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Santa Rita do Ituêto - MG 
 

EDITAL DE PREGÃO 
 
 

Processo Administrativo de Licitação: nº.11/2020 
Pregão Presencial: nº. 10/2020 
Forma de Licitação: Pregão Presencial. 
Tipo de Licitação: Menor Preço por Item. 
Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 8.666/93 alterada pela Lei nº. 8.883/94 e Lei 9.648/98, 
Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
147/2014 e Decreto Municipal nº. 17, de 30 de junho de 2008, que dispõe sobre o Regimento 
Interno da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiros e Divisão de Compras e 
Almoxarifado da Prefeitura de Santa Rita do Ituêto - MG. 
Data e Hora para Inicio do Credenciamento: 24 de Março de 2020 às 08h00min. 
Tempo de Credenciamento: Será definido pela Pregoeira no momento da sessão. 

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 24 de Março de 2020 às 08h00min. 
Telefone para Contato: (33) 3265.1139 (Srª. Patricia Carla Barbosa de Abreu). 
Local: Av. Antônio Berçan, nº 59 Centro - Prefeitura de Santa Rita do Ituêto – MG. 
 
1 - PREÂMBULO: 
 
1.1. O Município de Santa Rita do Ituêto, por sua Presidente da CPL, designada pelo Decreto 
Municipal nº. 02, de 17 de janeiro de 2020, publicado na mesma data, torna público para ciência 
dos interessados que atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços para aquisição parcelada 
de produtos odontológicos, materiais para laboratório, materiais de enfermagem,para 
complementação dos serviços em saúde, por período de 12 meses, visando atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita do Ituêto/MG. 
 
 
1.2. A presente licitação, cujo tipo é o de Tipo Menor Preço por Item, será integralmente 
conduzida pela Pregoeira Sr. Patricia Carla Barbosa de Abreu, assessorada por sua equipe de 
apoio e regida pela Lei Federal nº. 10.520/02, conjugado com o disposto no Decreto Municipal 
nº: 15, de 12 de dezembro de 2006, que regulamenta o Pregão Presencial no âmbito do Poder 
Executivo e, Decreto Municipal nº: 16, de 30 de junho de 2008, subsidiariamente, pela Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar 147/2014, e demais normas pertinentes em vigor, consoantes às condições 
estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos. 
 
1.3. Serão observadas na condução dos procedimentos formais e materiais desse processo as 
regras constantes no Decreto Municipal nº. 17, de 30 de junho de 2008, que dispõe sobre o 
Regimento Interno da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiros e Setor de Compras da 
Prefeitura de Santa Rita do Ituêto - MG. 
 
 
2 - OBJETO E DAS DENIFIÇÕES 
 
2.1.A presente licitação tem por objeto realizar o Registro de Preços para aquisição parcelada 
de produtos odontológicos, materiais para laboratório, enfermagem e fisioterapia, para 
complementação dos serviços em saúde, por período de 12 meses, visando atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Santa Rita do Ituêto/MG, conforme 
especificações constantes do anexo I deste edital. 
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2.2. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações 
futuras. 
 
2.3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, 
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições 
contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 
 
2.4. ÓRGÃO GERENCIADOR – órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento 
da Ata referente ao Pregão. 
 
2.5. ÓRGÃO PARTICIPANTE – órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do 
Sistema de Registro de Preços e que integra a Ata de Registro de Preços. 
 
3  - CADASTRAMENTO 
 
3.1. Os licitantes interessados em participar da presente licitação e que não estiverem 
cadastrados junto ao Município, poderão, em horário de expediente até vinte e quatro (24) 
horas antes da hora fixada para a apresentação das propostas, cadastrarem-se, mediante a 
entrega dos documentos exigidos para habilitação, devidamente autenticados, junto ao Setor de 
Cadastro para os fins de substituição da documentação exigida pelo Certificado de Registro 
Cadastral, o cadastramento não é obrigatório para participação do certame.  
 
3.2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.2.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas interessadas, que atenderem a todas 
as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste edital e seus anexos. 
 
3.2.2. Não poderão participar desta licitação, os licitantes que se enquadrarem em uma ou mais 
das seguintes situações: 
 
3.2.2.1. estejam sob regime de concordata ou falência; 
 
3.2.2.2.que tenham sido declaradas inidôneas por quaisquer órgãos públicos federal, estaduais, 
municipais ou do Distrito Federal. 
 
3.2.3. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pelo licitante proponente, sob 
pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 
 
3.3. Os interessados em participar da presente licitação que não se encontram cadastradas no 
CRC da Prefeitura de Santa Rita do Ituêto deverão apresentar os documentos relacionados no 
item 8 do edital, observando-se os respectivos prazos de validade.  
 
3.4. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia (exceto por fax) autenticada por meio de cartório competente, ou 
publicação em órgão da impressa oficial, ou ainda por cópia, desde que acompanhada do 
original para conferência e autenticação pela Pregoeira. 
 
3.5. O representante legal deverá apresentar-se a Pregoeira, na data, hora e local estipulados 
neste instrumento convocatório munido dos seguintes documentos:  
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Procuração Específica e RG, em se tratando de sócio da empresa deverá apresentar 
documento que comprove a condição de sócio; 
 
Envelope nº 01 – Proposta de Preços. 
Envelope nº 02 – Documentos de Habilitação. 
 
4 -CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
 
4.1. A proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto à Pregoeira por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento de identidade ou outro equivalente. 
 
4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
 
4.2.1. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da sociedade empresária 
proponente, o representante deverá apresentar cópia ou original do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
4.3. Os representantes das empresas credenciadas deverão apresentar Declaração dando 
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme preceitua o inciso 
VII, art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
4.4. Apenas uma pessoa representará cada licitante, não sendo admitido, de igual forma, que 
mais de uma empresa indique o mesmo representante. 
 
4.5. A Pregoeira deixa claro que não serão fornecidos aos licitantes cópias reprográficas de 
quaisquer dos documentos solicitados, sendo assim, toda documentação mencionada nos itens 
acima deverá ser apresentada em via a ser disponibilizada de forma definitiva ao Município de 
Santa Rita do Ituêto, sob pena de não credenciamento. 
 
4.6. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto a Pregoeira no momento do 
credenciamento por meio de instrumentos públicos ou particulares. 
 
4.7. A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a 
impossibilidade de o licitante formulá-los, aplicando-se a regra da 1ª parte do item seguinte. 
 
4.8. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as ofertas 
verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de 
sua proposta escrita, igualmente, o licitante não poderá praticar qualquer ato na sessão de 
realização do certame, como a interposição de recursos. 
 
4.9. Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 
ou pela Pregoeira (ou servidor especialmente designado para tal). 
 
4.10.Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar fora 
dos envelopes de proposta ou de documentos, inclusive a declaração do representante legal da 
empresa, afirmando que atende todas as exigências de habilitação constante no presente 
edital. 
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4.11. O fornecimento de procuração e declaração de credenciamento será aceito via fax se for 
admitido pela Pregoeira e fará constar no verso declaração de veracidade e fidedignidade ao 
documento original, lavrado com próprio punho do outorgado, sob pena de declaração falsa. 
 
4.12. As declarações que atende as exigências de habilitação e que fará uso dos benefícios de 
microempresa e empresa de pequeno porte poderão ser lavradas no momento do 
credenciamento pelo representante legal da empresa. 
 
5 - PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS 
 
5.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, 
dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois) envelopes, devidamente, fechados e 
rubricados no fecho e atender aos seguintes requisitos: 
 
a) Envelope nº 01:Proposta de Preços 
 
b) Envelope nº 02: composto pelos Documentos de Habilitação, exigidos neste Edital. 
 
5.1.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os seguintes dizeres: 
 
Envelope nº 01 - Proposta de Preços 
A Prefeitura de Santa Rita do Ituêto  
Av. Antônio Berçan, nº 59, Centro, Santa Rita do Ituêto - MG 
Processo Nº.11/2020 
Pregão Presencial para Registro de Preço nº. 10/2020 
Proponente: 
CNPJ: 
Endereço Completo: 
 
nº 02- Documentos de Habilitação 
A Prefeitura de Santa Rita do Ituêto  
Av. Antônio Berçan, nº 59, Centro, Santa Rita do Ituêto - MG 
Processo Nº.11/2020 
Pregão Presencial para Registro de Preço nº. 10/2020 
Proponente: 
CNPJ: 
Endereço Completo: 
 
Proposta 
 
5.2. Na Proposta de Preços deverão conter especificação dos produtos, rigorosamente de 
acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas 
alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 
 
5.2.1.constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, com 
indicação de apenas uma (01) marca, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, 
assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, 
ressaltando-se que manuais catálogos e impressos anexados à proposta não precisam ser 
assinados e rubricados; 
 
5.2.1.1. O licitante deverá anexar junto a proposta escrita um CD-ROM ou PEN DRIVE com o 
arquivo entregue no ato de aquisição do edital, no qual deverá constar toda proposta financeira 
digitada no arquivo disponibilizado (só preencher o valor e marca dos itens que irá participar). A 
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não apresentação deste arquivo junto com a proposta acarretará atraso no início da fase de 
lances, o que fará com que o julgamento termine muito mais tarde do que o previsto. 
 
5.2.2.indicar nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo, 
telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (e-mail), bem como os seguintes dados de seu 
representante: nome, CPF e cargo na sociedade empresária; 
 
5.2.2.1.as informações do subitem anterior são imprescindíveis e, caso venham a ocorrer 
alterações, as mesmas deverão ser obrigatoriamente informadas ao Município de Santa Rita do 
Ituêto, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste Edital; 
 
5.2.3.ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação; 
 
5.2.4.ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma da Planilha de 
Preços, para um período de doze (12) meses, expressos em R$ (reais), tanto em algarismos e 
total geral por extenso, prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência; 
 
5.2.4.1. Considera-se preços propostos o valor do último lance ofertado para o Item. 
 
5.2.5.constar preço por item e valor total de cada item, em caso de divergência entre os valores 
unitários e totais serão considerados os primeiros; 
 
5.2.6. especificação clara e completa dos itens oferecidos, com indicação de apenas uma (01) 
marca, obedecida a mesma ordem constante deste Edital e seus Anexos, sem conter 
alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado, sendo imprescindível garantir o padrão mínimo de qualidade do produto. 
 
5.2.7.todos os licitantes ficam cientes de que os preços contidos na proposta incluem todos os 
custos e despesas com taxas, impostos, lucros, seguros, transporte, encargos sociais e demais 
obrigações necessárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e 
seus Anexos. 
 
5.2.7.1. A falta de tal declaração será considerada como inclusa no preço toda e quaisquer 
despesas, e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 
Anexos. 
 
5.2.8.fazer constar na proposta nome de agência, número da conta corrente no Banco do Brasil 
S.A e praça de pagamento conta corrente no Banco do Brasil ou outro banco Oficial. 
 
5.2.8.1.se não constar na proposta os dados do subitem anterior, deverá ser providenciado pelo 
licitante vencedor até a data de assinatura do contrato. 
 
5.3.quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em 
língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos Consulados e traduzidos para o 
idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 
5.4.serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 
 
5.5.a apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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5.6. O licitante que indicar, em sua proposta de preços, mais de uma marca ou mais de um 
modelo para cada item será sumariamente desclassificada do certame. 
 
 
6 - APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO: 
 
6.1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata este Edital. 
 
6.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados 
das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, os documentos e as propostas, exigidos 
no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na 
forma acima especificada. 
 
6.2.1. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação o representante de cada 
licitante, deverá entregar a Pregoeira em separado de qualquer dos envelopes, a Declaração 
que atende as condições de Habilitação (conforme modelo em anexo), o Credenciamento e a 
comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para as 
licitantes que assim se enquadrarem). 
 
6.2.1.1. Na assinatura da Ata de Registro de Preços os vencedores que fizerem uso das 
vantagens da Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014 deverão 
apresentar documentos de comprovação do enquadramento de Micro Empresa e Empresa de 
Pequeno Porte. 
  
6.2.2. A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa de 
Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no subitem 6.2.1.1 deste 
edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido 
pela Lei Complementar 123/06 alterada pela Lei Complementar 147/2014, mesmo que seja 
declarada vencedora. 
 
6.3. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá 
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da 
presente licitação. 
 
6.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fax, admitindo-se fotos, gravuras, 
desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 
 
7 - PROPOSTA DE PREÇO 
 
7.1. O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que deverá 
atender aos seguintes requisitos: 
 
7.1.1. Ser apresentada conforme formulário fornecido pelo Município de Santa Rita do Ituêto, 
(modelo de proposta) deste edital, ou em formulário próprio contendo as mesmas informações 
exigidas no referido formulário,e assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma 
oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item e valor 
total de cada Item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor 
unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as 
folhas ser rubricadas; 
 
7.1.2. Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias 
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e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da 
proposta; 
 
7.1.3. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será 
considerado como tal; 
 
7.1.4. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, 
número da conta corrente bancária e agência respectiva, os dados referentes à conta bancária 
poderão ser informados na fase da contratação; 
 
7.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica prevalecerão às da proposta, ocorrendo divergência entre o valor unitário e 
total para os Itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
 
7.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
 
7.4. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 
execução do objeto licitado, conforme disposto neste Edital. 
 
7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 
convocatório, desde que as irregularidades causem dificuldade no julgamento. 
 
7.6. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 
 
7.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, 
condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos 
originais ofertados. 
 
7.8. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, 
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem 
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no 
preâmbulo deste edital. 
 
7.9. Para preenchimento da “Proposta de Preço”, o licitante deverá baixar/salvar o aplicativo 
“Proposta Comercial” no site da empresa de sistemas “E&L” e acessar o link: 
http://www.el.com.br/?page_id=2612, e preencher com as informações e preço unitário e 
total do produto.  
 
7.10. – O licitante deverá anexar junto ao pedido de edital um CD-ROM ou PEN DRIVE onde 
será gravado o arquivo eletrônico com os dados dos itens que serão licitados que poderão 
ser restaurados após a instalação do aplicativo.  
 
7.11. – O Licitante não poderá renomear o arquivo eletrônico fornecido pela CPL, sob pena 
de desclassificação da proposta. 
 
7.12. “Proposta Comercial” é um aplicativo que tem como objetivo agilizar a digitalização de 
preços no momento da sessão de licitação pública realizada por meio de sistema 
informatizado, conforme os dados constantes no formulário eletrônico.  
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7.13. - O Licitante deverá baixar e instalar o aplicativo no endereço informado na cláusula 
7.9, preencher os dados cadastrais da empresa, solicitar arquivo eletrônico da CPL de Santa 
Rita do Ituêto, contendo os itens a serem licitados, restaurar e preencher os campos de 
preço unitário e total, salvar, imprimir, anexar a Capa da Proposta (modelo em anexo) e 
gerar o arquivo e ser entregue na sessão de licitação em meio magnético para ser 
restaurado pela CPL, conforme este edital.  
 
7.14. – O arquivo eletrônico deverá estar idêntico à proposta formal (impressa) a ser 
entregue a CPL no envelope de proposta, que será apresentada com a Capa da Proposta 
(modelo em anexo), com informações como Razão Social, CNPJ, validade da proposta, 
prazo e condições de pagamento e dados bancários.  
 
 
8 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 
8.1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 
 
8.2 - Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 
 

8.2.1. cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa 
individual; 
 

8.2.2. registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

8.2.3. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 

8.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 

8.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim exigir; 
 
8.3 - Documentação Relativa à Habilitação Fiscal: 
 
8.3.1. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante 
que irá faturar e entregar o objeto licitado; 
 
8.3.2.Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e relativa à Seguridade Social 
demonstrando regularidade no comprimento dos encargos sociais instruídos por Lei INSS. CND 
Federal Conjunta. 
 
8.3.3. Prova de Regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da sede da 
licitante; 
 
8.3.4. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
 
8.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 452, de 1º de maio de 1943 Alterada pela Lei Nº 12.440, de 07 de 
julho de 2011 – DOU DE 08/07/2012; 
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8.3.6. Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço) 
demonstrando situação regular; 
 
8.3.7. Alvará de licença para Localização e Funcionamento emitido pelo Município da sede da 
empresa proponente, ano vigente. (com vigência inicial e final, ou copia da lei municipal que 
regularize sua validade); 
 
8.3.8. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, conforme modelo do anexo 
deste edital. 
 
8.4. Documento relativo a qualificação econômico-financeira: 
 
8.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. 
 
8.5. Documentação relativa a qualificação técnica: 
 
8.5.1. Alvará da Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal; 
 
8.5.2. Autorização de funcionamento da empresa emitido pela ANVISA para armazenar, 
distribuir e expedir produtos para a saúde, caso o licitante tenha interesse em concorrer aos 
itens referentes à produtos para a saúde. 
 
8.6 - Documentos que Deverão vir fora do Envelope: 
 
8.6.1. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e de que 
cumpre os requisitos de habilitação, conforme anexo deste edital. 
 
8.6.2. Documentos relativos ao Credenciamento (cláusula 04 do Edital); 
 
8.6.3. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, se enquadrando em 
Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME), deverá apresentar fora do envelope 
de habilitação declaração conforme Anexo. 
 
8.7 - MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  
 
8.7.1. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de 
empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº. 123/06 alterada pela Lei 
Complementar 147/2014, será observado o seguinte: 
 
8.7.1.1. Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas 
pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver amparada 
por esta lei complementar. 
 
8.7.1.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de cinco (05) minutos após 
a notificação por parte da Pregoeira, sob pena de preclusão. 
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8.7.1.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do item anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
8.7.1.4. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se enquadrem no disposto no item “8.7.1.3”, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 
 
8.7.1.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item “8.7.1.4”, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.7.2. Efetuados os procedimentos previstos no item 8.7.1.2 e 8.7.1.3 deste Edital, e sendo 
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira anunciará a abertura do 
envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante. 
 
