio. Prazo 

de validade de 24 meses da data de 

fabricação. Embalagem em 

bombonas em polietileno de 50lts 

4 

APARELHO DE BARBEAR com 

2 (duas) lâminas e fita lubrificante, 

com cabo que oferece controle e 

facilidade no manuseio. 

1.000 unid   

5 

BOTA DE SEGURANÇA tipo 

impermeável de uso profissional 

confeccionada em policloreto de 

vinila (pvc) injetado em uma só 

peça na COR BRANCA CANO 

LONGO  Nº 36 

10 par   

6 

BOTA DE SEGURANÇA tipo 

impermeável de uso profissional 

confeccionada em policloreto de 

vinila (pvc) injetado em uma só 

peça na COR BRANCA CANO 

LONGO  Nº 38 

10 par   

7 

BOTA DE SEGURANÇA tipo 

impermeável de uso profissional 

confeccionada em policloreto de 

vinila (pvc) injetado em uma só 

peça na COR BRANCA CANO 

LONGO  Nº 40 

10 par   

8 

BOTA DE SEGURANÇA tipo 

impermeável de uso profissional 

confeccionada em policloreto de 

vinila (pvc) injetado em uma só 

peça na COR BRANCA CANO 

LONGO  Nº 42 

10 par   

9 

CARRO MULTIFUNCIONAL 

PARA LIMPEZA HOSPITALAR e 

para transporte de resíduos, com 

sistema de fixação dos sacos de lixo 

através de hastes que evitam o 

rompimento das bordas, respeitando 

as NRs 32 e 37,  fabricado em 

polipropileno e estrutura tubular de 

alumínio, cantos arredondados que 

protegem os operadores, rodizios 

fixos e giratórios em aço, 

acompanhando balde de 30 

litros,bolsa coletora em vinil p/90 

litros, pá para varreção e placa 

sinalizadora. 

1 unid   

10 

DESINCRUSTANTE para 

instrumentos e equipamentos 

médicos e odontológicos com 

propriedades tensoativas, destinado 

a limpeza e desincrustação de 

30 galão   
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artigos de instrumental médico 

cirúrgico, odontológico, antes da 

esterilização por métodos físicos ou 

químicos, em instituições de 

saúde.COMPOSIÇÃO: Nonil fenol 

polietoxilado (ativo), Tripolifosfato 

de sódio, Fosfato trissódico, 

Hidróxido de amônia, Borax, 

Alcanolamida de ácido graxo, 

Água, Aspecto: Produto líquido 

incolor, solúvel em água. Galão de 

5 litros. 

11 

DETERGENTE LÍQUIDO 

CONCENTRADO DE USO 

PROFISSIONAL  para lavagem de 

roupas, balde de 50lts. Composição 

Química: Tensoativos aniônico, 

tensoativos não-iônicos, 

neutralizantes, sequestrantes, 

conservante, branqueador óptico, 

essência, corante e veículo aquoso. 

Principio Ativo: Associação 

sinérgica de tensoativos e 

sequestrantes. Prazo de validade de 

24 meses da data de fabricação. 

Embalagem em bombonas em 

polietileno de 50lts 

12 galão   

12 

DISPENSER PARA ALCOOL 

GEL OU SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO E 

VALVULA DOSADORA.  

Fabricado em Plástico ABS na 

frente e Styron na base, medindo: 

28.7x12.5x12.5cm e pesando 448 

gramas, com capacidade do 

reservatório 900 ml, sistema de 

dosagem que ejeta 1 ml quando 

acionado e na cor branca na frente e 

cinza na base. Sistema de Abertura 

travas laterais acionadas por 

pressão. Fixação na parede. 

15 unid   

13 

DISPENSER PARA COPOS DE 

ÁGUA (200 ML) COM BOTÃO 

POUPA COPOS. Injetado em 

plástico ABS e tubo em 

poliestireno, Medidas: 55cm 

(altura) x 14cm (largura) x 20cm 

(profundidade). Funciona ao 

pressionar o botão na parte inferior 

do dispenser para soltar o copo. 

10 unid   

14 

DISPENSER PARA PAPEL 

TOALHA INTERFOLHA PARA 

PAPEL COM 2 OU 3 DOBRAS. 

FABRICADO EM PLÁSTICO, 

10 unid   
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COM FIXAÇÃO PARA PAREDE 

E MEDINDO 32x32x12 CM 

15 

GLUTARALDEÍDO 2%, solução 

esterelizante e desinfetante com 

diluição para 28 dias. Galão de 5 

litros + diluente. 

25 galão   

16 

LIMPADOR CONCENTRADO, 

indicado na limpeza de pisos e 

superfícies que estejam 

impregnados com gorduras ou 

sujidades de natureza. Composição 

Lauril Éter Sulfato de Sódio, 

Corante, fragância, Coadjuvantes, 

Conservantes, agente de Controle 

PH, espessante e Veículo, em balde 

com 20 litros. 

25 balde   

17 

LIMPADOR GERAL E 

DESINFETANTE, concentrado, 

perfumado, para vasos sanitários, 

pisos, ralos e paredes, em balde 

com 20 litros. 

25 balde   

18 

LUVA ANTIDERRAPANTE, 

tamanho G, cano longo, 

confeccionada em borracha natural 

e resina nitrílica, revestimento 

interno de verniz silver, com 

superfície externa antiderrapante na 

palma, dedos e face dorsal, alta 

resistência e conforto, resistência à 

atrito, perfuração e corte. 

200 par   

19 

LUVA ANTIDERRAPANTE, 

tamanho M, cano longo, 

confeccionada em borracha natural 

e resina nitrílica, revestimento 

interno de verniz silver, com 

superfície externa antiderrapante na 

palma, dedos e face dorsal, alta 

resistência e conforto, resistência à 

atrito, perfuração e corte. 

350 par   

20 

LUVA ANTIDERRAPANTE, 

tamanho P, cano longo, 

confeccionada em borracha natural 

e resina nitrílica, revestimento 

interno de verniz silver, com 

superfície externa antiderrapante na 

palma, dedos e face dorsal, alta 

resistência e conforto, resistência à 

atrito, perfuração e corte. 

350 par   

21 

NEUTRALIZANTE 

CONCENTRADO LÍQUIDO (01 - 

uma - unidade por kit) para 

lavagem de roupas, alcalino líquido, 

balde de 50 lts (umectante) 

Composição Química: 

10 balde   
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Metabissulfito de Sódio, sulfato de 

sódio anidro, sequestrantes, agente 

redutor anti-cloro e veículo 

alcalino. Principio Ativo: 

Metabissulfito. Prazo de validade 

de 24 meses da data de fabricação. 

Embalagem em bombonas em 

polietileno de 50lts. 

22 

PAPEL TOALHA, interfolhado 

com 2 dobras,  branco, 20cm x 

22cm, fabricado com fibras 

celulosicas de alta qualidade. 

Validade indeterminada. Fardo com 

1000 folhas.  

600 fardo   

23 

REFIL PARA SABONETEIRA 

dosadora 800 ml com válvula de 

escape com fragrância de erva-

doce. 

20 unid   

24 

SABONETE LÍQUIDO, 

glicerinado, em balde com 5 litros, 

concentrado com ph neutro (7,0) 

com poder hidratação da superfície 

tratada, galão com 5 litro, data de 

fabricação e prazo de validade, 

fragrância de erva-doce. 

40 galão   

25 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 

CLASSE I, MEDINDO 55CM 

X60CM X0,04 MICRA em resina 

termoplástica virgem ou Reciclada, 

capacidade nominal para 40 litros, 

bastante resistente, na cor preta. 

Embalagem: pacote com 100 

unidades.  

250 pct   

26 

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 

CLASSE I, MEDINDO 60CM 

X70CM X0,04 MICRA em resina 

termoplástica virgem ou Reciclada, 

capacidade nominal para 60 litros, 

bastante resistente, na cor preta. 

Embalagem: pacote com 100 

unidades.  

250 pct   

27 

SACO, PLÁSTICO PARA LIXO, 

CLASSE I, 75 CM X105 CM X 

0,04 micra medindo em resina 

termoplástica virgem ou reciclada, 

capacidade nominal para 100 

litros,bastante resistente, na cor 

preta. Embalagem: pacote com 100 

unidades. 

200 pct   

28 

SUPORTE DE METAL PARA 

CAIXA DE PERFURO 

CORTANTE DE 13L. Em arame 

BTC na cor branca, possui 

parafusos e buchas para fixação na 

10 unid   
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parede e não possui ventosas. 

29 

SUPORTE DE METAL PARA 

CAIXA DE PERFURO 

CORTANTE DE 20L. Em arame 

BTC na cor branca, possui 

parafusos e buchas para fixação na 

parede e não possui ventosas. 

10 unid   

 

LOTE II – MATERIAL HOSPITALAR 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ALMOTOLIA frasco plástico para 

acondicionar solução, na COR 

BRANCO transparente, com tampa 

de roscapara vedação, bico reto 

protetor da tampa conjugado, 

capacidade para 250 ml. 

100 unid   

2 

ALMOTOLIA frasco plástico para 

acondicionar solução, na cor 

marrom, com tampa de rosca para 

vedação, bico reto protetor da 

tampa conjugado, capacidade para 

500ml. 

100 unid   

3 

APARELHO DE 

ESFIGMOMANOMETRO E 

ESTETOSCOPIO ADULTO, 

completo, composto de manômetro 

mecânico tipo relógio, com 

mostrador graduado em mmHg, 

braçadeira com abotoadura, 

confeccionada em lona de algodão, 

resistente, flexível e se molda 

facilmente ao braço, manguito e 

pera fabricados sem emendas de 

subpeças, com borracha especial, 

apresentam resistência e perfeita 

vedação, acondicionada em bolsa 

apropriada, embalagem individual, 

procedência nacional. 

120 unid   

4 

APARELHO DE 

ESFIGMOMANOMETRO E 

ESTETOSCOPIO INFANTIL, 

completo, composto de manômetro 

mecânico tipo relógio, com 

mostrador graduado em mmHg, 

braçadeira com abotoadura, 

confeccionada em lona de algodão, 

resistente, flexível e se molda 

facilmente ao braço, manguito e 

pera fabricados sem emendas de 

subpeças, com borracha especial, 

apresentam resistência e perfeita 

vedação, acondicionada em bolsa 

apropriada, embalagem individual, 

procedência nacional. 

15 unid   
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5 

APARELHO PARA MEDIR 

GLICOSE COMPATÍVEL COM A 

TIRA DE GLICEMIA ACCU-

CHEK ACTIVE tipo de amostra: 

samgue fresco total tempo de 

medição: 5 segundos faixa de 

medição: 10 a 600mg/ml: 

capacidade da memoria: até 340 

resultados com a data e hora; fonte 

de energia uma bateria de lítio de 3 

volts; desligamento automático: 2 

minutos; codificação 

Por meio de chip de código; botão 

de rolagem de memória; liga e 

desliga automaticamente ao inserir 

e ejetar a tira de teste; Aviso de 

vencimento de tiras;  

80 unid   

6 

APARELHO PARA MEDIR 

GLICOSE COMPATÍVEL COM A 

TIRA DE GLICEMIA ONE 

TOUCH tipo de amostra: samgue 

fresco total tempo de medição: 5 

segundos faixa de medição: 10 a 

600mg/ml: capacidade da memoria: 

até 340 resultados com a data e 

hora; fonte de energia uma bateria 

de lítio de 3 volts; desligamento 

automático: 2 minutos; codificação 

Por meio de chip de código; botão 

de rolagem de memória; liga e 

desliga automaticamente ao inserir 

e ejetar a tira de teste; Aviso de 

vencimento de tiras;  

5 unid   

7 

APLICADOR VAGINAL 

DESCARTÁVEL s/graduação com 

capacidade para 5 gramas 

10 unid   

8 

ASPIRADOR DE SECREÇÃO, 

venturi e vacuômetro com tampa 

em polipropileno/Nylon; Bóia em 

polipropileno para evitar 

transbordamento; frasco coletor em 

vidro 500ml, para ar comprimido. 

3 unid   

9 

BOLSA DE COLOSTOMIA, 

leostomia drenável, transparente, 

recortável 19-64mm, cada 

embalagem contém 10 bolsas com 

barreiras protetora de pele de 

diâmetro da abertura para estoma 

recortável de 19 a 64mm e 1 clipe 

de fechamento. 

50 pct   

10 

CINTO PARA PRANCHA DE 

RESGATE, (jogo com 3 peças na 

cor verde, vermelho e amarelo), 

material especial para Raio X, não 

4 unid   
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há necessidade de retirar do 

paciente, Alça C.A. de 

polipropileno de 50mm; Fechos tic-

tac em nylon de 50mm; 3 cintos de 

1,70 metros cada; Regulador 50mm 

em nylon; Fecho Tic-Tac 50mm em 

nylon. 

11 

COLAR CERVICAL ADULTO, -  

sua estrutura apresenta-se em Pvc 

moldado, confeccionado em 

material macio, porém resistente, 

com fecho em velcro branco, com 

ventilação por meios de furos. 

Tamanho: G. 

25 unid   

12 

COLAR CERVICAL ADULTO, -  

sua estrutura apresenta-se em Pvc 

moldado, confeccionado em 

material macio, porém resistente, 

com fecho em velcro branco, com 

ventilação por meios de furos. 

Tamanho: M. 

25 unid   

13 

COLAR CERVICAL ADULTO, -  

sua estrutura apresenta-se em Pvc 

moldado, confeccionado em 

material macio, porém resistente, 

com fecho em velcro branco, com 

ventilação por meios de furos. 

Tamanho: P. 

25 unid   

14 

COLAR CERVICAL INFANTIL, 

material polietileno, tipo dobrável, 

plano e infantil, tipo fechamento 

velcro com 5cm, tamanho médio, 

uso pré-hospitalar, aplicação 

proteção da coluna cervical, 

características adicionais janela 

traqueal extra grande, apoio 

mandibular. Tamanho P 

8 unid   

15 

COLAR CERVICAL INFANTIL, 

material polietileno, tipo dobrável, 

plano e infantil, tipo fechamento 

velcro com 5cm, tamanho médio, 

uso pré-hospitalar, aplicação 

proteção da coluna cervical, 

características adicionais janela 

traqueal extra grande, apoio 

mandibular. Tamanho M 

8 unid   

16 

COLAR CERVICAL INFANTIL, 

material polietileno, tipo dobrável, 

plano e infantil, tipo fechamento 

velcro com 5cm, tamanho médio, 

uso pré-hospitalar, aplicação 

proteção da coluna cervical, 

características adicionais janela 

traqueal extra grande, apoio 

8 unid   
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mandibular. Tamanho G 

17 

COLETOR DE URINA SISTEMA 

ABERTO, capacidade 2.000ml, 

c/marcação de volume graduada a 

cada 100 ml, bolsa plástica tipo 

saco, não estéril,em polietileno l; 

embalagem individual, nº lote, data 

de fabricação, prazo de validade, de 

acordo com as normas da ANVISA. 

2.500 unid   

18 

DISPOSITIVO PARA 

INCONTINÊNCIA urinária, 

preservativo de puro látex com 

extensão de 1,30mt, confeccionado 

em PVC atóxico e flexível, 

envelope estéril. 

250 unid   

19 

ESCOVA CERVICAL, para uso 

ginecológico, pacotes com 100 

unidades. 

100 pct   

20 

ESCOVA DUPLA FACE, para 

assepsia com degermante, escova 

degermante com iodopovidona: 

dupla face para degermação de 

pele, descartável, com corpo em 

material plástico, impregnada com 

10 ml de solução de iodopovidona a 

10%, embalagem individual  

750 unid   

21 

ESPATULA DE AYRES, fabricada 

em madeira, com 19cm de 

comprimento, embalagem com 

100unid. 

50 pct   

22 

ESPECULO VAGINAL, tamanho 

"G", descartável; em polietileno, 

atoxico; com abertura em forma de 

rosca tipo borboleta; uso 

unico,estéril; embalado em material 

que garanta sua integridade;  

800 unid   

23 

ESPECULO VAGINAL, tamanho 

"M", descartável; em polietileno, 

atoxico; com abertura em forma de 

rosca tipo borboleta; uso 

unico,estéril; embalado em material 

que garanta sua integridade;  

4.000 unid   

24 

ESPECULO VAGINAL, tamanho 

"P", descartável; em polietileno, 

atoxico; com abertura em forma de 

rosca tipo borboleta; uso 

unico,estéril; embalado em material 

que garanta sua integridade; 

3.000 unid   

25 

KIT DE REANIMADOR 

MANUAL, tipo AMBU, adulto de 

balão em silicone autoclavável, 

reservatório em PVC; capacidade 

mínima de adulto: 1600ml,; 

completo (incluido reanimador 

8 unid   
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reutilizáveis, máscara, bolsa 

reservatório e tubo de oxigênio); 

isento de látex, reutilizável, balão 

texturizado e ergonômico; com 

válvula rotativa; componentes 

autoclaváveis a 134º, excessão do 

reservatório de oxigênio. 

26 

KIT DE REANIMADOR 

MANUAL, tipo AMBU, infantil de 

balão em silicone autoclavável, 

reservatório em PVC; capacidade 

mínima do infantil 500 ml; 

completo (incluido reanimador 

reutilizáveis, máscara, bolsa 

reservatório e tubo de oxigênio); 

isento de látex, reutilizável, balão 

texturizado e ergonômico; com 

válvula rotativa; componentes 

autoclaváveis a 134º, excessão do 

reservatório de oxigênio. 

8 unid   

27 

KIT DE REANIMADOR 

MANUAL, tipo AMBU, neonatal 

de balão em silicone autoclavável, 

reservatório em PVC; capacidade 

mínima de adulto: 1600ml, infantil 

500 ml e neonato 250 ml; completo 

(incluido reanimador reutilizáveis, 

máscara, bolsa reservatório e tubo 

de oxigênio); isento de látex, 

reutilizável, balão texturizado e 

ergonômico; com válvula rotativa; 

componentes autoclaváveis a 134º, 

excessão do reservatório de 

oxigênio. 

4 unid   

28 

LÂMINA PARA MICROSCOPIA, 

ponta fosca, dimensões 25,4 x 

76,2mm, caixa com 100unid. 

150 cx   

29 

LANCETA DE SEGURANÇA, 

para punção digital em aço 

inoxidável, descartável, esterelizada 

por raios gama, ponta em bisel, 

embutida em corpo plástico, com 

tampa protetora de fácil remoção; 

caixa com 100 unid. 

100 cx   

30 

LARINGOSCÓPIO com 04 

lâminas curvas em aço inox 

estérilizável, com cabo 

convencional médio tipo C, para 

pilhas médias, lâminas com 

87mmx65mm - curva, 

108mmx86mm - curva, 

128mmx105mm - curva, 

159mmx37mm. 

3 unid   

31 OTOSCÓPIO para diagnósticos 4 unid   
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médicos EM FIBRA ÓPTICA, co 

conexão para pera de insuflução, 

cabo em metal com revestimento 

termoplástico reforçado, 

acionamento através de botão 

liga/desliga integrado, 

acompanhando estojo e Manual de 

Instruções. 

32 

PRESERVATIVO MASCULINO, 

com lubrificante, confeccionado em 

látex natural, liso ou texturizado, 

resistente, atóxico, hipoalergênico, 

formato anatômico com borda 

acabada em forma de bainha e 

reservatório na extremidade distal. 

Isento de bolhas, falhas, rugas e 

furos . Embalagem individual 

conforme a praxe do fabricante e 

trazendo externamente os dados de 

identificação, procedência, número 

de lote, data de fabricação, prazo de 

validade . O preservativo deverá 

atender a RDC nº 3 de 08/01/2002 

da ANVISA. 

12.000 unid   

33 

PRESERVATIVO MASCULINO, 

NÃO LUBRIFICADO, 

confeccionado em látex natural, liso 

ou texturizado, resistente, atóxico, 

hipoalergênico, formato anatômico 

com borda acabada em forma de 

bainha e reservatório na 

extremidade distal. Isento de bolhas 

e falhas. Embalagem individual 

conforme a praxe do fabricante e 

trazendo externamente os dados de 

identificação, procedência, número 

de lote, data de fabricação, prazo de 

validad. O preservativo deverá 

atender a RDC nº 3 de 08/01/2002 

da ANVISA 

10 unid   

34 

PULSEIRA PARA 

IDENTIFICAÇÃO ADULTO, na 

cor branca, numeradas, em plástico 

macio e resistente, poroso para 

escrita com esferográfica, bordas 

traumáticas, lacre inviolável e 

regulável com no mínimo 11 

pontos; embalagem: contendo 

dados de identificação, marca do 

fabricante. 

100 unid   

35 

PULSEIRA PARA 

IDENTIFICAÇÃO INFANTIL, na 

cor azul/rosa, numeradas, em 

plástico macio e resistente, poroso 

100 unid   
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para escrita com esferográfica, 

bordas traumáticas, lacre inviolável 

e regulável com no mínimo 11 

pontos; embalagem: contendo 

dados de identificação, marca do 

fabricante. 

36 

SONDA, URETRAL, Nº 04, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada, com 01 

orifício na lateral e conector 

universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e filme termoplastico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

250 unid   

37 

SONDA, URETRAL, Nº 06, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada, com 01 

orifício na lateral e conector 

universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e filme termoplastico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

500 unid   

38 

SONDA, URETRAL, Nº 08, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada, com 01 

orifício na lateral e conector 

universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e filme termoplastico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

750 unid   

39 

SONDA, URETRAL, Nº 10, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada, com 01 

orifício na lateral e conector 

universal com tampa. Embalagem 

750 unid   



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 253 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

individual, em papel grau cirúrgico 

e filme termoplastico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

40 

SONDA, URETRAL, Nº 12, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada, com 01 

orifício na lateral e conector 

universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e filme termoplastico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

2.000 unid   

41 

SONDA, URETRAL, Nº 14, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada, com 01 

orifício na lateral e conector 

universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e filme termoplastico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

400 unid   

42 

SONDA, URETRAL, Nº 16, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada, com 01 

orifício na lateral e conector 

universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e filme termoplastico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

400 unid   

43 

SONDA, URETRAL, Nº 18, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada, com 01 

200 unid   



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 254 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

orifício na lateral e conector 

universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e filme termoplastico, abertura em 

pétala. Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

44 

TERMÔMETRO CLÍNICO 

DIGITAL, faixa de medição/uso 

32°C a 42°C; resolução 0,1° C erro 

máximo de indicação + ou - 0,2°C; 

função auto desligamento após 10 

minutos; alimentação 01 pilha 

1,5volts LR41; dimensões 

aproximadamente 126 x 18 x 

10mm; peso aproximado 9,5gr; 

instrumento à prova d’água; não 

contenha mercúrio. 

200 unid   

45 

TERMÔMETRO DE MAXIMA E 

MINIMA DIGITAL INTERNA/ 

EXTERNA COM ALARME, COM 

AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES : Temperatura 

Ambiente (Interna);  faixa das 

medições: -10°C à +50°C; - 

resoluções: ± 0,1 °C; - precisão das 

medidas: ± 1,0 °C (na faixa de 0°C 

à +50°c) / ± 2,0 °C (fora da faixa de 

0°C à +50°C); - Faixa de utilização: 

-10°C à +50°C; Temperatura 

externa - faixa das medições: -50°C 

à +70°C; - resoluções: ±0,1°C; - 

precisão das medidas: ± 1,0 °C (na 

faixa de 0°C à +50°c) / ± 2,0 °C 

(fora da faixa de 0°C à +50°C); 

Com fonte de alimentação: 1 pilha 

de 1,5V - AAA e comprimento do 

cabo do sensor de 

aproximadamente 2 m. 

20 unid   

46 

TIRA, reagente, para dosagem de 

glicemia capilar, compatibilidade 

total com aparelho Accu-Chek 

Active - Roche, contendo dados de 

identificação do produto em 

português, procedência, marca do 

fabricante, data de fabricação prazo 

de validade e registro no Ministério 

da Saúde. Caixa com 50 unidades. 

750 cx   

47 

TIRA, reagente, para dosagem de 

glicemia capilar, compatibilidade 

total com aparelho One Touch - 

10 cx   
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Jhonson & Jhonson, contendo 

dados de identificação do produto 

em português, procedência, marca 

do fabricante, data de fabricação 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. Caixa com 50 

unidades 

 

LOTE III – MEDICAMENTOS ORAIS CONTROLADOS - PORTARIA 344/98 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ACIDO VALPROICO comprimido 

500MG. 
30.000 cpr   

2 

ACIDO VALPROICO solução oral 

50MG/ML. 
300 fra   

3 

ALPRAZOLAM 0,5MG 

comprimido. 
15.000 cpr   

4 

ALPRAZOLAM 1MG 

comprimido. 
15.000 cpr   

5 

AMITRIPTILINA comprimido 

25MG. 
70.000 cpr   

6 

BIPERIDENO,CLORIDRATO 

2MG comprimido. 
30.000 cpr   

7 

BROMAZEPAM 3MG 

comprimido. 
10.000 cpr   

8 

BROMAZEPAM 6MG 

comprimido. 
10.000 cpr   

9 

BUPROPIONA 150 MG 

comprimido. 
10.000 cpr   

10 

CARBAMAZEPINA 20MG/ML, 

suspensão oral. 
600 fra   

11 

CARBAMAZEPINA 

comprimido.200MG. 
100.000 cpr   

12 

CARBONATO DE LITIO 300MG 

comprimido. 
25.000 cpr   

13 

CLOMIPRAMINA,CLOR. 25MG 

comprimido. 
10.000 cpr   

14 

CLONAZEPAN comprimido 

0,5MG comprimido. 
4.000 cpr   

15 

CLONAZEPAN comprimido 2MG 

comprimido. 
100.000 cpr   

16 

CLONAZEPAN GOTAS 

2,5MG/ML, solução oral. 
2.000 fra   

17 

CLORPROMAZINA, 

CLORIDRATO, 100MG 

comprimido. 