8.7.3. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido 
neste edital, serão inabilitadas. 
 
8.7.4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
 
8.7.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa ou 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Publica, caso apresente alguma restrição pertinente à 
documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas, com efeito, negativa. 

 
8.7.6. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
 
8.7.7. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela própria Pregoeira, na 
hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade 
titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que 
improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 
 
8.7.8. Se a licitante desatender as exigências licitatórias, a Pregoeira examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, 
pela Pregoeira.  
 
8.7.9 Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pela Pregoeira, sua equipe de apoio e pelo(s) 
representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 
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8.7.10. Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, até que seja retirada 
a nota de empenho pela licitante vencedora, após esse fato, ficarão por vinte dias correntes à 
disposição das licitantes interessadas, findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão 
destruídos. 
 
8.7.11. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pela Pregoeira, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada 
vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do Município 
de Santa Rita do Ituêto - MG, para homologação do certame e decisão quanto à contratação; 
na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados a assessoria jurídica para 
apreciação e parecer, na sequência serão devolvidos a Pregoeira, e em caso do não 
provimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e 
decisão quanto à contratação. 
 

8.8. Critérios de Desempate 
 
8.8.1. Em eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 

art.3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
produtos: 
 
8.8.1.1.Produzidos por empresas brasileiras de capital nacional; 

8.8.1.2.Produzidos no País; 

8.8.1.3.Produzidos por empresas brasileiras. 
 
8.8.2. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, na sessão de abertura, 

vedado qualquer outro processo. 
 
8.9 - Disposições Gerais da Habilitação 
 
8.9.1. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou pela Pregoeira ou servidor 
designado para tal, neste último caso os originais deverão ser apresentados quando da 
abertura do envelope de habilitação a fim de comprovar sua autenticidade.  
 
8.9.2. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei, e 
também serão verificados por servidores do Município de Santa Rita do Ituêto - MG nos sítios 
oficiais dos órgãos emissores, que servirão como forma de autenticação. 
 
8.9.3. Em caso de omissão, a Pregoeira admitirá como válidos os documentos emitidos a 
menos de sessenta(60) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de que trata 
este item os documentos cuja validade é indeterminada. 
 
8.9.4. Os licitantes poderão se cadastrar previamente no Município de Santa Rita do Ituêto e 
substituir os documentos de habilitação por Certificado de Registro Cadastral - CRC, devendo 
obedecer aos mesmos critérios fixados nos subitens anteriores para tal. 
 
8.9.5. Só será aceito Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pelo Município de Santa 
Rita do Ituêto - MG e não será dispensado no ato do credenciamento declaração de 
atendimento de todas as exigências de habilitação constante no edital, assim como Declaração 
de representante do licitante em original. 
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9 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
9.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as 
licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a 
Pregoeira, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo 
relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente 
credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das licitantes: 
 
9.1.1. O credenciamento do representante da empresa, juntamente com os documentos 
pessoais do mesmo e no caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, 
deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social original, 
extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos 
os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
9.1.2 Os envelopes de nº 01 – Proposta e nº 02 – Habilitação devidamente identificados e 
lacrados. 
 
9.1.3 A Declaração que atende as condições de habilitação; 
 
9.1.4.declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para 
as licitantes que assim se enquadrarem), conforme modelo constante deste edital. 
 
9.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, a Pregoeira 
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas 
licitantes ao certame. 
 
9.3. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a Pregoeira concluirá 
o exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes, tal como 
previsto neste edital. 
 
9.4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento 
dos representantes das licitantes, a Pregoeira promoverá a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 
 
9.5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 
 
10 - JULGAMENTO 
 
10.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e 
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor preço por 
Item. 
 
10.1.1. A Pregoeira procederá à abertura do Envelope n°. 01 – Proposta, julgando-as e 
classificando-as pelo menor preço. 
 
10.1.2. Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de 
preços, quando convocado pela Pregoeira, o licitante desejar efetuar ligações para consulta de 
preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o 
direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 
 
10.1.2.1. Somente serão aceitas as consultas efetuadas via telefone na fase de negociação caso o preço 
do licitante não esteja compatível com o preço médio obtido na consulta ao mercado, quando este tiver 
interesse em cobrir o preço apurado na pesquisa de mercado. 
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10.1.3. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro 
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital. 
 
10.2.  Etapa de Classificação de Preços: 
 
10.2.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes. 
 
10.2.2. A Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores 
ofertados. 
 
10.2.3. A Pregoeira fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas 
as licitantes. 
 
10.2.4. A Pregoeira classificará a proposta de menor preço para cada item, e aquelas licitantes 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por 
cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 
 
10.2.5. Quando não houver, pelo menos, três(03) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas acima da de 
menor preço, até o máximo três(03), para que seus autores participem dos lances verbais. 
 
10.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos 
pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, onde a Pregoeira convidará 
individualmente os licitantes classificados de forma sequencial a apresentar lances verbais, a 
partir do autor da proposta classificada de maior preço. 
 
10.2.7. A Pregoeira convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas 
classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de 
valor. 
 
10.2.8.Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item, e a documentação 
de habilitação será aberta após a realização de lances de todos os itens previstos neste edital. 
 
10.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado 
pela Pregoeira, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances 
verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da 
etapa competitiva. 
 
10.2.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
10.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, a Pregoeira 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e 
expressamente a respeito. 
 
10.2.12 Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a 
sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda integralmente ao Edital. 
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10.2.13. Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.12, a Pregoeira poderá negociar 
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a 
administração. 
 
10.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente 
ás sanções administrativas constantes deste Edital. 
 
10.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais 
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste 
Pregão; 
 
10.2.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
 
10.2.17. Será desclassificada a proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, 
que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente ou que contenha preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, preços unitários simbólicos, preços irrisórios ou com valor zero e 
ainda, preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. Também não serão 
consideradas as propostas que impuserem condições diferentes das dispostas neste edital, que 
apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou que não 
atenderem aos requisitos mínimos discriminados neste Edital. 
 
11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em 
ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de três (03) dias úteis, 
ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual 
numero de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos.  
 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do 
Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela 
Pregoeira à licitante vencedora. 
 
11.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Prefeitura de Santa Rita do Ituêto, na Avenida Antonio Berçan, nº.59 – Centro, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação; 
 
11.5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pela Pregoeira, que consultará as 
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, 
que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da sessão. 
 
11.5.1 Também serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente 
apresentados. 
 
12 – CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 
12.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o Município e a licitante 
vencedora, serão formalizadas através da Ata de Registro de Preços e futuro Contrato, 
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observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na 
proposta do licitante vencedor. 
 
12.2. O Município convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata de Registro de 
Preços, que deverá comparecer dentro do prazo de cinco (05) dias consecutivos, contados a partir 
da convocação. 
 
12.3. O prazo estipulado no subitem 12.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado, formalmente, pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pelo Município. 
 
12.4. A Pregoeira poderá, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços ou 
Contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a 
qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de 
uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
12.5. O prazo do registro de preços será de doze meses da data da assinatura, podendo ser 
prorrogado desde que haja interesse entre as partes e nos termos da Lei 10.520/02. 
 
13 - PREÇO E DO REAJUSTE 
 
13.1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade as regras deste edital, fixo 
e irreajustável. 
 
13.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93. 
 
13.3. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar 
formalmente ao Município de Santa Rita do Ituêto, devidamente acompanhada de documentos 
que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado à 
controladoria e a assessoria jurídica do município para o devido parecer. 
 
14 – RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 
 
14.1. É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para 
registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no 
ato compra. 
 
14.2. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na 
mesma o número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao processo 
administrativo de licitação. 
 
14.3. O Setor de Compras solicitará a Contabilidade, a emissão da nota de empenho que 
deverá conter a autorização do ordenador de despesa. 
 
15 – FORNECIMENTO 
 
15.1.  O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser iniciado mediante ordem de 
fornecimento emitida pelo Setor de Compras, contados a partir da assinatura do recebimento da 
mesma, devendo a entrega ser no máximo de cinco (05) dias. Não ocorrendo a entrega do 
produto no prazo estipulado, o fornecedor deverá se justificar perante ao Município que poderá 
prorrogar, por igual período, o prazo para que se proceda à entrega dos produtos. 
 
15.2. A entrega dos produtos deverá ser em local em que a Prefeitura oportunamente 
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determinar, dentro do limite do Município de Santa Rita do Ituêto - MG, sendo que o local exato 
será indicado na Ordem de Fornecimento pelo Setor de Compras. 
 
15.3. Serão rejeitados pela Administração os produtos que não atenderem ao padrão mínimo 
de qualidade aceitável, sendo que tal condição será conferida pelo Fiscal do Contrato. 
 
15.4. O prazo de validade dos produtos, quando da entrega, deverá ser de no mínimo seis (06) 
meses. A data de fabricação e o prazo de validade dos produtos deverão constar na 
embalagem dos mesmos, sendo que todos os itens licitados deverão ter registro na Anvisa. 
 
16 - PAGAMENTO 
 
16.1. O pagamento será feito pelo Município de Santa Rita do Ituêto, em até trinta (30) dias 
após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente acompanhada dos 
documentos que demonstrem a regularidade fiscal do compromissário Fornecedor/Prestador de 
Serviços com a Fazenda Federal, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 
Junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS e CNDT _ Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas, diretamente no Setor de Compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a 
emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada. 
 
16.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel 
timbrado da empresa informando a Agência do Banco do Brasil e o número da Conta a ser 
depositado o pagamento, não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o 
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 
 
16.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação.  
 
16.4. 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. 
 
17 -OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
17.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATADA: 
 
17.1.1.entregar com pontualidade os objetos solicitados; 
 
17.1.2. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de 
regularização necessárias; 
 
17.1.3. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da 
presente licitação; 
 
17.1.4.  Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação; 
 
17.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATANTE: 
 
17.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
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17.2.2. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste Contrato. 
 
17.2.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
 
17.2.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
 
18 -PENALIDADES 
 
18.1. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  
 
18.2.Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 
18.2.1.advertência;  
18.2.2.multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
18.2.3.suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a cinco (05) anos; 
18.2.4.declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
18.3. Quem, convocada 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 impedida 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 
dois (02) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
18.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em 
fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de cinco (05) 
dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da 
pena.  
 
18.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 
cinco (05) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 
19 – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
19.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos 
do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os 
prazos do art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no subitem 11.4 deste edital, 
cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais 
informações poderão ser obtidas junto a Pregoeira nos endereços disponibilizados no presente 
edital. 
 
19.2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos 
prazos legais. 
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19.3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
20 - USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 

 Secretaria Municipal de Administração; 

 Secretaria Municipal da Fazenda; 

 Secretaria Municipal de Educação; 

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Obras e Transporte; 

 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; 

 Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
20.1. Durante sua vigência, a Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado deste Pregão, mediante prévia 
consulta ao Município, desde que devidamente comprovada a vantagem, não podendo exceder, 
por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados. 
 
20.2. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optarem pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
20.3. O Setor de Compras da Prefeitura de Santa Rita do Ituêto será o órgão responsável pelos 
atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação e 
indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, os fornecedores para os quais serão 
emitidos os pedidos, respeitando-se a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos.  
 
20.4. Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com 
preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame. Esgotado o 
limite de fornecimento do primeiro registrado, ou quando o registro do fornecedor vencedor for 
cancelado, será convocado o segundo da lista, na sequência de classificação do certame. 
(Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013). 
 
21-CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE 
 
21.1. Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte do futuro 
Contrato que vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no presente Edital e seus 
Anexos, na Proposta de Preços da Licitante Vencedora e na Nota de Empenho. 
 
21.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de 
contratação em igualdade de condições. 
 
21.3. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro 
não estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor deverá apresentar novas certidões 
com datas atualizadas. 
 
22 - VIGÊNCIA 
 
22.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste certame vigorará por doze (12) meses, a 
partir da data de sua assinatura. 
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23 -CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. 
 
23.1. O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado: 
 
23.1.1 A pedido, quando: 
 
23.1.1.1. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior; 
 
23.1.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/equipamento. 
 
23.1.2 Por iniciativa do Município, quando: 
 
23.1.2.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
23.1.2.2.não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 
23.1.2.3.não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
 
23.1.2.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
 
23.1.2.5. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 23.1.2.1, 23.1.2.2 e 
23.1.2.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
23.2. 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, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 
 
23.3. Na hipótese de cancelamento do registro de alguma licitante vencedora, o Município fará 
o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais licitantes a nova 
ordem de registro. 
 
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
24.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o da 
Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 
 
24.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento 
da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas 
compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão e desde 
que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como a finalidade 
e a segurança da futura contratação. 
 
24.3. A pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras para 
julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais que não afetem o seu 
conteúdo e relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, 
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 
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24.4.É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

24.5.  Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, e a 
homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à contratação. 

24.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o 
do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal 
na Prefeitura de Santa Rita do Ituêto, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

24.7. O Prefeito do Município de Santa Rita do Ituêto, poderá revogar a presente licitação por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por Santa Rita do Ituêto, de 
ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93. 

24.8. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
prejudicar a formulação das propostas. 

24.9. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Resplendor - MG, para dirimir quaisquer 
litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, 
por mais privilegiado que seja. 

24.10. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente 
estabelecido. 

24.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 

24.12 Fazem partes integrantes deste edital: 
 
24.12.1. Anexo I –Descrição do Objeto; 
24.12.2. Anexo II – Modelo Padrão de Proposta; 
24.12.3. Anexo III – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação e 
Contratação e de Cumprimentos dos Requisitos de Habilitação; 
24.12.4. Anexo IV - Declaração de não Emprego a Menor de Idade; 
24.12.5. Anexo V – Modelo de Credenciamento; 
24.12.6. Anexo VI –  Modelo Declaração de Micro e Pequena Empresa; 
24.12.7. Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
24.12.8. Anexo VIII –Termo de Referência. 
 
 
Prefeitura de Santa Rita do Ituêto - MG – 09 de Março de 2020. 

 
 
 

PATRICIA CARLA BARBOSA DE ABREU 

Presidente da CPL 
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Anexo I 

Descrição dos produtos e quantidades médias de consumo 

 
 

Itens. Qtde. Unid. Descrição do Produto tipo 

1 20 Caixa com 1000 

Agulha de acunpuntura 25x30 - tipo: descartável; matéria-
prima: aço inoxidável; tamanho 25x30; embalagem 
individual estéril em papel grau cirúrgico. Caixa com 1000 
unidades. 

 Material Fisioterapia  

2 2 Unidade 

Aparelho Tens + Fens - aparelho eletroterapêutico para 
fisioterapia e eletroterapia; microcontrolado por quatro 
canais independentes e isolados; modalidade TENS e 
FENS. 

 Material Fisioterapia  

3 100 Unidade 

Arco/Anel tonificador - arco para ginástica - matéria-prima: 
metal flexível revestido em EVA; diâmetro: 30 a 40cm; 
peso: até 600 gramas; com pegador em cada lado para 
posicionamento das mãos ou pernas. 

 Material Fisioterapia  

4 100 Unidade 
Bastão para exercício - bastão para ginástica - matéria-
prima: madeira, encerado; dimensões: 120cm de 
comprimento x 03cm de diâmetro. 

 Material Fisioterapia  

5 50 Unidade 
Bola - bolas para jogos - modalidade: futebol, tipo dente 
de leite; matéria prima: vinil; circunferência: 62 a 64 cm; 
peso: 50 a 120 g. 

 Material Fisioterapia  

6 10 Unidade 
Bola suíça 55cm - bola suíça para pilates produzida em 
látex com diâmetro de 55 cm e que suporte até 200kg. 

 Material Fisioterapia  

7 10 Unidade 
Bola suíça 65cm - bola suíça para pilates produzida em 
látex com diâmetro de 65 cm e que suporte até 200kg. 

 Material Fisioterapia  

8 20 Unidade 

Bolsa térmica - bolsa térmica de gel calor e gelo; matéria-
prima: polietileno com camada de nylon laminado; 
capacidade: 300ml; conteúdo: gel; reutilizável; com gel 
composto de água, grânulos de poliglicol e grânulos de 
celulose; com medidas aproximadas de 25cm de 
comprimento x 15cm de largura; para uso como bolsa 
quente ou bolsa fria. 

 Material Fisioterapia  

9 100 Unidade 

Caneleira 0,5 kg- caneleira para ginástica/fisioterapia; 
matéria-prima: ferro fundido, revestido com nylon; peso: 
500gr; com velcro para ajuste, altamente resistente e 
impermeável ao suor. 

 Material Fisioterapia  

10 100 Unidade 

Caneleira 1 kg- caneleira para ginástica/fisioterapia; 
matéria-prima: ferro fundido, revestido com nylon; peso: 
01 kg; com velcro para ajuste, altamente resistente e 
impermeável ao suor. 

 Material Fisioterapia  

11 100 Unidade 

Caneleira 2 kg- caneleira para ginástica/fisioterapia; 
matéria-prima: ferro fundido, revestido com nylon; peso: 
02 kg; com velcro para ajuste, altamente resistente e 
impermeável ao suor. 

 Material Fisioterapia  

12 200 Unidade 

Colchonete - enchimento: espuma de poliuretano ou 
material equivalente; revestimento: material têxtil 
plastificado; dimensões: 3 a 6cm de espessura x 90cm 
comprimento x 40cm largura. 