20.000 cpr   

18 

CODEINA+ PARACETAMOL 

30+500MG comprimido. 
25.000 cpr   

19 DIAZEPAN 10MG comprimido. 50.000 cpr   

20 DIAZEPAN 5MG comprimido. 25.000 cpr   

21 

FENITOINA SÓDICA 100MG 

comprimido. 
20.000 cpr   

22 

FENORBABITAL comprimido 

100MG. 
90.000 cpr   
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23 

FENORBABITAL solução oral 

40MG/ML. 
300 fra   

24 FLUOXETINA 20MG CPS. 100.000 cpr   

25 

HALOPERIDOL comprimido 

1MG. 
1.000 cpr   

26 

HALOPERIDOL comprimido 

5MG. 
30.000 cpr   

27 

HALOPERIDOL solução oral 

2MG/ML. 
500 fra   

28 

HALOPERIDOL, DECANOATO 

50MG/ML sol. Injet. 
900 amp   

29 LORAZEPAM 1MG comprimido. 3.000 cpr   

30 

METILFENIDATO 10MG 

comprimido. 
5.000 cpr   

31 

MORFINA, SULFATO 30MG 

comprimido. 
500 cpr   

32 

NORTRIPTILINA, 

CLORIDRATO cápsula 25MG. 
7.000 cpr   

33 

NORTRIPTILINA, 

CLORIDRATO cápsula 50MG. 
7.000 cpr   

34 RISPERIDONA 1MG. 30.000 cpr   

35 RISPERIDONA 3MG. 25.000 cpr   

36 

TIORIDAZINA 100MG 

comprimido. 
2.000 cpr   

37 

TIORIDAZINA 50MG 

comprimido. 
2.000 cpr   

38 TRAMADOL 50MG comprimido. 5.000 cpr   

 

LOTE IV – MEDICAMENTOS ORAIS - FARMÁCIA BÁSICA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 ALBENDAZOL 400mg, comprimido. 30.000 cpr   

2 ALBENDAZOL 40mg/ml, suspensão. 2.500 fra   

3 AMBROXOL XPE ADULTO 100ML. 3.500 fra   

4 AMBROXOL XPE PED. 100ML. 3.500 fra   

5 AMOXICILINA 500MG cápsula. 100.000 cpr   

6 

AMOXICILINA 50MG/ML suspensão 

oral. 
4.000 fra   

7 AMPICILINA 500MG comprimido. 20.000 cpr   

8 AMPICILINA 250MG SUSP. 1.000 fra   

9 AZITROMICINA 500MG comprimido 15.000 cpr   

10 AZITROMICINA 600MG/ML SUSP 1.000 fra   

11 ACICLOVIR 200MG - comprimido  6.000 cpr   

12 ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG, gotas. 2.500 fra   

13 ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG. 40.000 cpr   

14 ACIDO FÓLICO 5MG comprimido. 80.000 cpr   

15 

ACIDO FÓLICO SOL. ORAL 

0,2mg/ml. 
100 fra   

16 

ALEDRONATO SÓDICO 70MG 

comprimido. 
2.000 cpr   

17 

AMOXICILINA+CLAV. DE POT. 

500+125MG comprimido 
10.000 cpr   

18 

AMOXICILNA+CLAV.DE POT. 

125MG+ 31,25MG/5ML suspensão oral 
300 fra   
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19 

ACEBROFILINA 25MG/ML, frasco 

120ml. 
2.500 fra   

20 

ACEBROFILINA 50MG/ML, frasco 

120ml. 
2.500 fra   

21 AMINOFILINA 100MG comprimido. 3.500 cpr   

22 BENZOATO DE BENZILA SUSP 500 fra   

23 

BECLOMETASONA 250MCG, 

inalação oral. 
50 fra   

24 

BECLOMETASONA 50MCG, spray, 

inalação nasal. 
50 fra   

25 

CARBONATO DE CÁLCIO+VIT. D3 

500MG comprimido. 
35.000 cpr   

26 CINARIZINA 25MG - comprimido 20.000 cpr   

27 CINARIZINA 75MG - comprimido 10.000 cpr   

28 CEFALEXINA 500MG comprimido 50.000 cpr   

29 CEFALEXINA 50MG/ML SUSP 1.500 fra   

30 

CIPROFLOXACINO CLOR. 500MG 

comprimido 
30.000 cpr   

31 COMPLEXO B-, gotas. 500 fra   

32 CEFADROXILA cápsula 500MG 300 cpr   

33 CETOCONAZOL comprimido 200MG 10.000 cpr   

34 CETOCONAZOL CREME 20GRS 1.600 tb   

35 CIMETIDINA 200MG comprimido 2.500 cpr   

36 DEXAMETASONA ELIXIR,1MG/ML 4.000 fra   

37 DEXAMETASONA 0,1% CREME 2.500 tb   

38 

DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 

SOL. 0,4MG/L 
3.500 fra   

39 DIPIRONA 500MG comprimido. 100.000 cpr   

40 DIPIRONA GOTAS 10ML. 5.000 fra   

41 DICLOFENACO RESINATO GOTAS 1.000 fra   

42 

DICLOFENACO SÓDICO 50MG 

comprimido 
40.000 cpr   

43 DOMPERIDONA 10MG - comprimido. 25.000 cpr   

44 

DOMPERIDONA 1MG/ML, suspensão 

oral, 100ml. 
300 fra   

45 

ESCOPOLAMINA,BUTIL.+DIPIRONA 

SÓDICA 0,67/333, 4MG/ML-SOL 

FRASCO COM 20 ML 

2.500 fra   

46 

ESCOPOLAMINA,BUTIL.+DIPIRONA 

SÓDICA 10/205MG COMPRIMIDO 
40.000 cpr   

47 ERITROMICINA,125MG/5ML 300 fra   

48 

ERITROMICINA,ESTEREATO 500MG 

comprimido. 
3.000 cpr   

49 

ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 

10MG COMPRIMIDO 
5.000 cpr   

50 

ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 

10MG/ML-SOL FRASCO COM 20 ML 
500 fra   

51 

ESTROGÊNIOS CONGUGADOS 

0,625mg/g - creme vaginal 
10 bisnaga   

52 

ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3mg 

- comprimido 
300 cpr   

53 FLUCONAZOL 150MG cápsula. 25.000 cpr   

54 HIDROXIDO DE ALUMINIO, 3.000 fra   
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suspensão oral. 

55 

IODETO DE POTASSIO 20 MG/ML 

XPE 100 ML. 
3.000 fra   

 

LOTE V – MEDICAMENTOS ORAIS –  FARMÁCIA BÁSICA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 IBUPROFENO 600MG, comprimido. 120.000 cpr   

2 IBUPROFENO 50MG/ML, solução. 6.000 fra   

3 IVERMECTINA comprimido 6MG. 3.000 cpr   

4 LORATADINA comprimido 10MG. 40.000 cpr   

5 

LORATADINA suspensão oral 

1MG/ML 
4.000 fra   

6 

LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG 

comprimido. 
25.000 cpr   

7 

LEVOTIROXINA SÓDICA 88MCG 

comprimido 
3.000 cpr   

8 

LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG 

comprimido. 
25.000 cpr   

9 

MEBENDAZOL 100MG 

comprimido. 
25.000 cpr   

10 

MEBENDAZOL 20MG/ML 

suspensão oral. 
2.500 fra   

11 

METOCLOPRAMIDA 10MG 

comprimido. 
35.000 cpr   

12 

METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 

solução oral. 
2.500 fra   

13 

METRONIDAZOL 

100MG/GMGCREME VAGINAL, 

Excipiente q.s.p. g. Excipientes: água 

de osmose reversa, ácido cítrico, 

carmelose sódica, metilparabeno e 

propilparabeno. 

3.000 tb   

14 

METRONIDAZOL 250MG 

comprimido. 
50.000 cpr   

15 

METRONIDAZOL, BENZOIL 

40MG/ML suspensão oral. 
1.000 fra   

16 MIKANIA GLOMERATA - xarope 2.500 fra   

17 

MICONAZOL, CREME VAGINAL, 

Excipiente q.s.p. g. Excipientes: água 

de osmose reversa, ácido cítrico, 

carmelose sódica, metilparabeno e 

propilparabeno. 

3.000 tb   

18 

NEOMICINA + BACITRACINA 

pomada demartológica. 
3.000 tb   

19 NIMESULIDA 100MG comprimido. 55.000 cpr   

20 NIMESULIDA suspensão oral. 2.500 fra   

21 

NORFLOXACINO 400MG 

comprimido. 
10.000 cpr   

22 

NISTATINA CREME VAGINAL, 

Excipiente q.s.p. g. Excipientes: água 

de osmose reversa, ácido cítrico, 

carmelose sódica, metilparabeno e 

propilparabeno. 

2.500 tb   
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23 

NISTATINA suspensão oral 

100.000UI/ML. 
1.000 fra   

24 OMEPRAZOL 20MG capsúlas. 200.000 cpr   

25 

PARACETAMOL 200MG/ML 

solução oral. 
5.000 fra   

26 

PARACETAMOL 500MG 

comprimido. 
130.000 cpr   

27 

PREDNISOLONA,FOSF.SOL.ORAL 

1,34MG/ML. 
1.000 fra   

28 PERMETRINA 1% loção. 400 fra   

29 POLIVITAMINICO drágeas. 100.000 cpr   

30 PREDNISONA 20MG comprimido. 60.000 cpr   

31 PREDNISONA 5MG comprimido. 40.000 cpr   

32 

PROMETAZINA 25MG 

Ccomprimido 
80.000 cpr   

33 

RANITIDINA,CLORIDRATO. 

150MG -  comprimido 
70.000 cpr   

34 

SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9G 

- Envelopes 
25.000 env.   

35 SIMETICONA 40MG - comprimido. 40.000 cpr   

36 

SIMETICONA 75MG/ML, solução 

oral 
8.000 fra   

37 SORO NASAL - Pediátrico 1.000 fra   

38 SORO NASAL - Adulto 1.000 fra   

39 

SECNIDAZOL 1000MG 

comprimido. 
5.000 cpr   

40 

SINVASTATINA 20MG 

comprimido. 
180.000 cpr   

41 

SALBUTAMOL,SULF.AERO 

100/DOSE. 
50 fra   

42 

SULFADIAZINA DE PRATA 1% 

creme 
1.000 bisnaga   

43 

SULFA+TRIMET.400MG+80MG 

comprimido 
25.000 cpr   

44 

SULFA+TRIMET.SUSP. 

40MG+8MG/ML. SOLUÇÃO ORAL 
2.000 fra   

45 

SULFATO FERROSO 40MG/FE++  

comprimido 
120.000 cpr   

46 SULFATO FERROSO GTS. 2.000 fra   

47 SULFATO FERROSO XPE 2.000 fra   

48 VARFARINA 5MG  comprimdo 5.000 cpr   

 

LOTE VI – MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA – ANTI-HIPERTENSIVOS, TRATAMENTO DE 

DIABÉTICOS E ANTICONCEPCIONAIS 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 ACIDO ACETIL SALICILICO 100mg. 250.000 cpr   

2 AMIODARONA 200MG comprimido. 60.000 cpr   

3 

ANLODIPINO,BESILATO 5MG 

comprimido 
250.000 cpr   

4 ATENOLOL 25 MG comprimido 200.000 cpr   

5 ATENOLOL 50 MG comprimido 150.000 cpr   

6 CAPTOPRIL 25MG COMP 250.000 cpr   

7 CARVEDILOL 12,5MG comprimido 40.000 cpr   
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8 CARVEDILOL 6,25MG comprimido 40.000 cpr   

9 DIGOXINA 0,25MG comprimido. 30.000 cpr   

10 

ENALAPRIL,MALEATO 20MG 

comprimido. 
350.000 cpr   

11 

ENALAPRIL,MALEATO 5 MG 

comprimido. 
100.000 cpr   

12 

ESPIRONOLACTONA comprimido 

25MG 
50.000 cpr   

13 

ETINILESTRADIOL 0,03MG + 

LEVONORGESTREL 0,15MG  
150.000 cpr   

14 FUROSEMIDA 40MG comprimido. 180.000 cpr   

15 GLIBENCLAMIDA 5MG comprimido. 300.000 cpr   

16 

GLICLAZIDA comprimido LIB, 

prolongada 30mg. 
20.000 cpr   

17 

GLICLAZIDA comprimido LIB, 

prolongada 60mg. 
3.000 cpr   

18 

HIDROCLORTIAZIDA 25MG, 

comprimido. 
500.000 cpr   

19 INSULINA HUMANA NPH. 100 fra   

20 INSULINA HUMANA REGULAR. 100 fra   

21 

ISOSSORBIDA,DINITRATO comprimido 

10MG. 
1.000 cpr   

22 

ISOSSORBIDA,DINITRATO comprimido 

5MG SUBLINGUAL 
1.000 cpr   

23 

LEVONORGESTREL 0,75MCG 

comprimido 
700 cpr   

24 LOSARTANA POT. 100MG comprimido. 10.000 cpr   

25 

LOSARTANA POTÁSSICA 50MG 

comprimido. 
350.000 cpr   

26 

MEDROXIPROGESTERONA,ACETATO 

150MG/ML SUSP. INJETÁVEL. 
300 amp   

27 

METFORMINA,CLORIDRATO 850MG 

comprimido. 
300.000 cpr   

28 METILDOPA 250MG comprimido. 40.000 cpr   

29 METILDOPA 500MG comprimido. 10.000 cpr   

30 METOPROLOL, SUCCINATO 25MG. 50.000 cpr   

31 METOPROLOL,SUCCINATO 50MG. 25.000 cpr   

32 NIFEDIPINO 20MG comprimido. 100.000 cpr   

33 

NORETISTERONA + VALERATO DE 

ESTRADIOL 50MG+5MG SOL.INJET. 
250 amp   

34 

NORETISTERONA 0,35 MG 

comprimido. 
25.000 cpr   

35 

PROPRANOLOL,CLORIDRATO 40MG 

comprimido. 
250.000 cpr   

 

LOTE VII – MEDICAMENTOS DO ELENCO EXTRA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ÁCIDO AMINOBENZÓICO; 

QUERATINA; PANTOTENATO 

DE CÁCLCIO; NITRATO DE 

TIAMINA; LEVEDURA; 

CISTINA 60MG + 20MG + 60MG 

+ 100MG + 20MG + 20MG 

900 cpr   
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2 AMANTADINA 100MG. 300 cpr   

3 

ANASTROZOL 1 MG 

COMPRIMIDO 
400 cpr   

4 

ATORVASTATINA CALCICA 

40MG comprimido 
900 cpr   

5 

ATORVASTATINA CALCICA 

80MG 
600 cpr   

6 

ATORVASTATINA CALCICA 

80MG 
300 cpr   

7 

BACLOFENO 10MG; excipiente 

q.s.p. 1 comprimido. Excipientes: 

amido, celulose microcristalina, 

lactose, dióxido de silício e 

estearato de magnésio. 

3.000 cpr   

8 

BENZOATO DE ALOGLIPTINA 

25MG comprimido 
900 cpr   

9 

BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO 

50 MCG cápsula com pó para 

inalação. Embalagem com 30 

capsulas + inalador. 

12 cx   

10 

BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 

MCG INALAÇÃO ORAL Solução  

para  inalação  2,5  mcg  por   dose  

liberada  (puff) :  frasco  de  4  mL  

(60 doses  liberadas  (60  puffs)  

que equivalem a um mês de 

tratamento) acompanhado do 

inalador. 

25 fr   

11 

BUPRENORFINA 20 MG  

adesivos transdermicos.Cada 

adesivo transdérmico contém 20 mg 

de buprenorfina (libera 20 

microgramas/h). Excipientes: ácido 

levulínico, oleiloleato, povidona, 

Duro-Tak 387-2 051(poliacrilato 

sem ligação cruzada), Duro-Tak 

387- 2054 (poliacrilato com ligação 

cruzada), tereftalato de polietileno. 

A ar ea contendo a substância ativa 

é de 25 cm 2.  Embalagem com 2 

unidades. 

40 caixa   

12 

CÁLCIO CITRATO MALATO 

250 MG + VITAMINA D3 2,5 

MCG COMPRIMIDO 

600 cpr   

13 

CÁLCIO, VITAMINA D3, 

MAGNÉSIO, VITAMINA K2 

30mg comprimido revestido. 

600 cpr   

14 

CARBAMAZEPINA 2% 

suspenção oral com 100 ml 
60 frasco   

15 

CIANOCOBALAMINA 6 MCG + 

CLORIDRATO DE LEVOLISINA 

100 MG + CLORIDRATO DE 

LEVOCARNITINA 75 MG + 

250 cpr   
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CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 

2 MG + CLORIDRATO DE 

TIAMINA 5 MG + 

NICOTINAMIDA 10 MG + 

RIBOFLAVINA 1 MG 

COMPRIMIDO. Excipientes: 

fosfato de cálcio dibásico di-

hidratado, amido, celulose 

microcristalina, corante amarelo, 

dióxido de silício, estearato de 

magnésio, vanilina e manitol.  

16 

CITALOPRAM 20MG excipientes 

q.s.p. 1 comprimido. Excipiente: 

celulose micro cristalina, lactose 

monoidratada, amido (milho), 

croscarmelose sódica, copolividona, 

estearato de magnésio, opadry 

20H58983 branco (agente de 

revestimento composto de 

hiprometose, dióxido de titânio, 

propilenoglicol, hiprolose e talco). 

6.000 cpr   

17 CLOBAZAM 10 MG comprimido 1.200 cpr   

18 

CLONAZEPAN 0,25 MG 

COMPRIMIDO SUBLINGUAL 
700 cpr   

19 

CLOPIDOGREL 75 MG 

COMPRIMIDO 
1.200 cpr   

20 

CLORIDRATO DE AMILORIDA 

+ HIDROCLOROTIAZIDA 

2,5MG/25MG comprimido  

600 cpr   

21 

CLORIDRATO DE BENAZEPRIL 

+ BENSILATO DE ANLODIPINO 

10MG/5MG capsula dura. 

900 cpr   

22 

CLORIDRATO DE 

CICLOBENZAPRINA 10 MG, 

excipiente q.s.p. 1 comprimido. 

Excipientes: celulose 

microcristalina, fosfato tricálcico, 

croscarmelose sódica, lactose, 

estearato de magnésio, dióxido de 

titânio rutilo, óxido de ferro, 

hidroxipropilmetilcelulose, 

polietilenoglicol, água deionizada. 

900 cpr   

23 

CLORIDRATO DE 

CIPROEPTADINA 4 MG + 

TIAMINA (VITAMINA B1 - NA 

FORMA DE CLORIDRATO 0,6 

MG + RIBOFLAVINA 

(VITAMINA B2 - NA FORMA DE 

FOSFATO SÓDICO 0,75 MG + 

PIRIDOXINA (VITAMINA B6 - 

NA FORMA DE CLORIDRATO 

0,67 MG + NICOTINAMIDA 6,67 

MG + ÁCIDO ASCÓRBICO 21,67 

MG FRASCO 240 ML  

15 frasco   
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24 

CLORIDRATO DE CLONIDINA 

0,1 MG COMPRIMIDO 
700 cpr   

25 

CLORIDRATO DE 

METILFENIDATO 10 MGcápsula 

gelatinosa dura com microgrânulos 

de liberação modificada. 

900 cpr   

26 

CLORIDRATO DE 

PAROXETINA 20 MG 

COMPRIMIDO 

9.000 cpr   

27 

CLORIDRATO DE SERTRALINA 

100MG COMPRIMIDO 
1.800 cpr   

28 

CLORIDRATO DE SERTRALINA 

50MG COMPRIMIDO 
9.000 cpr   

29 

CLORIDRATO DE TRAZODONA 

150 MG COMPRIMIDO 
600 cpr   

30 

CLORIDRATO DE TRAZODONA 

50 MG COMPRIMIDO 
300 cpr   

31 

CLORIDRATO DE 

VENLAFAXINA 75MG 

CAPSULA 

3.000 cpr   

32 

CLOZAPINA 100 MG 

COMPRIMIDO 
300 cpr   

33 

COLECALCIFEROL 50.000 UI 

comprimido revestivo. 
400 cpr   

34 

COLECALCIFEROL 7.000 UI 

comprimido revestivo. 
400 cpr   

35 

DENOSUMABE 60MG/ML 

solução injetavel  
5 amp   

36 

DIOSMINA 450MG + 

HESPERIDINA 50MG 

comprimido. 

600 cpr   

37 

DIVALPROATO DE SÓDIO 250 

MG comprimido revestido 
2.500 cpr   

38 

DIVALPROATO DE SÓDIO 500 

MG comprimido revestido 
2.500 cpr   

39 

DONEPEZILA 10MG comprimido 

revestido 
300 cpr   

40 

DOXASOZINA 2MG 

COMPRIMIDO 
900 cpr   

41 

ENZALUTAMIDA 40MG cápsula 

gelatinosa mole 
360 cpr   

42 

ESCITALOPRAM 10 MG 

comprimido. 
3.000 cpr   

43 

ESCITALOPRAM 15MG 

COMPRIMIDO 
900 cpr   

44 

ESCITALOPRAM 20MG 

COMPRIMIDO 
1.500 cpr   

45 

ETEXILATO DE 

DABIGATRANA 150 MG 

CAPSULA Excipientes: ácido 

tartárico, acácia, hipromelose, 

dimeticona, talco, hiprolose, 

arragenina, cloreto de potássio, 

300 cpr   
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dióxido de titânio, corante amarelo 

crepúsculo, corante indigotina, 

hipromelose, água purificada.    

46 

ETORICOXIBE 90 MG. 

Ingredientes Inativos: Cada 

comprimido revestido de90mg  

contém fosfato de cálcio dibásico 

(anidro), cera de carnaúba, 

croscarmelose sódica, hipromelose, 

lactose monoidratada, estearato de 

magnésio, celulose microcristalina, 

dióxido de titânio e triacetato de 

glicerol 

300 cpr   

47 

FENOFIBRATO 250MG capsula 

dura liberação retardada 
600 cpr   

48 

FUMARATO DE FORMOTEROL 

DE - HIDRATADO 12 MCG + 

BUDESONIDA DE 400 MCG. 

10 fra   

49 

HEMIFUMARATO DE 

BISOPROLOL 1,25 MG 

COMPRIMIDO. Excipiente: 

fosfato de cálcio dibásico, amido, 

dióxido de silício coloidal, celulose 

microcristalina, estearato de 

magnésio, hipromelose + macrogol, 

dióxido de titânio e água purificada.  

700 cpr   

50 

HEMIFUMARATO DE 

BISOPROLOL 5 MG 

COMPRIMIDO. Excipiente: 

fosfato de cálcio dibásico, amido, 

dióxido de silício coloidal, celulose 

microcristalina, estearato de 

magnésio, hipromelose + macrogol, 

dióxido de titânio e água purificada.  

700 cpr   

51 

HIDROCLOROTIAZIDA + 

CLORIDRATO DE AMILORIDA 

50MG/5MG comprimido revestivo. 

1.800 cpr   

52 

IBANDRONATO DE SÓDIO 

MONOIDRATADO 150MG 

comprimido revestido  

200 cpr   

53 

INDAPAMIDA 1,5MG. 

Comprimido de liberação 

prolongada. 

600 cpr   

54 

INSULINA HUMALOG 100 

UI/ML. 
15 fra   

55 INSULINA LANTUS 100 UI/ML. 15 fra   

56 

LEVETIRACETAN 750MG 

comprimido 
900 cpr   

57 

LEVOFLOXACINO 750MG 

comprimido revestido. 
600 cpr   
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58 

LEVOMEPROMAZINA 25 MG 

COMPRIMIDOS Caixa com 20 

comprimidos revestidos de 25 mg 

de levomepromazina. 

15 cx   

59 

LISINATO DE CETOPROFENO 

160 MG  Cápsulas de liberação 

prolongada 

300 cpr   

60 

LOSARTANA POTÁSSICA + 

HIDROCLOROTIAZIDA 

(100+25MG) 

900 cpr   

61 

LUTEÍNA; ZEAXANTINA; 

VITAMINAS E MINERAIS 10MG 

comprimido revestido, caixa com 

60 comprimidos. 

600 cpr   

62 

MACROGOL 3350 + 

BICARBONATO DE SÓDIO 

0,1775 G+ CLORETO DE SÓDIO 

0,3507 G + CLORETO DE 

POTASSIO 0,0466 g PÓ EM 

SACHÊ. Cada sachê contém 14 g. 

Excipiente: sacarina sódica, 

ciclamato de sódio, dióxido de 

silício e aroma de limão. Caixa com 

20 sachês. 

40 cx   

63 

MALEATO DE ENALAPRIL + 

BESILATO DE ANLODIPINO 

5MG/10MG capsula dura. 

400 cpr   

64 

METFORMINA 500 MG 

comprimido revestido. 
5.500 cpr   

65 

MICOFENOLATO DE 

MOFETILA 500mg com 50 

comprimidos 

36 Cx   

66 

MIRTAZAPINA 30MG 

COMPRIMIDO 
1.200 cpr   

67 

NALTREXONA 50 MG 

COMPRIMIDO Excipiente: 

lactose, celulose microcristalina, 

crospovidona, dióxido de silício 

coloidal, estearato de magnésio, 

opadry amarelo claro 

300 cpr   

68 

OLANZAPINA 5 MG comprimido 

revestido. 
900 cpr   

69 

OMEGA 3 (1120 MG DE OLEO 

DE PEIXE)CAPSULAS 

GELATINOSAS. EMBALAGEM 

COM 30 CAPSULA 

30 cx   

70 

OXCARBAMAZEPINA 60 

MG/ML FRASCO. Cada 1mL de 

suspensão oral contém 60 mg de 

oxcarbazepina. Excipientes: 

celulose dispersível, metilparabeno, 

estearato de macrogol 400, 

propilenoglicol, propilparabeno, 

sacarina sódica, ácido sórbico, 

150 frasco   
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solução de sorbitol, ácido ascórbico 

e aroma amarelo limão-ameixa. 

71 

OXCARBAZEPINA 300 MG 

comprimido. 
1.800 cpr   

72 

OXCARBAZEPINA 600 MG 

comprimido. 
1.800 cpr   

73 OXIBUTININA 5MG comprimido 1.800 cpr   

74 

PANTOPRAZOL 40MG: na forma 

de pantoprazol sódico 

sesquiidratado. Excipientes q.s.p. 1 

comprimido (carbonato de sódio, 

citrato de trietila, óxido de ferro 

amarelo, crospovidona, dióxido de 

silício coloidal, dióxido de titânio, 

estearato de cálciomanitol, 

hipromelose, macrogol, polímero 

do ácido metacrílico e acrilato de 

etila, povidona). 

900 cpr   

75 

PERICIAZINA 4% FRASCO COM 

20 ML 
50 fra   

76 

PREGABALINA 150MG. 

Composição: Cada cápsula de150 

MG contém 150 mg de pregabalina, 

respectivamente. Excipientes: 

lactose monoidratada, amido de 

milho e talco. 

600 cpr   

77 

PREGABALINA 75MG 

Composição: Cada cápsula de 75 

MG contém 75 mg de pregabalina, 

respectivamente. Excipientes: 

lactose monoidratada, amido de 

milho e talco. 

600 cpr   

78 PRIMIDONA 100MG capsula dura 600 cpr   

79 

PROPAFENONA 300MG 

comprimido revestido. 
1.000 cpr   

80 

RISEDRONATO SÓDICO 35MG 

comprimido revestido de liberação 

retardada 

400 cpr   

81 

RISPERIDONA 1MG/ML- FR 

30ML. 
50 fr   

82 

RIVAROXABANA 20 MG 

comprimido. 
1.680 cpr   

83 

ROSUVASTATINA 10MG 

comprimido revestido 
1.500 cpr   

84 

ROSUVASTATINA 5MG 

comprimido revestido 
1.500 cpr   

85 

SILIMARINA 100mg comprimido 

revestido embalagem com 30 

comprimidos. 

800 cpr   

86 

SITAGLIPTINA 100 MG 

comprimido 
900 cpr   

87 

SITAGLIPTINA 50MG + 

METFORMINA 850 MG 
900 cpr   
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comprimido revestido. 

88 

SULFATO DE GLICOSAMINA 

1,5G + SULFATO SÓDICO DE 

CONDROITINA 1,2G. 

Excipientes: polietilenoglicol 400, 

bicarbonato de sódio, ácido cítrico 

anidro, sacarina sódica, ciclamato 

sódico, aspartame e essência de 

limão. Sachês de 4,135g cada. 

300 unid   

89 

SULFATO DE 

HIDROXICLOROQUINA 400MG 

comprimidos revestidos. 

300 cpr   

90 

SUPLEMENTO ALIMENTAR A 

BASE DE AMINOACIDOS DE 

CADEIA RAMIFICADA:  967MG 

DE L-LEUCINA + 511 MG DE L-

ISOLEUCINA + 505 MG DE 

VALINA INDICADO PARA O 

GANHO DE MASSA 

MUSCULAR. EMBALAGEM 

COM 150 CAPSULAS 

5 unid   

91 

SUPLEMENTO ALIMENTAR A 

BASE DE CREATINA 

MONOIDRATADA (ARGININA, 

GLICINA E METIONINA), 

INDICADA PARA GANHO DE 

MASSAR CORPORAL. 

EMBALAGEM COM 300 GR 

15 unid   

92 

TAMOXIFENO 20 MG 

COMPIMIDO 
600 cpr   

93 TIMOMODULINA 20MG/5ml. 50 fra   

94 

TOPIRAMATO 100MG 

comprimido revestido. Excipientes: 

Lactose, celulose microcristalina, 

colpovidona, amidoglicolato 

sódico, amido, dióxido de silício, 

estearato de magnésio vegetal, 

hidroxipropilmeticulose, 

polietilenoglicol, dióxido de titânio, 

álcool etílico, água deionizada. 

600 cpr   

95 

TOPIRAMATO 50MG 

COMPRIMIDO 
600 cpr   

96 

VALPROATO DE SODIO 

50MG/ML xarope 
50 frasco   

97 

VENLAFAXINA 150MG 

CAPSULA DE LIBERAÇÃO 

CONTROLADA 

600 cpr   

98 

VITAMINA B1 (NITRATO DE 

TIAMINA) 100 MG + VITAMINA 

B6 (CLORIDRATO DE 

PIRIDOXINA) 100 MG + 

VITAMINA B12 

(CIANOCOBALAMINA)  5.000 

MCG COMPRIMIDO.Excipientes:  

600 cpr   



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 268 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

carbonato  de  cálcio,  celulose  

microcristalina,  cera  alba,  cera  de  

carnaúba,  galactomanan,  

carmelose  sódica,  amidoglicolato  

de  sódio,  dióxido  de  silício,  

dióxido  de  titânio, estearato de 

magnésio, farinha de trigo, gelatina, 

glicerol, goma arábica, hietelose, 

laca vermelha, lactose, povidona, 

sacarose, talco 

99 

ZOPICLONA 7,5 MG 

COMPRIMIDO 
90 cpr   

 

LOTE VIII – MATERIAIS E SOLUÇÕES HOSPITALARES  MEDICAMENTOS DO ELENCO EXTRA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ÁGUA OXIGENADA, 10 volume, 

solução tópica, embalagem frasco 

com 1000ml. 

10 unid   

2 

ÁGUA PARA INJEÇÃO, solução 

injetável, frasco com 10ml. 
2.500 unid   

3 

ALCOOL 70%, solução, frasco 

plástico transparente, frasco de 

1000ml. 

1.800 unid   

4 

ALCOOL EM GEL, a 70%, 

fragrância agradável, para assepsia 

das mãos, com dados do fabricante, 

data de fabricação, Galão com 5 

litros 

5 unid   

5 

ALCOOL EM GEL, a 70%, 

fragrância agradável, para assepsia 

das mãos, embalagem de 500 ml 

cada, com dados do fabricante, data 

de fabricação,  

300 fra   

6 

ALCOOL IODADO 0,1%, frasco 

plástico opaco, embalagem com 

1000ml. 

300 unid   

7 

CAL SODADA Composição: 

Hidróxido de sódio, hidróxido de 

cálcio, água e etil violeta com nítida 

viragem de cor. Galão com 5 kg 

1 galão   

8 

DERMO SUAVE TÓPICO 10% 

IODOPOVIDONA que equivale a 

1% de iodo ativo solução aquosa, 

uso tópico, frasco com 1000ml. 

160 fra   

9 

DIGLUCONATO DE 

CLOREXIDINA 2%, sabonete 

líquido; antiséptico; embalagem 

1000ml. 

160 fra   

10 

ÉTER SULFÚRICO, embalagem 

em vidro, quantidade 1000ml. 
12 fra   

11 

FIXADOR AUTOMÁTICO, 

concentrado, conjunto para preparar 

38 litros, caixa com duas doses de 

12 unid   
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19litros. 

12 

FIXADOR CITOLÓGICO 100ML 

solução spray para fixação de 

esfregaços  vaginais. 

100 unid   

13 

FORMOL, PA, 40%. Embalagem: 

frasco de vidro com 1000 ml , com 

dados de identificação do produto, 

marca do fabricante e prazo de 

validade. 

12 unid   

14 

GEL ECG, ULTRASOM, gel 

condutor, sem sais, incolor, 

inodoro, não gorduroso, umectante, 

solúvel em água e pH neutro; frasco 

com 5kg. 

50 unid   

15 

GLICERINA LIQUIDA, frasco 

plástico opaco; embalagem: frasco 

com 1 litro. 

5 fra   

16 

LIMPA SISTEMA para 

processadora automática; 

embalagem: frasco de 1 litro. 

5 fra   

17 

PORTA LÂMINA TIPO FRASCO 

PLASTICO PARA 3 LÂMINAS. 

Fabricado em polipropileno (PP) 

transparente, com divisórias 

internas para armazenamento de 03 

lâminas e tampa rosqueável. 

100 unid   

18 

REFIL PARA DISPENSE DE 

ALCOOL GEL 70 %. Refil com 

800 ml, com válvula de escape com 

fragrância agradável para assepsia 

das mãos, com dados do fabricante 

e data de fabricação. 

50 unid   

19 

REVELADOR PARA 

PROCESSADORA automática de 

raio X, concentrado para fazer 38 

litros (2 doses de 19litros), com 

dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade. 

20 fra   

20 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE 

SÓDIO 0,9%/ML, solução 

injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, ampola em PVC, 

transparente, ampola com 10ml. 

2.000 amp   

21 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE 

SÓDIO 0,9%/ML, solução 

injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco 

com 100ml. 

1.000 fra   

22 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE 

SÓDIO 0,9%/ML, solução 

injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, 

4.000 fra   
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transparente sistema fechado, frasco 

com 250ml. 

23 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE 

SÓDIO 0,9%/ML, solução 

injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco 

com 500ml. 

10.000 fra   

24 

SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, 

solução injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco 

com 250ml. 

1.000 fra   

25 

SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, 

solução injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco 

com 500ml. 

6.000 fra   

26 

SOLUÇÃO DE MANITOL 200, 

solução injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco 

com 200ml. 

200 fra   

27 

SOLUÇÃO DE RINGER COM 

LACTATO 8,6MG/ML + 

0,3MG/ML + 0,33MG/ML, solução 

injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco 

com 500ml. 

7.000 fra   

28 

SOLUÇÃO DEGERMANTE, 

iodopovidona (PVPI), solução iodo 

pensoativo, concentração a 10% 

(teor de iodo 1%), forma 

farmacêutica, embalagem de 

1000ml. 

240 fra   

29 

SOLUÇÃO GLICO-

FISIOLOGICA (40,0 + 1,8) 

MG/ML solução injetável, límpida, 

estéril, apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco 

com 500ml. 

10.000 fra   

30 VASELINA LÍQUIDA  1000 ML 1 fra   

31 VASELINA SÓLIDA 400 GR. 1 pote   

 

LOTE IX – MEDICAMENTOS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

CEFALOTINA 1 G PÓ INJ FA VD 

INC + ampola DIL. 
10.000 amp   

2 

CEFTRIAXONA SÓDICA 1G Pó sol. 

Injet., IV  10 ML. 
10.000 amp   

3 

CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG 

sol. injet. IV  amp.10 ML. 
500 amp   
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4 

DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML 

solução injetável, amp. 2 ML. 
1.000 amp   

5 

DICLOFENACO, DIETILAMÔNIO 

11,6MG/G - gel - 60GR. 
60 tb   

6 

DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML 

sol. injetável, amp.2 ML. 
20.000 amp   

7 

EFEDRINA 50MG/ML solução 

injetável, ampola 1ML. 
150 amp   

8 

ENOXAPARINA SÓDICA 

60MG/0,2ML IV/SC. 
100 amp   

9 

EPINEFRINA 1 MG/M solução 

injetável, ampola 1 ML. 
3.000 amp   

10 FENOTEROL GTS 20ML (G). 150 fra   

11 

FITOMENADIONA 10 MG/ML 

sol.Injet., EV/IM amp.1 ML. 
1.000 amp   

12 

FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO + 

FOSFATO DE SÓDIO 

MONOBÁSICO (0,06g/ML + 

0,16g/ML) - Fleet Glicerinado 

700 unid   

13 

FUROSEMIDA 10 MG/ML solução 

injetável, amp.2 ML. 
8.000 amp   

14 

GENTAMICINA 10 MG/ML solução 

injetável, amp. 2 ML. 
1.000 amp   

15 

GENTAMICINA 40MG/ML solução 

injetável, amp.2 ML. 
2.000 amp   

16 

GENTAMICINA 80MG/ML solução 

injetável, amp. 2 ML. 
3.000 amp   

17 

GLICONATO DE CALCIO 100 

MG/ML sol.Injet.amp.10 Ml 
300 amp   

18 

GLICOSE 25% solução injetável, 

ampola PL INC X 10 ML. 
3.000 amp   

19 

GLICOSE 50% solução injetável, 

ampola PL INC X 10 ML. 
3.000 amp   

20 

HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25 

ML sol.Inj. amp. 0,25 ML 

Subcutanea. 

6.000 amp   

21 

HIDROCORTISONA 100 MG PÓ 

LIOF SOL. INJ FA 2 ML. 
4.500 amp   

22 

HIDROCORTISONA 500 MG PÓ 

SOL. INJ  FA4 ML. 
7.000 amp   

23 

IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL 

INAL 20ML ATROV. 
400 fra   

24 

METILERGOMETRINA,MALEATO 

0,2 MG/ML sol.injet.amp.1ML. 
1.500 amp   

25 

METOPROLOL, SUCCINATO, 

Sol.Injet. 1MG/ML. 
50 amp   

26 

METRONIDAZOL 5 MG/ML SIST 

FECH X 100 ML. 
500 amp   

27 

NEOSTIGMINE 0,5 MG/ML SOL. 

INJ ampola AMB X 1 ML 
1.000 amp   

28 

NOREPINEFRINA, CLORID., 

Sol.Injet.1MG/ML amp. 4 ML. 
500 amp   

29 NORIPURUM 20 MG/ML sol. 150 amp   
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injetável, EV amp. 5 ML. 

30 

OCITOCINA 5 UI/ML SOL. INJ 

ampola AMB X 1 ML. 
1.000 amp   

31 

OMEPRAZOL 40 MG PÓ LIOF 

solução injet., IV amp.10 ML. 
1.500 amp   

32 

ONDANSENTRONA 

(CLORIDRATO) ampola 4 MG/2 

ML. 

2.000 amp   

33 

OXACILINA 500MG PÓ LIOF 

solução injetável, FA 3 ML. 
2.500 amp   

34 

PIRACETAM 200 MG/ML solução 

injetável, amp.5 ML. 
400 amp   

35 

PROMETAZINA, cloridr. 25 MG/ML 

sol. Injet. amp. 2 ML. 
2.000 amp   

36 

SULFATO DE MAGNESIO 50% 

sol.injetável, amp.10 ML. 
200 amp   

37 

SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 

MG/ML sol. Inj.1 ML. 
250 amp   

38 

VITELINATO DE PRATA 10% - 

5ml 
50 fra   

 

LOTE X – MEDICAMENTOS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML 

solução injet. amp.5 ML. 
5.000 amp   

2 

ACIDO TRANEXÃMICO 5 PCC 

solução injet. 5 ML amp. 
1.000 amp   

3 

AMICACINA 500 MG solução 

injetável, amp.2 ML. 
800 amp   

4 

AMINOFILINA 24 MG/ML 

solução injetável, amp.10 ML. 
700 amp   

5 

AMIODARONA 50 MG/ML 

solução injetável, amp.3 ML. 
700 amp   

6 

AMPICILINA 1 G PO solução 

injetável,  amp.5 ML. 
3.000 amp   

7 

AMPICILINA 500 MG PO solução 

injetável,  amp.5 ML. 
850 amp   

8 

ANTI-RHO - 

IMUNOGLOBULINA solução 

injetável 

40 amp   

9 

ATRACÚRIO, BESILATO 

10MG/ML - 5ML solução invetv 
300 amp   

10 

ATROPINA, SULFATO 0,25 

MG/ML sol. injet. amp.1 ML. 
1.200 amp   

11 

BENZILPENICILINA 

BENZATINA 1.200.000 UI PO INJ 

FA  

2.500 amp   

12 

BENZILPENICILINA 

BENZATINA 600.000 UI S.Injt.10 

ML. 

500 amp   

13 

BENZILPENICILINA 

POTASSICA 5.000.000 S.Injt.10 

ML. 

50 amp   
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14 

BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 

% sol.injet., amp.10 ML. 
300 amp   

15 

BROMETO DE ROCURÔNIO 10 

MG/ML AMP. C/ 5 ML. 
200 amp   

16 

BROMOPRIDA 5MG/ML 

sol.injetável, IM/IV amp. 2 ML. 
500 amp   

17 

BUTILBROMETO 

ESCOPOLAMINA 20MG/ML 

FA1ML. 

700 amp   

18 

BUTILBROMETO 

ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA 4 

MG 5 ML FA 5 ML. 

10.000 amp   

19 

CETOPROFENO 50 MG/ML 

sol.injet., IM amp.2 ML. 
5.000 amp   

20 

CETOPROFENO 50 MG/ML 

sol.injetável, EV amp. 2 ML. 
2.500 amp   

21 

CIMETIDINA 150 MG/ML 

solução injetável, amp.2 ML. 
4.000 amp   

22 

CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 

SIST FECH X 200 ML. 
1.500 amp   

23 

CLONIDINA 150 MCG/ML. 

AMPOLA COM 1 ML 
100 amp   

24 

CLOR.DE DOPAMINA 5MG/ML 

sol. injetável, amp.10ML. 
300 amp   

25 

CLOR.DE ETILEFRINA 10 

MG/ML sol. injet., CT amp.1 ML. 
1.500 amp   

26 

CLOR.DE HIDRALAZINA 

20MG/ML SOL.INJN amp. 1ML. 
450 amp   

27 

CLOR.METOCLOPRAMIDA 5 

MG/ML sol. inj. amp.2 ML. 
4.800 amp   

28 

CLOR.RANITIDINA 25 MG/ML 

solução injet.amp.2 ML. 
4.000 amp   

29 

CLORANFENICOL 1000 MG Pó 

Sol.Injet.amp.10 ML. 
500 amp   

30 

CLORETO DE POTÁSSIO 10% 

sol.Injet. amp.10 ML. 
500 amp   

31 

CLORETO DE SÓDIO 20 % 

sol.Injet., amp.10 ML. 
500 amp   

32 

CLORETO DE SUXAMETÔNIO 

100MG solução injetável. 
100 amp   

33 

CLORIDRATO DE 

BUPIVACAINA + EPINEFRINA 

0,5%  AMPOLA 20 ML. 

600 frasco   

34 

CLORIDRATO DE 

BUPIVACAÍNA 5 MG/ML + 

GLICOSE 80 MG/ML solução 

injet. amp.4ML. 

1.000 amp   

35 

CLORIDRATO DE LIDOCAINA 

+ EPINEFRINA 2 % AMPOLA 

COM 20 ML. 

1.000 frasco   

36 

CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 

10% - Spray 
10 amp   

37 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2.000 frasco   
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2% sol.injet., FRASCO COM 20 

ML 

38 

CLORIDRATO DE LIDOCAINA 

20MG/G GEL. Bisnaga com 30 

gramas. 

400 unid   

39 

COMPLEXO B solução injetável, 

ampola VD AMB X 2 ML. 
5.000 amp   

40 

DEXAMETASONA 2 MG/ ML 

solInjet. amp.1 ML. 
6.000 amp   

41 

DEXAMETASONA 4 MG/ ML 

sol. injet., amp.2,5 ML. 
10.000 amp   

42 

DICLOFENACO SÓDICO 25 

MG/ML sol. Injet., amp. 3 ML. 
10.000 amp   

43 

DIMENIDRINATO + 

CLORIDRATO DE PIRIDOXINA. 
1.500 amp   

44 DOBUTAMINA 250MG/20ML. 150 amp   

 

LOTE XI – MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONTROLADOS - PORTARIA 344/98 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

CETAMINA - S(+) 50 MG/ML 

solução injet. Amp.10 ML. 
150 amp   

2 

CITRATO DE FENTANILA 50 

MCG/ML S. injet, amp10 ML. 
200 amp   

3 

CLORIDRATO DE PETIDINA 50 

MG/ML Sol. Inj.amp 2 ML. 
700 amp   

4 

CLORIDRATO DE 

TETRACAÍNA 

1%+CLORIDRATO DE 

FENILEFRINA 0,1% 

SOL.OFT.ESTÉRIL. 

50 fra   

5 

CLORPROMAZINA,clor. 

5MG/ML S.Inj., amp. 5ML 
500 amp   

6 

DIAZEPAN 5 MG/ML solução 

injetável, ampola VD X 2 ML. 
3.000 amp   

7 

ETOMIDATO 2MG/ML. Ampola 

com 10 mL. 
200 frasco   

8 

FENITOÍNA SÓDICA solução 

injetável, 50MG/ML amp. 
350 amp   

9 

FENOBARBITAL 100 MG/ML 

solução injetável, amp. 2 ML. 
1.500 amp   

10 

FENTANILA, CITRATO 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 

78,5MG/ML (EQUIVALENTE A 

50MCG DE FENTANILA). - USO 

ESPINHAL / IV 2ML INJETÁVEL 

- uso espinhal: citrato de fentanila 

78,5mcg (equivalente a 50mcg de 

fentanila). Excipientes 

q.s.p.ampolas de 2ml 

700 amp   

11 

FLUMAZENIL 0,1MG/ML 

solução injetável, amp  5 ML. 
50 amp   

12 

HALOPERIDOL 5 MG/ML 

solução injetv, ampola  X 1 ML. 
1.000 amp   
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13 

MIDAZOLAM 15 MG solução 

injetv, ampola 15MGX 3 ML. 
700 amp   

14 

MISOPROSTOL 200 MCG 

COMPRIMIDO VAGINAL. 

Composição: Dióxido de silício 

coloidal, Lactose spray dried, 

Estearato de magnésio, 

Croscarmelose sódica. 

30 cpr   

15 

PROPOFOL 10 MG/ML EMU INJ 

ampola VD INC 20 ML. 
200 amp   

16 

SEVOFLURANO 1MG/ML 

SOLUÇÃO INALATÓRIA. Frasco 

com 250 mL 

5 amp   

17 

SULFATO DE MORFINA 

0,2MG/ML Sol.Inj.,amp.1ML. 
500 amp   

18 

SULFATO DE MORFINA 

10MG/ML S.Inj.amp.2ML. 
1.000 amp   

19 

SULFATO DE MORFINA 

1MG/ML Sol.Inj.l,amp.2ML. 
10 amp   

20 

TRAMADOL 50 MG/ML solução 

injetável, amp.2 ML. 
2.000 amp   

 

LOTE XII – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

AGULHA DESCARTAVEL, 

dimensões 13 x 0,33mm, de coleta 

de sangue, para sistema a vacuo, de 

uso unico, estéril, caixa com 100 

unidades. 

15 cx   

2 

AGULHA DESCARTAVEL, 

dimensões 13 x 4,5mm, de coleta 

de sangue, para sistema a vacuo, de 

uso unico, estéril, caixa com 100 

unidades. 

60 cx   

3 

AGULHA DESCARTAVEL, 

dimensões 25 x 7mm, de coleta de 

sangue, para sistema a vacuo, de 

uso unico, estéril, , caixa com 100 

unidades. 

150 cx   

4 

AGULHA DESCARTAVEL, 

dimensões 25 x 8mm, de coleta de 

sangue, para sistema a vacuo, de 

uso unico, estéril, caixa com 100 

unidades. 

150 cx   

5 

AGULHA DESCARTAVEL, 

dimensões 30 x 7mm, de coleta de 

sangue, para sistema a vacuo, de 

uso unico, estéril,caixa com 100 

unidades. 

200 cx   

6 

AGULHA DESCARTAVEL, 

dimensões 30 x 8mm, de coleta de 

sangue, para sistema a vacuo, de 

uso unico, estéril, caixa com 100 

200 cx   
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unidades. 

7 

AGULHA DESCARTAVEL, 

dimensões 40 x 12mm, de coleta de 

sangue, para sistema a vacuo, de 

uso unico, estéril, caixa com 100 

unidades. 

150 cx   

8 

AGULHA hipodermica, 20 x 

5,5mm, descartavel, estéril, atoxica, 

apirogenica, canula em aco inox, 

cilindrica, reta, oca, siliconizada, 

caixa com 100 unidades 

200 cx   

9 

AGULHA TUOHY EPIDURAL 

17g X 90 mm,  descartável, estéril, 

atóxica, apirogenica, Embalagem 

individual.  

70 unid   

10 

AGULHA, PARA ANESTESIA 

RAQUIDIANA, 22g x 3½", 

descartável, estéril, atóxica, 

apirogenica, com bisel tipo 

"quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, 

cânula de parede fina, canhão luer 

lok. 