 Material Fisioterapia  

13 100 Unidade 
Cone - cone plástico colorido PVC de 20 a 30cm; lavável, 
material hipoalergênico. 

 Material Fisioterapia  

14 10 Unidade 
Disco de equilíbrio - disco de equilíbrio flexível inflável 
com superfície antiderrapante, confeccionada em PVC 
flexível com dimensões aproximadas de 35x06 cm. 

 Material Fisioterapia  

15 10 Unidade 

Escada de agilidade - escada de agilidade dupla com 10 
degraus fixos, com finalidade de realizar treinos de 
aceleração, agilidade corporal direcional, velocidade 
lateral e aprimorar balanço, coordenação e equilíbrio 
corporal. Dimensões de 4,00x0,40m. 

 Material Fisioterapia  

16 50 Unidade 

Faixa elástica, nível de elasticidade forte - faixa elástica 
para exercícios e fisioterapia, nível de elasticidade forte 
com sistema de resistência progressiva. Medindo 
aproximadamente 08cm de largura e 01 metro de 
comprimento. 

 Material Fisioterapia  
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17 50 Unidade 

Faixa elástica, nível de elasticidade médio - faixa elástica 
para exercícios e fisioterapia, nível de elasticidade médio 
com sistema de resistência progressiva. Medindo 
aproximadamente 08cm de largura e 01 metro de 
comprimento. 

 Material Fisioterapia  

18 50 Unidade 
Gel condutor - gel condutor para fisioterapia, tens, fes. Gel 
inodoro e hipoalergênico e ph neutro. Apresentação de 
1kg. 

 Material Fisioterapia  

19 100 Unidade 

Halter emborrachado 0,5 KG. Utilizado para fortalecimento 
muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, 
camada impermeável, protegida contra oxidação e 
impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com 
peso de 0,5kg. 

 Material Fisioterapia  

20 100 Unidade 

Halter emborrachado 1 KG. Utilizado para fortalecimento 
muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, 
camada impermeável, protegida contra oxidação e 
impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com 
peso de 1kg. 

 Material Fisioterapia  

21 100 Unidade 

Halter emborrachado 2 KG. Utilizado para fortalecimento 
muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, 
camada impermeável, protegida contra oxidação e 
impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com 
peso de 2kg. 

 Material Fisioterapia  

22 2 Unidade 
Infravermelho de mesa - aparelho infravermelho de mesa 
para fisioterapia com lâmpada; com refletor móvel; 
fabricado em aço carbono; bivolt. 

 Material Fisioterapia  

23 10 Unidade 
Roda de exercícios abdominais - roda para exercícios de 
tonificação muscular abdominal, produzida em plástico 
com peso de 300 a 600gr.  

 Material Fisioterapia  

24 10 Unidade 
Rolo pequeno para fisioterapia - rolo com revestimento em 
PVC com reforço em poliéster medindo aproximadamente 
40x15 cm. 

 Material Fisioterapia  

25 20 Unidade 
Step aeróbico - step em EVA prensado com superfície 
texturizada antiderrapante emborrachada; com dimensões 
aproximadas de 60x30x10 cm. 

 Material Fisioterapia  

26 10 Unidade 
Anticoagulante para hematologia EDTA Na2 - 10g/dL. 
Frasco com no mínimo 200 ml. Unidade. 

 Material Laboratório  

27 10 Unidade 
Anti-gama globulina humana - Soro de Coombs; frasco 
com 10ml. 

 Material Laboratório  

28 6 Unidade 

Antígeno de VDRL - apresentação: em testes, pronto para 
uso; aplicação: determinação de anticorpos no soro ou 
plasma; tipo: por floculação para diagnostico da sífilis; 
apresentação: frasco com 06 ml ou mais. Referência Kit 
Bioclin K045. 

 Material Laboratório  

29 200 Unidade 

Antígeno de VDRL - apresentação: testes; aplicação: 
detecção de sífilis; tipo: pronto para uso; com controles 
positivo e negativo com registro no MS, bula em 
português. Unidade. 

 Material Laboratório  

30 15 Unidade 
Anti-soros - tipo: ANTI-A; finalidade: fenotipagem 
sanguínea. Frasco com 10 ml. Unidade. 

 Material Laboratório  

31 15 Unidade 
Anti-soros - tipo: ANTI-B; finalidade: fenotipagem 
sanguínea. Frasco com 10 ml. Unidade. 

 Material Laboratório  

32 15 Unidade 
Anti-soros - tipo: ANTI-D; finalidade: fenotipagem 
sanguínea. Frasco com 10 ml. Unidade. 

 Material Laboratório  

33 50.000 Unidade 

Bandagem absorvente hipoalérgica - aplicação: uso após 
punção venosa, adesiva e antisséptica; apresentação: não 
tecido, composta de poliéster e algodão; cor: branca ou 
bege, para uso adulto; 

 Material Laboratório  

34 50.000 Unidade 

Bandagem absorvente hipoalérgica - aplicação: uso após 
punção venosa, adesiva e antisséptica; apresentação: não 
tecido, composta de poliéster e algodão; cor: branca ou 
bege, para uso pediátrico. Unidade. 

 Material Laboratório  

35 50 Unidade 
Bastão para laboratório - matéria-prima: de vidro; medida: 
30cm comprimento x 6mm diâmetro. Unidade 

 Material Laboratório  

36 100 Unidade 
Bobina termo sensível para impressão térmica compatível 
com o aparelho Hematoclin 3.0; largura 50mm; com no 
mínimo 15 metros.  

 Material Laboratório  

37 2 Unidade 
Centrífuga digital: Centrífuga clínica, rotor de ângulo fixo, 
com capacidade para 16 tubos de 15ml; com tacômetro 

 Material Laboratório  
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analógico; Rotor de ângulo fixo 45º; Tampa reforçada, 
com dispositivo que não permite o funcionamento com a 
tampa aberta; Velocidade de até 4.000rpm; Timer 
regulável de 0 a 30 minutos; Pés de Borracha para fixação 
na bancada; Dimensões aproximadas de 310 x 280 x 
265mm (C x L x A); Bivolt ou 110 volts. 

38 50.000 Unidade 

Coletor de amostras uso laboratório - finalidade: coletar 
urina, fezes e amostra; matéria-prima: plástico 
transparente, com tampa firme de rosca; capacidade entre 
50 e 60 ml; tipo: descartável. Unidade 

 Material Laboratório  

39 1.000 Unidade 

Coletor de urina pediátrico - tipo: unissex; matéria-prima: 
plástico transparente, tipo bolsa; com orifício central 
circular, com área adesiva para fixação, hipoalérgico, 
graduado, não drenável, embalagem individual estéril em 
papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados 
de identificação,tipo de esterilização e validade. Unidade. 

 Material Laboratório  

40 10 Kits 

Conjunto corante para coloração diferencial rápida em 
hematologia; coloração panótica diferencial dos elementos 
figurados do sangue; com 03 frascos de 500ml cada; 
referência Instant Prov código 1319. 

 Material Laboratório  

41 50 Unidade 
Copo de sedimentação, material poliestireno cristal, 
capacidade 200ml, com base, unidade. 

 Material Laboratório  

42 2 Unidade 

Destilador de água; equipamento para destilar água para 
uso em autoclaves ou outro fim; potência mínima 450 
watts; capacidade de armazenagem mínima de 03 litros; 
autonomia mínima de destilação por hora: 400ml; 
equipamento 110v ou bivolt. 

 Material Laboratório  

43 10 Unidade 
Escova Cepilho em nylon para limpeza de vidrarias; 
diâmetro da escova 35mm, comprimento total aproximado  
255mm. Unidade. 

 Material Laboratório  

44 10 Unidade 
Escova Cepilho em nylon para limpeza de vidrarias; 
diâmetro da escova 50mm, comprimento total aproximado  
255mm. Unidade. 

 Material Laboratório  

45 10 Unidade 
Escova Cepilho em nylon para limpeza de vidrarias; 
diâmetro da escova 60mm, comprimento total aproximado  
255mm. Unidade. 

 Material Laboratório  

46 10 Unidade 
Escova Cepilho em nylon para limpeza de vidrarias; 
diâmetro da escova 70mm, comprimento total aproximado  
255mm. Unidade. 

 Material Laboratório  

47 10 Unidade 
Escova Cepilho em nylon para limpeza de vidrarias; 
diâmetro da escova 80mm, comprimento total aproximado  
255mm. Unidade. 

 Material Laboratório  

48 6 Unidade 
Fluoreto anticoagulante inibidor da glicólise. Frasco com 
200ml. Unidade 

 Material Laboratório  

49 20 Unidade 
Garrote adulto- identificação: para coleta de sangue; 
matéria-prima: tecido elástico com trava 2 estágios. 
Unidade. 

 Material Laboratório  

50 20 Unidade 
Garrote infantil - identificação: para coleta de sangue; 
matéria-prima: tecido elástico com trava 2 estágios. 
Unidade. 

 Material Laboratório  

51 10  Kits Kit Amilase cinética CNPG3 100ml  Material Laboratório  

52 5  Kits 
Kit Cálcio; método enzimático colorimétrico de ponto final; 
02 frascos com 50ml cada; referência Bioclin K051-2 

 Material Laboratório  

53 10  Kits Kit CK-MB UV cinetico 50ml  Material Laboratório  

54 10  Kits Kit CK-NAC UV cinetico 100ml  Material Laboratório  

55 20 Kits 
Kit colesterol total, enzimático monoreagente. Embalagem 
com 400ml. Referência Bioclin K083-3. 

 Material Laboratório  

56 5  Kits 
Kit Conjunto Coloração de Gram; com 04 frascos de 
500ml cada. 

 Material Laboratório  

57 10  Kits 

Kit Conjunto Coloração do método Ziehl-Neelsen; 
conjunto para coloração de Bacilos Álcool-Ácido 
Resistentes pelo método de Ziehl-Neelsen em materiais 
biológicos; com 03 frascos de 100ml cada. 

 Material Laboratório  
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58 20 Caixa Kit HBSAG Teste Rapido Sabonetinho com 25 unidades  Material Laboratório  

59 20 Caixa Kit HCV Teste Rapido sabonetinho com 25 unidades  Material Laboratório  

60 20 Caixa Kit HIV Teste Rapido Sabonetinho com 25 unidades  Material Laboratório  

61 10  Kits 
Kit Latex - ASO; frasco com no mínimo 02ml + solução 
controle positivo e negativo com no mínimo 01ml cada; 
referência Biolátex ASO – K004-2. 

 Material Laboratório  

62 10  Kits 
Kit Latex - ASO; frasco com no mínimo 02ml; referência 
Biolátex ASO – K004. 

 Material Laboratório  

63 10  Kits 
Kit Latex - fator reumatóide; frasco com no mínimo 02ml; 
referência Biolátex FR – K043. 

 Material Laboratório  

64 12 Kits 
Kit PCR - proteína C reativa; Biolátex PCR; frasco 02ml; 
referência Bioclin K044-1. 

 Material Laboratório  

65 20 Kits 
Kit reagente ácido úrico monoreagente. Embalagem com 
100ml. Referência Bioclin K139-1.0. 

 Material Laboratório  

66 10  Kits Kit Tap Tromboplastina c/151 1.0-1.3 10x2ml  Material Laboratório  

67 20 Kits 

Kit teste rápido "IN VITRO" detecção anticorpos HIV- 
apresentação: com até 50 testes, com resultado em até 
30 minutos; finalidade: para detecção de anticorpos anti-
hiv-1 e hiv-2; conjunto diagnostico por imunocromatografia 
em amostras de soro, plasma ou sangue total humano. Os 
dispositivos de teste devem serembalados 
individualmente. O teste deve ter sido avaliado pelo 
departamento de DST/AIDS do Ministério da Saúde. Na 
embalagem deverá constar a data de fabricação, de 
validade e o número do lote. 

 Material Laboratório  

68 10 Unidade 
Kit transaminase TGO colorimétrico. Embalagem para 200 
testes. Referência Bioclin K034. 

 Material Laboratório  

69 10 Unidade 
Kit transaminase TGP colorimétrico. Embalagem para 200 
testes. Referência Bioclin K035. 

 Material Laboratório  

70 20  Kits Kit TTPA Cefalina Ativada com cloreto de cálcio 6x2ml  Material Laboratório  

71 20 Unidade Kits para teste rápido de gravidez 50 testes. Unidade  Material Laboratório  

72 20  Kits 
Kits reagente enzimático para HDL. Embalagem com 
25ml. Referência Bioclin K015. 

 Material Laboratório  

73 20  Kits 
Kits reagente para Creatinina; método colorimétrico; 
referência Bioclin K016.  

 Material Laboratório  

74 20  Kits 
Kits reagente para Glicose. Embalagem com 500ml. 
Referência Glicose Monoreagente Bioclin K082-2. 

 Material Laboratório  

75 20  Kits 
Kits reagente para Triglicerídeos. Embalagem com 200ml. 
Referência Bioclin K117-2. 

 Material Laboratório  

76 20  Kits 
Kits reagente para Uréia. Embalagem para 500 testes. 
Referência Bioclin K047.  

 Material Laboratório  

77 50 
Caixa com 50 

unidades 
Lâmina para microscopia com ponta lisa, lapidada, com 
medida de 26x76mm; caixa com 50 unidades. 

 Material Laboratório  

78 30 Unidade 

Lâmina uso laboratório (placa de Kline) - aplicação: leitura 
de VDRL; tipo: comum, com 12 escavações; matéria-
prima: vidro lapidado; dimensões: formato 80 x 50mm - 
espessura 3mm .Unidade. 

 Material Laboratório  

79 5 
Caixa com 50 

unidades 
Lamínula para microscopia; tamanho 24x24mm. Caixa 
com 50 unidades. 

 Material Laboratório  

80 10 Unidade 
Lâmpada de halogênio para microscópio; 6v x 20w, com 
02 polos: compatível com o microscópio ótico Coleman. 

 Material Laboratório  

81 100 Unidade 

Máscara respirador N95 regular para controle da 
exposição ocupacional a Mycobacterium tuberculosis. 
Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95 Eficiência 
miníma de filtragem de 95% BFE >99% (Eficiência de 
Filtração Bacteriológica) Formato Concha. Resistente a 
fluidos Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

 Material Laboratório  
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Registro no Ministério da Saúde. 

82 50 Litro 
MIF Modificado - líquido conservador de fezes; composto 
por formol 5%, glicerina 1% e convervante, QSP água 
purificada 1000ml. 

 Material Laboratório  

83 5 Unidade 
Óleo de imersão para microscópio ótico em objetiva de 
imersão (100x); composição: óleo de rícino 8ml/10ml e 
benzoato de benzila 2ml/10ml. Frasco com 100ml. 

 Material Laboratório  

84 100 Unidade 

Pipeta automática monocanal; volume fixo; superfície 
externa revestida por íons de prata que inibe crescimento 
microbiano Volume a ser definido no momento da compra, 
variando de 10 microlitros até 1000 microlitros. Unidade 

 Material Laboratório  

85 20 Pacote com 1000 
Ponteira amarela universal para pipetas; Volume 0-200UI; 
pacote com 1000 unidades.  

 Material Laboratório  

86 20 Pacote com 1000 
Ponteira azul universal para pipetas; Volume 200-1000UI; 
pacote com 1000 unidades.  

 Material Laboratório  

87 200 Unidade 

Solução padronizada de glicose ultrapura adicionada de 
flavorizantes, acidulantes e corantes, destinada à 
realização do teste oral de tolerância à glicose; frasco com 
300ml (75gr); sabores: laranja ou limão; apresentação: 
Unidade. 

 Material Laboratório  

88 10 Unidade 

Soro controle RH para teste em lâmina ou tubo controle 
negativo nas determinações do sistema RH para uso em 
paralelo aos reagentes Anti-D e Anti-CDE; embalagem 
10ml. 

 Material Laboratório  

89 3 Unidade 
Suporte para laminas - matéria prima: aço inox - para 
organização de lâminas e secagem de lâminas coradas. 

 Material Laboratório  

90 5 Unidade 
Suporte para pipetas automáticas; para 05 pipetas ou 
mais; material em plástico resistente. 

 Material Laboratório  

91 50 Unidade 
Termômetro digital para temperatura interna e externa; 
usado em geladeira e caixas térmicas; alimentação pilha 
1,5v; material em plástico resistente. 

 Material Laboratório  

92 20 
Caixa com 25 

unidades 

Teste rápido para PSO sangue oculto nas fezes: teste 
rápido, imunocromatográfico em tiras para determinação 
do sangue humano nas fezes; sensibilidade mínima de 
100 ng/ml, não sendo necessário dieta prévia; caixa com 
25 testes. 

 Material Laboratório  

93 50 Caixa Tira reativa para Urina. Caixa com 100 unidades.  Material Laboratório  

94 500 Pacote com 100 

Abaixador de língua - matéria prima: madeira, descartável; 
formato: espátula, superfície lisa, extremidades 
arredondadas; dimensões: 1,5 x 13,5cm. Pacote com 100 
unidades. 

 Material médico  

95 30 Unidade 
Água bidestilada estéril; forma farmacêutica: ampola de 
10 ml. Caixa com 200. 

 Material médico  

96 100 Unidade Água destilada; galão 5 litros. Unidade  Material médico  

97 500 Caixa com 100 

Agulha descartável - medidas: 13 x 4,5; cânula: aço inox, 
siliconizada; bisel: trifacetado, com protetor; canhão: de 
plástico resistente; embalagem individual, estéril,blister de 
celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, 
com dados de identificação, tipo de esterilização. Caixa 
com 100 unidades 

 Material médico  

98 500 Caixa com 100 

Agulha descartável - medidas: 20 x 5,5; cânula: aço inox, 
siliconizada; bisel: trifacetado, com protetor; canhão: de 
plástico resistente; embalagem individual, estéril,blister de 
celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, 
com dados de identificação, tipo de esterilização. Caixa 
com 100 Unidades 

 Material médico  

99 500 Caixa com 100 

Agulha descartável - medidas: 25 x 6; cânula: aço inox, 
siliconizada; bisel: trifacetado, com protetor; canhão: de 
plástico resistente; embalagem individual, estéril,  blister 
de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em 
pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização. 
Caixa com 100 Unidades 

 Material médico  

100 500 Caixa com 100 

Agulha descartável - medidas: 25 x 7; cânula: aço inox, 
siliconizada; bisel: trifacetado, com protetor; canhão: de 
plástico resistente; embalagem individual, estéril,  blister 
de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em 

 Material médico  
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pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização. 
Caixa com 100 Unidades 

101 500 Caixa com 100 

Agulha descartável - medidas: 25 x 8; cânula: aço inox, 
siliconizada; bisel: trifacetado, com protetor; canhão: de 
plástico resistente; embalagem individual, estéril,  blister 
de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em 
pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização. 
Caixa com 100 Unidades 

 Material médico  

102 500 Caixa com 100 

Agulha descartável - medidas: 30 x 7; cânula: aço inox, 
siliconizada; bisel: trifacetado, com protetor; canhão: de 
plástico resistente; embalagem individual, estéril,  blister 
de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em 
pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização. 
Caixa com 100 Unidades 

 Material médico  

103 500 Caixa com 100 

Agulha descartável - medidas: 30 x 8; cânula: aço inox, 
siliconizada; bisel: trifacetado, com protetor; canhão: de 
plástico resistente; embalagem individual, estéril,  blister 
de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em 
pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização. 
Caixa com 100 Unidades 

 Material médico  

104 500 Caixa com 100 

Agulha descartável - medidas: 40 x 12; cânula: aço inox, 
siliconizada; bisel: trifacetado, com protetor; canhão: de 
plástico resistente; embalagem individual, estéril,blister de 
celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, 
com dados de identificação, tipo de esterilização. Caixa 
com 100 Unidades 

 Material médico  

105 500 Unidade Álcool 70º ou 70% INPM líquido 1000ml.  Material médico  

106 200 Unidade Álcool 92,8º INPM líquido 1000ml.  Material médico  

107 100 Unidade Álcool absoluto: álcool 100º vidro com 1000ml.  Material médico  

108 300 Unidade Álcool absoluto: álcool 100º vidro com 50ml.  Material médico  

109 200 Unidade 

Álcool em gel transparente para assepsia das mãos, com 
concentração de 70 a 90%. Embalado em refil tipo 
"sachê" plástico descartável. Volume mínimo de 500ml, 
com bico dosador. 

 Material médico  

110 200 Unidade Álcool em gel, frasco com 500ml, sem cheiro.  Material médico  

111 500 
Pacote com 500 

gramas 
Algodão - tipo: hidrófilo; matéria-prima: 100% algodão. 
Pacote com 500 gramas. 

 Material médico  

112 200 Unidade 

Almotolia âmbar uso médico hospitalar - matéria-prima: 
polipropileno; cor: branca; capacidade: 250 ml; com tampa 
rosqueada tipo bico, bico fixo e longo e protetor para bico. 
Unidade. 

 Material médico  

113 200 Unidade 

Almotolia âmbar uso médico hospitalar - matéria-prima: 
polipropileno; cor: branca; capacidade: 500 ml; com tampa 
rosqueada tipo bico, bico fixo e longo e protetor para bico. 
Unidade. 

 Material médico  

114 200 Unidade 

Almotolia transparente uso médico hospitalar - matéria-
prima: polipropileno; cor: branca; capacidade: 250 ml; com 
tampa rosqueada tipo bico, bico fixo e longo e protetor 
para bico. Unidade. 

 Material médico  

115 200 Unidade 

Almotolia transparente uso médico hospitalar - matéria-
prima: polipropileno; cor: branca; capacidade: 500 ml; com 
tampa rosqueada tipo bico, bico fixo e longo e protetor 
para bico. Unidade. 

 Material médico  

116 10 Unidade 

Ambú Adulto com reservatório 1600ml em silicone de alta 
qualidade, alça integrada para fixar o reanimador na mão 
do operador, totalmente livre de látex, auto inflável com 
pop off, válvula unidirecional transparente, com membrana 
de segurança, balão em silicone, auto inflável com pop off, 
reservatórios de o² com válvula/máscara faciais de 
silicone translúcida com formato anatômico, 100% 
autoclavável. 

 Material médico  

117 10 Unidade 

Ambú Infantil com reservatório 500ml em silicone de alta 
qualidade, alça integrada para fixar o reanimador na mão 
do operador, totalmente livre de látex, auto inflável com 
pop off, válvula unidirecional transparente, com membrana 

 Material médico  
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de segurança, balão em silicone, auto inflável com pop off, 
reservatórios de o² com válvula/máscara faciais de 
silicone translúcida com formato anatômico, 100% 
autoclavável. 

118 10 Unidade 

Ambú Pediátrico com reservatório 500ml em silicone de 
alta qualidade, alça integrada para fixar o reanimador na 
mão do operador, totalmente livre de látex, auto inflável 
com pop off, válvula unidirecional transparente, com 
membrana de segurança, balão em silicone, auto inflável 
com pop off, reservatórios de o² com válvula/máscara 
faciais de silicone translúcida com formato anatômico, 
100% autoclavável. 

 Material médico  

119 30 Unidade 

Andador uso fisioterápico em alumínio anodizado; fixo, 
dobrável; tamanho: adulto; dupla barra de sustentação 
para maior segurança, com regulagem de altura, ponteira 
aderente, resistente e flexível de poliuretano ou borracha, 
com dois rodízios na parte dianteira. Unidade 

Material Médico 

120 3 Unidade 

Aparelho DEA (desfribilador externo automático); 
DesfibriladorExterno   Automático   (D.E.A.), equipamento  
portátil,  leve,  microprocessado, tamanho    reduzido,    
adaptável    a    qualquer paciente tanto adulto como 
infantil, projetado  para  uso  de  emergências  cardíacas 
com  aplicação  de  choques  por  meio  de  pás adesivas,  
sistema  automático  de  avaliação  de ECG   na   tela   
(display)   de   cristal líquido, orientações  e  comandos  
em  texto  em  tempo real  por  voz  e  texto  exibido  no  
display,  além do número de choques e tempo decorrido. 
Visualizaçãodo  status  da  bateria  com  alarme sonoro  e  
luminoso  para  nível  baixo.  Modode desfibrilação  adulto  
150  joules  no  primeiro choque  e  200  joules  nos  
subsequentes  para melhor eficácia da reversão de 
arritmias. Modode  desfibrilação  pediátrica  através  de 
sistema para comutação  que limita a carga em um  
quarto  da  energia  no  modo  pediátrico  (50 joules) de 
forma automática. Alimentação:bateria  de  lithium  
(recarregável) de  longa  duração  com  capacidade  
mínima  de 200 choques ou 12 horas de monitoramento 
ou 2 anos no mínimo em stand by. Acompanhabolsa   
protetora   com   alça   para transporte, 01 carregador de 
bateria, 01 par de eletrodos  autoadesivos  para  adultos,  
01  par  de eletrodos   autoadesivos   infantil,   manual   do 
usuário e instruções  de  uso.  Possuir registro na ANVISA 
e garantia mínima de 3 anos. 

Material Médico 

121 100 Unidade 
Aparelho para aferir pressão sangúinea; composto com 
estetoscópio e esfigmomanômetro; braçadeira com 
fechamento em velcro; tamanho adulto. 

 Material médico  

122 6 Unidade 

Armário vitrine 01 porta, em aço inoxidável, porta em vidro 
transparente mín. 3mm espessura, 3 prateleiras vidro 
cristal c/ mín. 3mm espessura, com fechadura tipo yale 
com chaves, altura 1,50 m, largura 0,50, profundidade 
0,40 m. 

Material Médico 

123 2.000 Unidade 
Atadura de crepom - 13 fios por centímetro quadrado; 
medidas: 10 cm x 4,5m. Unidade 

 Material médico  

124 2.000 Unidade 
Atadura de crepom - 13 fios por centímetro quadrado; 
medidas: 12 cm x 4,5m. Unidade 

 Material médico  

125 2.000 Unidade 
Atadura de crepom - 13 fios por centímetro quadrado; 
medidas: 15 cm x 4,5m. Unidade 

 Material médico  

126 2.000 Unidade 
Atadura de crepom - 13 fios por centímetro quadrado; 
medidas: 20 cm x 4,5m. Unidade 

 Material médico  

127 2.000 Unidade 
Atadura de crepom - 13 fios por centímetro quadrado; 
medidas: 25 cm x 4,5m. Unidade 

 Material médico  

128 2.000 Unidade 
Atadura de crepom - 13 fios por centímetro quadrado; 
medidas: 30 cm x 4,5m. Unidade 

 Material médico  



 

 29 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG 
 

129 2 Unidade 

Autoclave 30L com bandejas internas para esterilização 
de materiais 100w, câmara de esterilização em aço 
inoxidável, painel analógico ou digital em teclado de 
membrana e controle termodinâmico de temperatura e 
pressão automática, com acompanhamento através de 
manômetro/termômetro e indicadores luminosos, vapor 
excedente liberado por uma válvula sobre a autoclave, 
fecho da tampa com sistema de restrição de abertura por 
fuso de encaixe e deslizamento por rolamento, bandejas 
de alumínio, com registro na ANVISA. 

 Material médico  

130 2 Unidade 

Autoclave 60L com bandejas internas para esterilização 
de materiais 100w, câmara de esterilização em aço 
inoxidável, painel analógico ou digital em teclado de 
membrana e controle termodinâmico de temperatura e 
pressão automática, com acompanhamento através de 
manômetro/termômetro e indicadores luminosos, vapor 
excedente liberado por uma válvula sobre a autoclave, 
fecho da tampa com sistema de restrição de abertura por 
fuso de encaixe e deslizamento por rolamento, bandejas 
de alumínio, com registro na ANVISA. 

 Material médico  

131 10 Unidade 
Bacia redonda inox média, medindo aproximadamente 
35x07 cm; capacidade aproximada 4,5L. 

 Material médico  

132 3 Unidade 

Balança Digital Infantil; capacidade máxima de 15 kg; tara 
até 9 kg; divisões de 5 kg; dígitos de 12,7mm; concha 
anatômica para acomodar o bebê; dimensões 
aproximadas: 58x31x76 cm. 

 Material médico  

133 50 Unidade 

Balança eletrônica portátil com alça para transporte; 
capacidade mínima: 130kg, com divisões de 50g; 
dimensões aproximadas: plataforma 300 x 300mm; 
plataforma/prato: revestida em material antiderrapante; 
alimentação: pilhas ou baterias recarregáveis ou não; 
display: mínimo de quatro dígitos. Unidade 

 Material médico  

134 6 Unidade 
Bandeja - matéria-prima: aço inox; formato: retangular, 
com alças; dimensões: 30cm comprimento x 23cm largura 
x 2,5cm altura. Unidade. 

 Material médico  

135 10 Unidade 

Banqueta giratória semissentada com altura regulável; 
matéria-prima: aço inoxidável polido; tipo de assento: 
assento com borda frontal arredondada inclinada e 
material impermeavel; assento: fixo ou regulável; encosto: 
com encosto; pés: pés com sapatas fixas antiderrapantes; 
dimensões: altura regulável entre 55cm e 85 cm. Unidade. 

 Material médico  

136 2 Unidade 

BiomboTriplo com rodízio - construído em tubo redondo 
22,22 mm com parede de 1,2 mm, montado em 3 faces, 
com lonita. Tratamento antiferruginoso, acabamento em 
pintura pó com resina expoxi-poliester e polimerizado em 
estufa. Pés com rodízios de 50 mm. Dimensões: 1,75 x 
1,80 m (CXL). Garantia no local, no mínimo, 1 (um) ano, 
válida para todos os componentes,englobando peças e 
serviços. 

 Material médico  

137 200 Unidade 

Braçadeira para aparelho de pressão - tipo: com 
manguito, 2 vias, fecho em velcro; tamanho: (adulto); 
matéria-prima: nylon ou similar, impermeável p/fácil 
desinfecção; embalagem contendo dados de identificação, 
data  de fabricação, número de lote e registro no MS. 
Unidade 

 Material médico  

138 5 Unidade 
Cabo inox para bisturi - tipo bisturi: manual para lâminas 
número: 15. Unidade 

 Material médico  

139 5 Unidade 
Cabo inox para bisturi - tipo bisturi: manual para lâminas 
números 3 e 4. Unidade 

 Material médico  

140 15 Unidade 

Cadeira de rodas manual; estrutura tubular de aço 
carbono; dobrável em duplo X, encosto almofadado com 
bolso para prontuário, assento almofadado com almofada 
sobressalente de 5 cm, apoio de braço escamoteavel, 
apoio de pés com regulagem de altura, faixa de 
panturrilha, freios bilaterais, rolamento blindado nas 4 
rodas, pneus traseiros 24" maciços, dianteiros 6" infláveis, 
trava de segurança na parte traseira do encosto. Largura 
do assento e encosto 66 cm - profundidade do assento 47 

Material Médico 
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cm - altura do encosto 45 cm - altura do assento ao chão 
50 cm - comprimento 100 cm - largura total aberta 84 cm - 
largura total fechada 32 cm - altura total aberta 95 cm - 
capacidade máxima 150 kg - altura do chão ao braço 70 
cm - altura do assento ao braço 20 cm. Unidade. 

141 15 Unidade 

Cadeira para banho em aço inox, com rodízios de 
borracha maciça; tipo: sistema de freio, capacidade 
150kg; apoia-braços: assento sanitário em plástico, tipo 
concha; características gerais: cadeira com rodízios para 
banho com assento sanitário em plástico. Equipamento 
utilizado no transporte de pessoas fragilizadas para 
necessidades fisiológicas e higiênicas. A estrutura 
deveráser em aço inoxidável, com rodízios  de borracha 
maciça  e com sistema de freio. Não deverá apresentar 
pontos vivos para acumulo de agua. Capacidade para 
pelo menos 150kg. O assento sanitário deverá ser de 
material plástico, tipo concha, de fácil limpeza e 
higienização.   Apoio de pés reguláveis revestido com 
borracha anti-derrapante e apoio de braço escamoteavel 
ou removível. Unidade. 

Material Médico 

142 6 Unidade 

Caixa térmica - matéria-prima: polietileno de impacto 
praticamente indestrutível; tampa fixada em uma das 
laterais; com alça de transporte; capacidade: 12 a 15 
litros; deve ser revestida externamente com polietileno e 
internamente com poliuretano de média densidade, 
resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. 
Resistente a temperaturas de -40°c a 90°c. Suporte para 
lacrar a caixa garantindo a segurança do material 
transportado. Tampa basculante. Unidade 

 Material médico  

143 6 Unidade 

Caixa térmica - matéria-prima: polietileno de impacto 
praticamente indestrutível; tampa fixada em uma das 
laterais; com alça de transporte; capacidade: 24 a 25 
litros; deve ser revestida externamente com polietileno e 
internamente com poliuretano de média densidade, 
resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. 
Resistente a temperaturas de -40°c a 90°c. Suporte para 
lacrar a caixa garantindo a segurança do material 
transportado. Tampa basculante. Unidade 

 Material médico  

144 6 Unidade 

Caixa térmica - matéria-prima: polietileno de impacto 
praticamente indestrutível; tampa fixada em uma das 
laterais; com alça de transporte; capacidade: 50 litros; 
deve ser revestida externamente com polietileno e 
internamente com poliuretano de média densidade, 
resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. 
Resistente a temperaturas de -40°c a 90°c. Suporte para 
lacrar a caixa garantindo a segurança do material 
transportado. Tampa basculante. Unidade 

 Material médico  

145 200 Unidade Caixa términa em isopor com capacidade de 250ml. Material Médico 

146 20 Unidade 

Camisola para exame ginecológico; produto em percal 
100% algodão, cor branca, com abertura nas laterais, 
confeccionada seguindo normas e técnicas de segurança 
e saúde do trabalho. 

 Material médico  

147 50 Unidade 
Campo cirúrgico tipo fenestrado - matéria prima: brim 
100% algodão em tecido lavável; cor clara; tamanho 30 x 
30cm. Embalagem individual. 

 Material médico  

148 50 Unidade 
Campo cirúrgico tipo fenestrado - matéria prima: brim 
100% algodão em tecido lavável; cor clara; tamanho 40 x 
40cm. Embalagem individual. 

 Material médico  

149 1.000 Unidade 
Catéter intravenoso Jelco 14G - catéter intravascular 
periférico, lote e validade impresso na embalagem. 
Unidade. 

 Material médico  

150 1.000 Unidade 
Catéter intravenoso Jelco 18G - catéter intravascular 
periférico, lote e validade impresso na embalagem. 
Unidade. 

 Material médico  

151 1.000 Unidade 
Catéter intravenoso Jelco 20G - catéter intravascular 
periférico, lote e validade impresso na embalagem. 
Unidade. 

 Material médico  
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152 1.000 Unidade 
Catéter intravenoso Jelco 22G - catéter intravascular 
periférico, lote e validade impresso na embalagem. 
Unidade. 

 Material médico  

153 1.000 Unidade 
Catéter intravenoso Jelco 24G - catéter intravascular 
periférico, lote e validade impresso na embalagem. 
Unidade. 