150 unid   

11 

AGULHA, PARA ANESTESIA 

RAQUIDIANA, 23g x 3½", 

descartável, estéril, atóxica, 

apirogenica, com bisel tipo 

"quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, 

cânula de parede fina, canhão luer 

lok 

150 unid   

12 

AGULHA, PARA ANESTESIA 

RAQUIDIANA, 25g x 3½", 

descartável, estéril, atóxica, 

apirogenica, com bisel tipo 

"quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, 

cânula de parede fina, canhão luer 

lok. 

500 unid   

13 

AGULHA, PARA ANESTESIA 

RAQUIDIANA, 26g x 3½", 

descartável, estéril, atóxica, 

apirogenica, com bisel tipo 

"quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, 

cânula de parede fina, canhão luer 

lok. 

200 unid   

14 

AGULHA, PARA ANESTESIA 

RAQUIDIANA, 27g x 3½", 

descartável, estéril, atóxica, 

apirogenica, com bisel tipo 

"quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, 

cânula de parede fina, canhão luer 

50 unid   
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lok 

15 

CATETER EPIDURAL 16G. 

Embalagem individual. 
70 unid   

16 

CATETER INTRAVENOSO, 

calibre 14G, material poliuretano, 

aplicação periférico, agulha aço 

grau cirúrgico, atraumática, bisel 

trifacetado, tipo uso descartável, 

estérilidade estéril. 

2.000 unid   

17 

CATETER INTRAVENOSO, 

calibre 16G, material poliuretano, 

aplicação periférico, agulha aço 

grau cirúrgico, atraumática, bisel 

trifacetado, tipo uso descartável, 

estérilidade estéril. 

2.000 unid   

18 

CATETER INTRAVENOSO, 

calibre 18G, material poliuretano, 

aplicação periférico, agulha aço 

grau cirúrgico, atraumática, bisel 

trifacetado, tipo uso descartável, 

estérilidade estéril. 

3.000 unid   

19 

CATETER INTRAVENOSO, 

calibre 20G, material poliuretano, 

aplicação periférico, agulha aço 

grau cirúrgico, atraumática, bisel 

trifacetado, tipo uso descartável, 

estérilidade estéril.. 

5.000 unid   

20 

CATETER INTRAVENOSO, 

calibre 22G, material poliuretano, 

aplicação periférico, agulha aço 

grau cirúrgico, atraumática, bisel 

trifacetado, tipo uso descartável, 

estérilidade estéril. 

10.000 unid   

21 

CATETER INTRAVENOSO, 

calibre 24G, material poliuretano, 

aplicação periférico, agulha aço 

grau cirúrgico, atraumática, bisel 

trifacetado, tipo uso descartável, 

estérilidade estéril. 

8.000 unid   

22 

KIT CATETER VENOSO 

CENTRAL DUPLO LUMEM 

5FX13 CM 

7 unid   

23 

KIT CATETER VENOSO 

CENTRAL DUPLO LUMEM 

7FX20 CM 

15 unid   

24 

KIT DRENAGEM 

MEDIASTINAL DE 22mm 

composto de: 1 dreno de tórax em 

pvc atóxico, transparente, flexível, 

multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 

adaptadores tipo Luer, 1 tubo 

extensor de pvc siliconizado, 

atóxico, flexível, transparente, de 

10 unid   
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fácil ordenha, com 1,20 m de 

comprimento e pinça corta fluxo. 1 

frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de 

transporte, capacidade para 2000 

ml. 

25 

KIT DRENAGEM 

MEDIASTINAL DE 24mm 

composto de: 1 dreno de tórax em 

pvc atóxico, transparente, flexível, 

multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 

adaptadores tipo Luer, 1 tubo 

extensor de pvc siliconizado, 

atóxico, flexível, transparente, de 

fácil ordenha, com 1,20 m de 

comprimento e pinça corta fluxo. 1 

frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de 

transporte, capacidade para 2000 

ml. 

10 unid   

26 

KIT DRENAGEM 

MEDIASTINAL DE 26mm 

composto de: 1 dreno de tórax em 

pvc atóxico, transparente, flexível, 

multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 

adaptadores tipo luer, 1 tubo 

extensor de pvc siliconizado, 

atóxico, flexível, transparente, de 

fácil ordenha, com 1,20 m de 

comprimento e pinça corta fluxo. 1 

frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de 

transporte, capacidade para 2000 

ml. 

10 unid   

27 

KIT DRENAGEM 

MEDIASTINAL DE 28mm 

composto de: 1 dreno de tórax em 

pvc atóxico, transparente, flexível, 

multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 

adaptadores tipo luer, 1 tubo 

extensor de pvc siliconizado, 

atóxico, flexível, transparente, de 

fácil ordenha, com 1,20 m de 

comprimento e pinça corta fluxo. 1 

frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de 

transporte, capacidade para 2000 

ml. 

10 unid   

28 

KIT DRENAGEM 

MEDIASTINAL DE 32mm 

composto de: 1 dreno de tórax em 

10 unid   
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pvc atóxico, transparente, flexível, 

multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 

adaptadores tipo luer, 1 tubo 

extensor de pvc siliconizado, 

atóxico, flexível, transparente, de 

fácil ordenha, com 1,20 m de 

comprimento e pinça corta fluxo. 1 

frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de 

transporte, capacidade para 2000 

ml. 

29 

KIT DRENAGEM 

MEDIASTINAL de 36mm 

composto de: 1 dreno de tórax em 

pvc atóxico, transparente, flexível, 

multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 

adaptadores tipo luer, 1 tubo 

extensor de pvc siliconizado, 

atóxico, flexível, transparente, de 

fácil ordenha, com 1,20 m de 

comprimento e pinça corta fluxo. 1 

frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de 

transporte, capacidade para 2000 

ml. 

10 unid   

30 

KIT DRENAGEM 

MEDIASTINAL de 38mm 

composto de: 1 dreno de tórax em 

pvc atóxico, transparente, flexível, 

multiperfurado, com linha 

radiopaca, 1 conector com 2 

adaptadores tipo luer, 1 tubo 

extensor de pvc siliconizado, 

atóxico, flexível, transparente, de 

fácil ordenha, com 1,20 m de 

comprimento e pinça corta fluxo. 1 

frasco reservatório graduado, com 

tampa de vedação e alça de 

transporte, capacidade para 2000 

ml. 

10 unid   

31 

SCALPE para punção venosa, com 

borboleta e agulha, estéril, 

descartável, n.º 19. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e/ou filme termoplástico, abertura 

em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação, tipo de estérilização, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

2.000 unid   

32 SCALPE para punção venosa, com 5.000 unid   
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borboleta e agulha, estéril, 

descartável, n.º 21. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e/ou filme termoplástico, abertura 

em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação, tipo de estérilização, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

33 

SCALPE para punção venosa, com 

borboleta e agulha, estéril, 

descartável, n.º 23. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e/ou filme termoplástico, abertura 

em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação, tipo de estérilização, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

8.000 unid   

34 

SCALPE para punção venosa, com 

borboleta e agulha, estéril, 

descartável, n.º 25. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico 

e/ou filme termoplástico, abertura 

em pétala. Na embalagem devera 

estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação, tipo de estérilização, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

12.000 unid   

35 

SERINGA 1 ML transparente, 

estéril, em 

polipropileno,descartável, atóxica, 

êmbolo com pistão lubrificado, 

apirogênica , atraumática, cilindro 

reto, siliconizado, parede uniforme, 

com escala de graduação em ml; de 

1 ml; com números e traços 

legíveis, com anel de retenção que 

impeça o desprendimento do 

embolo do cilindro, com agulha 

13x0,45, modelo trifacetada e q 

garanta conexões seguras,flange c/ 

formato devidamente adequadoe 

ajustado ao cilindro, sem rebarbas e 

arestas. 

30.000 unid   

36 

SERINGA de 10ml, descartável, 

com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, 

apirogenica, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com 

escala de graduação em ml, 

50.000 unid   
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números e tracos legíveis, com anel 

de retenca o que impeça o 

desprendimento do embolo do 

cilindro, BICO SEM ROSCA e 

que garanta conexoes seguras, 

flange com formato adequado, 

embolo com pistão lubrificado e 

ajustado ao cilindro. 

37 

SERINGA de 20ml, descartável, 

com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, 

apirogenica, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com 

escala de graduação em ml, 

números e tracos legíveis, com anel 

de retenca o que impeça o 

desprendimento do embolo do 

cilindro, BICO SEM ROSCAe que 

garanta conexoes seguras, flange 

com formato adequado, embolo 

com pistão lubrificado e ajustado ao 

cilindro. 

25.000 unid   

38 

SERINGA de 3ml, descartável, 

com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, 

apirogenica, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com 

escala de graduação em ml, 

números e tracos legíveis, com anel 

de retenca o que impeça o 

desprendimento do embolo do 

cilindro, BICO SEM ROSCA e 

que garanta conexoes seguras, 

flange com formato adequado, 

embolo com pistão lubrificado e 

ajustado ao cilindro 

40.000 unid   

39 

SERINGA de 5ml, descartável, 

com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, 

apirogenica, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com 

escala de graduação em ml, 

números e tracos legíveis, com anel 

de retenca o que impeça o 

desprendimento do embolo do 

cilindro, BICO SEM ROSCA e 

que garanta conexoes seguras, 

flange com formato adequado, 

embolo com pistão lubrificado e 

ajustado ao cilindro. 

50.000 unid.   

40 

TUBO cirúrgico de látex natural 

fino n.º 200 resistente a traçao, sem 

emendas, não esteril, compativel 

com processo de esterilizaçao a 

10 pct   
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vapor.a embalagem devera conter 

prazo de validade, n.º do lote, 

fabricaçao e procedencia.isento de 

registro no ms. Fabricado com látex 

100% puro. Pacote com 15 metros 

41 

TUBO DE SILICONE modelo 204, 

dimensões 6mm interno x 12mm 

externo, não estéril, parede interna 

lisa e espessura uniforme, semi 

transparente e com alta 

flexibilidade e extrema resistência a 

tração; estável a temperaturas de: -

20°C a 200°C; embalagem rolo 

com 15metros. 

10 unid   

42 

TUBO DE SILICONE modelo 205, 

dimensões 8mm interno x 11,5mm 

externo, não estéril, parede interna 

lisa e espessura uniforme, semi 

transparente e com alta 

flexibilidade e extrema resistência a 

tração; estável a temperaturas de: -

20°C a 200°C; embalagem rolo 

com 15metros. 

7 unid   

 

LOTE XIII – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

CAIXA COLETORA, para 

matérias perfuro cortantes, 

capacidade para 07 litros, resistente 

a perfurações, com revestimento 

impermeabilizante, contendo fundo 

rígido de proteção extra contra 

perfurações, cinta interna e bandeja 

coletora de resíduos líquidos; caixa 

de cor amarela e conter simbologia 

de acordo com a codificação, em 

conformidade com as normas 

ABNT NBR 13853.  

100 unid   

2 

CAIXA COLETORA, para 

matérias perfuro cortantes, 

capacidade para 13 litros, resistente 

a perfurações, com revestimento 

impermeabilizante, contendo fundo 

rígido de proteção extra contra 

perfurações, cinta interna e bandeja 

coletora de resíduos líquidos; caixa 

de cor amarela e conter simbologia 

de acordo com a codificação, em 

conformidade com as normas 

ABNT NBR 13853.  

600 unid   

3 

CAIXA COLETORA, para 

matérias perfuro cortantes, 

capacidade para 20 litros, resistente 

a perfurações, com revestimento 

1.000 unid   
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impermeabilizante, contendo fundo 

rígido de proteção extra contra 

perfurações, cinta interna e bandeja 

coletora de resíduos líquidos; caixa 

de cor amarela e conter simbologia 

de acordo com a codificação, em 

conformidade com as normas 

ABNT NBR 13853.  

4 

CLAMP UMBILICAL, descartável, 

confeccionado em plástico 

resistente, estéril, com abertura 

asséptica, em papel grau cirúrgico, 

embalagem unitária, contendo 

dados de identificação, procedência, 

data de validade, número do lote e 

registro no Ministério da Saúde. 

1.000 unid   

5 

ECRAN PARA CHASSI 35 X 43 

para processadora de raio-x 

automatica. 

2 unid   

6 

FILME, radiologico, dimensões 18 

x 24cm. Embalagem: caixa com 

100 películas. 

35 cx   

7 

FILME, radiologico, dimensões 24 

x 30cm. Embalagem: caixa com 

100 películas. 

35 cx   

8 

FILME, radiologico, dimensões 30 

x 40cm. Embalagem: caixa com 

100 películas. 

40 cx   

9 

FILME, radiologico, dimensões 35 

x 35cm. Embalagem: caixa com 

100 películas. 

40 cx   

10 

FILME, radiologico, dimensões 35 

x 43cm. Embalagem: caixa com 

100 películas. 

30 cx   

11 

FIO CAT GUT CROMADO 0 com 

75cm de comprimento, agulha de 

4cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa 

com 24 unid. 

70 cx   

12 

FIO CAT GUT CROMADO 1 com 

75cm de comprimento, agulha de 

4cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa 

com 24 unid. 

50 cx   

13 

FIO CAT GUT CROMADO 2-0 

com 75cm de comprimento, agulha 

de 4cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa 

com 24 unid. 

70 cx   

14 

FIO CAT GUT CROMADO 3-0 

com 75cm de comprimento, agulha 

de 4cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa 

com 24 unid. 

35 cx   

15 

FIO CAT GUT CROMADO 4-0 

com 75cm de comprimento, agulha 

de 3cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa 

com 24 unid. 

20 cx   



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 284 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

16 

FIO CAT GUT CROMADO 5-0 

com 70cm de comprimento, agulha 

de 2cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa 

com 24 unid. 

20 cx   

17 

FIO CAT GUT CROMADO 6-0 

com 70cm de comprimento, agulha 

de 2cm e ½ circulo, cilíndrica, caixa 

com 24 unid. 

10 cx   

18 

FIO CAT GUT SIMPLES 0, com 

agulha 3cm cilíndrica 3/8, caixa 

com 24 unid. 

50 cx   

19 

FIO CAT GUT SIMPLES 1, com 

agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa 

com 24 unid. 

50 cx   

20 

FIO CAT GUT SIMPLES 2-0, com 

agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa 

com 24 unid. 

50 cx   

21 

FIO CAT GUT SIMPLES 3-0, com 

agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa 

com 24 unid. 

30 cx   

22 

FIO CAT GUT SIMPLES 4-0, com 

agulha 3cm cilíndrica ½, caixa com 

24 unid. 

30 cx   

23 

FIO CAT GUT SIMPLES 5.0, com 

agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa 

com 24 unid. 

15 cx   

24 

FIO CAT GUT SIMPLES 6.0, com 

agulha 3cm cilindríca 3/8, caixa 

com 24 unid. 

15 cx   

25 

FIO DE ALGODÃO 0 agulha 4cm 

1/2 classe A, caixa com 24unid. 
8 cx   

26 

FIO DE ALGODÃO 2.0 agulha 

3cm 3/8 classe A, caixa com 24 

unid. 

8 cx   

27 

FIO DE ALGODÃO 3.0 agulha 

2cm 1/2 classe A, caixa com 24 

unid. 

8 cx   

28 

FIO DE ALGODÃO 4.0 agulha 

2cm 1/2 classe A, caixa com 24 

unid. 

8 cx   

29 

FIO LINHO 0 agulha 4cm 3/8 

classe A, caixa com 24 unid. 
15 cx   

30 

FIO LINHO 2.0 agulha 2cm 3/8 

classe A, caixa com 24 unid. 
15 cx   

31 

FIO LINHO 3.0 agulha 2cm 3/8 

classe A, caixa com 24 unid. 
15 cx   

32 

FIO NYLON 0 com agulha 3,0 cm 

cilindríca 3/8, caixa com 24 unid. 
50 cx   

33 

FIO NYLON 1 com agulha 3cm 

cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 
80 cx   

34 

FIO NYLON 2-0 com agulha 3cm 

cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 
80 cx   

35 FIO NYLON 3-0 com agulha 120 cx   
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3,5cm cilíndrica 3/8, caixa com 24 

unid. 

36 

FIO NYLON 4-0 com agulha 3cm 

cilíndrica ½, caixa com 24 unid. 
100 cx   

37 

FIO NYLON 5-0 com agulha 3cm 

cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 
50 cx   

38 

FIO POLIGLACTINA 910  N 3.0, 

com agulha 3cm 3/8 classe A, caixa 

com 24 unid. 

10 cx   

39 

FIO POLIGLACTINA 910 N 0, 

com agulha 4cm 1/2 classe A, caixa 

com 24 unid. 

10 cx   

40 

FIO POLIGLACTINA 910 N 1, 

com agulha 4cm 1/2 classe A, caixa 

com 24 unid. 

15 cx   

41 

FIO POLIGLACTINA 910 N 2.0, 

com agulha 3cm 3/8 classe A, caixa 

com 24 unid. 

15 cx   

42 

FIO POLIPROPILENO 0 com 

agulha 4cm 1/2 classe A, caixa com 

24 unid. 

15 cx   

43 

FIO POLIPROPILENO 1 com 

agulha 4cm 1/2 classe A, caixa com 

24 unid. 

15 cx   

44 

FIO POLIPROPILENO 2.0 com 

agulha 4cm 1/2 classe A,  caixa 

com 24 unid. 

15 cx   

45 

FIO POLIPROPILENO 3.0 com 

agulha 3cm 3/8 classe A, caixa com 

24 unid. 

15 cx   

46 

KIT MARCADOR DE 

CHUMBO NUMERICO COM 

BASE EM PVC COM 

ESPESSURA DE 3MM, ALTURA 

DE 10MM, ACONDICIONADO 

EM ESTOJO CONTENDO CINCO 

ALGARISMOS DE CADA, 

TOTALIZANDO 50 NÚMEROS. 

ACOMPANHA CANALETA 

PARA COMPOSIÇÃO DAS 

PALAVRAS, MAIS LETRAS D E 

E 

2 kit   

47 

KIT MARCADORES DE 

CHUMPO ALFABETICO COM 

BASE EM PVC BRANCO COM 

3MM DE ESPESSURA, ALTURA 

DE 10MM, ACONDICIONADO 

EM ESTOJO CONTENDO CINCO 

LETRAS DE CADA, 

TOTALIZANDO 130 LETRAS. 

ACOMPANHA CANALETA 

PARA COMPOSIÇÃO DAS 

PALAVRAS. 

2 kit   
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48 

LAMINA DE BISTURI numero 12 

carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte 

afiado e que se adaptem aos cabos 

de bisturi padrao. Embalagem: 

caixa com 100 unidades 

individuais, em papel laminado, 

abertura em petala. Na embalagem 

devera estar impresso dados de 

identificação, tipo de estérilização, 

procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

5 cx   

49 

LAMINA DE BISTURI numero 15, 

carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte 

afiado e que se adaptem aos cabos 

de bisturi padrao. Embalagem: 

caixa com 100 unidades 

individuais, em papel laminado, 

abertura em petala. Na embalagem 

devera estar impresso dados de 

identificação, tipo de estérilização, 

procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

5 cx   

50 

LAMINA DE BISTURI numero 22, 

carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte 

afiado e que se adaptem aos cabos 

de bisturi padrao. Embalagem: 

caixa com 100 unidades 

individuais, em papel laminado, 

abertura em petala. Na embalagem 

devera estar impresso dados de 

identificação, tipo de estérilização, 

procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

20 cx   

51 

LAMINA DE BISTURI numero 23, 

carbono, descartavel, estéril, em aco 

inoxidavel, sem rebarbas, com corte 

afiado e que se adaptem aos cabos 

de bisturi padrao. Embalagem: 

caixa com 100 unidades 

individuais, em papel laminado, 

abertura em petala. Na embalagem 

devera estar impresso dados de 

identificação, tipo de estérilização, 

procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

20 cx   

52 

LAMINA DE BISTURI numero 24, 

carbono, descartavel, estéril, em aco 
70 cx   
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inoxidavel, sem rebarbas, com corte 

afiado e que se adaptem aos cabos 

de bisturi padrao. Embalagem: 

caixa com 100 unidades 

individuais, em papel laminado, 

abertura em petala. Na embalagem 

devera estar impresso dados de 

identificação, tipo de estérilização, 

procedencia, data de fabricação, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

53 

LENÇOL DE PAPEL 50cm x 50 M 

para uso hospitalar fabricado em 

100% celulose. 

300 rolo   

54 

PAPEL KRAFT NATURAL 80g, 

dimensões 60cm x 200m 
20 rolo   

 

LOTE XIV – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

BOLSA PARA COLETA DE 

SANGUE, tripla, sistema fechado. 
36 unid   

2 

CATETER, nasal, para oxigênio, 

tipo oculos, descartavel, uso adulto. 

Embalagem individual, em blister 

rigido e papel grau cirurgico e filme 

termoplástico, abertura em petala, 

onde deverá estar impresso dados 

de identificação, procedência, data 

de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

2.500 unid   

3 

CATETER, nasal, para oxigênio, 

tipo oculos, descartavel, uso 

INFANTIL. Embalagem individual, 

em blister rigido e papel grau 

cirurgico e filme termoplástico, 

abertura em petala, onde deverá 

estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

1.000 unid   

4 

COLETOR DE URINA INFANTIL 

FEMININO, tipo saco em 

polietileno; material hiporalérgico, 

com película protetora da fita 

adesiva; contendo dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação, tipo de estérilização, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

500 unid   

5 

COLETOR DE URINA INFANTIL 

MASCULINO, tipo saco em 

polietileno; material hiporalérgico, 

com película protetora da fita 

adesiva; contendo dados de 

500 unid   



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 288 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

identificação, procedência, data de 

fabricação, tipo de estérilização, 

prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

6 

COLETOR DE URINA, sistema 

fechado, capacidade de 2000ml, 

anti-refluxo, atóxico, estéril, livre 

de pirogênio; conteúdo: válvula 

anti-refluxo, sistema de sustentação, 

tubo para drenagem, pinça corta 

fluxo, conector universal, tampa 

protetora e sistema de 

esvaziamento. 

1.500 unid   

7 

COLETOR UNIVERSAL 80ml, 

translúcido, não estéril, boca larga, 

com tampa rosqueável branca, com 

pazinha, confeccionado em 

polipropileno. 

2.500 unid   

8 

ELETRODO CARDIOLOGICO 

descartável, para monitoração 

cardíaca com espuma adesivada, 

rebite de prata (Ag/AgCI), gel 

condutor de celulose sólido, lâmina 

protetora de PVC, uso adulto e 

pediatrico, pacote com 50 unid. 

100 pct   

9 

ENVELOPES AUTO-SELANTES, 

para autoclave 09 x 16, caixa com 

200unid. 

10 cx   

10 

ENVELOPES AUTO-SELANTES, 

para autoclave 14 x 29, caixa com 

200unid. 

10 cx   

11 

ENVELOPES AUTO-SELANTES, 

para autoclave 19 x 37, caixa com 

200unid. 

10 cx   

12 

ENVELOPES AUTO-SELANTES, 

para autoclave 25 x 41, caixa com 

200unid. 

5 cx   

13 

EQUIPO MACRO GOTAS para 

infusão venosa, sem filtro de 

gotejamento, Câmara de 

gotejamento, Tubulação de PVC, 

Regulador de fluxo tipo "V", Sítio 

de injeção em conector Y e Encaixe 

macho Luer, Produto estéril 

descartável de uso único, 

estérilizado a óxido de etileno. 

25.000 unid   

14 

EQUIPO MACRO GOTAS, 

flexível, soluções fotossensível, 

solução parenterais, estéril, 

contendo câmara gotejadora 

microgotas, conector com ponta 

perfurante graduada em três níveis 

diferentes com protetor, tubo 

transparente e atóxico com 

200 unid   
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comprimento igual ou superior a 

1,5mt, pinça rolete para controle de 

fluxo, com Flash-Ball e conector 

tipo LUER com protetor, com saco, 

embalagem individual em grau 

cirúrgico. 

15 

EQUIPO MICRO para infusão 

venosa, sem filtro de gotejamento, 

Câmara de gotejamento, Tubulação 

de PVC, Regulador de fluxo tipo 

"V", Sítio de injeção em conector Y 

e Encaixe macho Luer Produto 

estéril descartável de uso único, 

estérilizado a óxido de etileno. 

1.500 unid   

16 

EQUIPO PARA NUTRIÇÃO 

ENTERAL Características Gerais: 

Lanceta perfurante para conexão ao 

recipiente de solução; Câmara 

flexível para visualização 

gotejamento; Extensão em PVC 

azul (evita conexão acidental com 

acesso venoso); Controlador de 

fluxo (gotejamento), tipo pinça 

rolete; Conexão luer para 

dispositivo de acesso venoso. 

2.000 unid   

17 

EQUIPO PARA TRANSFUSÃO 

SANGUÍNEA, sangue, com camâra 

dupla 150cm, dispositivo de infusão 

e controle de fluxo e dosagem de 

sangue e derivados; lanceta 

perfurante para conexão ao 

recipiente sangue; câmara dupla 

flexível sendo a primeira dotada de 

filtro de sangue para retenção de 

coágulos, e a segunda para 

visualização e controle de 

gotejamento; extensão em PVC; 

controlador de fluxo (gotejamento) 

tipo pinça rolete; conexão luer para 

dispositivo de acesso venoso. 

250 unid   

18 

EQUIPO POLIFIX EM DUAS 

VIAS ATÓXICO, ESTÉRIL: 

possui 2 conectores luer lock fêmea 

universais com tampas; Tubo 

flexível e transparente em PVC de 

60mm de comprimento; 2 clamp 

corta fluxo; Conector 2 vias, um 

conector luer slip macho universal 

com protetor. Embalado 

individualmente em Papel Grau 

Cirúrgico e filme termoplástico, 

contendo os dados impressos de 

identificação, código, lote, data de 

fabricação e validade e registro no 

5.000 unid   
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Ministério da Saúde, conforme 

NBR 14041/1998. 

19 

FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO 

ENTERAL frasco fracionador para 

administração de solução enterais; 

permite tratamento térmico 

(aquecimento, resfriamento) de 

soluções; frasco em PE de 500ml 

graduado com escala de 50ml; com 

dispositivo para fixação em suporte; 

tampa rosqueável com lacre e 

adaptador de equipo em hímen. 

2.000 unid   

20 

KIT COM MASCARA para 

nebulização adulto, de silicone com 

conector VERDE 9/16 - 18U.N.F. 

Kit contendo conector verde, 

máscara adulto, copinho 

micronebulizador e extensão 

(mangueira). 

150 unid   

21 

KIT COM MASCARA para 

nebulização infantil, de silicone 

com conector VERDE 9/16 - 

18U.N.F. Kit contendo conector 

verde, máscara infantil, copinho 

micronebulizador e extensão 

(mangueira). 

150 unid   

22 

KIT MÁSCARA DE VENTURI 

ADULTO; Contém: 1 máscara 

adulto com elástico; 1 Traquéia; 6 

válvulas para diferentes 

concentrações de oxigênio (1- Azul: 

24% - 4l/min; 

2- Branca: 28% - 4l/min; 3- 

Laranja: 31% - 6l/min; 4- Amarelo: 

35% - 8l/min; 5- Vermelho: 40% - 

8l/min; 6- Rosa: 50% - 12l/min.); 1 

Extensão de oxigênio 2,10m; e 1 

Copo adaptador para 

micronebulização. COMPOSIÇÃO: 

Máscara em PVC com clip metálico 

nasal ajustável e elástico para 

fixação; Os diluidores são 

fabricados em polipropileno; 

Produto livre de látex. 

10 kit   

23 

KIT MÁSCARA DE VENTURI 

INFANTIL; Contém: 1 máscara 

pediátrica com elástico; 1 Traquéia; 

6 válvulas para diferentes 

concentrações de oxigênio (1- Azul: 

24% - 4l/min; 

2- Branca: 28% - 4l/min; 3- 

Laranja: 31% - 6l/min; 4- Amarelo: 

35% - 8l/min; 5- Vermelho: 40% - 

8l/min; 6- Rosa: 50% - 12l/min.); 1 

10 kit   
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Extensão de oxigênio 2,10m; e 1 

Copo adaptador para 

micronebulização. COMPOSIÇÃO: 

Máscara em PVC com clip metálico 

nasal ajustável e elástico para 

fixação; Os diluidores são 

fabricados em polipropileno; 

Produto livre de látex. 

24 

MÁSCARA DE GÁS 

ANESTÉSICA DE SILICONE 

REUTILIZAVEL N 0 indicada para 

anestesia e ventilação não invasiva. 

10 unid   

25 

MÁSCARA DE GÁS 

ANESTÉSICA DE SILICONE 

REUTILIZAVEL N 1 indicada para 

anestesia e ventilação não invasiva. 

10 unid   

26 

MÁSCARA DE GÁS 

ANESTÉSICA DE SILICONE 

REUTILIZAVEL N 2 indicada para 

anestesia e ventilação não invasiva. 

10 unid   

27 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO 

RESPIRADOR N.º 95, filtro para 

particulados: classe PFF-2; 

cirurgica, de proteção respiratória 

para agentes biológicos; Eficiência 

mínima de filtragem de 94%; BFE - 

Eficiência de Filtração 

Bacteriológica mínima de 99%; cor 

branca; tamanho regular; formato 

concha e dobrável. 

500 unid   

28 

MASCÁRA TRIPLA COM 

ELÁSTICO, branco, com camada 

com filtro que proporciona 

Eficiência de Filtragem Bacteriana,;  

caixa com 50 unidades. 

1.500 cx   

29 

ÓCULOS PARA PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL INCOLOR 
15 unid   

30 

SONDA PARA GASTROSTOMIA 

PERCUTÂNEA COM BALÃO, 

pediátrico, calibre 14fr, diametro 

externo 4,7mm, comprimento 

20mm, três vias, Linha ORX, 

Volume máximo de insuflamento 

do bação 5,0ml. 

6 unid   

31 

SONDA RETAL Nº 06 RG PVC, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada; 

embalagem individual, em papel 

grau cirúrgico e filme 

termoplastico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

80 unid   
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data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

32 

SONDA RETAL Nº 08 RG PVC, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada; 

embalagem individual, em papel 

grau cirúrgico e filme 

termoplastico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

80 unid   

33 

SONDA RETAL Nº 10 RG PVC, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada; 

embalagem individual, em papel 

grau cirúrgico e filme 

termoplastico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid   

34 

SONDA RETAL Nº 12 RG PVC, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada; 

embalagem individual, em papel 

grau cirúrgico e filme 

termoplastico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid   

35 

SONDA RETAL Nº 14 RG PVC, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada; 

embalagem individual, em papel 

grau cirúrgico e filme 

termoplastico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

200 unid   
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Saúde. 

36 

SONDA RETAL Nº 16 RG PVC, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada; 

embalagem individual, em papel 

grau cirúrgico e filme 

termoplastico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid   

37 

SONDA RETAL Nº 20RG PVC, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada; 

embalagem individual, em papel 

grau cirúrgico e filme 

termoplastico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

100 unid   

38 

SONDA RETAL Nº 30RG PVC, 

descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, 

atraumatica, siliconizada; 

embalagem individual, em papel 

grau cirúrgico e filme 

termoplastico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedencia, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

100 unid   

39 

TOUCA, descartável, em 

polipropileno, gramatura de 20g/m², 

elástico em toda volta, diâmetro 

mínimo de 45cm. Embalagem caixa 

com 100 unidades, na embalagem 

deverá estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação. 

500 pct   

40 

UMIDIFICADOR nível máximo 

para nebolização, composto de 

tampa em rosca padrao, adapta-se a 

qualquer valvula, regulador de 

cilindro ou fluxo neutro de rede 

canalizada, orificio para saida de 

50 unid   
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oxigenio em plastico resistente ou 

material similar, frasco em PVC 

atoxico ou similar com capacidade 

de no minimo 250ml, graduado, 

com niveis de maximo e minimo de 

forma a permitir uma facil 

visualizacao de acordo com normas 

da ABNT, borboleta de conexao 

confeccionada externamente em 

plastico ou similar, e internamente 

de metal, que proporcione um 

perfeito encaixe, com sistema de 

selagem, para evitar vazamentos, 

todo o sistema deve ser resistente e 

seguro. Embalagem com dados de 

identificação do produto, marca do 

fabricante e registro no Ministério 

da Saúde. 

41 

VÁLVULA REGULADORA 

PARA CILINDRO COM 

FLUXOMETRO E MANÔMETRO 

PARA OXIGÊNIO. Desenvolvido 

em metal cromado com filtro de 

bronze sintetizado, pressão fixa de 

3,5 Kgf/cm2. Acompanha válvula 

de segurança, fluxômetro e 

manômetro de alta pressão com 

escala de 0 a 300 Kgf/cm2. A 

válvula possui conexões padrão 

ABNT NBR 11725. 

20 kit   

 

LOTE XV – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ABAIXADOR DE LÍNGUA, 

espátula em madeira lisa, 

descartável, 14 cm comprimento, 

Largura 1,4 a 1,5cm . Pacote com 

100 Unidades 

250 pct   

2 

ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 

500gr, confeccionado com fibras 

100% algodão, macio e absorvente, 

embalado em saco individual. 

300 unid   

3 

ATADURA CREPOM 20x1,8m , 

4,5m esticada são confeccionadas 

em tecido 100% algodão cru, fios 

de alta torção, que confere alta 

resistência, com densidade de 13 

fios/cm². PACOTE COM 12 

UNIDADES 

800 pct   

4 

ATADURA DE CREPOM 

10x1,8M ., 4,5M ESTICADA são 

confeccionadas em tecido 100% 

algodão cru, fios de alta torção, que 

confere alta resistência, com 

1.400 pct   
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densidade de 13 fios/cm². PACOTE 

COM 12 UNIDADES 

5 

ATADURA DE CREPOM 

15x1,8m., 4,5m esticada são 

confeccionadas em tecido 100% 

algodão cru, fios de alta torção, que 

confere alta resistência, com 

densidade de 13 fios/cm². PACOTE 

COM 12 UNIDADES 

1.400 pct   

6 

ATADURA GESSADA cysne 

10cm x 3m - caixa com 20unid., 

tela 100% algodão.  

100 cx   

7 

ATADURA GESSADA cysne 

15cm x 3m - caixa com 20unid., 

tela 100% algodão.  

100 cx   

8 

ATADURA GESSADA cysne 

20cm x 4m - caixa com 20unid., 

tela 100% algodão.  

50 cx   

9 

ATADURA ORTOPÉDICA 15cm 

x 1m., fibras de 100% algodão cru, 

rolos de mantas uniformes, camadas 

de goma aplicada em uma das 

faces. PACOTE COM 12 

UNIDADES 

300 pct   

10 

ATADURA ORTOPEDICA 20cm 

x 1m.,  são elaboradas a partir de 

fibras 100% algodão cru, 

transformada em rolos de mantas 

uniformes, possuem camada de 

goma aplicada em uma das faces. 

PACOTE COM 12 UNIDADES 

200 pct   

11 

ATADURA ORTOPÉDICA, 10cm 

x 1m, são elaboradas a partir de 

fibras 100% algodão cru, 

transformada em rolos de mantas 

uniformes. PACOTES COM 12 

UNIDADES 

300 pct   

12 

AVENTAL DESCARTAVEL 

FRONTAL MANGA LONGA, 

punho lastex, confeccionado em 

TNT, fabricada em 100% 

polipropileno, gramatura 20, NA 

COR BRANCA e Atóxico. 

Embalagem com 10 unidades. 

2 pct   

13 

CAMPO OPERATÓRIO ALVA 

38G 45x50cm, com 50 unid., 

confeccionada com fios 100% 

algodão; tecido quádruplo com ou 

sem fio radiopaco;  

120 pct   

14 

COMPRESSA DE GAZE 

HIDRÓFILA 100% ALGODÃO 13 

FIOS - não estéril - 5 dobras - 

8camadas - contém 500 unidades 

7,5 x 7,5 cm peso por pacote 385G. 

3.000 pct   
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15 

ESPARADRAPO, dimensões 10cm 

x 4,5m, tecido em 100% algodão e 

resina acrílica, adesivo à base de 

óxido de zinco, borracha natural e 

resina. 

1.500 unid   

16 

EXTENSÃO DE OXIGÊNIO 

PARA CATETER NASAL , 

mínimo de 2mt, em PVC, 

embalagem individual. 

100 unid   

17 

FITA ADESIVA, hospitalar, 

dimensões 19mm x 50mt, 

confeccionada com dorso de papel 

crepado tratado com látices de 

estireno butadieno; uma das faces 

massa adesiva à base de borracha 

natural e resina; outra face fina 

camada impermeabilizante de 

resinas acrílicas excelente 

adesividade; aceita sem borrar 

escrita com lápis ou tinta; diversas 

aplicações: fixação de ataduras, 

identificação de seringas, rótulos de 

soro e fechamento de pacotes. 

600 unid   

18 

FITA AUTOCLAVE 19mm x 30m 

é confeccionada com dorso de papel 

crepado à base de celulose. Recebe, 

em uma de suas faces, massa 

adesiva à base de borracha natural, 

óxido de zinco e resinas e, na outra 

face, uma fina camada 

impermeabilizante de resina 

acrílica. 

2.000 unid   

19 

FITA MICROPOROSA, dimensões 

5cm x 10m, confeccionada com 

substrato de não-tecido à base de 

fibras de viscose, resina acrílica e 

massa adesiva à base de poliacrilato 

hipoalergênico. 

200 unid   

20 

FRALDA, DESCARTÁVEL, 

GERIATRICA, ADULTO, 

TAMANHO GRANDE de 70 ate 

90 kg, unissex, não estéril, de uso 

externo único descartável, atóxica, 

isenta de substancias alergênica, 

sem rasgos, impurezas, fiapos, 

emendas ou qualquer outro tipo de 

defeito, composta de uma capa de 

tela polimérica, um núcleo 

absorvente composto por algodão 

hidrófilo, polpa de celulose virgem 

e/ou materiais poliméricos 

absorventes, formato anatômico de 

cintura ajustável dotada de ajuste 

perfeito a qualquer tipo de paciente, 

1.000 pct   
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cintura de até 150 centímetros, com 

flocos de gel super absorvente 

distribuído em todo o núcleo, 

camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com 

bordas unidas entre si, dever conter 

no mínimo três fios de elástico, ter 

absorção adequada a sua finalidade, 

deve apresentar maciez, superfície 

uniforme, livre de empelotamentos 

ou qualquer outro tipo de defeitos. 

Revestimento externo 

confeccionado em plástico de 

polietileno com espessura, 

flexibilidade e resistência adequada, 

dotada de quatro fitas reposicionava 

ajustáveis duas de cada lado, a tira 

adesiva abre e fecha devidamente 

impregnada de substancia aderente 

antialérgica, possuindo na 

extremidade pequena dobradura que 

permita preservar sua adesividade e 

o fácil manuseio. pacote com 

8unidades. 

21 

FRALDA, DESCARTÁVEL, 

GERIATRICA, ADULTO, 

TAMANHO MÉDIO de 40 ate 70 

kg, unissex, não estéril, de uso 

externo único descartável, atóxica, 

isenta de substancias alergênica, 

sem rasgos, impurezas, fiapos, 

emendas ou qualquer outro tipo de 

defeito, composta de uma capa de 

tela polimérica, um núcleo 

absorvente composto por algodão 

hidrófilo, polpa de celulose virgem 

e/ou materiais poliméricos 

absorventes, formato anatômico de 

cintura ajustável dotada de ajuste 

perfeito a qualquer tipo de paciente, 

cintura de até1110 centímetros, com 

flocos de gel super absorvente 

distribuído em todo o núcleo, 

camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com 

bordas unidas entre si, dever conter 

no mínimo três fios de elástico, ter 

absorção adequada a sua finalidade, 

deve apresentar maciez, superfície 

uniforme, livre de empelotamentos 

ou qualquer outro tipo de defeitos. 

Revestimento externo 

confeccionado em plástico de 

polietileno com espessura, 

800 pct   
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flexibilidade e resistência adequada, 

dotada de quatro fitas reposicionava 

ajustáveis duas de cada lado, a tira 

adesiva abre e fecha devidamente 

impregnada de substancia aderente 

antialérgica, possuindo na 

extremidade pequena dobradura que 

permita preservar sua adesividade e 

o fácil manuseio. pacote com 

8unidades. 

22 

FRALDA, DESCARTÁVEL, 

INFANTIL, TAMANHO 

EXTRAGRANDE ACIMA 12 KG, 

unissex, não estéril, de uso externo 

único, atóxica, isenta de substancias 

alergênica, sem rasgos, impurezas, 

fiapos, emendas ou qualquer outro 

tipo de defeito, composta de uma 

capa de tela polimérica, um núcleo 

absorvente composto por algodão 

hidrófilo, polpa de celulose virgem 

e/ou materiais poliméricos 

absorventes, anatômica de cintura 

ajustável, dotada de ajuste perfeito 

para evitar vazamentos, com flocos 

de gel, camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com 

bordas unidas entre si, dever conter 

no mínimo dois fios de elástico, 

deve apresentar maciez e absorção 

adequada a sua finalidade, 

superfície uniforme, livre de 

empelotamentos ou qualquer outro 

tipo de defeitos. Revestimento 

externo confeccionado em plástico 

de polietileno com espessura, 

flexibilidade e resistência adequada, 

dotada de faixa multi ajustáveis nas 

laterais de duas tiras adesivas abre e 

fecha devidamente impregnada de 

substancia aderente antialérgica, 

possuindo na extremidade pequena 

dobradura que permita preservar 

sua adesividade e o fácil manuseio; 

EMBALAGEM COM 80 

UNIDADES 

300 pct   

23 

FRALDA, DESCARTÁVEL, 

INFANTIL, TAMANHO 

GRANDE DE 9 ATE 12 KG, 

unissex, não estéril, de uso externo 

único, atóxica, isenta de substancias 

alergênica, sem rasgos, impurezas, 

fiapos, emendas ou qualquer outro 

tipo de defeito, composta de uma 

300 pct   



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 299 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

capa de tela polimérica, um núcleo 

absorvente composto por algodão 

hidrófilo, polpa de celulose virgem 

e/ou materiais poliméricos 

absorventes, anatômica de cintura 

ajustável, dotada de ajuste perfeito 

para evitar vazamentos, com flocos 

de gel, camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com 

bordas unidas entre si, dever conter 

no mínimo dois fios de elástico, 

deve apresentar maciez e absorção 

adequada a sua finalidade, 

superfície uniforme, livre de 

empelotamentos ou qualquer outro 

tipo de defeitos. Revestimento 

externo confeccionado em plástico 

de polietileno com espessura, 

flexibilidade e resistência adequada, 

dotada de faixa multi ajustáveis nas 

laterais de duas tiras adesivas abre e 

fecha devidamente impregnada de 

substancia aderente antialérgica, 

possuindo na extremidade pequena 

dobradura que permita preservar 

sua adesividade e o fácil manuseio; 

EMBALAGEM COM 80 

UNIDADES 

24 

FRALDA, DESCARTÁVEL, 

INFANTIL, TAMANHO MEDIA 

DE 5 ATE 9 KG, unissex, não 

estéril, de uso externo único, 

atóxica, isenta de substancias 

alergênica, sem rasgos, impurezas, 

fiapos, emendas ou qualquer outro 

tipo de defeito, composta de uma 

capa de tela polimérica, um núcleo 

absorvente composto por algodão 

hidrófilo, polpa de celulose virgem 

e/ou materiais poliméricos 

absorventes, anatômica de cintura 

ajustável, dotada de ajuste perfeito 

para evitar vazamentos, com flocos 

de gel, camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com 

bordas unidas entre si, dever conter 

no mínimo dois fios de elástico, 

deve apresentar maciez e absorção 

adequada a sua finalidade, 

superfície uniforme, livre de 

empelotamentos ou qualquer outro 

tipo de defeitos. Revestimento 

externo confeccionado em plástico 

de polietileno com espessura, 

300 pct   
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flexibilidade e resistência adequada, 

dotada de faixa multi ajustáveis nas 

laterais de duas tiras adesivas abre e 

fecha devidamente impregnada de 

substancia aderente antialérgica, 

possuindo na extremidade pequena 

dobradura que permita preservar 

sua adesividade e o fácil manuseio; 

EMBALAGEM COM 80 

UNIDADES 

25 

FRALDA, DESCARTÁVEL, 

INFANTIL, TAMANHO 

PEQUENA DE 0 ATE 5 KG, 

unissex, não estéril, de uso externo 

único, atóxica, isenta de substancias 

alergênica, sem rasgos, impurezas, 

fiapos, emendas ou qualquer outro 

tipo de defeito, composta de uma 

capa de tela polimérica, um núcleo 

absorvente composto por algodão 

hidrófilo, polpa de celulose virgem 

e/ou materiais poliméricos 

absorventes, anatômica de cintura 

ajustável, dotada de ajuste perfeito 

para evitar vazamentos, com flocos 

de gel, camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com 

bordas unidas entre si, dever conter 

no mínimo dois fios de elástico, 

deve apresentar maciez e absorção 

adequada a sua finalidade, 

superfície uniforme, livre de 

empelotamentos ou qualquer outro 

tipo de defeitos. Revestimento 

externo confeccionado em plástico 

de polietileno com espessura, 

flexibilidade e resistência adequada, 

dotada de faixa multi ajustáveis nas 

laterais de duas tiras adesivas abre e 

fecha devidamente impregnada de 

substancia aderente antialérgica, 

possuindo na extremidade pequena 

dobradura que permita preservar 

sua adesividade e o fácil manuseio; 

EMBALAGEM 80 UNIDADES 

200 pct   

26 

GARROTE PARA PUNÇÃO, tem 

tecido elástico, com fita em nylon e 

algodão, trava em PVC; tipo free 

hand, processo de auto-trava e 

ajuste de pressão, trava com 2 

estágios de liberação do fluxo 

sanguíneo; antialérgico, marca de 

referência Ziblock ou similar. 

50 unid   

27 MALHA MALHA, 35 rolo   
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ORTOPEDICA, TUBULAR, de 

algodão cru, dimensões 6cm largura 

x 25mt comprimento. Embalagem: 

em rolo, com dados de identificação 

do produto e marca do fabricante, 

produto devera ter registro no 

Ministério da Saúde. 

28 

MALHA, ORTOPEDICA, 

TUBULAR, de algodão cru, 

dimensões 10cm de largura x 15mt 

de comprimento. Embalagem: em 

rolo, com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante, 

produto devera ter registro no 

Ministério da Saúde. 

35 rolo   

29 

MALHA, ORTOPEDICA, 

TUBULAR, de algodão cru, 

dimensões 20cm de largura x 15mt 

de comprimento; embalagem: em 

rolo, com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante, 

produto devera ter registro no 

Ministério da Saúde. 

35 rolo   

30 

PRO-PÉ DESCARTAVEL, pacote 

com 100 pares, gramatura mínima 

30g/m², formato anatômico, 100% 

polipropileno, como elástico na 

boca e na sola. 

150 pct   

31 

TALA DE IMOBILIZAÇÃO, 

moldável provisória, tela aramada 

zincada anti ferrugem, maleável 

revestida em EVA virgem (sem 

resíduos de chumbo), com fita 

crepe, bandagem ou gaze para uma 

imobilização completa. Nas cores 

padrões internacionais. Arame 

galvanizado 2,76 revestido em 

E.V.A densidade 110kg/m³. 

Tamanhos PP - 30 x 08cm (01 

unid.) / P - 53 x 08cm (02 unid.) / 

M - 63 x 09cm (04 unid.) / G - 86 x 

10cm (03 unid.) 

10 jogo   

32 

TELA, cirúrgica, em polipropileno 

para fechamento de tórax, 

reconstrução de hérnia e reforço de 

órgãos internos, dimensões 260mm 

x 360mm. 

20 unid   

33 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 2,0MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

40 unid   
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segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

34 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 2,5MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid   

35 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 3,0MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid   

36 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 3,5MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid   

37 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 4,0MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

40 unid   
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raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

38 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 4,5MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid   

39 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 5,0MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid   

40 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 5,5MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid   

41 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 6,0MM, tubo de material 

plástico para entubação 

40 unid   
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endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

42 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 6,5MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

40 unid   

43 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 7,0MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

50 unid   

44 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO 7,5MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

100 unid   

45 TUBO ENDOTRAQUEAL COM 20 unid   
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BALÃO 8,0MM, tubo de material 

plástico para entubação 

endotraqueal, descartável, tubo com 

curvatura anatômica, translúcido, 

raiopaco, paredes finas e lisas, 

balão piloto transparente, válvula de 

segurança, conexão luer distal, tubo 

de insuflação resistente a dobras, 

estérilizado em óxido de etileno, 

marcadores de graduação em 

centímetros, fabricado em 

polipropileno, válvula ABS com 

mola inoxidável. 

 

LOTE XVI – MATERIAIS HOSPITALARES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

CÂNULA DE GUEDEL N 0 

Tamanho Interno do Orifício: 

9,6mm x 4,9mm;Comprimento: 

6cm.  

10 unid   

2 

CÂNULA DE GUEDEL N 1 

Tamanho Interno do Orifício: 

9,8mmX5,1mm; Comprimento: 

7cm.  

10 unid   

3 

CÂNULA DE GUEDEL N 2 

Tamanho Interno do Orifício: 

10mm x 5,2mm; Comprimento: 8 

cm. 

10 unid   

4 

CÂNULA DE GUEDEL N 3 

Tamanho Interno do Orifício: 

11,4mmX5,2mm; Comprimento: 

9,5cm 

10 unid   

5 

CÂNULA DE GUEDEL N 4 

Tamanho Interno do Orifício: 

11,6mmX6,2mm; Comprimento: 

12cm. 

10 unid   

6 

CÂNULA DE GUEDEL N 5 

Tamanho Interno do Orifício: 

16mmX8,6mm; Comprimento: 

12,5cm 

10 unid   

7 

CÂNULA DE 

TRAQUEOSTOMIA com balão FR 

30 PGC, fabricado em cloreto de 

polivinila PVC atóxico, superficie 

lisa e ponta arredondada, contém 

filete radiopaco e bolonete piloto de 

baixa pressão; obturador de haste de 

fixação; esterilizado em óxido de 

etileno e embalados em papel grau 

cirúrgico. 