 Material médico  

154 1.000 Unidade 

Cateter nasal para oxigênio tipo óculos - descartável, 
siliconizado, confeccionado em PVC flexível e atóxico, 
contendo em sua extremidade um dispositivo conector 
feito de silicone com duas extremidades que se adaptam 
as narinas, com fixação sobre as orelhas tipo óculos, 
estéril, embalado individualmente. 

 Material médico  

155 1.000 Unidade 
Cloreto de sódio; concentração/dosagem: 9 mg/ml (0,9%); 
forma farmacêutica: solução injetável; apresentação: 
bolsa/frasco sistema fechado 250ml. Unidade. 

 Material médico  

156 3.000 Unidade 
Cloreto de sódio; concentração/dosagem: 9 mg/ml (0,9%); 
forma farmacêutica: solução injetável; apresentação: 
bolsa/frasco sistema fechado 500ml. Unidade. 

 Material médico  

157 1.000 Unidade 

Cloreto de sódio; concentração/dosagem: 9 mg/ml (0,9%); 
forma farmacêutica: solução usada na lavagem de 
ferimentos e nebulização; apresentação: frasco com 
tampa abre/fecha e bico conta gotas 500ml. Unidade. 

 Material médico  

158 20 Unidade 

Colchão caixa de ovo: colchão forração caixa de ovo, 
espuma, densidade D28. Colchão com função específica 
para auxílio na prevenção e tratamento de úlcera por 
pressão. Medidas aproximadas: 85x185x6cm. Resistência 
de suporte para peso até 130 Kg. 

 Material médico  

159 10 Unidade 

Colchão de uso hospitalar - matéria-prima: espuma D33; 
revestimento: tecido strech dartex azul marinho, com 
zíper; medidas: 180cm x 88cm x 15cm; tipo: ortopédico; 
capa antibacteriana, antifungos e antialérgica. Unidade. 

Material Médico 

160 6 Unidade 

Colchão de uso hospitalar - matéria-prima: espuma, 
densidade D28; revestimento: em napa impermeável; 
medidas mínimas: 1,80m x 50cm e 8cm de altura; tipo: 
colchonete para maca. Unidade. 

Material Médico 

161 500 Unidade 

Coletor de material perfurocortante; capacidade 
volumétrica de 13 litros; duplo revestimento interno; tampa 
para proteção contra vazamentos; segurança com 
instruções de uso; confeccionada em papelão rígido, com 
reforço interno, resistente a queda e tombamento, com 
saco plástico interno tipo sacola, sistema pratico de 
abertura e fechamento, manuseio seguro, impermeável, 
indicador de limite máximo de volume, com alça para 
transporte,contendo na parte externa os dizeres "perigo, 
material  perfurocortante" e simbologia de infectante, com 
instruções de montagem. Unidade 

Material médico 

162 500 Unidade 

Coletor de material perfurocortante; capacidade 
volumétrica de 20 litros; duplo revestimento interno; tampa 
para proteção contra vazamentos; segurança com 
instruções de uso; confeccionada em papelão rígido, com 
reforço interno, resistente a queda e tombamento, com 
saco plástico interno tipo sacola, sistema pratico de 
abertura e fechamento, manuseio seguro, impermeável, 
indicador de limite máximo de volume, com alça para 
transporte,contendo na parte externa os dizeres "perigo, 
material  perfurocortante" e simbologia de infectante, com 
instruções de montagem. Unidade 

Material médico 

163 20 Unidade 

Coletor de urina sistema aberto - tipo de coletor: frasco 
em polipropileno transparente; capacidade: 1200ml grad. 
De 50 em 50ml; tubo de PVC transparente com 
aproximadamente 1,30m, alça para transporte, clamp de 
fechamento, com conexão universal. Embalagem 
individual plástica contendo dados de identificação, data 
de fabricação e número de lote. Unidade. 

Material médico 

164 200 Unidade 

Coletor de urina sistema fechado - tipo do coletor: bolsa 
de drenagem de urina; capacidade volumétrica de até 
2000ml com graduação a partir de 25ml; confeccionado 
em material resistente, branco na face posterior e 
transparente na face interior, selamento continuo e 
resistente, válvula antirreflexo, constituído de câmara de 
Pasteur, tubo externo de drenagem com sistema pratico 
de fixação a bolsa, clamp de fechamento com 
denteamento profundo, local apropriado para punção com 

Material médico 
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membrana auto cicatrizante, com pinça corta-fluxo no tubo 
de drenagem, tubo de drenagem com aproximadamente 
1,30m, alta de transporte e sistema de fixação a cama.  
Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala, com dadosde identificação, tipo de 
esterilização, data de validade, de fabricação, número do 
lote e registro no MS. Unidade. 

165 10 Unidade 
Comadre em plástico uso hospitalar siliconada - 
finalidade: paciente impossibilitado de locomoção; tipo: 
com alça plástico. Unidade. 

Material médico 

166 2.000 
Pacote com 10 

Unidades.    

Compressa de gaze hidrófila - matéria-prima: algodão 
puro; tamanho: 7,5 x 7,5cm; número de fios: 13 fios/cm2, 
05 dobras e 08 camadas; cor branca, isentade  amido, 
dextrina, corantes corretivos, azulados óticos, álcalis e 
ácidos, fios uniformes sem falhas ou fiapos, medindo 30 x 
15cm quando aberta; embalagem estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização, data da fabricação e de 
validade, número do lote e registro no MS. Pacote com 10 
Unidades.     

Material médico 

167 150 
Pacote com 500 

Unidades. 

Compressa de gaze hidrófila - matéria-prima: algodão 
puro; tamanho: 7,5 x 7,5cm; número de fios: 13 fios/cm2, 
05 dobras e 08 camadas; cor branca, isentade  amido, 
dextrina, corantes corretivos, azulados óticos, álcalis e 
ácidos, fios uniformes sem falhas ou fiapos, medindo 30 x 
15cm quando aberta. Pacote com 500 Unidades. 

Material médico 

168 5.000 
Pacote com 10 

Unidades. 

Compressa de gaze hidrófila estéril - matéria-prima: 
algodão puro, tamanho: 10 x 10cm; número de fios: 13 
fios/cm2, 05 dobras e 08 camadas; com fio radiopaco, cor 
branca, isenta de amido, dextrina, corantes corretivos, 
azulados opticos, álcalis e ácidos, fios uniformes sem 
falhas ou fiapos; embalagem estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização, data de fabricação e de 
validade, número do lote e registro no ms. Pacote com 10 
Unidades. 

 Material médico  

169 100 
Pacote com 5 

Unidades. 

Compressa tipo campo operatório - matéria-prima: fios 
100 % algodão em tecido quadruplo; dimensões: 30 x 
30cm; tipo: pre lavada, descartável, estéril, com placa 
radiopaco; embalagem com dados de identificação, data 
de fabricação, validade e tipo de esterilização. Pacote 
com 5 Unidades. 

 Material médico  

170 500 Unidade 
Copinho plástico para transporte de lâmina microscópica 
com 3 divisões; tampa de rosquear. Unidade. 

 Material médico  

171 10 Unidade 
Cuba redonda para assepsia 09cm, com capacidade de 
300ml em aço inox. 

 Material médico  

172 10 Unidade 
Cuba rim em inox, medindo 30cmx20cmx04cm 
aproximadamente. 

 Material médico  

173 20 Unidade 
Curativo tipo hidrocolóide -material em pasta, bisnaga 
30G 

 Material médico  

174 50 Unidade 

Desinfetante para desinfecção de artigos semi-críticos e 
não críticos médico-hospitalares e odontológicos; 
composição: quaternário de amônio; rotulo deve 
apresentar responsável técnico, data de fabricação e de 
validade, número do lote e registro no MS. Frasco com 01 
litro. Unidade. 

 Material médico  

175 12 Unidade 
Detecor fetal portátil à bateria 9v; material de plástico de 
boa qualidade. 

 Material Médico  

176 3 Unidade 

Detector fetal digital de mesa; alimentação: 110/220 volts - 
frequência de 60 Hz; controles: reguláveis de volume e 
tonalidade; outros componentes: saída para gravador e 
painel frontal; finalidade: asculta de batimento cardíaco 
fetal; fone de ouvido: para asculta individual. Acessório: 
Bolsa para transporte. 

 Material médico  

177 200 Unidade 
Detergente enzimático; solubilidade: em água; na 
embalagem deverá constar a data da fabricação, da 

Material médico 
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validade, número do lote e registro MS. Frasco com 1 litro. 
Unidade. 

178 100  Rolo com 100 metros 
Embalagem descartável - matéria-prima: papel grau 
cirúrgico; folha: 10cm x 100m; gramatura: 60 g/m2. Rolo 
com 100 metros 

 Material médico  

179 100  Rolo com 100 metros 
Embalagem descartável - matéria-prima: papel grau 
cirúrgico; folha: 15cm x 100m; gramatura: 60 g/m2. Rolo 
com 100 metros 

 Material médico  

180 100  Rolo com 100 metros 
Embalagem descartável - matéria-prima: papel grau 
cirúrgico; folha: 25cm x 100m; gramatura: 60 g/m2. Rolo 
com 100 metros 

 Material médico  

181 1.000 Unidade 

Equipo para administração de soluções - tipo: parenterais, 
macrogotas, em PVC; aplicação: com câmara gotejadora; 
câmara gotejadora flexível, boa visualização, devendo 
manter o nível da solução. Gotejador de 20 gotas por 1 
ml. Ponteira de inserção de fácil penetração e ajuste. 
Pinça reguladora de fluxo tipo rolete, que permite a 
precisão na regulagem de controle de gotejamento e que 
interrompa totalmente o fluxo quando fechada. A ponteiro 
terminal deve se ajustar adequadamente ao dispositivo 
para infusão venosa. Não deve apresentar dobras 
viciosas de acondicionamento. Embalagem individual, 
estéril, em papelgrau cirúrgico, com abertura Em pétala, 
com dados de identificação, tipo  de esterilização, data de 
Fabricação e validade, número do lote e registro no MS.  

 Material médico  

182 1.000 Unidade 

Equipo para administração de soluções - tipo: parenterais, 
microgotas, em PVC; aplicação: com câmara gotejadora; 
câmara gotejadora flexível, boa visualização, devendo 
manter o nível da solução. Gotejador de 20 gotas por 1 
ml. Ponteira de inserção de fácil penetração e ajuste. 
Pinça reguladora de fluxo tipo rolete, que permite a 
precisão na regulagem de controle de gotejamento e que 
interrompa totalmente o fluxo quando fechada. A ponteiro 
terminal deve se ajustar adequadamente ao dispositivo 
para infusão venosa. Não deve apresentar dobras 
viciosas de acondicionamento. Embalagem individual, 
estéril, em papelgrau cirúrgico, com abertura Em pétala, 
com dados de identificação, tipo  de esterilização, data de 
Fabricação e validade, número do lote e registro no MS.  

 Material Médico  

183 1.000 Unidade 

Equipo para administração de soluções - tipo: parenteral 
em macrogotas; aplicação: simples; com câmara de 
gotejamentotransparente e flexível, bico perfurante, 
conector plástico com tampa  de proteção, tubo de PVC 
de 1,35m comprimento, pinça rolete, injetor lateral 
autocicatrizante. Embalagem individual estéril em papel 
grau cirúrgico com abertura empétala,  com dados de 
identificação,  tipo  de  esterilização,  data de fabricação, 
validade, número de lote e registro no MS. Unidade. 

 Material médico  

184 10 Unidade 

Escada para uso médico-hospitalar - matéria-prima: aço 
inox; número de degraus: 02 degraus, revestidos em 
borracha antiderrapante; degraus protegidos com cinta 
inox, pés com ponteiras emborrachadas, medidas 
aproximadas de 38cm altura, entre os degraus 19cm, 
degraus com 40cm de comprimento x 20cm de largura. 
Admite-se variação deaté  2cm nas medidas indicadas. 
Unidade. 

 Material médico  

185 20 
Pacote com 100 

unidades 

Escova cervical ginecológica - aplicação: assepsia seca; 
com cerdas flexíveis e cabo anatômico, embalagem com 
100 unidades, com dados de identificação, validade e 
registro no MS. Unidade. 

 Material médico  

186 6 Unidade 

Esfigmomanômetro - tipo: adulto obseso; manômetro: 
aneroide com visor graduado 0 a 300 mm/hg; braçadeira 
(1): em tecido resistente de algodão ou sintético; 
fechamento: fecho em velcro ou metal; manguito/bulbo: 
em tecido resistente de algodão ou sintético; válvula: 
metal permitindo a retenção/esvaziamento de ar; bolsa de 
ar, pera e tubos conectores em borracha sem emendas; 
acompanha o equipamento 01(um) manguito tamanho 
adulto obeso; deverá ter certificado de registro na 
ANVISA.   Unidade. 

 Material médico  
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187 30 Unidade 

Esfigmomanômetro - tipo: aneroide; manômetro: com 
visor graduado de 0 a 300 mm/hg; braçadeira (1): e 
manguito com dimensões para paciente adulto; 
fechamento: velcro / metal; manguito/bulbo: manguito, 
pera e tubos conectores em borracha; válvula: em metal; 
bolsa para acondicionamento do equipamento. Deve 
possuir registro ANVISA. Unidade. 

 Material médico  

188 20 Unidade 
Espaçador infantil – espaçador bivalulado com máscara e 
com corpo de acrílico ou alumínio com adaptador flexível 
que se adapta a qualquer medicamento inalante. 

 Material médico  

189 1.000 Unidade 

Esparadrapo - matéria-prima: antialérgico; largura: 10 cm 
x 4,5 m; em tecido 100 por cento acetato e massa adesiva 
a base de resina acrílica, cor branca, enrolado em 
carretel, com tampa de proteção, com dados de 
identificação e procedência. Ter registro no MS. Unidade. 

 Material médico  

190 30 Pacote com 100 
Espátula de Ayres; matéria-prima: madeira. Pacote com 
100 unidades.  

 Material médico  

191 2.000 Unidade 

Espéculo vaginal descartável - tamanho: grande (número 
3); dimensões aproximadas: 120 x 40mm; tipo: normal; 
embalagem individual, com dados de identificação, tipo de 
esterilização, data de fabricação, validade, número do lote 
e registro no MS. Unidade. 

 Material médico  

192 2.000 Unidade 

Espéculo vaginal descartável - tamanho: médio(numero 
2); dimensões aproximadas: 110 x 35mm; tipo: normal; 
embalagem individual, com dados de identificação, tipo de 
esterilização, data  de fabricação, validade, número do 
lote e registro no MS. Unidade. 

 Material médico  

193 2.000 Unidade 

Espéculo vaginal descartável - tamanho: pequeno 
(número 1); dimensões aproximadas: 95 x 28mm; tipo: 
normal; embalagem individual, com dados de 
identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, 
validade, número do lote e registro no MS. Unidade. 

 Material médico  

194 6 Unidade 

Estesiômetro Monofilamentos - Kit composto por um 
conjunto de 07 monofilamentos (Semmes-Weinstein) de 
nylon, de comprimentos iguais, cores e diâmetros 
diferentes, que exercem forças de 0,05g a 300g, quando 
aplicados sobre a pele; - Monofilamentos: - Verde: 0,05g; - 
Azul: 0,2g; - Violeta: 2,0g; - Vermelho: 4,0g - Laranja: 
10,0g; - Rosa: 300,0g. 

 Material médico  

195 30 Unidade 

Estetoscópio - tipo: adulto; aurículas: biauricular em aço 
inox ou cromado, cobre cromado; olivas: anatômicas com 
acabamento sem rebarbas; auscultador: duplo em aço 
inox ou cromado, cobre cromado ou alumínio; tubo: 
flexível na curvatura do tubo y; conjunto biauricular em 
aço inox, aço cromado ou cobre cromado, resistente e 
flexível na curvatura do tubo y. Tubos em PVC na cor 
preta. Unidade. 

 Material médico  

196 10 Unidade 

Estetoscópio - tipo: pediátrico; aurículas: biauricular em 
aço inoxidável; olivas: silicone; auscultador: duplo, 
diafragma para ausculta cardiopulmonar; tubo: flexível na 
curvatura do tubo em y; equipamento básico de ausculta e 
avaliação das condições fisiológicas do sistema 
cardiopulmonar do paciente pediátrico. Unidade. 

 Material médico  

197 10 Unidade Éter Sulfurico; frasco com 1 litro. Unidade.  Material médico  

198 500 Unidade 
Extensão para oxigêncio - para catéter nasal; 
comprimento: 02 metros; calibre 16 fr; tubo PVC; conector 
tipo borracha de silicone. 

 Material médico  

199 20 
Caixa com 24 

Unidades 

Fio de sutura agulhado de nylon, monofilamento cor preta, 
2.0; caixa com 24 unidades, agulha de 20mm, 3\8 de 
circulo, corte reverso, tipo triangular. 

 Material médico  

200 20 
Caixa com 24 

Unidades 

Fio de sutura agulhado de nylon, monofilamento cor preta, 
3.0; caixa com 24 unidades, agulha de 20mm, 3\8 de 
circulo, corte reverso, tipo triangular. 

 Material médico  

201 20 
Caixa com 24 

Unidades 
Fio de sutura agulhado de nylon, monofilamento cor preta, 
4.0; caixa com 24 unidades, agulha de 20mm, 3\8 de 

 Material médico  
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circulo, corte reverso, tipo triangular. 

202 20 
Caixa com 24 

Unidades 

Fio de sutura agulhado de nylon, monofilamento cor preta, 
5.0; caixa com 24 unidades, agulha de 20mm, 3\8 de 
circulo, corte reverso, tipo triangular. 

 Material médico  

203 20 
Caixa com 24 

Unidades 

Fio de sutura uso médico hospitalar – tipo absorvível, 
matéria prima catgut cromado, número 2; medidas fio de 
70 cm; com agulha 1/2 círculo cilíndrica ponta romba de 9 
cm, embalagem estéril em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala. 

 Material médico  

204 20 
Caixa com 24 

Unidades 

Fios de sutura uso médico hospitalar - tipo: absorvível; 
matéria-prima: catgut cromado; número: 3; medidas: fio de 
70cm; com agulha 1/2 círculo cilíndrica ponta romba de 
9cm; embalagem estéril em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala, com dados de identificação. Unidade 

 Material médico  

205 20 
Caixa com 24 

Unidades 

Fios de sutura uso médico hospitalar - tipo: absorvível; 
matéria-prima: catgut; número: 2; medidas: fio de 70cm; 
com agulha 1/2 círculo cilíndrica ponta romba de 9cm; 
embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura 
em pétala, com dados de identificação. Unidade 

 Material médico  

206 20 
Caixa com 24 

Unidades 

Fios de sutura uso médico hospitalar - tipo: absorvível; 
matéria-prima: catgut; número: 3; medidas: fio de 70cm; 
com agulha 1/2 círculo cilíndrica ponta romba de 9cm; 
embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura 
em pétala, com dados de identificação. Unidade 

 Material médico  

207 1.000 Unidade 
Fita adesiva sênica 19mmx50mm, em papel crepado com 
adesivo à base de borracha natural. Unidade. 

 Material médico  

208 500 Unidade 

Fita cirúrgico microporosa; medidas: 100mm x 10m; dorso 
de não tecido a base de fibras de viscose, com área 
adesiva na face interna, aquorepelente, termoestável, 
hipoalérgica, espessura fina, na cor da pele ou na cor 
branca, enrolada em rolo ou em  carretel plástico com 
proteção, com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e número do lote. Unidade. 

 Material médico  

209 500 Unidade 

Fita cirúrgico microporosa; medidas: 25mm x 10m; dorso 
de não tecido a base de fibras de viscose, com área 
adesiva na face interna, aquorepelente, termoestável, 
hipoalérgica, espessura fina, na cor da pele ou na cor 
branca, enrolada em rolo ou em  carretel plástico com 
proteção, com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e número do lote. Unidade. 

 Material médico  

210 500 Unidade 

Fita cirúrgico microporosa; medidas: 50mm x 10m; dorso 
de não tecido a base de fibras de viscose, com área 
adesiva na face interna, aquorepelente, termoestável, 
hipoalérgica, espessura fina, na cor da pele ou na cor 
branca, enrolada em rolo ou em  carretel plástico com 
proteção, com dados de identificação, procedência, data 
de fabricação e número do lote. Unidade. 

 Material médico  

211 100 Unidade 
Fita métrica para avaliação e medidas corporais; 
composição de fibra de vidro e poliéster; tamanho 150cm. 

 Material médico  

212 300 Unidade 

Fita termo sensível para autoclave, adesiva com boa 
fixação; medidas: 19 mm x 30 m; confeccionada em duas 
faces, sendo o dorso de papel crepado tratado com 
sinalizador visual da passagem do vapor, e na outra face 
adesivo especial,resistente  a altas temperaturas,  
apresentação em rolos; acondicionados individualmente  
em  embalagem plástica com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, e número  de 
lote. Unidade. 

 Material médico  

213 50 Unidade Fixador celular; frasco com100 ml. Unidade.  Material médico  

214 4 Unidade 

Foco ambulatorial para exames clínicos e ginecológicos; 
tipo: luz fria, regulável e fixado em pedestal móvel com 
rodízios; haste: superior flexível; pedestal: acho inox ou 
em material não oxidante; lâmpada: halógena com 
potência mínima de 20 watts; alimentação: elétrica 127 
volts - 60 Hz. Unidade. 

 Material médico  
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215 2000 Pacote 
Fralda geriátrica descartável tamanho P, pacote com 10 
fraldas ou mais. 

 Material médico  

216 2000 Pacote 
Fralda geriátrica descartável tamanho M, pacote com 09 
fraldas ou mais. 

 Material médico  

217 2000 Pacote 
Fralda geriátrica descartável tamanho G, pacote com 08 
fraldas ou mais. 

 Material médico  

218 2000 Pacote 
Fralda geriátrica descartável tamanho XG, pacote com 07 
fraldas ou mais. 

 Material médico  

219 2000 Pacote 
Fralda descartável infantil tamanho PP, pacote com 10 
fraldas ou mais. 

 Material médico  

220 2000 Pacote 
Fralda descartável infantil tamanho P, pacote com 10 
fraldas ou mais. 

 Material médico  

221 2000 Pacote 
Fralda descartável infantil tamanho M, pacote com 09 
fraldas ou mais. 

 Material médico  

222 2000 Pacote 
Fralda descartável infantil tamanho G, pacote com 08 
fraldas ou mais. 

 Material médico  

223 2000 Pacote 
Fralda descartável infantil tamanho XG, pacote com 07 
fraldas ou mais. 

 Material médico  

224 2000 Pacote 
Fralda descartável infantil tamanho XXG, pacote com 07 
fraldas ou mais. 

 Material médico  

225 2.000 Unidade 

Gaze tipo queijo; confeccionada em tecido 100% algodão; 
com no mínimo 8 camadas e 3 dobras que evitam 
desfiamento; livre de manchas, impurezas; Hidrofilizada; 
Isenta de amido e alvejante ópitico; atóxica e apirogênico; 
não estéril; tamanho: Rolo de 91mts x 91cm de largura. 
Unidade. 

 Material médico  

226 200 Unidade Gel para ECG; frasco com 250 gramas. Unidade.  Material médico  

227 300 Unidade 
Glicose 5% sistema fechado; solução injetável; frasco 250 
ml. Unidade. 

 Material médico  

228 1.000 Unidade 
Glicose; concentração/dosagem: 50%; forma 
farmacêutica: solução injetável; apresentação: ampola 10 
ml. Unidade. 

 Material médico  

229 30 Unidade 
Glicosimetro digital para medir a glicemia sanguínea; 
tensão: bateria cr2032 - 3v. Compatível com tira Accu-
chek. 

 Material médico  

230 50 Unidade 

Gorro uso médico hospitalar - matéria prima: algodão ou 
material hipoalergenico p/ uso em CPAP; tipo: fixador 
cefálico neonatal, tamanho "M"; com fixadores em velcro 
nas laterais que impeçam lesões de pele e permita 
adaptação adequada do sistema de CPAP tipo BABY 
FLOW. Em cores diferenciadas, que permitam a 
identificação do tamanho. Embalagem com dados de 
identificação. Data de fabricação e validade, número de 
lote e registro na ANVISA. Unidade. 

 Material médico  

231 20 Caixa com 25 testes Indicador químico e biológico com 25 tiras para autoclave.  Material médico  

232 20 Caixa com 100 

Lâmina para bisturi - matéria-prima: aço inox isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação; número: 10; ponta afiada, 
perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, 
embalagem individual de alumínio estéril, com abertura 
em pétala, com abertura em pétala, dados de 
identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, 
validade, número de lote e registro no MS. Caixa com 
100. 

 Material médico  
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233 20 Caixa com 100 

Lâmina para bisturi - matéria-prima: aço inox isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação; número: 15; ponta afiada, 
perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, 
embalagem individual de alumínio estéril, com abertura 
em pétala, com abertura em pétala, dados de 
identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, 
validade, número de lote e registro no MS. Caixa com 
100. 

 Material médico  

234 20 Caixa com 100 

Lâmina para bisturi - matéria-prima: aço inox isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação; número: 20; ponta afiada, 
perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, 
embalagem individual de alumínio estéril, com abertura 
em pétala, com abertura em pétala, dados de 
identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, 
validade, número de lote e registro no MS. Unidade 

 Material médico  

235 50 
Caixa com 50 

unidades 

Lâmina para microscopia com ponta fosca sem lapidar 
(usada em preventivo). Medindo 26 x 76 mm, espessura 
de 1 a 1,2 mm. Caixa com 50 Unidades 

 Material médico  

236 10 Unidade 

Lanterna uso médico - aplicação: clínica geral; tipo: tipo 
mini lanterna, lâmpada halógena com proteção; 
funcionamento: com 2 (duas) pilhas aa de 1,5v cada; foco: 
com foco regulável; matéria-prima: aço escovado ou 
similar; botão liga/desliga; resistente a impactos; 
acessórios: estojo rígido para transporte,  2 pilhas aa  e  
lâmpada reserva. Referência: somasuse046. Unidade. 

 Material médico  

237 500 Unidade 

Lençol de não tecido, uso hospitalar - tipo: papel crepado 
20 g/m2; medidas: 0,50 x 50m; para maca, com 
apresentação de tramas uniformes, resistente a 
movimentação do paciente no leito, que não se rasgue 
com facilidade.  Empapel crepado, 20 g/m2. Embalagem 
plastificada e identificada. Rolo com 50 metros. Unidade. 

 Material médico  

238 1.000 Unidade 

Lençol de não tecido, uso hospitalar - tipo: papel crepado 
20 g/m2; medidas: 0,70 x 50m; para maca, com 
apresentação de tramas uniformes, resistente a 
movimentação do paciente no leito, que não se rasgue 
com facilidade.  Empapel crepado, 20 g/m2. Embalagem 
plastificada e identificada. Rolo com 50 metros. Unidade. 

 Material médico  

239 500 Unidade 
Lidocaína cloridrato 20mg/ml + hemitatararato de 
norepinefrina 0,004 mg/ml; apresentação frasco de 20ml; 
solução injetável. Unidade. 

 Material médico  

240 500 Unidade 
Lidocaína cloridrato 20mg/ml; apresentação frasco de 
20ml; solução injetável. Unidade. 

 Material médico  

241 30 Unidade 

Lixeira para coleta de resíduos hospitalares - tipo: 
infectante; cor: branca; matéria-prima: polipropileno; 
capacidade: 30 litros (sem cesto removível); formato: 
retangular; com superfícies lisas, cantos arredondados, 
providas de pedal para abertura da tampa, resistente e de 
fácil limpeza e manutenção, identificada com rotulo 
branco, desenho e contornos pretos, contendo o símbolo 
e a inscrição de resíduos infectantes seguindo NBR 7500 
DA ABNT. Sem cesto removível. Unidade. 

 Material médico  

242 300 
Embalagem com 01 

par 

Luva cirúrgica - tamanho: 6,5; lubrificação: sem pó; em 
látex natural, esterilizada pelo processo de raio gama 
cobalto 60, superfície antiderrapante, cor branca natural, 
sem pó, espessura media 0.21mm, 280mm de 
comprimento. Numeração de acordo com o padrão 
nacional, número impresso na luva, embalada em par, em 
envelope marcando mão direita e esquerda, dobrado 
sobre si, esterilizada em papel grau cirúrgico com abertura 
em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização, validade e registro no MS. Unidade. 

 Material médico  

243 100 
Embalagem com 01 

par 

Luva cirúrgica - tamanho: 7.5; lubrificação: sem pó; em 
látex natural, esterilizada pelo processo de raio gama 
cobalto 60, superfície antiderrapante, cor branca natural, 
sem pó, espessura media 0.21mm, 280mm de 
comprimento. Numeração de acordo com o padrão 
nacional, número impresso na luva, embalada em par, em 
envelope marcando mão direita e esquerda, dobrado 
sobre si, esterilizada em papel grau cirúrgico com abertura 

 Material médico  
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em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização, validade e registro no MS. Unidade. 

244 100 
Embalagem com 01 

par 

Luva cirúrgica - tamanho: 7; lubrificação: sem pó; em látex 
natural, esterilizada pelo processo de raio gama cobalto 
60, superfície antiderrapante, cor branca natural, sem pó, 
espessura media 0.21mm, 280mm de comprimento. 
Numeração de acordo com o padrão nacional, número 
impresso na luva, embalada em par, em envelope 
marcando mão direita e esquerda, dobrado sobre si, 
esterilizada em papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, 
validade e registro no MS. Unidade. 

 Material médico  

245 100 
Embalagem com 01 

par 

Luva cirúrgica - tamanho: 8.5; lubrificação: sem pó; em 
látex natural, esterilizada pelo processo de raio gama 
cobalto 60, superfície antiderrapante, cor branca natural, 
sem pó, espessura media 0.21mm, 280mm de 
comprimento. Numeração de acordo com o padrão 
nacional, número impresso na luva, embalada em par, em 
envelope marcando mão direita e esquerda, dobrado 
sobre si, esterilizada em papel grau cirúrgico com abertura 
em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização, validade e registro no MS 

 Material médico  

246 100 
Embalagem com 01 

par 

Luva cirúrgica - tamanho: 8; lubrificação: sem pó; em látex 
natural, esterilizada pelo processo de raio gama cobalto 
60, superfície antiderrapante, cor branca natural, sem pó, 
espessura media 0.21mm, 280mm de comprimento. 
Numeração de acordo com o padrão nacional, número 
impresso na luva, embalada em par, em envelope 
marcando mão direita e esquerda, dobrado sobre si, 
esterilizada em papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, 
validade e registro no MS. Unidade. 

 Material médico  

247 2.000 Caixa com 100 luvas 

Luva de procedimento, descartável, não estéril - tamanho: 
EXTRA PEQUENA; matéria-prima: látex ; na embalagem 
deverá constar data de fabricação, validade e número de 
e registro no MS. Caixa com 100 Luvas 

 Material médico  

248 2.000 Caixa com 100 luvas 

Luva de procedimento, descartável, não estéril - tamanho: 
GRANDE; matéria-prima: látex ; na embalagem deverá 
constar data de fabricação, validade e número de e 
registro no MS. Caixa com 100 Luvas 

 Material médico  

249 2.000 Caixa com 100 luvas 

Luva de procedimento, descartável, não estéril - tamanho: 
GRANDE; matéria-prima: látex com poliuretano; luva com 
baixa proteína (para limites inferiores a 50 microgramas 
por unidade) totalmente isenta de pó (processo de 
polímeros ao látex) ambidestra, hipoalergenica, 
microtextura, antiderrapante com empunhadeira justa. Na 
embalagem deverá constar data de fabricação, validade e 
número de lote e registro no MS. Caixa com 100 luvas. 

 Material médico  

250 2.000 Caixa com 100 luvas 

Luva de procedimento, descartável, não estéril - tamanho: 
MÉDIA; matéria-prima: látex ; na embalagem deverá 
constar data de fabricação, validade e número de e 
registro no MS. Caixa com 100 Luvas 

 Material médico  

251 2.000 Caixa com 100 luvas 

Luva de procedimento, descartável, não estéril - tamanho: 
PEQUENA; matéria-prima: látex ; na embalagem deverá 
constar data de fabricação, validade e número de e 
registro no MS. Caixa com 100 Luvas 

 Material médico  

252 3 Unidade 

Maca - estrutura: em aço inox tubular; leito: removível; 
componentes (1): sem grades de proteção; componentes 
(2): possuir rebaixo de declive p/ escorrimento de liquido; 
componentes (3): sem suporte para soro; dimensões 
aproximadas: 2,00 x 0,60 x 0,80 (c x l x a); com colchão 
encapado em colvim nas mesmas proporções. Unidade. 

 Material médico  

253 100 Unidade 

Máscara descartável simples é confeccionada em TNT – 
tecido não-tecido 100% de polipropileno do tipo agulhado 
com 40 gr/m2. Dispõe lateralmente dois elásticos do tipo 
roliço recobertos com algodão, que se destinam ao apoio 
e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de 
usuários. Caixa com 100 Unidades. 

 Material médico  
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254 50 Unidade 

Máscara facial para nebulização - matéria-prima: PVC 
transparente, atóxico; com presilha elástica, válvula de 
escape; tamanho: infantil; finalidade: macro nebulização. 
Unidade. 

 Material médico  

255 50 Unidade 

Máscara facial para nebulização - matéria-prima: PVC 
transparente, atóxico;com presilha elástica, válvula de 
escape; tamanho: adulto; finalidade: macro nebulização. 
Unidade. 

 Material médico  

256 6 Unidade 

Mesa de Mayo - estrutura: aço inox AISI 304; 02 pés tipo 
garfo achatados para encaixe; bandeja: bordas 
arredondadas e abauladas em aço inox; medidas: 50cm x 
35cm x 135cm(c x l x a), com 02 rodízios de 3 polegadas, 
termoplástico, anti-ruido; bandeja com altura regulável, 
sendo altura mínima 90cm e a máxima 135cm, através de 
roldana, bandeja deve permitir o perfeito encaixe ao 
suporte. Admite a variação de 5 por cento nas medidas da 
bandeja. Unidade. 

 Material médico  

257 2 Unidade 

Mesa ginecológica para realização de exames clínicos; 
matéria-prima: aço inoxidável; estrutura: dividida 3 
seções: dorso, assento e pernas; movimentos: 
trendelemburg no leito; regulagem: lateral; componentes: 
porta coxas, gaveta coletora e suporte para cuba; 
dimensões: aproximadas: 1,70m x 0,5m x 0,80m (c x l x 
a); Leito com estrutura metálica com espuma indeformável 
revestida em na pá ou curvim; Estrutura dividida em três 
seções: dorso, assento e pernas; sendo a seção do meio 
fixa  e as outras duas com movimentos possuindo 
regulagem lateral; Possuir movimento de trendelemburg 
no leito; acessórios: Porta-coxas estofados e reguláveis; 
01 (uma) gaveta coletora; Suporte para cuba em aço inox. 
Normalização: Certificado de registro na ANVISA. 
Unidade 

 Material médico  

258 3 Unidade 

Mesa ginecológica, estrutura tubo aço, acabamento 
superficial estrutura esmaltado, material leito chapa aço 
inox, tipo movimento assento fixo, encosto e apoio pernas 
reclináveis, pés fixos, material porta-coxas estofado, 
dimensões 1,80 x 0,50 x 0,85m. 