10 unid   

8 

CÂNULA DE 

TRAQUEOSTOMIA com balão FR 

32 PGC, fabricado em cloreto de 

polivinila PVC atóxico, superficie 

10 unid   
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lisa e ponta arredondada, contém 

filete radiopaco e bolonete piloto de 

baixa pressão; obturador de haste de 

fixação; esterilizado em óxido de 

etileno e embalados em papel grau 

cirúrgico. 

9 

CÂNULA DE 

TRAQUEOSTOMIA com balão FR 

33 PGC, fabricado em cloreto de 

polivinila PVC atóxico, superficie 

lisa e ponta arredondada, contém 

filete radiopaco e bolonete piloto de 

baixa pressão; obturador de haste de 

fixação; esterilizado em óxido de 

etileno e embalados em papel grau 

cirúrgico. 

10 unid   

10 

CÂNULA DE 

TRAQUEOSTOMIA com balão FR 

35 PGC, fabricado em cloreto de 

polivinila PVC atóxico, superficie 

lisa e ponta arredondada, contém 

filete radiopaco e bolonete piloto de 

baixa pressão; obturador de haste de 

fixação; esterilizado em óxido de 

etileno e embalados em papel grau 

cirúrgico. 

10 unid   

11 

DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 

n.º 01, confeccionado em látex 

natural, descartável, estéril, atóxico, 

flexível, formato tubular, uniforme 

em toda a sua extensão, com 

paredes finas e maleáveis; 

embalagem com 12 unid., 

embalados individualmente, em 

papel grau cirúrgico, abertura em 

pétala, deverá estar impresso dados 

de identificação, tipo de 

estérilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

35 pct   

12 

DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 

n.º 02, confeccionado em látex 

natural, descartável, estéril, atóxico, 

flexível, formato tubular, uniforme 

em toda a sua extensão, com 

paredes finas e maleáveis; 

embalagem com 12 unid., 

embalados individualmente, em 

papel grau cirúrgico, abertura em 

pétala, deverá estar impresso dados 

de identificação, tipo de 

estérilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

35 pct   
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13 

DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 

n.º 03, confeccionado em látex 

natural, descartável, estéril, atóxico, 

flexível, formato tubular, uniforme 

em toda a sua extensão, com 

paredes finas e maleáveis; 

embalagem com 12 unid., 

embalados individualmente, em 

papel grau cirúrgico, abertura em 

pétala, deverá estar impresso dados 

de identificação, tipo de 

estérilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

35 pct   

14 

DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 

n.º 04, confeccionado em látex 

natural, descartável, estéril, atóxico, 

flexível, formato tubular, uniforme 

em toda a sua extensão, com 

paredes finas e maleáveis; 

embalagem com 12 unid., 

embalados individualmente, em 

papel grau cirúrgico, abertura em 

pétala, deverá estar impresso dados 

de identificação, tipo de 

estérilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

35 pct   

15 

DRENO DE SUCÇÃO 3,2MM, 

dreno cirúrgico, tipo de sucção 

contínua, componentes tb aspiração 

e drenagem - pvc atóxico 

siliconizado, componentes 

adicionais transparente, fole 

sanfonado com alça em pvc, 

característica adicional com agulha 

em aço inox, tamanho 3,2 mm 

(1/8´), tipo uso descartável, estéril. 

20 unid   

16 

DRENO DE SUCÇÃO 4,8MM, 

dreno cirúrgico, tipo de sucção 

contínua, componentes tb aspiração 

e drenagem-pvc atóxico 

siliconizado, componentes 

adicionais transparente, fole 

sanfonado com alça em pvc, 

característica adicional com agulha 

em aço inox, tamanho 4,8 mm 

(3/16´), tipo uso descartável, estéril. 

20 unid   

17 

LUVA CIRURGICA Nº 7,5 

LATEX FREE, descartável, estéril, 

fabricada a base de borracha 

sintetica tendo como base 

POLIISOPRENO, sem pó, livre de 

proteinas, por isso não causam 

200 par   
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reações alergicas por ser isenta de 

látex natural, principal causador de 

alergias nas mãos dos usuários. 

Embalagem individual. 

18 

LUVA, CIRÚRGICA, N.º 7,0, 

descartavel, estéril, em latex 

natural, textura uniforme, formato 

anatômico, lubrificada com po 

bioabsorvivel, espessura mínima 

entre 0,22 a 0,23mm, ade validade e 

registro no Ministério da Saúde.  

200 par   

19 

LUVA, CIRÚRGICA, N.º 7,5, 

descartavel, estéril, em latex 

natural, textura uniforme, formato 

anatômico, lubrificada com po 

bioabsorvivel, espessura mínima 

entre 0,22 a 0,23mm, ade validade e 

registro no Ministério da Saúde.  

4.000 par   

20 

LUVA, CIRÚRGICA, N.º 8,0, de 

uso único, descartavel, apirogenica, 

estéril, em latex natural, textura 

uniforme, formato anatômico,  

largura minima de 95mm com 

variação de ± 6mm, espessura 

minima de 0,10mm, lubrificada 

com po bio absorvivel atóxico, 

100 par   

21 

LUVA, DE PROCEDIMENTO, 

tamanho G, não estéril, de uso 

unico, descartavel, apirogenica, em 

latex natural, textura uniforme, 

ambi destra, antiderrapante, formato 

anatomico. 

500 cx   

22 

LUVA, DE PROCEDIMENTO, 

tamanho M, não estéril, de uso 

único, descartável, apirogênica, em 

latéx natural, textura uniforme, 

ambi destra, antiderrapante, formato 

anatômico.  

2.500 cx   

23 

LUVA, DE PROCEDIMENTO, 

tamanho P, não estéril, de uso 

único, descartável, apirogênica, em 

latex natural, textura uniforme, 

ambi destra, antiderrapante, formato 

anatomico  

1.000 cx   

24 

LUVAS DE PROCEDIMENTO 

NÃO CIRÚRGICO, tamanho M, 

em vinil, talcada com pó; sem látex; 

não estéril; transparente;  

acondicionada em caixa com 100 

unidades, 

100 cx   

25 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD 

N.º 12, com balão 30CC, de látex 

100% natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

150 unid   
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enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizado em 

embalagem com filme plástico, 

papel grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade 

na embalagem individual. 

26 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD 

N.º 14, com balão 30CC, de látex 

100% natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizado em 

embalagem com filme plástico, 

papel grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade 

na embalagem individual. 

150 unid   

27 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD 

N.º 16, com balão 30CC, de látex 

100% natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizado em 

embalagem com filme plástico, 

papel grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade 

na embalagem individual. 

300 unid   

28 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD 

N.º 18, com balão 30CC, de látex 

100% natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizado em 

embalagem com filme plástico, 

papel grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade 

na embalagem individual. 

300 unid   

29 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD 

N.º 20, com balão 30CC, de látex 

100% natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizado em 

embalagem com filme plástico, 

papel grau cirúrgico com data de 

200 unid   
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estérilização, nº de lote e validade 

na embalagem individual. 

30 

SONDA DE FOLEY 3 VIAS AD 

N.º 14, com balão 30CC, de látex 

100% natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizada em 

embalagem com filme plástico, 

papel grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade 

na embalagem individual. 

100 unid   

31 

SONDA DE FOLEY 3 VIAS AD 

N.º 18, com balão 30CC, de látex 

100% natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizada em 

embalagem com filme plástico, 

papel grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade 

na embalagem individual. 

100 unid   

32 

SONDA NASOGASTRICA 

CURTA n.º 08, conector com 

tampa, com aproximadamente 40 

cm, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

deverá ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel grau cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

200 unid   

33 

SONDA NASOGASTRICA 

CURTA n.º 10, conector com 

tampa, com aproximadamente 40 

cm, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

deverá ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel grau cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

200 unid   

34 

SONDA NASOGASTRICA 

CURTA n.º 12, conector com 

tampa, com aproximadamente 40 

cm, em pvc atóxico siliconizada, 

200 unid   
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descartável, estéril, o material 

deverá ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel grau cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

35 

SONDA NASOGASTRICA 

CURTA n.º 14, conector com 

tampa, com aproximadamente 40 

cm, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

deverá ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel grau cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

200 unid   

36 

SONDA NASOGASTRICA 

CURTA n.º 16, conector com 

tampa, com aproximadamente 40 

cm, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

deverá ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel grau cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico e com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

200 unid   

37 

SONDA NASOGÁSTRICA 

LONGA n.º 06, conector com 

tampa, com aproximadamente 1.10 

m, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

devera ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel gru cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico, com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid   

38 

SONDA NASOGÁSTRICA 

LONGA n.º 08, conector com 

tampa, com aproximadamente 1.10 

m, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

devera ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel gru cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico, com 

as informações do fabricante data 

300 unid   
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de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

39 

SONDA NASOGÁSTRICA 

LONGA n.º 10, conector com 

tampa, com aproximadamente 1.10 

m, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

devera ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel gru cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico, com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid   

40 

SONDA NASOGÁSTRICA 

LONGA n.º 12, conector com 

tampa, com aproximadamente 1.10 

m, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

devera ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel gru cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico, com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid   

41 

SONDA NASOGÁSTRICA 

LONGA n.º 14, conector com 

tampa, com aproximadamente 1.10 

m, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

devera ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel gru cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico, com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid   

42 

SONDA NASOGÁSTRICA 

LONGA n.º 16, conector com 

tampa, com aproximadamente 1.10 

m, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

devera ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel gru cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico, com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid   

43 

SONDA NASOGÁSTRICA 

LONGA n.º 18, conector com 

tampa, com aproximadamente 1.10 

m, em pvc atóxico siliconizada, 

300 unid   
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descartável, estéril, o material 

devera ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel gru cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico, com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

44 

SONDA NASOGÁSTRICA 

LONGA n.º 20, conector com 

tampa, com aproximadamente 1.10 

m, em pvc atóxico siliconizada, 

descartável, estéril, o material 

devera ser adaptável em seringas; 

embalagem individual tipo blister 

em papel gru cirúrgico e filme 

plástico transparente atóxico, com 

as informações do fabricante data 

de fabricação e prazo de validade 

impressos. 

300 unid   

45 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

04, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid   

46 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

06, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

1.500 unid   

47 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

08, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

1.500 unid   
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siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

48 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

10, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid   

49 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

12, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid   

50 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

14, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

200 unid   
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validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

51 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

16, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid   

52 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

18, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid   

53 

SONDA, de aspiração traqueal, n.º 

20, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, branco 

transparente, traumática, 

siliconizada, com 01 orificio distal, 

02 nas laterais e conector universal 

com tampa. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. 

Na embalagem devera estar 

impresso dados de identificação, 

tipo de estérilização, procedência, 

data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da 

Saúde. 

200 unid   

54 

SONDA, NASOENTERICA 

(alimentação), n. 08, ADULTO, 

descartável, estéril, atóxica, adulto, 

em poliuretano puro, radiopaca, 

flexível, com 105 cm de 

comprimento, com marcação em 

cm, comfio guia em aço inox na 

15 unid   
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ponta, orifícios laterais, conector 

luer lok e mandril. Embalagem 

individual em papel grau cirúrgico 

e/ou filme termoplástico, abertura 

em pétala, com dados de 

identificação, procedência, data, 

tipo de esterilização, prazo de 

validade e registro 

55 

SONDA, NASOENTERICA 

(alimentação), n. 08, INFANTIL, 

descartável, estéril, atóxica, adulto, 

em poliuretano puro, radiopaca, 

flexível, com 60 cm de 

comprimento, com marcação em 

cm, comfio guia em aço inox na 

ponta, orifícios laterais, conector 

luer lok e mandril. Embalagem 

individual em papel grau cirúrgico 

e/ou filme termoplástico, abertura 

em pétala, com dados de 

identificação, procedência, data, 

tipo de esterilização, prazo de 

validade e registro 

15 unid   

56 

SONDA, NASOENTERICA 

(alimentação), n. 12, ADULTO, 

descartável, estéril, atóxica, adulto, 

em poliuretano puro, radiopaca, 

flexível, com 120 cm de 

comprimento, com marcação em 

cm, comfio guia em aço inox na 

ponta, orifícios laterais, conector 

luer lok e mandril. Embalagem 

individual em papel grau cirúrgico 

e/ou filme termoplástico, abertura 

em pétala, com dados de 

identificação, procedência, data, 

tipo de esterilização, prazo de 

validade e registro 

15 unid   

 

LOTE XVII – ODONTO  - INSTRUMENTOS 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

AGULHA HIPODÉRMICA PARA 

ENDODONTIA 40 X 06 com 

canhão americano Luer Lock, 

reutilizável após esterilização em 

Autoclave ou Estufa com validade- 

Validade indeterminada 

5 unid   

2 

AGULHA HIPODÉRMICA PARA 

ENDODONTIA 40 X 10 com 

canhão americano Luer Lock, 

reutilizável após esterilização em 

Autoclave ou Estufa com validade - 

Validade indeterminada 

5 unid   

3 AGULHA HIPODÉRMICA PARA 10 unid   
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ENDODONTIA 40 X 20 com 

canhão americano Luer Lock, 

reutilizável após esterilização em 

Autoclave ou Estufa com validade - 

Validade indeterminada 

4 

CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO 

ENDODÔNTICO CONTENDO 1 

CÂNULA + 3 AGULHAS COM 

BISEL NOS DIÂMETROS 1,0 

MM, 1,5 MM E 2,0 MM. 

10 kit   

5 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 200 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid   

6 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 204 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid   

7 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 205 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid   

8 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 206 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid   

9 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 207 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid   

10 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 209 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid   

11 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 210 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid   

12 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 211 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid   

13 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 26 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid   

14 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N W8A EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid   

15 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 14 EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid   

16 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO 

ABSOLUTO N 14A EM AÇO 

INOXIDAVEL 

3 unid   

17 

ALICATE PERFURADOR 

AINSWORTH EM AÇO 

INOXIDAVEL E 

AUTOCLOVÁVEL 

2 unid   

18 

PINÇA PORTA GRAMPO 

PALMER EM AÇO 

INOXIDAVEL E 

2 unid   
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AUTOCLAVÁVEL 

19 

ARCO YOUNG EM PLASTICO 

(POLIACETAL) NA COR 

BRANCA E AUTOCLAVÁVEL 

5 unid   

20 

RÉGUA milimetrada, endodontia, 

confeccionada em aço inox. 
6 unid   

21 

AMALGAMADOR CAPSULAR 

ALTOMÁTICO painel digital com 

teclados, haste com dupla 

velocidade media 4200 RPM alta 

5000 RPM bivolt automático com 

temporizador eletronico digital 0 á 

99 segundos 

3 unid   

22 

CONTRA ÂNGULO 500 sistema 

saca brocas, giro de 360°, uso de 

motor pneumático acoplamento 

intramatic, spray externo, utilizado 

brocas de 2,35 mm baixo nivel de 

ruido e vibração 

3 unid   

23 

MICRO MOTOR 500 acoplamento 

bordem intramatic spray interno 

rotaão de 5.000 a 20.000 rpm 

encaixe intramatic universal, facil 

manuseio, permite giro livre de 

baixo nivel de ruido vibração 

esterelizante em autoclove 

3 unid   

24 ESPELHO BUCAL Nº 5 aço inox 20 unid   

25 

SELADORA seladora de mesa com 

guilhotina, possui acionamento 

manual, confeccionado com aço 

carbono, sistema de aquecimento 

com resistência blindada, pintura 

époxi eletrostática na cor branca 

área para selagem 35 cm, largura 

para selagem 13 mm  

2 unid   

26 

FOTOPOLIMERIZADOR bateria 

de lítio (sem fio) luz fria (azul) 

gerada por LED de alta potência 

sem aquecimento dental e da resina. 

Tempo de aplicação 5, 10, 20 

segundo Bivolt automatico, 

podendo ser utilizado entre 100 v - 

200 v desligamento automatico ao 

final do tempo solicitado, ponteira 

de fibra óptico, ponteiras 

condutoras de luz com giro 300º 

3 unid   

 

LOTE XVIII – ODONTO  - AMÁLGAMAS, BROCAS, CONES E FIO DE SUTURA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ADESIVO PARA RESINA, agente 

de união esmalte com liberação de 

flúor, fotopolimerizável. 

100 unid   

2 

AGULHA GENGIVAL 30G curta, 

caixa com 100unidades, 
200 cx   
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descartáveis, agulhas trifacetadas, 

siliconizadas, paredes finas, 

apirogênicas, esterelizadas por 

óxido de etileno, marca de 

referência DFL Gengival Unoject, 

similar ou superior. 

3 

ÁLCOOL, etílico hidratado 70%, 

embalagem de 1000ml. 
400 unid   

4 

AMALGAMA, pré capsulada com 

1 porção, não contém zinco, isento 

da fase Gama II, alto teor de cobre, 

grande resistência à compressão, 

baixo creep, estabilidade 

dimensional, pacote com 50 unid. 

30 pct   

5 

AMALGAMA, pré capsulada com 

2 porções, não contém zinco, isento 

da fase Gama II, alto teor de cobre, 

grande resistência à compressão, 

baixo creep, estabilidade 

dimensional, pacote com 50 unid. 

25 pct   

6 

ANESTÉSICO, cloridato de 

mepvacaina a 3% sem vaso, com 50 

unidades. 

60 cx   

7 

BROCA cirúrgica 702, 

confeccionada em aço inox, para 

alta rotação, marca de referência 

FG, similar ou superior. 

10 unid   

8 

BROCA cirúrgica, Zekrya, 22mm, 

confeccionada em aço inox, marca 

de referência FG, similar ou 

superior. 

10 unid   

9 

BROCA diamantada, nº 3139, 

confeccionada em aço inoxidável 

grau cirúrgico, com haste FG e 

diamantadas processo 

eletroquímico único, com maior 

resistência na aderência do aço 

inoxidável com o diamante. 

15 unid   

10 

BROCA largo nº 02, endodontia, 

32mm, alta resistência à corrosão e 

esterilizações incluindo autoclave, 

vapor químico, e líquidos super 

ácidos; confeccionada em aço inox 

especial com fibras; ponta 

arredondada; quebrar junto à base 

do cabo; tamanho da broca 

identificado nas marcas no cabo. 

6 unid   

11 

BROCA largo nº 03, endodontia, 

32mm, alta resistência à corrosão e 

esterilizações incluindo autoclave, 

vapor químico, e líquidos super 

ácidos; confeccionada em aço inox 

especial com fibras; ponta 

arredondada; quebrar junto à base 

6 unid   
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do cabo; tamanho da broca 

identificado nas marcas no cabo. 

12 

BROCA para prótese Maxi CUT, 

1251, confeccionada em tungstênio, 

broca com corte 10, anel azul, 

diâmetro 6mm. 

3 unid   

13 

BROCA ponta diamantada, dourada 

para acabamento em resina nº 3195. 
50 unid   

14 

BROCA ponta diamantada, esférica 

nº 1011, ponta com haste azul de 

granulação normal, alta rotação. 

50 unid   

15 

BROCA, ponta diamantada, 

dourada para acabamento em resina 

nº 3136. 

50 unid   

16 

CARBONO, odontológico, dupla 

face (azul e vermelho), embalagem 

com 12 unidades, resistente à tração 

e à umidade, recoberto por fina 

camada de parafina.  

70 cx   

17 

CONDICIONADOR, ácido para 

resina ácido fosfórico 37%, 

clorexidina 2%, com baixa 

viscosidade e excelente tixotropia; 

sem sílica, embalagem com 03 

seringas de 2,5ml cada. 

200 unid   

18 

CONE acessório R-7, 28mm, cones 

acessórios nas obturações, 

altamente radiopaco; excelente 

estabilidade dimensional e 

flexibilidade. 

60 unid   

19 

CONE acessório R-8, 28mm, cones 

acessórios nas obturações, 

altamente radiopaco; excelente 

estabilidade dimensional e 

flexibilidade. 

60 unid   

20 

CONE de papel absorvente 1ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal com divisórias com 120 

unidades, 28mm; tipos: n.º 15-40 

(sortido), n.º 15 (branco), n.º 20 

(amarelo), n.º 25 (vermelho), n.º 30 

(azul), n.º 35 (verde), e n.º 40 

(preto). 

25 unid   

21 

CONE de papel absorvente 1ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 15 (branco). Cx 

com 180 unidades 

10 unid   

22 

CONE de papel absorvente 1ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 20 (amarelo). Cx 

com 180 unidades 

10 unid   

23 

CONE de papel absorvente 1ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 25 (vermelho). Cx 

10 unid   
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com 180 unidades 

24 

CONE de papel absorvente 1ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 30 (azul). Cx com 

180 unidades 

10 unid   

25 

CONE de papel absorvente 1ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal, 28mm n.º 35 (verde). Cx 

com 180 unidades 

10 unid   

26 

CONE de papel absorvente 2ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal 28mm,  n.º 45 (branco). Cx 

com 180 unidades 

15 unid   

27 

CONE de papel absorvente 2ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal 28mm,  n.º 50 (amarelo) Cx 

com 180 unidades 

15 unid   

28 

CONE de papel absorvente 2ª série, 

pontas de papel absorvente, caixa 

cristal 28mm, n.º 55 (vermelho). Cx 

com 180 unidades 

15 unid   

29 

CONE Gutapercha principal 1ª 

série para endodontia, cores padrão 

ISO, caixa cristal 28mm;  n.º 40 

(preto). Cx com 180 unidades. 

10 unid   

30 

CONE Gutapercha principal 1ª 

série para endodontia, cores padrão 

ISO, caixa cristal 28mm; n.º 20 

(amarelo). Cx com 180 unidades. 

10 unid   

31 

CONE Gutapercha principal 1ª 

série para endodontia, cores padrão 

ISO, caixa cristal 28mm; n.º 25 

(vermelho). Cx com 180 unidades. 

10 unid   

32 

CONE Gutapercha principal 1ª 

série para endodontia, cores padrão 

ISO, caixa cristal 28mm; n.º 35 

(verde). Cx com 180 unidades. 

10 unid   

33 

CONE Gutapercha principal 1ª 

série para endodontia, cores padrão 

ISO, caixa cristal n.º 30 (azul). Cx 

com 180 unidades. 

10 unid   

34 

CONE Gutapercha principal 2ª 

série, cores padrão ISO, caixa 

cristal  28mm; n.º 45 (branco). Cx 

com 180 unidades. 

5 unid   

35 

CONE Gutapercha principal 2ª 

série, cores padrão ISO, caixa 

cristal 28mm;  n.º 50 (amarelo). Cx 

com 180 unidades 

5 unid   

36 

CONE Gutapercha principal 2ª 

série, cores padrão ISO, caixa 

cristal 28mm; n.º 55 (vermelho). Cx 

com 180 unidades 

5 unid   
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37 

DETERGENTE ENZIMÁTICO 

embalagem de 1 litro 

comprovadamente com ação 

bacteriostatica, possui 4 enzimas 

altamente eficaz contra a matéria 

orgânica 

20 litros   

38 

ESCOVA DENTAL infantil,  com 

cerdas macias, no mínimo de 20 

cerdas e três divisões; cores 

variadas; tipo comum; modelo 

anatômico; funcionamento manual; 

embalagem apropriada que garanta 

a integridade do produto. 

8.000 unid   

39 

FILME odontológico, periapical, 

radiográfico, adulto, caixa com 150 

filmes. 

50 cx   

40 

FIO DE SUTURA de nylon 4.0, 

com agulha de 2cm 
250 cx   

41 

FIXADOR odontológico, 

embalagem 475ml. 
50 unid   

42 

FLÚOR GEL, fluído com flúor de 

uso odontológico, floreto fosfato 

acidulado 1,23%, íons de fluor, 

embalagem de 200ml. 

100 unid   

43 

FLÚOR LÍQUIDO a 0.05%, sem 

pigmento, embalagem 1000ml. 
350 litros   

44 

HIDRÓXIDO de cálcio P.A, frasco 

com 10g. 
20 unid   

45 

HIDRÓXIDO de cálcio para 

forramento (base e catalizador), 

contendo 1 tubo de pasta base 13g 

+ 1 tubo de pasta catalisadora 11g + 

1 bloco de mistura. 

60 unid   

46 

IONÔMERO de vidro para 

forramento (kit pó e líquido), possui 

propriedades mecânicas para 

restaurações, ionômero de vidro 

com liberação de flúor, para base e 

forramento de cavidades, 

embalagem com frasco de 10g de 

pó e 10ml de líquido.  

20 unid   

47 

IONÔMERO de vidro para 

restauração (kit pó e líquido), 

cimento para restaurações dentárias; 

ionômero de vidro de alta 

resistência, radiopaco e de elevada 

dureza; libera flúor; restauração de 

dentes decíduos; confecção de 

núcleos de preenchimento; 

restaurações de Classe III, V, e com 

limitações, cavidades de Classe I; 

embalagem com frasco de 10g de 

pó e 10ml de líquido.  

30 unid   

48 LUBRIFICANTE para alta e baixa 15 unid   
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rotação, spray, marca de referência 

Kavo, similar ou superior. 

49 

OTOSPORIN, suspensão otológica, 

hidrocortisona 10mg/mL + sulfato 

de neomicina 5mg/mL + sulfato de 

polimixina B 10.000UI/mL, 

embalagem contendo frasco 

gotejador com 10ml. 