 Material médico  

259 20 Unidade 

Micronebulizador - aplicação: tratamento de doenças 
respiratórias; mascara: infantil e adulto; bocal: plástico 
atóxico; o inalador e uma tecnologia de rede vibratória que 
transforma medicamentos líquidos em aerossol. Taxa de 
nebulização: 0,25 ml/mínimo; tamanho das partículas 
MMAD aproximadamente 5um. Dimensões aproximadas: 
(cxlxa)5,1x3,8x10,4cm; capacidade do medicamento 7ml 
no mínimo frequência de vibração: 180khz; possui rede 
vibratória; itens inclusos: inalador, recipiente para 
medicamento, mascara infantil e adulto, tampa com rede 
de malha, adaptador para mascara, bolsa para transporte, 
manual de instruções. Alimentação Elétrica 127volts. 
Unidade. 

 Material médico  

260 10 Unidade 

Muleta em estrutura de alumínio (PAR - Diretira e 
esquerda), possuem braçadeira, apoio para o braço e um 
par de ponteira antiderrapante na extremidade inferior; 
com altura regulável. Unidade 

Material Médico 

261 6 Unidade 

Nebulizador/inalador - 4 saídas para oxigenoterapia ( 
gabinete em abs, filtro bactericida, compressor médico- 
odontológico isento de óleo, compressor tipo pistão, 
fluxômetro para ar comprimido,motor 110v, freqüência 70 
l/min 

Material Médico 

262 50 Unidade. 

Óculos de segurança de proteção individual - matéria-
prima: policarbonato incolor;lente: em policarbonato; abas: 
de proteção lateral e superior; alças: com ajuste através 
de elástico; óculos de segurança, modelo de sobrepor, 
constituído de visor confeccionado em  policarbonato  
incolor, com ponte nasal e proteção lateral e superior 
injetada na mesma peça, com quatro  orifícios na parte 
superior sendo dois na parte frontal e um em cada 
extremidade. Certificado de aprovação do Ministério do 
Trabalho e Emprego. Unidade. 

 Material médico  
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263 10 Unidade 

Oftalmoscópio - componentes (1): cabo em aço inoxidável 
ou metálico; componentes (2): lentes mínimo de 18 lentes; 
componentes (3): sistema de iluminação com lâmpada de 
LED; componentes (4): foco faixa mínima de -20 a 20 
dioptrias; componentes (5): seleção de no mínimo 3 tipos 
de abertura; componentes (6): filtro mínimo de 2 azul e 
verde/livre vermelho; alimentação: pilhas e/ou bateria; 
acessórios: 01 conjunto de pilhas ou baterias 
recarregáveis. Unidade. 

 Material médico  

264 20 Unidade 

Óleo de girassol - produto para uso tópico, adulto e 
pediátrico, contendo triglicerídeos de ácidos cáprico e 
caprílico, óleo de girassol clarificado, lecitina, palmitato de 
retinol, acetato de tocoferol, alfa-tocorerol, hipoalegenico, 
loção oleosa, frasco 200 ml. 

 Material médico  

265 10 Unidade 

Otoscópio - tipo: adulto/pediátrico; alimentação: a pilha ou 
baterias recarregaveis; componentes (1): cabeçote para 
espéculos com lâmpada; componentes (2): sistema de 
iluminação com lâmpada halógena; componentes (3): 
visor articulado ao cabeçote e móvel; componentes (4): 
regulagem de intensidade luminosa no próprio punho; 
componentes (5): do otoscopio e encaixe para visor 
sobressalente. Unidade. 

 Material médico  

266 10 Unidade 

Otoscópio de Led – instrumento com transmissão da luz 
por fibra óptica para diagnósticos médicos, visualização e 
exames não invasivos do ouvido interno e externo com as 
seguintes características mínimas: cabeçote em abs aço 
inox resistente a impactos; para ser usado com espéculos 
de ouvido reutilizáveis ou descartáveis nos tamanhos 
2,5mm, 3,0 mm 4,0mm e 5,0mm com superfície lisa, 
proporcionando conforto para o paciente; cabo em metal 
tipo aa, com revestimento termoplástico; deverá possuir 
transmissão de luz por fibra óptica; lâmpada led 2,5 v de 
fácil substituição e de longa duração; acionamento através 
de botão liga/desliga. Acompanha o produto: mínimo 07 
espéculos descartáveis nas dimensões: 2,5 mm, 3,0mm 
4,0mm e 5,0mm e estojo para acondicionamento e 01 
lâmpada reserva. 

 Material médico  

267 6 Unidade 

Oximetro de dedo; alimentação: pilhas de uso comum; 
dispositivo medico utilizado para verificação continua da 
saturação periférica de oxigênio no sangue (SPO2) e 
frequência cardíaca, de forma não-invasiva. Paciente 
adulto ou pediátrico. Portátil. Visor em LCD, LED ou 
OLED com luz de fundo que permita a visualização das 
informações mesmo no escuro. O display deve utilizar o 
idioma português. Indicação simultânea de SPO2 e 
frequência cardíaca. Dispositivo para ligar e/ou 
acionamento automático com inserção do dedo. 
Desligamento automático após inatividade ou retirada do 
dedo. Faixa de medição de saturação de oxigênio: devera 
ler, no mínimo, o intervalo de 75% a 99%, com desvio 
máximo de +/- 3%. Faixa de medição de frequência 
cardíaca: devera ler no mínimo o intervalo de 30 a 235 
BPM, com desvio máximo de +/- 3BPM.o display devera 
exibir, no mínimo, os valores correspondentes a 
frequência cardíaca e spo2. Devera possuir indicador de 
baixa voltagem (bateria fraca) e função de alarme. 
Autonomia de uso continuo de, no mínimo, 12(doze) 
horas. Grau de proteção contra penetração de agua, no 
mínimo: IPX1. Operação por meio de pilhas de uso 
comum que deverão acompanhar o equipamento. 
Acessórios: pilhas de uso comum nas quantidades 
necessárias para o funcionamento do equipamento; 
estojo, bolsa ou capa para acondicionamento do 
equipamento, tira de suporte do equipamento para 
pendura-lo ao pescoço. Registro na ANVISA. Unidade. 

Material Médico 

268 10 Unidade 
Papagaio em aço inox com capacidade de 
armazenamento de 1000 ml. Unidade. 

 Material médico  

269 20 Unidade 
Papaína - dosagem 6%, forma farmacêuticaem creme, 
bisnaga 60g. 

 Material médico  

270 20 Unidade 
Papaína - dosagem 10%, forma farmacêuticaem creme, 
bisnaga 60g. 

 Material médico  
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271 10 Unidade 
Papaína em pó 100% natural – extrato de fruta, em pó, 
100% natural enzima papaína, aparência laranja para 
amarelo, solubilidade não inferior a 95%, embalagem 1Kg. 

 Material médico  

272 10 Unidade 
Pêra de silicone pequena para eletrodo cardiológico. 
Unidade. 

 Material médico  

273 10 Unidade 
Porta agulha Mayo com ponta de vídea 14cm; em aço 
inox. 

 Material médico  

274 50 Unidade 
Povidine, solução degermante 10 mg/ml em iodo. 
Embalagem: frasco com 1.000ml. 

 Material médico  

275 50 Unidade 
Povidine, solução tópico 10 mg/ml em iodo. Embalagem: 
frasco com 1.000ml. 

 Material médico  

276 1.000 Unidade 

Preservativo feminino, confeccionado em poliuretano ou 
outro material biocompativel, com lubrificante à base de 
silicone em quantidade suficiente para facilitar a sua 
colocação. De formato tubular anatômico, com 
extremidade proximal fechada. A extremidade distal em 
formato circular, aberta, apresenta bainha com anel 
flexível, para ajustar-se ao colo uterino. Texturas 
finas,regulares, homogêneas e livres de qualquer defeito 
prejudicial a sua utilização. Embalagem individual com 
selagem eficiente que garanta a integridade do produto 
até o momento de sua utilização, permita a abertura e a 
transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de fabricação, prazo de validade 
enúmero de registro no Ministério da Saúde. Unidade. 

 Material médico  

277 10.000 Unidade 

Preservativo masculino - matéria-prima: látex; sem 
lubrificação; com largura nominal aproximada de 52mm, 
comprimento aproximado de 180mm; na embalagem 
deverá constar a data da fabricação e da validade, 
número do lote e informações e advertências. Unidade. 

 Material médico  

278 50 Tubo 
Protetor cutâneo – aspecto físico em creme, composição 
parafina, trietanolina, petrolato, glicerol e outros, uso tipo 
barreira protetora, bisnaga 60ml. 

 Material médico  

279 100 Unidade 
Punch dermatológico estéril descartável; lâmina circular 
afiada acoplada à haste plástica; diâmetro 2mm; para 
biópsia cutânea. 

 Material médico  

280 100 Unidade 
Punch dermatológico estéril descartável; lâmina circular 
afiada acoplada à haste plástica; diâmetro 3mm; para 
biópsia cutânea. 

 Material médico  

281 100 Unidade 
Punch dermatológico estéril descartável; lâmina circular 
afiada acoplada à haste plástica; diâmetro 4mm; para 
biópsia cutânea. 

 Material médico  

282 100 Unidade 
Punch dermatológico estéril descartável; lâmina circular 
afiada acoplada à haste plástica; diâmetro 5mm; para 
biópsia cutânea. 

 Material médico  

283 100 Unidade 
Punch dermatológico estéril descartável; lâmina circular 
afiada acoplada à haste plástica; diâmetro 6mm; para 
biópsia cutânea. 

 Material médico  

284 10 Unidade 
Régua antropométrica pediátrica; madeira marfim, escala 
de 100cm, graduação em milímetro numeradas a cada 
centímetro com marcador removível. 

 Material médico  

285 200 Unidade 
Ringer com lactato; frasco com 500ml; sistema fechado 
injetável. Unidade. 

 Material médico  

286 100 
Pacote com 100 

unidades 

Saco plástico para resíduos infectante leitosos 100l com 
50 unidades (alta qualidade, constituído de polietileno de 
alta densidade (pead), virgem,solda de fundo é de tipo 
estrela,contínua, homogênea e uniforme , de acordo com 
as normas técnicas 9191 da abnt) 

 Material médico  

287 100 
Pacote com 100 

unidades 

Saco plástico para resíduos infectante leitosos 30l com 50 
unidades (alta qualidade, constituído de polietileno de alta 
densidade (pead), virgem,solda de fundo é de tipo 
estrela,contínua, homogênea e uniforme , de acordo com 
as normas técnicas 9191 da abnt) 

 Material médico  

288 100 
Pacote com 100 

unidades 

Saco plástico para resíduos infectante leitosos 50l com 50 
unidades (alta qualidade, constituído de polietileno de alta 
densidade (pead), virgem,solda de fundo é de tipo 
estrela,contínua, homogênea e uniforme , de acordo com 
as normas técnicas 9191 da abnt) 

 Material médico  

289 1.000 Unidade 
SCALP - dispositivo para infusão intravenosa nº 19. 
Unidade. 

 Material médico  
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290 1.000 Unidade 
SCALP - dispositivo para infusão intravenosa nº 21. 
Unidade. 

 Material médico  

291 1.000 Unidade 
SCALP - dispositivo para infusão intravenosa nº 23. 
Unidade. 

 Material médico  

292 1.000 Unidade 
SCALP - dispositivo para infusão intravenosa nº 25. 
Unidade. 

 Material médico  

293 1.000 Unidade 
SCALP - dispositivo para infusão intravenosa nº 27. 
Unidade. 

 Material médico  

294 3 Unidade 

Seladora - tipo: elétrica; alimentação: 110/220 volts; 
finalidade: lacrar embalagem de plástico, PVC ou 
polietileno;com solda mínima de 40 cm; controle eletrônico 
de temperatura da solda tempo de solda regulado 
eletronicamente de 0 a 5 segundos; variação de 1 a 60 
golpes por minuto ou com acionamento a pedal; sistema 
de solda dupla através de lamina de niquel-cromo; de 
pedal ou automática; plataforma ajustável para 
sustentação de produtos pesados. Unidade. 

 Material médico  

295 5.000 Unidade 
Seringa descartável com capacidade de 1,0 ml com trava 
de segurança com agulha. Unidade. 

 Material médico  

296 5.000 Unidade 
Seringa descartável com capacidade de 10 ml com trava 
de segurança sem agulha. Unidade. 

 Material médico  

297 5.000 Unidade 
Seringa descartável com capacidade de 20 ml com trava 
de segurança sem agulha. Unidade. 

 Material médico  

298 5.000 Unidade 
Seringa descartável com capacidade de 3,0 ml com trava 
de segurança sem agulha. Unidade. 

 Material médico  

299 5.000 Unidade 
Seringa descartável com capacidade de 5,0 ml com trava 
de segurança sem agulha. Unidade. 

 Material médico  

300 5.000 Unidade 
Seringa descartável 1 ml sem trava, com agulha 13x4,5, 
matéria prima plástico, unidade 

 Material médico  

301 5.000 Unidade 
Seringa descartável 3 ml sem trava, sem agulha, matéria 
prima plástico, unidade 

 Material médico  

302 5.000 Unidade 
Seringa descartável 5 ml sem trava, sem agulha, matéria 
prima plástico, unidade 

 Material médico  

303 5.000 Unidade 
Seringa descartável 10 ml sem trava, sem agulha, matéria 
prima plástico, unidade 

 Material médico  

304 5.000 Unidade 
Seringa descartável com sistema luer lock com 
capacidade de 10,0 ml sem agulha. Unidade. 

 Material médico  

305 2.000 Unidade 
Seringa descartável com sistema luer lock com 
capacidade de 20,0 ml sem agulha. Unidade. 

 Material médico  

306 5.000 Unidade 
Seringa descartável com sistema luer lock com 
capacidade de 3,0 ml sem agulha. Unidade. 

 Material médico  

307 5.000 Unidade 
Seringa descartável com sistema luer lock com 
capacidade de 5,0 ml sem agulha. Unidade. 

 Material médico  

308 5.000 Unidade 
Seringa para insulina descartável de 0,5 ml com trava de 
segurança; matéria-prima: plástico, com agulha 8mm x 
0,30mm. Unidade. 

 Material médico  

309 5.000 Unidade 
Seringa para insulina descartável de 1 ml com trava de 
segurança; matéria-prima: plástico, com agulha 13mm x 
0,38mm. Unidade. 

 Material médico  

310 4 Unidade 

Sistema portátil oxigênio para suprir o paciente de 
oxigênio; capacidade: 03(três) litros; componentes (1): 
cilindro, fluxometro, manômetro; componentes (2): 
conexões, mascara, umidificador; componentes (3): 
sistema de válvula reguladora de pressão. Unidade. 

 Material médico  
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311 20 Unidade 
Solução de formol 10% - tamponada para preservação 
celular tecidual para biópsia, para o transporte e 
armazenamento de biópsias, frasco 1 L 

 Material médico  

312 20 Unidade 
Sonda de Foley 2 vias; capacidade do balão: 5ml; 
número: 12; matéria-prima: borracha natural, siliconizada. 
Unidade. 

 Material médico  

313 20 Unidade 
Sonda de Foley 2 vias; capacidade do balão: 5ml; 
número: 14; matéria-prima: borracha natural, siliconizada. 
Unidade. 

 Material médico  

314 20 Unidade 
Sonda de Foley 2 vias; capacidade do balão: 5ml; 
número: 16; matéria-prima: borracha natural, siliconizada. 
Unidade. 

 Material médico  

315 20 Unidade 
Sonda de Foley 2 vias; capacidade do balão: 5ml; 
número: 18; matéria-prima: borracha natural, siliconizada. 
Unidade. 

 Material médico  

316 20 Unidade 
Sonda de Foley 2 vias; capacidade do balão: 5ml; 
número: 20; matéria-prima: borracha natural, siliconizada. 
Unidade. 

 Material médico  

317 20.000 Unidade 

Sonda uretral lubrificada; número: 06; matéria-prima: 
polivinil atóxico; sonda uretral lubrificada, siliconizada, 
maleável, transparente, orifício lateral, conector universal.  
Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala. Unidade. 

 Material médico  

318 20.000 Unidade 

Sonda uretral lubrificada; número: 08; matéria-prima: 
polivinil atóxico; sonda uretral lubrificada, siliconizada, 
maleável, transparente, orifício lateral, conector universal.  
Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala. Unidade. 

 Material médico  

319 20.000 Unidade 

Sonda uretral lubrificada; número: 10; matéria-prima: 
polivinil atóxico; sonda uretral lubrificada, siliconizada, 
maleável, transparente, orifício lateral, conector universal.  
Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala. Unidade. 

 Material médico  

320 20.000 Unidade 

Sonda uretral lubrificada; número: 12; matéria-prima: 
polivinil atóxico; sonda uretral lubrificada, siliconizada, 
maleável, transparente, orifício lateral, conector universal.  
Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala. Unidade. 

 Material médico  

321 20.000 Unidade 

Sonda uretral lubrificada; número: 14; matéria-prima: 
polivinil atóxico; sonda uretral lubrificada, siliconizada, 
maleável, transparente, orifício lateral, conector universal.  
Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala. Unidade. 

 Material médico  

322 20.000 Unidade 

Sonda uretral lubrificada; número: 16; matéria-prima: 
polivinil atóxico; sonda uretral lubrificada, siliconizada, 
maleável, transparente, orifício lateral, conector universal.  
Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala. Unidade. 