30 unid   

50 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 

bobina, 150cm x 100m, cirúrgico 

isento de furos, sem corantes, 

repelente a líquidos, resistente a 

rasgos e inodoro 

50 rolo   

51 

PASTA para profilaxia, embalagem 

90gr, sabor tutti-fruit. 
150 unid   

52 ROLETES de algodão 1.000 pct   

53 

SABONETE líquido, fragância erva 

doce, frasco de plástico 1litro. 
150 litro   

54 

TIRA DE AÇO para acabamento 

em amalgama, tamanho  5mm, 

pacote com  100 unid. 

300 unid   

55 

TIRA DE POLIÉSTER, pacote com 

100unid. 
200 unid   

 

LOTE XIX – ODONTO  - ANESTÉSICOS, LIMAS, RESINAS E SOLUÇÕES 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ANESTÉSICO, benzocaína 

200mg/g, tópico gel, embalagem 

12gr. 

120 unid   

2 

ANESTÉSICO, cloridato de 

lidocaína a 37% com 50 unid. 
300 cx   

3 

APLICADOR DE ADESIVO, 

fabricados com minúsculas fibras 

isentas de fiapos e não absorventes, 

são indicados para soluções 

Identificadoras (cárie, placa, etc.); 

agentes adesivo, selante, eugenol, 

soluções hemostáticas, forradores 

cavitários, condicionadores ácidos e 

fluoretos, na opção Regular, 

embalagem com 100 aplicadores. 

90 unid   

4 

BANDA MATRIZ, tamanho 5mm, 

confeccionada em aço inox, 

dimensão 0,05mm x 5mm x 50cm. 

60 unid   

5 

BANDA MATRIZ, tamanho 7mm, 

confeccionada em aço inox 0,05mm 

x 7mm x 50cm. 

80 unid   

6 

BROCA diamantada, esférica nº 

1012. 
40 unid   

7 

BROCA diamantada, esférica nº 

1013. 
40 unid   

8 

BROCA diamantada, esférica nº 

1014. 
40 unid   



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 324 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

9 BROCA diamantada, n.º 4138 15 unid   

10 BROCA diamantada, n.º 4138N 15 unid   

11 BROCA diamantada, n.º 4209F 15 unid   

12 BROCA diamantada, n.º 4211FF 15 unid   

13 

BICARBONATO DE SÓDIO é um 

produto totalmente desenvolvido 

para ser utilizado em qualquer 

aparelho de jateamento para 

profilaxia. Sua granulometria e alto 

grau de pureza permitem uma 

excelente qualidade para o uso, 

evitando-se a lesão do esmalte e 

gengiva. Apresentação: pote com  

100gr. 

10 unid   

14 

FIO DENTAL indicado para 

profilaxia oral, previne formação de 

placa, cálculo e cárie. 

Apresentação: embalagem com uma 

unidade de 500 m. 

20 unid   

15 

ESCOVAS DE ROBSON – 

Indicada para pré-polimento de 

resina, podendo ser utilizada com 

pasta de polimento e óleo mineral. 

Excelente flexibilidade necessária 

para obtenção do melhor 

desempenho. * Escovas feitas com 

cerdas de nylon de 0,18mm. 

Extremidade plana. 

50 unid   

16 

CIMENTO endontôntico com 

hidróxido de cálcio (kit 1 frasco 

10ml e 1 tubo 12gr). 

12 unid   

17 

CIMENTO provisório 20g, cotosol, 

preenchimento temporário de 

cavidades dentária, a base de óxido 

de zinco / sulfato de zinco. 

30 unid   

18 

COLGADURA, clips, em inox, 

individual,  

confeccionado em aço inoxidável 

AISI-420, embalagem plástica 

individual, marca de referência 

Golgran, similar ou superior. 

15 unid   

19 

LÂMPADA para foco da cadeira 

odontológica 110/220v 
10 unid   

20 

LIMA especial n.º 0,8 25mm, 

confeccionada em aço inoxidável 

com secção transversal 

quadrangular, comprimento 25mm 

e torção de 18 a 20 espirais. 

20 cx   

21 

LIMA especial n.º 10 25mm, 

confeccionada em aço inoxidável 

com secção transversal 

quadrangular, comprimento 25mm 

e torção de 18 a 20 espirais. 

20 cx   
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22 

LIMA para endodontia tipo keer 

(canal), 15 a 40 30mm, 

confeccionadas em aço inoxidável. 

20 cx   

23 

LIMA para endodontia  tipo keer 

(canal), 15 25mm, confeccionadas 

em aço inoxidável. 

20 cx   

24 

LIMA para endodontia tipo keer  

(canal), 20 25mm, confeccionadas 

em aço inoxidável. 

20 cx   

25 

LIMA para endodontia tipo keer  

(canal), 30  25mm, confeccionadas 

em aço inoxidável. 

20 cx   

26 

LIMA para endodontia, tamanhos 

45 a 80mm sortidas, confeccionada 

em aço inoxidável com 

comprimento de 25mm, 2ª série. 

15 cx   

27 

LIXA para polimento e acabamento 

em resina com 150 unid. 
50 cx   

28 

LENÇOL DE BORRACHA PARA 

ISOLAMENTO ABSOLUTO Á  

BASE DE LATEX DE ALTA 

RESISTÊNCIA. CX COM 26 

UNIDADES 

50 cx   

29 

PEDRA POMES, massa porosa 

acinzentada, áspera, inalterável ao 

ar, inodora e insípida, embalagem 

com 100gr. 

10 unid   

30 

PULPOSAN líquido, frasco com 

20ml. 
40 unid   

31 

PULPOSAN pó, cimento 

provisório. 
40 unid   

32 

RESINA MICRO hibrida 

fotopolimerizável A1, resina 

composta direta micro-híbrida 

fotopolimerizável, radiopaca, marca 

de referência Charisma, similar ou 

superior. 

70 unid   

33 

RESINA MICRO hibrida 

fotopolimerizável A2, resina 

composta direta micro-híbrida 

fotopolimerizável, radiopaca, marca 

de referência Charisma, similar ou 

superior. 

150 unid   

34 

RESINA MICRO hibrida 

fotopolimerizável A3, resina 

composta direta micro-híbrida 

fotopolimerizável, radiopaca, marca 

de referência Charisma, similar ou 

superior. 

130 unid   

35 

RESINA MICRO hibrida 

fotopolimerizável A3,5, resina 

composta direta micro-híbrida 

fotopolimerizável, radiopaca, marca 

60 unid   
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de referência Charisma, similar ou 

superior. 

36 

RESINA MICRO hibrida 

fotopolimerizável A4 resina 

composta direta micro-híbrida 

fotopolimerizável, radiopaca, marca 

de referência Charisma, similar ou 

superior. 

40 unid   

37 

RESINA MICRO hibrida 

fotopolimerizável OB2, resina 

composta direta micro-híbrida 

fotopolimerizável, radiopaca, marca 

de referência Charisma, similar ou 

superior. 

30 unid   

38 REVELADOR, frasco 475ml. 60 unid   

39 

SELANTE fotopolimerizável 

Selante Alpha-Seal Light Incolor 

Foto 5 Ml Dfl, alpha Seal é uma 

formulação especialmente 

preparada para selar os defeitos 

estruturais da superfície oclusal de 

dentes posteriores decíduos e 

permanentes; -Alpha Seal possui 

uma polimerização química; -Alpha 

Seal Light é fotoativado. 

30 unid   

40 

SOLUÇÃO de Dakin (hipoclorito a 

0,5 %), embalagem de 1litro. 
12 unid   

41 

SOLUÇÃO de Milton (hipoclorito 

a 1%), embalagem de 1litro. 
10 unid   

42 

SOLUÇÃO hemostática líquida, 

embalaem 10ml. 
20 unid   

43 

SUGADOR descartável, pacote 

com 40 unid. 
600 pct   

44 

TAÇA de borracha para 

acabamento de resina,  
50 unid   

45 TAÇA de borracha para profilaxia. 50 unid   

46 

VERNIZ cavitário, embalagem 

10ml. 
5 unid   

 

LOTE XX – MATERIAL DE LABORATÓRIO 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

ALGODÃO HIDRÓFILO, rolo 500gr, 

confeccionado com fibras 100% algodão, 

macio e absorvente, embalado em saco 

individual. 

20 Pct   

2 Água Deonizada:Embalagem com 5000 ml 40 unid   

3 Álcool Absoluto 30 unid   

4 

BANDA MATRIZ, tamanho 7mm, 

confeccionada em aço inox 0,05mm x 7mm x 

50cm. 

80 unid   

5 Blod Stop 20 cx   

6 Câmara de neubauer espelhada 3 unid   

7 Cronômetro esportivo de mão 4 unid   
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Composição/material:emborrachado,resistente 

aágua,alimentação uma bateria,com memória 

p/100 voltas. 

8 

Estante para Tubos 15x16mm de Bioquímica( 

Plástico) 
10 unid   

9 

Fita para impressora do aparelho de 

bioquímica mod.Bio2000 12 
unid   

10 Gazes hidrófila não estéril 14 pct   

11 Lâmina de Bisturi      nº 15 1 cx   

12 Lâmina Extensora em Acrílico 5 unid   

13 Lâminas Ponta Fosca cx.c/50 uni 60 cx   

14 

Lamínulas 24 x 24mm: Caixa: Caixa 1000 

unid. 
20 

cx 
  

15 Lâmpada p/microscopia 20 w 10 unid   

16 Luvas de Látex para Procedimentos –  Tam: P 120 cx   

17 Luvas de Látex para Procedimentos – Tam: M 10 cx   

18 Máscara  N 95: cx.com 20 10 cx   

19 

Máscara tripla c/elástico: EBF>95%,tripla 

camada ,tiras super resistentes com 40 cmde 

comprimento ,clips nasal de alumínio com 14 

cm de comprimento, solda eletronica caixa 

com 50 unidades. 

20 cx   

20 

Micro pipeta vol. Fixo 20 microlitros 

c/dispensador 
1 unid   

21 

Micro pipeta vol. Fixo 200 microlitros 

c/dispensador 
1 unid   

22 

Micro pipeta vol. Fixo 50 microlitros 

c/dispensador 
1 unid   

23 

Micro pipeta vol. Fixo10 microlitros 

c/dispensador 
4 unid   

24 

Micro pipeta vol. Fixo100 microlitros 

c/dispensador 
1 unid   

25 

Micro pipeta vol. Fixo25 microlitros 

c/dispensador 
1 unid   

26 

Micropipeta vol. Variável l0 microlitros a 100 

microlitros c/dispensador 
4 unid   

27 

Micropipeta vol. Variável l00 microlitros a 

1000 microlitros c/dispensador 
7 unid   

28 

Microtubo p/centrifugação tipo eppendorf. 

Vol. 2,0ml 
8 unid   

29 Óculos para Proteção de Laboratório 10 unid   

30 Óleo Imersão 100ml 4 unid   

31 Papel de filtro 50 5 cx   

32 Pêra de borracha 5 unid   

33 Pipetas graduadas de Vidro 10 ml 10 cx   

34 

Ponteira tipo universal plástica descartável 

(AMARELA) vol.0 – 200ul pct.com 1000 

unids 

10 pct   

35 

Ribbon Cera 74m x 110mm Especificações 

Técnicas: • Ribbon/Fita de Cera  • Largura: 

110 mm • Metros: 91 m • Diâmetro Interno 

Tubo: 0,5” (12,7mm) Compatível com as 

impressora   ElginL42. 

18 unid   
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36 

Rolos Etiqueta 5x2,1 Cm Couche - Adesiva: 

Etiqueta Adesiva em Papel Couche de Alta 

Qualidade para Impressoras Térmicas, 

NECESSÁRIO O USO DE RIBBON 

(Cera).Aplicação em Diversos Usos como 

Identificação de Produtos, Códigos de Barras, 

Prontuários,Endereçamento Entre 

Outros.Especificações Técnicas: • Rolo de 

Etiqueta Adesiva 5x2,1cm • Material: Papel 

Couche Adesivo • Largura Etiqueta: 5 cm • 

Altura Etiqueta: 2,1cm 

• Metragem: 31 metros • Etiquetas Por Rolo: 

3.600 etiquetas  • Diâmetro Interno Tubo: 

1”(25,4mm) • Fabricante: ADEgraf • Sem 

Serrilha/Picote Impressoras Compatíveis:  

Elgin L42 

18 unid   

37 Seringa de 05 ml com Agulha  25 x 8 5000 unid   

38 Seringa de 10 ml com Agulha  25 x 8 5000 unid   

39 Seringa de 20 ml c/agulha 25x8 3000 unid   

40 Seringa de 3 ml com Agulha  25 x 8 2000 unid   

41 

Solução bloqueadora de Odores p/Exames 

Parasitológicos: solução concentrada de 1-2-3 

Propanetricarboxylic Acid, 2 Hydroxy Copper 

Sodium Salt (1.2.1) Tetrahydrate que 

reageespecificamente com 3 Metil 1 H Indole 

(*) inibindo sua característica de odor ruim. 

Frascos com 500 ml. 

10 unid   

42 Suporte para micropitetas 2 unid   

43 Taças para fezes (cálices de plástico com pé) 20 unid   

44 Tampa c/ alestas p/tubos 12x75mm 6000 unid   

45 Tocas com Elástico 10 pct   

46 Tubo de ensaio 12x75( plástico) 4.000 unid   

47 

Tubo de ensaio bioquímica 15x16 mm sem 

tampa (vidro) 
3000 unid   

48 Tubos Capilares sem Heparina 25 unid   

49 

Tubos de Ensaio para bioquímica 12 x 75 

mm(vidro) 
4000 unid   

50 Tubos Graduados para Urina 1000 unid   

51 Ziblock 8 unid   

 

LOTE XXI – MATERIAL DE LABORATÓRIO 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

Banho Maria : Opera na faixa de 

temperatura ambiente até 70°C*, 

com resolução de 0,1°C; Possui 

indicador digital para a temperatura 

do banho com resolução de 0,1°C, 

dispensando o uso de termômetros 

de vidro; Possui cuba em aço 

inoxidável sem emendas ou soldas, 

dimensões internas aproximadas: 

300x240x150mm, com capacidade 

para até 105 tubos de 12mm; 

1 unid   



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 329 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

Utiliza controle eletrônico de 

temperatura e resistência tubular 

blindada, reduzindo 

consideravelmente o tempo de 

aquecimento e garantindo uma 

melhor estabilização do banho na 

temperatura desejada; Possibilidade 

de Ajuste e Calibração pelo próprio 

usuário; Função de Ajuste de 

linearidade do sensor de 

temperatura na faixa de 35 a 70°C; 

Alimentação 110V ou 220V, 60 Hz; 

2 

Agitador de microplacas sem 

aquecimento: Caracteristica: 

Capacidade de operação para até 4 

microplacas; - Compatível com 

microplacas de ELISA de 96 a 384 

poços e microplacas de cultura de 

células com 6, 12, 24 e 96 poços. - 

Tempo de velocidade de agitação 

programava. - Programação da 

velocidade ajustável de forma 

contínua, sem passos. - 

Equipamento construído em 

plástico, plataforma de agitação 

construída em borracha anti-

derrapante, conferindo grande 

segurança. Especificaçãoes: - 

Capacidade de até 4 microplacas. - 

Timer de 0 a 120minutos. - 

Velocidade de Agitação de 0 a 

1350rpm. - Orbita de Agitação de 

2mm. - Potência de 30W - 

Voltagem de 220V, 50/60Hz - 

Dimensões (L x P x A) - 35cm x 

35cm x 15cm.Igual ou superior à 

Agimaxx 

1 unid   

3 

Analisador bioquímico 

semiautomático modelo BIO-2000 

IL:  Bioquímica (colorimétrica, 

enzimática e 

cinética);Turbidimetria (padrão, 

fator ou curva de 

padrões);Imunologia (metodologia 

ELISA ou 

Turbidimetria);Hormônios 

(metodologia ELISA);Aparelho 

equipado com filtros de camada 

dura de longa durabilidade 

1 unid   

4 

Analisador semi-automatico para 

tiras de urina: Desenvolvido pra 

medir fotometricamente tiras de 

urina. O analisador possui uma 

impressora integrada que elimina os 

1 unid   
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riscos associados aos registros 

manuscritos decorrentes da medição 

visual. Ele ainda alerta o operador 

sobre resultados alterados o que 

facilita a identificação de amostras 

patológicas.Numero de parâmetros 

:11 parâmetros (glicose, pH, 

bilirrubina, urobilinogênio, 

densidade, cetonas, sangue, nitrito, 

proteínas, leucócitos e ácido 

ascórbico)Sistema de leitura: 

Esteira automática para transporte 

das tiras Uriquest.Fotometria 

através de sistema com tecnologia 

CCD (Dispositivo de Carga 

Acoplada).Impressora : 480 x 305 x 

190 mm. Dimensão: 480 x 305 x 

190 m 10 Kg. Igual ou superior à 

Uriquests R 500 

5 

Cadeira para coleta de sangue: 

MEDIDAS : Assento Altura em 

relação ao piso 480 mm 

comprimento 450 mm , e de largura 

480 mm, Encosto fixo altura em 

relação ao piso 1036mm, altura 

610mm, e de largura 450 mm, 

Suporte do braço altura em relação 

ao piso : 690mm a 730 mm, 

Bandeija auxiliar altura em relação 

ao piso : 800mm, comprimento 

270mm, largura 170mm altura 

50mm, CHASSIS :Estrutura em aço 

tubular redondo , ACABAMENTO 

:Pintura eletrostatica a pó côr  

padrão    ( branca ) ESTOFADO 

:Espuma injetada densidade 38 , 

revestimento em courvim .CARGA 

MAXIMA : 150 Kilos 

2 unid   

6 

Centrifuga para Tubos: 
Velocidade Variável 500 a 

3400RPM - Com Trava - 

Capacidade 28 Tubos – Bivolt, 

Características: * Centrifuga 

microprocessada com tecnologia 

PWM. * Trava de segurança na 

tampa. * Sensor de tampa aberta. * 

Velocidade de 500 a 3400 rpm, 

incremento de 100 rpm 

programável. * Temporizador de 

precisão de 1 seg a 99:59. * Painel 

digital ergonômico, composto de 

display de cristal líquido de duas 

linhas com iluminação e teclado de 

1 unid   



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 331 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

fácil operação com apenas 4 teclas. 

* Freio automático ou acionado 

através do teclado. * Motor de 

indução (sem escovas) utiliza 

rolamentos de esfera, longa vida 

útil, dispensando manutenção.* 

Capacidade para 28 tubos de 10 

mL. * Tensão de Alimentação: 

110/220V 50/60 Hz 200 VA. * 

Dimensão: 

36,8cm(L)x36,8cm(P)x32cm(H). * 

Peso: 15,2 Kg. * Garantia: 12 

meses. Construção:* Em chapa de 

aço e ABS e pintura em 

poliuretano. Acesso amplo à câmara 

de centrifugação facilitando a troca 

e manuseio dos tubos. Eficiente 

sistema de ventilação do motor. 

Rotor: * Fabricado em liga especial 

que permite a utilização de 

adaptadores para outras 

caçapas.Opcional (não incluso no 

equipamento): * Kit caçapa 7X5 

mL. * Kit caçapa 1X50 mL com 

adaptador para 4x5mL. Igual ou 

superior a centrifuga LS III Plus 

Celm 

7 

Destilador de Água : Para cada 4 

litros de água comum o destilador 

produz 3,8 litros de água destilada. 

Não necessita instalação hidráulica. 

Proporciona economia de até 35% 

nos gastos com água destilada. 

Especificações Técnicas: 

Capacidade de reservatório de água: 

3,8 litros. Capacidade de 

reservatório de água comum: 4 

litros.Duração do ciclo completo: 

06 a 08 horas. Peso liquido: 3,4Kg. 

Peso bruto: 4 Kg. Dimensões (cm): 

27 (largura) x 33 (altura) x 27,6 

(profundidade). Voltagem: 127 ou 

220 V. Frequência: 60 Hz. 

Potência: 500 Watts modelo 127V e 

600 Watts modelo 220V.Consumo 

elétrico hora: 0,50 kW – 127 V 

/0,6kW- 220V.Temperatura de 

trabalho adequada: 15° C a 40 ° 

C.Cor: Branca. Igual ou superior a 

Cristofóli. 

1 unid   

8 

Relogio Multimer com pinos-

TP120 Temporizador eletro-

mecânico com capacidade para até 

30 análises simultâneas. Possuem 

1 unid   
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mostrador com escala em minutos , 

temporização máxima de 2 horas e 

disco marcador em acrílico. Contém 

30 pinos marcadores, numerados de 

1 a 6, divididos em 5 grupos de 

cores diferentes para maior 

facilidade de operação. Apresenta 

alarme visual e sonoro de fim de 

análise, com volume regulável e 

duração de 30 segundos, com 

possibilidade de interrupção. É 

montado em caixa de poliestireno 

(plástico), mede 21 cm de largura 

por 10 cm de altura por 24 cm de 

profundidade. Funcionamento em 

110/220 volts. Igual ou superior 

Phoenix. 

 

LOTE XXII – REAGENTES HEMATOLOGIA 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

SOLUÇÃO DILUENTE 

EBRATON-EBR5 para contagem 

e classificação de células 

sanguíneas em analisador 

hematológico MODELO EB 5600, 

ORIGINAL. Galão com 20 Litros. 

Rendimento medio de 518 teste. 

Marca: EBRAM 

20 GL   

2 

Detergente Enzimático 
CONCENTRADO EBRACLEAN–

EBR específico para limpeza 

intensa, descontaminação e 

manutenção preventiva de 

analisadores hematológicos 

MODELO EB 5600. ORIGINAL. 

Apresentação frasco 50 (cincoenta) 

ML. Rendimento de 13 shutdown. 

Marca: EBRAM 

15 KIT   

3 

EBRACONTROL CONTROLE 
(3 Níveis)/KIT COM 3 Frascos de 

3(três) ML cada, Controle 

Hematológico 5 PARTES, utilizado 

para monitorar a determinação dos 

valores das células sanguíneas nos 

analisadores hematológicos 

MODELO EB 5600 capacitados 

para realizar o diferencial celular de 

sanguíneas. Depende do controle 

interno do laboratorio. Marca: 

EBRAM 3 KIT 

  

4 

Hemolisante EBRALYSE A-

EBR5 para contagem diferencial de 

leucócitos e determinação 

quantitativa de hemoglobina em 

14 FR   
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analisador Hematológico 

MODELO EB 5600., ORIGINAL. 

Apresentação frasco 500 

(quinhentos) ML. Rendimento 

médio de 1000 testes. Marca: 

EBRAM 

5 

Hemolisante EBRALYSE B-

EBR5 para contagem diferencial de 

leucócitos e determinação 

quantitativa de hemoglobina em 

analisador Hematológico 

MODELO EB 5600 , ORIGINAL. 

Apresentação frasco 500 

(quinhentos) ML. Rendimento 

médio de 1000 testes. Marca: 

EBRAM 

14 FR   

6 

Hemolisante EBRALYSE C-

EBR5 para contagem diferencial de 

leucócitos e determinação 

quantitativa de hemoglobina em 

analisador Hematológico 

MODELO EB 5600, ORIGINAL. 

Apresentação frasco 1000 (mil) 

ML. Rendimeto médio de 900 

testes. Marca: EBRAM 

14 FR   

 

LOTE XXIII – REAGENTES DE LABORATORIO IMUNOLÓGICOS E HEMATOLÓGICOS 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

Aslo: Teste imunológico qualitativo 

e semiquantitativo para 

determinação de antiestreptolisina 

“O” em  soro, através da 

aglutinação de partículas de látex 

sensibilizadas com Estreptolisina 

O.Métoto: Latex. Kit - 100 testes, 

Látex sensibilizado2,5mL Controle 

positivo 0,5mL Controle negativo 

0,7mL Lâminas para teste 

(reutilizáveis) 5 unidades Hastes 

para homogeneização100 unidades 

16 Kit   

2 

Albumina Bovina: a 22% é obtida 

a partir de plasma bovino, sendo 

especialmente preparada para ser 

usada como meio de suspensão em 

diferentes testes 

imunohematológicos. -Permite 

revelar anticorpos IgG ligados às 

hemácias, os quais de outra forma, 

somente seriam detectados na fase 

daAntiglobulina. 

5 vidro   

3 

Anicogulantes Fluoreto: Solução 

de EDTA e Fluoreto de Potássio 

para adicionar ao sangue no 

momento da coleta, tornando-o 

8 vidro   
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incoagulável, impedindo fenômenos 

de glicólise e permitindo o uso do 

plasma na quantificação da glicose. 

Apresentação 1 x 500 ml 

4 

Anti- HCV: Sistema para 

determinação rápida e qualitativa de 

anticorpos IgG específicos contra o 

vírus da hepatite C (HCV) em soro 

ou sangue total. 

Método: imunocromatógrafia 

2 Kit   

5 

Anticoagulantes Edta: Solução de 

EDTA para adicionar ao sangue no 

momento da coleta, tornando-o 

incoagulável e permitindo o uso de 

hemácias ou plasma para fins 

diversos. Apresentação 1 x 500 ml 

8 vidro   

6 Anticoagulantes Heparina 500ml 1 vidro   

7 

b-hCG- ou Teste de Gravidez ,é 

um teste imunocromatográfico 

rápido, para detecção qualitativa de 

Gonadotrofina Coriônica Humana 

β(β-hCG) em amostras de urina ou 

soro humano, indicado para o 

diagnóstico precoce da gravidez. O 

β-hCG possui sensibilidade de 10 m 

UI/mL. O teste utiliza uma 

combinação de anticorpos 

monoclonais e policlonais para 

detectar seletivamente o β-hCG. O 

Teste de Gravidez não sofre 

interferências cruzadas com outros 

hormônios glicoprotéicos 

estruturalmente relacionados como 

FSH, LH e TSH, em níveis 

fisiológicos altos. 

40 Kit   

8 

Chagas: Kit para determinação 

qualitativa e semi-quantitativa de 

anticorpos anti-Trypanosoma cruzi 

no soro humano por 

hemaglutinação 

indireta.Apresentação do kit:1: 

Suspensão de hemácias 

sensibilizadas com componentes do 

trypanosoma cruzi(1x2,4 ml) 2: 

Solução diluente(1x40 ml) ; 3: 2-

Mercaptoetanol (0,5 ml) 4:Soro 

controle positivo (1 ml); 5: Soro 

controle negativo (1ml) 6: Placa de 

microtitulação descartável com 

fundo em “V” (1x96 cavidades); 7: 

Instruções  para uso Método: 

hemoaglutinação indireta. 

8 Kit   

9 Citrato trissodico anidro 1 Fr   

10 Conjunto p/coloração de Ziehl 5 Kit   
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Neelsen: Caixa com 1 Azul de 

Metileno Concentrado (Ziehl) c/ 

500 mL ;1Descorante para BAAR 

c/ 500 mL ;1Fucsina Fenicada de 

Ziehl Neelsen c/ 500 mL 

11 

Corante rápido de hematológico 

(Panótico)  Descrição:• Kit de 

Corante Rápido Hematologia. • 

Corante panótico para a coloração 

diferencial dos elementos figurados 

do sangue. • Apresentação: 

– 1 frasco com 500ml de Instant 

Prov I 

– 1 f rasco com 500ml de Instant 

Prov II 

– 1 frasco com 500ml de Instant 

Prov III 

14 kit   

12 

Dengue Duo(IGG/IGM)Ns1Ag:  

Detecta desde do primeiro dia após 

ainfecção ate oestagio final da 

doença.Detecção do 

antígenoNS1:Detecção da infecção 

antes da soro conversão.NS1 Ag 

detectável no soro no primeiro dia 

apos o inicio da febre ate o dia 9. 

Anticorpos IgG/IgM não são 

detectáveis antes dos dias 3 e 4 

Detectando Anticorpos: Não 

detectável uma vez que os 

anticorpos IgG anti-NS1 são 

produzidos.Diferenciação de 

dengue primaria e secundaria  por 

detecção especifica de IgG/IgM 

Metodo: imunocromatógrafia 

4 Kit   

13 

Descorante p/ BAAR: Frasco com 

500 ml 
6 Lt   

14 

Fator Reumatóide: Sistema  para  

determinação  qualitativa  e  semi-

quantitativa,  em  lâmina,  dos  

fatores  reumatóides  no  soro. Kit 

contendo látex sensibilizado 2,5ml, 

controle positivo 1ml, controle 

negativo 1ml, lâmina  para  teste  

(reutilizável), bastões  plásticos. 

Mínimo de 12 meses de validade. 

15 Kit   

15 

HBSAg: Kit para determinação 

qualitativa do antígeno de 

superfície do vírus da hepatite B 

(HBsAg), por método 

imunocromatográfico, usando 

anticorpos mono e policlonais 

imobilizados na membrana para 

identificação seletiva de HBsAg em 

amostras de soro. 

35 Kit   
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16 

Kit para determinação 

qualitativa de anticorpos anti-

hiv1 e anti-hiv2: por método 

imunocromatográfico, usando uma 

combinação de proteínas 

recombinantes dos vírus hiv 1 e 2 

imobilizadas na membrana para 

identificação seletiva dos anticorpos 

anti-hiv em amostras de soro, 

plasma ou sangue total. Kit 

contendo placa-teste: 20 unidades, 

solução diluente: 3ml. Mínimo de 

12 meses de validade. 

40 Kit   

17 

Líquido de Turk: Líquido para 

contagem global de leucócitos, 

Volume: Frasco c/ 500 ml 

20 unid   

18 

Lugol forte: Solução de iodo para 

exame parasitológico de fezes. 

Frasco c/ 500 mL 

2 unid   

19 

PCR: Sistema para determinação 

qualitativa e semi-quantitativa, em 

lâmina, da proteínas c reativa no 

soro. Kit conntendo látex 

sensibilizado 2,5ml, controle 

positivo 1ml, controle negativo 1ml 

lâmina para  teste  

(reutilizável),bastões  plásticos.  

Mínimo de 12 meses de validade. 

18 Kit   

20 Reagente para TP 2 kits   

21 Reagente para TTPA 2 kits   

22 

Sangue oculto em fezes: Kit para 

determinação qualitativa do sangue 

oculto em fezes humanas.kit 

contendo placa-teste:20unidades 

coletor de amostra: 20 x 2ml. 

Mínimo de 12 meses de validade. 

6 Kit   

23 
Sífilis: método 

imunocromatografia 
3 kits   

24 Soro Anti-A 10 Fr   

25 Soro Anti-B 10 Fr   

26 Soro Anti-D 10 Fr   

27 Soro Coombs 5 Fr   

28 

Teste para Troponina: Metodo 

imunocromatograficopara 

determinação rapida qualitativa de 

cTnl(Troponina I Cardiaca Humana 

8 kit   
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29 

Tira reagente para uroanalise: 
contendo no minimo 10 parametros. 

Embalagem: caixa com 100 tiras, 

com dados de identificacao do 

produto, marca do fabricante, data 

de fabricacao, prazo de validade e 

registro no ministerio da saúde. 

Mínimo de 12 meses de validade. 

80 cx   

30 

Toxoplasmose:Kit para 

determinação qualitativa e semi-

quantitativa de anticorpos anti-

Toxoplasma gondii no soro humano 

por hemaglutinação indireta. 

Apresentação do kit: 1.Suspensão 

de hemácias sensibilizadas com 

componentes do Toxoplasma gondii 

(2,4ml)  2. Solução diluente (1x 

40ml) 3. 2-Mercaptoetanol (1 x 

0,5ml) 4. Soro controle positivo (1x 

1ml) 5. Soro controle negativo (1 x 

1ml) 6. Placas de microtitulação 

descartáveis com fundo em “V” 

(1x96 cavidades)    7. Instruções 

para uso Método: Hemoaglutinação 

indireta 

8 Kit   

31 

VDRL:Sistema imunológico com a 

finalidade de detectar sfilis no soro. 

Frasco contendo antígeno para vdrl 

em suspensão. Contém: cardiolipina 

0,44 μmol/l,lecitina 3,12 μmol/l e 

colesterol 23,2 μmol/l em tampão 

fosfato 10 mmol/l ph 6,0. Mínimo 

de 12 meses de validade. 

15 Kit   

 

LOTE XXIV – LABORATORIO/REAGENTES BIOQUIMICOS 

Item Especificação dos produtos Quant. Unid. Vr. unit. (R$) Vr. Total (R$) 

1 

Amilase: Sistema para 

determinação de α-Amilase no soro, 

plasma, urina e outros líquidos  

biológicos, 

METODOLOGIA:Cinético de 02 

pontos (CNPG) 

10 Kit   

2 

ALT/GPT liquiforme método 

cinetico 
10 Kit   

3 

AST/GOT liquiforme método 

cinetico 
10 Kit   

4 

Calibradores de teste analitico em 

metodologias automatizados 

(Calibrador multiparametros para 

bioquímica) 

12 Kit   

5 

CK- NAC (cinético): Sistema 

cinético para determinação da 

Creatina Quinase (CK) no soro ou 

plasma. REAGENTES - Reagente 

4 Kit   
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1: Tampão Imidazol 125mmol/L 

pH 6,7, Glucose 25mmol/L, N-

Acetil-L-Cisteína 25mmol/L, 

NADP 2,5mmol/L, Hexoquinase > 

ou = 6.800U/L. Reagente 2:Fosfato 

de Creatina 250mmol/L, ADP 

15mmol/L, AMP 25mmol/L, 

Adenosina-5-Pentafosfato 

103mmol/L, Glucose-6-Fosfato de 

Hidrogenase > ou = 8.800U/L 

6 

CK-Mb (cinetico): Sistema 

cinetico para determinação de ckmb 

no soro ou plasma. Metodologia 

cinetico-uv 

5 Kit   

7 

Cloretos Colorimétrico: Sistema 

colorimétrico para determinação 

dos cloretos no soro, plasma 

(heparina), líquor e urina. 

Reagentes - Reagente de cor (1 x 

100 ml): contém por litro: 

Sulfocianeto de Mercúrio1,4mmol, 

Nitrato Férrico 2,5mmol, Óxido 

Amarelo de Mercúrio 0,13mmol e 

Ácido Nítrico 50,5mmol. Contém 

ainda estabilizantes e detergente 

não iônico.Solução padrão 

100mmol/L ( 1 x 3 ml): Cloreto de 

Sódio 100mmol/L em meio 

protéico 

4 Kit   

8 

Colesterol HDL:Sistema para 

determinação do colesterol HDLno 

soro. Kit contendo  1 reagente 

precipitante 20ml, 1 solução padrão 

50mg/dl 03ml 

20 Kit   

9 

Colesterol: Sistema para 

determinação enzimática do 

colesterol total no soro ou plasma. 1 

reagente de cor de 500ml e 1 

solução padrão 200mg/dl 3ml. 

Mínimo de 12 meses de validade. 

25 Kit   

10 

Creatinina Fosfatransferase 

(CPK) Sistema colorimétrico para 

determinação de Creatina 

fosfotransferase no 

soro.Apresentação: Substrato 1 x 

13,5mL,  ATP-Glutation 

(flaconetes)  10 x 21 mg, Solução 

padrão 130U.I./L  1 x 5mL, Ácido 

Ascórbico 1 x 2g 

Reagente molibdato 1 x 40mL, 

Solução alcalina 1 x 20 mL. 

6 Kit   

11 

Creatinina: Sistema colorimétrico 

para quantificação da creatinina no 

soro e urina. 

18 Kit   
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Apresentação: Reagente pícrico 1 x 

50mL, Solução alcalina  1 x 10mL, 

Solução padrão creatinina 5mg/dL  

1 x 3mL , Solução padrão creatinina 

50mg/dL  1 x 3mL, Reagente 

túngstico 1 x 15mL . 

Método:Cinético e ponto final. 

12 

Desidrogenase Lática (DLH)-Uv : 
Sistema cinetico para determinação 

de desidrogenase lactica(DLH) no 

soro ou plasma. 

6 kits   

13 

Fosfatase  Alcalina: Sistema 

cinético para determinação de 

Fosfatase Alcalina (FALC) no soro 

ou plasma. Reagentes: Tampão: 

Dietanolamina 1,25mmol/L. 

Contém Azida Sódica 0,1%. 

Substrato : p-Nitrofenilfosfato 

50mmol/L. Contém Azida Sódica 

0,1%. Apresentação: Tampão 5 x 

16mL, Substrato 5 x 4mL Método: 

Cinético 

10 Kit   

14 

Fosfato UV: Sistema para 

determinação de fosfato no soro, 

plasma ou urina. Reagentes: 

Reagente molibdato: Ácido 

Sulfúrico 360mmol/L, Cloreto de 

Sódio 154 mmol/L, Molibdato de 

Amônio 0,9 mmol/L.Solução 

Padrão 5mg/dL: Padrão de Fósforo 

5mg/dL 

Método:Fosfomolibilato,ponto final 

2 Kit   

15 

Gama GT: Sistema cinético para 

determinação de γ-GT no soro ou 

plasma.Reagente 1 (5 x 8mL) : 

Glicilglicina 165mmol/L, pH 8,2. 

Reagente 2 (5 x 2mL) :γ-Glutamil-

3-carboxi 4-nitroanilida 

5,0mmol/L. Metodo: Cinetico 

10 kit   

16 

Glicose enzimática:S istema para 

determ nação enzimática da 

glicose no soro, plasma e demais 

líquidos biológicos.  Kit contendo 

01 frascos com 500ml de reagente 

de cor,01 frasco com 3,0ml de 

solução padrão. Mínimo de 12 

meses de validade. 

20 Kit   

17 

Hemoglobina Glicada:Sistema 

para determinação da hemoglobina 

glicada no sangue total. 

Hemolisante 1 x 18 ml, resina 26 x 

2,5ml, solução padrão (liofilizada) 

1 x 160mg, separadores 26 

unidades. Mínimo de 12 meses de 

8 kits   
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validade. 

18 

Lipase Liquiform: Sistema 

bireagente enzimatico para 

determinação da lipase pancreatica 

em amostras de soro e plasma. 

8 kits   

19 

Potássio: Sistema colorimétrico 

para determinação do potássio no 

soro, urina e outros líquidos 

biológicos. 

REAGENTES:Precipitante: Ácido 

Tricloroacético 0,3M. 

Tetrafenilborato: Tetrafenilborato 

de Sódio 0,18M. Hidróxido de 

sódio: Hidróxido de sódio 

2M.Solução Padrão 

5mmol/L:solução equivalente a 

5mmol/L de Potássio dentro da 

metodologia adotada.Apresentação: 

Precipitante1 x 60mL 

;Tetrafenilborato1 x 100mL 

Hidróxido de Sódio1 x 100mL  

;SoluçãoPadrão 5mmol/L1 x 5mL 

Método:Enzimático 

8 kits   

20 

Proteínas Totais: Sistema 

colorimétrico para determinação de 

proteínas totais no soro e outros 

líquidos biológicos (pleural, 

ascítico, pericardico e sinovial) 

Método: Colorimétrico-Permite 

revelar anticorpos IgG ligados às 

hemácias, os quais de outra forma, 

somente seriam detectados na fase 

daAntiglobulina. 

5 Kit   

21 

Sistema colorimétrico para 

determinação das bilirrubinas no 

soro ou plasma. kit contendo 01 

frasco com 210ml de solução 

aceleradora, 01 frasco com 30ml de 

reagente sulfanílico, 01 frasco com 

20ml de nitrito de sódio, 01 frasco 

com liofilizado de solução padrão. 

mínimo de 12 meses de validade. 

10 Kit   

22 

Sódio enzimatico: Sistema para 

determinação quantitativa do íon 

sodio em amostras de soro, por 

reação emzimatica, em modo 

cinetico 

6 kit   

23 Soro Controle Não-Patológico 10 unid   

24 Soro Controle Patológico 10 unid   

25 

Transaminases: Sistema 

colorimétrico para dosagem de 

transaminases no soro, plasma e 

líquor. Apresentação: Substrato 

TGP (1 x 26mL)  : solução 0,2M de 

8 Kit   



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

 Página 341 de 347 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

L-alanina, 0,002M Alfa 

Cetoglutarato, tampão de fosfatos 

0,1M pH7,4.Substrato TGO (1 x 

28mL) : solução 0,2M de L-

aspartato, 0,002M Alfa 

Cetoglutarato, tampão de fosfatos 

0,1M pH 7,4.Solução padrão( 1 x 

5mL ) : solução de Piruvato de 

Sódio estabilizado.Reagente de cor 

(1 x 60mL)  : solução 0,001M de 

2,4 Dinitrofenilhidrazina.Hidróxido 

de Sódio  (1 x 20mL): solução 

concentrada de Hidróxido de Sódio 

12,4M. Método: Colorimétrico. 

26 

Triglicérides: Sistema enzimatico 

para determinação dos triglicérides 

no plasma ou soro. Kit contendo 2 

reagentes de cor de 250ml e 1 

solução padrão de 3ml. Mínimo de 

12 meses de validade. 

30 Kit   

27 

Uratos: Sistema para determinação 

enzimática do ácido úrico, no soro 

plasma ou urina.  Kit contendo 

reagente de cor 2 x 80ml, solução 

padrão 3ml. Mínimo de 12 meses 

de validade. 

25 Kit   

28 

Uréia: Sistema enzimático para 

dosagem da ureia no soro, plasma e 

urina Reagentes Urease: cada frasco 

contém um mínimo de 6.000 U.I de 

Urease e estabilizantes em solução 

de Glicerol 0,5M.Reagente 1: 

mistura de Salicilato de Sódio 

60mmol, Nitroprussiato de Sódio 

3,4mmol e EDTA dissódico 

1,35mmol, sob forma de pó. 

Reagente2: contém Hipoclorito de 

Sódio 0,120mol/L e Hidróxido de 

Sódio 3,75mol/L.Solução padrão 

80mg/dL: solução de Ureia 

80mg/dL Método: Enzimatico 

16 kit   

 

§ 1º – As despesas necessárias para execução do presente contrato serão cobertas com recursos 

provenientes das seguintes dotações orçamentárias, consignadas no Orçamento deste Município: 

Unidade: 02.08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Atividade: 1071 – Aquisição de Veículos e Equipamentos para Setor de Saúde – BLMAC  

      1072 – Aquisição de Equipamentos Médico-hospitalar e Ambulatorial 

     1087 – Aquisição de Veículos e Equipamentos para Unidades de Saúde da Atnção Básica  

     2066 – Gestões de Ações do PMAQ 

      2067 – Manutenção do SAMU 

      2070 – Manutenção de Unidades Básicas de Saúde e Hospitais da Rede Municipal 

      2079 – Manutenção dos Serviços de Apoio à Secretaria de Saúde 

      2278 – Farmácia Básica 

      2280 – Manutenção de Unidades de Estratégia Saúde da Família – ESF 
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      2296 – Manutenção do CAPS 

      2302 – BLMAC-Bloco de Média e Alta Compl. Ambul. e Hospitalar  

      2312 – Outros Programas de Saúde 

      2320 – Manutenção de Unidades de Saúde   

Elemento de Despesa: 44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

    33.90.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 02 – Rec. Imp. Transf. Imp. – Saúde-15% 

           14 – SUS 

§ 2º – O pagamento será feito por meio de transferência bancária em conta corrente fornecida pela 

CONTRATADA, ou por outro meio legal que o Município julgar cabível, em até 30 (trinta) dias 

após a prestação dos serviços.  

§ 3º – Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento bem 

como nenhuma antecipação será efetuada antes do fornecimento do produto, desde que devidamente 

justificado o atraso. 

§ 4º – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, 

bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

§ 5º – A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados créditos da contrapartida para cobrir 

dívidas de responsabilidades para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em 

decorrência da irregular execução contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE 

3.1 – Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou motivo 

superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se 

deste modo uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Os reajustes só poderão ser concedidos 

quando avaliados previamente por órgão da Administração responsável pela realização desta licitação 

e dentro das normas exigidas pela Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1 – Este instrumento vigorará pelo prazo de  12 (doze) meses, tendo seu início previsto para o dia 

_____ de _______ de 2019 e seu término previsto para _________ de _______________de 2019, 

podendo se prorrogado com as bases legais estabelecidas pela Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS HORÁRIOS DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

5.1 – Os produtos deverão ser entregues parceladamente de acordo com as solicitações da Secretaria 

de Saúde do Município de Correntina encaminhadas ao Setor de Compras, na Central de 

Abastecimento Farmacêutico, Materiais e Insumos da Secretaria de Saúde do  Município de 

Correntina, Estado da Bahia, situada na Rafael Martins da Costa, 59, quadra 07, lote 120 – 

Setor Félix Araújo – Correntina – Bahia – CEP nº 47.650-000, sendo que os fornecimentos 

deverão ocorrer em horário de expediente da Administração das 07h30 às 13h30. O prazo de 

entrega dos produtos não poderá exceder a 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação 

dos mesmos, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Edital de Pregão 

Presencial nº 015/2019 e na Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1 – Por este instrumento as partes ficam submetidas às seguintes obrigações: 

I – da CONTRATADA: 
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a) Fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira no prazo acordado na Cláusula Quarta deste 

Instrumento, em acordo com a proposta apresentada e as solicitações da contratante. 

b) Responder pelos vícios e defeitos decorrentes do fornecimento dos produtos. 

c) Receber o valor estipulado na Cláusula Segunda. 

d) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações 

decorrentes deste contrato. 

e) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato. 

f) Comunicar à Prefeitura Municipal de Correntina os eventuais casos fortuitos e de força maior, 

dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a 

respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena 

de não serem considerados. 

g) Fornecer os produtos conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os 

recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato. 

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

produtos fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento 

ou dos materiais empregados, a critério da Administração. 

i) Fornecer os produtos na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta. 

j) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 

ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, ao Município ou a terceiros. 

l) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos produtos a serem fornecidos, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 

m) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para o fornecimento do produto, os quais devem estar devidamente identificados 

por meio de crachá ou outra forma de identificação. 

n) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração. 

o) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

p) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos 

produtos. 

q) Não permitir a utilização do trabalho do menor. 

r) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

s) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar quaisquer produtos fornecimentos a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicável à matéria. 

t) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

§ 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

u) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

II – da CONTRATANTE: 

a) pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipuladas na Cláusula 

Segunda. 

b) Receber os serviços/produtos descritos na Cláusula Primeira. 
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c) Passar com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro) o cronograma de fornecimento dos 

produtos. 

d) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente 

do Termo de Referência. 

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

f) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

g) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 

fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 

h) Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento do produto, nas condições 

estabelecidas em contrato. 

i) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

j) Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário. 

l) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos fornecidos 

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

recebimento definitivo. 

6.2 – É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DESPESAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1 – Todas as despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento Convocatório 

serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto do 

contrato sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por cento) por 

dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a 

Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre a 

parcela inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 

justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a 

penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93.  
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CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
9.1 – O regime de execução deste contrato é o indireto por preço unitário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a 

fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos 

fornecidos. 

§ 1º – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas secretarias de Saúde; e 

de Fazenda e Planejamento Estratégico do Município de Correntina, por meio dos servidores 

Kaique Henrique Ládeia Cotrim, brasileiro, maior, casado, farmacêutico, residente e 

domiciliado na Avenida Tiradentes, 1.995 – Centro – Riacho de Santana – Bahia, inscrito no 

CPF sob o nº 047.794.615-10 e portador da CI/RG nº 15.140.712-66 SSP/BA; e Fábio Pereira 

Silva, brasileiro, maior, casado, servidor público, residente e domiciliado à Rua 25 de Dezembro, 

45 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 969.970.362-20 e portador da CI/RG 

nº 09.583.391-98 SSP/BA. 
§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do 

responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da 

contratada, inclusive por danos que possam ser causados à contratante ou a terceiros, por qualquer 

irregularidade decorrente de culpa ou dolo da contratada na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões de serviços que se fizerem necessários até os limites previstos para cada caso, no Art. 65, § 

1º da Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato. 

11.2 – A CONTRATANTE poderá suspender a execução do objeto deste Contrato, bem como o 

pagamento referente às parcelas, desde que constem irregularidades ou os produtos não estejam sendo 

fornecidos de acordo com o estabelecido neste termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS TRIBUTOS 

12.1 – É de inteira responsabilidade da contratada os ônus tributários, encargos sociais e trabalhistas, 

previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato, inclusive os do Município. 

12.2 – A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar os 

tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas, nos 

prazos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1 – Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/1993, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 

I – Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam 

condições para a continuidade do mesmo. 

II – Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua 

execução. 

§ 1º – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá 

haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização 

escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante 

interesse público, na forma estabelecida no Art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

§ 2º – Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, 

precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência 

administrativa, na forma estabelecida pelo Artigo 79, Inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Correntina, Estado da Bahia, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida decorrente do 

presente Contrato. 

 

E por estarem de acordo, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 

02 (duas) testemunhas, para que produzam seus efeitos legais. 

 

 

Correntina – Bahia, _______ de _________ de 2019. 

 

 

Fundo de Saúde do Município de Correntina  Empresa Adjudicada Vencedora 

CNPJ 11.392.190/0001-56    CNPJ ___________________ 

CONTRATANTE     CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª _________________________________   2ª _________________________________ 
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ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019 

 

 

 

Processo Administrativo nº 058/2019 

Contrato Administrativo nº __________/2019 

Objeto: Foneceimento, de forma parcelada, de medicamentos, materiais de uso hospitalar, 

odontológico, laboratório e de lavanderia que serão destinados à manutenção da Secretaria de Saúde 

deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cujas descrições 

detalhadas bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do Processo Licitatório na 

Modalidade Pregão tipo Presencial nº 015/2019. 

 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

 

Declaro que serei responsável pela fiscalização do Contrato nº ____/2019, 

originado do Pregão Presencial nº 015/2019, acompanhado sua execução e adotando os 

procedimentos que se fizerem necessários para exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as 

cláusulas do instrumento e disposições que regulam a matéria. 

 

Servidora Responsável: Kaique Henrique Ládeia Cotrim 

Endereço: Avenida Tiradentes, 1.995 – Centro – Riacho de Santana – Bahia 

Unidade: Fundo Municipal de Saúde 

Cargo/Função: Coordenador de Assistência Farmacêutica 

Matrícula: 9488 

Fone para contato: (77) 99995-7545 

E-mail: kaique.farmacia@gmail.com 

 

Servidor Responsável: Fábio Pereira Silva 

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 45 – Centro – Correntina – Bahia 

Unidade: Secretaria de Fazenda e Planejamnto Estratégico 

Cargo/Função: Diretor do Departamento de Comunicação 

Matrícula: 5136 

Fone para contato: (77) 98803-1688 

 

 

Kaique Henrique Ládeia Cotrim 

Fiscal de contrato 

 

 

Fábio Pereira Silva 

Fiscal de contrato 

 