 Material médico  

323 5 Unidade 
Suporte para membros (tipo pedicure); matéria-prima: aço 
inoxidável; com ajuste de altura; estofado em espuma 
revestida em couvim; pés emborachadas. Unidade. 

 Material médico  

324 5 Unidade 

Suporte para soro com haste em aço cromada altura 
regulável; gancho: 2 ganchos; dimensão: coluna em tubo 
aço de 22,22 x 1,2mm; tipo: porta soro regulável, tripe em 
aço inoxidável emborrachado. Unidade. 

 Material médico  

325 6 Unidade 
Tambor para gazes e algodão confeccionado em Aço Inox 
medindo 16x14. Unidade. 

 Material médico  

326 6 Unidade 
Tambor para gazes e algodão confeccionado em Aço Inox 
medindo 20x16. Unidade. 

 Material médico  

327 10 Unidade 
Tentacânula 15cm em aço inoxidável; embalado 
individualmente. 

 Material médico  

328 60 Unidade 

Termômetro digital clínico com memória da última 
temperatura, desliga automaticamente; apresenta a 
aferição da temperatura em aproximadamente 1 minuto; 
visor de cristal líquido e com efeito sonoro; desliga 
automaticamente. Unidade. 

 Material médico  

329 10 Unidade 
Termômetro químico clínico analógico; modelo tradicional 
em vidro, com ampla escala de fácil visualização; unidade 
de medida em Celsius com faixa variável de tempetaruda 

 Material médico  
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de 35° a 40°. Unidade. 

330 500 Caixa 
Tira reagente compatível com Glicosimetro Accu Chek. 
Caixa com 50 Unidades. 

 Material médico  

331 500 
Pacote com 1000 

folhas 

Toalha de papel - tipo: crepado; apresentação: interfolhas 
2 dobras; medidas: 22cm x 20cm (variação de ate -/+ 
10%); qualidade: primeira qualidade; cor: branca. Paconte 
com 1000 Folhas 

 Material médico  

332 100 Pacote 

Touca – matéria-prima: não tecido; tipo: descartável; a 
base de fibras de viscose, gramatura mínima de 20 gr/m2, 
micro perfurada, ajustável a qualquer tamanho de cabeça, 
com elástico confortável em todo o perímetro da touca, 
medindo 45cm (+/-5cm) de diâmetro, cor branca. Pacote 
com 100 Unidades 

 Material médico  

333 20 Unidade Umidificador para válvula de oxigênio. Unidade.  Material médico  

334 10 Unidade Válvula reguladora de oxigênio + Fluxômetro. Unidade.  Material médico  

335 5 Unidade 
Fosfato de Zinco Cimento em pó;. Frasco com 28 
Gramas. Unidade 

 Material Odontológico  

336 50 Unidade 
Ácido fosfórico 37% uso odonto - aplicação: 
condicionamento de esmalte e dentina; apresentação: gel; 
frasco tipo seringa com no mínimo 2,5 ml. Unidade. 

 Material Odontológico  

337 50 Unidade 

Adesivo autocondicionante para esmalte e dentina e a 
penetração dos monômeros resinosos são realizados sem 
as etapas de condicionamento e lavagem. Frasco com no 
mínimo 06g. Unidade. 

 Material Odontológico  

338 20 Unidade 
Afastador de Minessota; material: aço; usado para afastar 
tecidos moles durante os procedimentos cirúrgicos; não 
cortante. Unidade 

 Material Odontológico  

339 100 Caixa 
Agulha gengival Tamanho: Curta. Caixa com 100 
unidades. 

 Material Odontológico  

340 100 Caixa 
Agulha gengival Tamanho: Extra-Curta. Caixa com 100 
unidades. 

 Material Odontológico  

341 100 Caixa 
Agulha gengival Tamanho: Longa. Caixa com 100 
unidades. 

 Material Odontológico  

342 20 Unidade 
Alavanca médica - tipo: seldin; Nº 02; reta; matéria-prima: 
aço inox. Unidade 

 Material Odontológico  

343 500 Pct 
Algodão rolete n° 02; matéria-prima: 100% algodão. 
Pacote com 100 unidades. 

 Material Odontológico  

344 500 Pct 
Algodão rolete n° 01; matéria-prima: 100% algodão. 
Pacote com 100 unidades. 

 Material Odontológico  

345 200 
Caixa com 50 

unidades 

Anestésico dentário cloridrato de lidocaína 2% com 
epinefrina 1:100.000.isento de metilparabeno. Tubetes de 
Cristal. Êmbolo siliconado. Embalagem com 50 tubetes de 
1,8ml cada, acondicionados em blísters lacrados de 10 
Tubetes cada. Registro anvisa. 

 Material Odontológico  

346 200 
Caixa com 50 

unidades 

Anestésico dentário cloridrato de prilocaína a 3% com 
felipressina a 0,054ui. Isento de metilparabeno. 
Acondicionados em tubetes de cristal, êmbolos siliconado, 
embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. 

 Material Odontológico  

347 50 Unidade 

Anestésico tópico em gel hidrossolúvel de alta viscosidade 
e baixa tensão superficial. Substância ativa (dcb): 
benzocaína 200mg\g. Embalagem com 12g. Registro 
Anvisa ( embalagem: com 12 g ). 

 Material Odontológico  

348 4 Unidade 

Aparelho Fotopolimerizador - Indicado para Polimerização 
de Compostos de resina que é solidificado pela luz visível 
e clareamento utilizando composto de clareamento 
apropriado; Modos de operação de timer digital. Potência 
mínima de 1500mW/cm2. Bateria de Li-ion recarregável. 
110v ou bivolt. 

 Material Odontológico  

349 2 Unidade 

Armário vitrine 2 portas com fechadura cilindrica (Yale). 
Portas, laterais e 4 prateleiras em vidro transparente de 3 
mm. Estrutura em chapa de no mínimo 1,5 mm, fundo e 
teto em chapa de no mínimo 0,75 mm, totalmente pintado 
e pés em tubo 30x30x1,20 mm com ponteiras de borracha 
- Dimensão aproximada do armário: 0,65x0,40x1,45 m. 

 Material Odontológico  
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350 50 
Pacote com 100 

unidades 
Babador descartável impermeável para paciente tipo top 
tower. Pacote contendo 100 unidades. 

 Material Odontológico  

351 500 Unidade 
Bicarbonato de sódio – uso na profilaxia bucal e remoção 
total da placa bacteriana, uso exclusivo profissional, sachê 
de 40g, carbonato hidrogenado de sódio, extrafino. 

 Material Odontológico  

352 15 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta diamantada; AR 
1012 

 Material Odontológico  

353 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta diamantada; AR 
1014 

 Material Odontológico  

354 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta diamantada; AR 
1015 

 Material Odontológico  

355 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta diamantada; AR 
1062 

 Material Odontológico  

356 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta diamantada; AR 
1090 

 Material Odontológico  

357 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta diamantada; AR 
1091 

 Material Odontológico  

358 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta diamantada; AR 
1092 

 Material Odontológico  

359 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta diamantada; AR 
2067 

 Material Odontológico  

360 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta diamantada; AR 
2135 

 Material Odontológico  

361 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta diamantada; AR 
2200 

 Material Odontológico  

362 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta diamantada; AR 
2214 

 Material Odontológico  

363 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta diamantada; AR 
3018 

 Material Odontológico  

364 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta diamantada; AR 
3098 

 Material Odontológico  

365 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta diamantada; AR 
3118 

 Material Odontológico  

366 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta diamantada; AR 
1190ff 

 Material Odontológico  

367 50 Unidade Broca odontológica Baixa Rotação; BR - CA 2  Material Odontológico  

368 50 Unidade Broca odontológica Baixa Rotação; BR - CA 3  Material Odontológico  

369 50 Unidade Broca odontológica Baixa Rotação; BR - CA 4  Material Odontológico  

370 50 Unidade Broca odontológica Baixa Rotação; BR - CA 6  Material Odontológico  

371 50 Unidade Broca odontológica cirúrgica esférica nº 2  Material Odontológico  

372 50 Unidade Broca odontológica cirúrgica esférica nº 4  Material Odontológico  

373 50 Unidade Broca odontológica cirúrgica Zecria  Material Odontológico  

374 50 Unidade Broca odontológica EndoZ  Material Odontológico  

375 50 Unidade Cabo de espelho odontológico. Unidade  Material Odontológico  
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376 2 Kit Completo 
Cadeira odontológica completa - composta por uma 
cadeira odontológica, um equipo odontológico, uma 
unidade auxiliar odontológica e um refletor odontológico 

 Material Odontológico  

377 2 Unidade 

Caneta de alta-rotação 60c press button. Peça de mão 
compacta design ergonômico, corpo metálico, com 
tratamento superficial em antirreflexo, com excelente 
durabilidade para auto-clavagem. 

 Material Odontológico  

378 30 Unidade 

Cimento ionômero de vidro tipo: restaurador (tipo r); 
apresentação: liquido; componentes I: ácido tartárico ou; 
componentes II: ácido poliacrílico; cor-: incolor; finalidade 
(1): cimentação de peças metálicas; finalidade (2): 
cimentação de pontes protéticas; finalidade (3): 
cimentação de pinos intra radiculares; finalidade (4): 
cimentação de bandas ortodônticas; este cimento 
ionomerico liquido deverá ter uma das seguintes 
composições: ácido tartárico + agua; ou acido poliacrilico 
+ ácido tartárico + agua. Acompanha conjunto dosador de 
liquido e bula técnica. Na embalagem deverá constar data 
de fabricação, validade, número de lote, marca comercial 
e recomendações para armazenamento. Registrono 
MS/ANVISA. Unidade. 

 Material Odontológico  

379 30 Unidade 

Cimento ionômero de vidro tipo: restaurador(tipo r); 
apresentação: pó, (cor u ou a3); componentes I: silicato, 
alumínio, flúor, pigmentos, prata ou; componentes II: 
silicato de estrôncio/alumínio, ácido poliacrilico; cor-: u ou 
a3; finalidade (1): restaurações em dentes decíduos; 
finalidade (2): restaurações temporárias em cavidades 
extensas; finalidade (3): restaurações provisórias em 
dentes permanentes; finalidade (4): pequenas 
restaurações classe i -dentes permanentes; devera ter 
uma das seguintes composições: composição I: silicato, 
alumínio, flúor, prata, vidro e pigmentos ou composição II: 
silicato de estrôncio e alumínio,  ácido poliacrilico 
desidratado e oxido de ferro. Ou vidro de fluorsilicato de 
estrôncio, alumínio, lantânio e pigmentos.  Acompanha 
colher medidora de pó. Na embalagem deverá constar a 
data de fabricação, validade, numero do lote, marca 
comercial e recomendações dearmazenamento. Registro 
M.S/ ANVISA. acompanha colher medidora de pó. 
Unidade. 

 Material Odontológico  

380 30 Unidade 

Cimento odontológico - aplicação: forração de cavidades; 
proteção tecidos pulpares; composição: hidróxido de 
cálcio radiopaco; apresentação: pasta base (13g)+pasta 
catalizadora(11g)+bloco; cor: marfim. Unidade. 

 Material Odontológico  

381 10 Unidade 

Cimento odontológico - aplicação: material restaurador 
intermediário; composição: eugenol+ ácido acético; 
apresentação: frasco de liquido com 15 ml; cor: incolor; 
cimento indicado para restaurações de longa espera e 
forramento de cavidades. Na embalagem deverá constar 
data de fabricação, validade número do lote, marca 
comercial, procedência de fabricação e recomendações 
para armazenamento. Registro no M.S/ANVISA. 
Acompanha dosado de liquido e bula técnica. Unidade. 

 Material Odontológico  

382 50 Unidade 

Cimento odontológico - aplicação: material restaurador 
intermediário; composição: oxido de zinco + poli 
metacrilato de metila; apresentação: frasco de pó; cor: 
marfim; material composto de oxido de zinco, poli 
metacrilato de metila, na embalagem deverá constar data 
de fabricação, validade e número de lote. Acompanha 
bula técnica e medidor de pó. ter registro ANVISA. 
Unidade. 

 Material Odontológico  

383 30 Unidade 

Cimento odontológico fotopolimerizável - cimento 
hidróxido de cálcio fotopolimerizável na cor dentina; 
embalagem em seringa de 2G com 3 bicos aplicadores. 
Material pronto para uso. 

 Material Odontológico  

384 10 Unidade 
Cimento Provisório Pulpo San Líquido. Frasco com 20 ml. 
Unidade. 

 Material Odontológico  

385 10 Unidade 
Cimento Provisório Pulpo San Pó. Frasco com 50 gramas. 
Unidade. 

 Material Odontológico  

386 2 Unidade 
Contra ângulo - peça de mão compacta, design 
ergonômico, em latão, alumínio e aço inox autoclavável 

 Material Odontológico  
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/1000 ciclos. Tratamento acetinado em cromo antirreflexo. 
Sistema de transmissão apoiado em rolamentos de alta-
precisão. 

387 5.000 Unidade 

Creme dental com flúor e micropartículas de cálcio, ação 
bacteriana, registro no Ministério da saúde, embalagem 
deve conter a marca do fabricante, peso liquido, data de 
fabricação e prazo de validade. Deve ser aprovado pela 
ABO (Associação Brasileira de Odontologia). Bisnaga com 
50 gramas. Unidade. 

 Material Odontológico  

388 10 Unidade 
Cunha odonto - tipo: madeira, anatômica; finalidade: 
restaurações amalgama, ionômero classes I, III, IV. 
Unidade 

 Material Odontológico  

389 10 Unidade 
Curativo alveolar, com própolis (10%), iodofórmio (5%), 
cera de abelha e espessante. Registro anvisa. Frasco 
com 10 gramas. 

 Material Odontológico  

390 10 Unidade 
Desinfectante para canal Paramono clorofenol Canforado. 
Frasco com 20 ml . Unidade. 

 Material Odontológico  

391 100 Embalagem com 100 
Envelope Auto-Selante para esterilização 140x290mm. 
Com 100 unidades. 

 Material Odontológico  

392 100 Embalagem com 100 
Envelope Auto-Selante para esterilização 150x300mm. 
Com 100 unidades. 

 Material Odontológico  

393 300 Embalagem com 100 
Envelope Auto-Selante para esterilização 90x260mm. 
Com 100 unidades. 

 Material Odontológico  

394 50 Unidade 
Escova de Robson com cerdas macias e brancas, para 
uso profilático.  

 Material Odontológico  

395 3.000 Unidade 

Escova dental adulto, cabo reto, cerdas macias, cabeça 
referência 35, com cerdas de cabeça arredondadas 
contendo 32 tufos de cerdas, comprimento total de 17 a 
20 cm com selo de aprovação da ABO (Associação 
Brasileira de Odontologia), embaladas individualmente e 
lacrada. Unidade 

 Material Odontológico  

396 2.000 Unidade 

Escova dental, infantil, com formato anatômico, 
confeccionada em material atóxico,com cabo em 
polipropileno, medindo entre 1 e 1,3cm de largura  e entre 
9 e 14,5cm de comprimento. Cerdas macias em nylonna 
cor natural, medindo de 0,14 a 0,25mm de diâmetro, 
dispostas em três fileiras,  retas, com pontas 
arredondadas, corte uniforme e 1 a 1,3cm de altura, 
contendo no mínimo  60 cerdas por tufo. A área de 
inserçãodas cerdas deverá  medir de 2,2 a 2,5cm de 
comprimento, com aproximadamente 8mm de largura  
com cantos arredondados e conter 27 a 30 tufos. 
Embaladaindividualmente e lacrada. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedênciae selo de aprovação da Associação Brasileira 
de Odontologia (A.B.O). Unidade. 

 Material Odontológico  

397 30 Unidade 
Espátula, uso odonto - matéria-prima: aço. Número: 01; 
finalidade: restauração dentes anteriores 

 Material Odontológico  

398 50 Unidade 

Espelho clinico bucal – matéria-prima: aço inox; tipo: 
plano número 05; esterilização: autoclave; o material 
deverá estar de acordo com as normas NBR 7153 e DIN- 
MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico 
integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e 
resistência a corrosão. Conter gravação com clara 
identificação do código do lote de fabricação e da marca 
do fabricante (logotipo ou nome). Ter registro na ANVISA. 
Unidade. 

 Material Odontológico  

399 5.000 Unidade 
Fio dental - sabor: sem sabor; apresentação: rolo com 50 
metros; na embalagem deverá constar a data da 
fabricação e validade. Unidade. 

 Material Odontológico  

400 50 Unidade 
Fio dental - sabor: sem sabor; apresentação: rolo com 500 
metros; na embalagem deverá constar data de fabricação 
e validade do produto. Unidade. 

 Material Odontológico  
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401 500 Unidade 

Fios de sutura uso odonto - tipo: inabsorvível; matéria-
prima: seda trancada; número: 2.0; medidas: 45cm; 
agulha: com agulha círculo 1/8, triangular, de 2,0cm; 
embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura 
em pétala, com dados de identificação. Unidade 

 Material Odontológico  

402 400 Unidade 

Fios de sutura uso odonto - tipo: inabsorvível; matéria-
prima: seda trancada; número: 3.0; medidas: 45 cm; 
agulha: com agulha 1/2 círculo, triangular, de 2,0cm; 
embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura 
em pétala, com dados de identificação. Unidade  

 Material Odontológico  

403 10 Unidade 

Flúor gel uso odonto; tipo: neutro; concentração: 2%; 
sabor: menta; na embalagem deverá constar data de 
fabricação, validade e número do lote. Ter registro no 
MS/ANVISA. Frasco com 200 ml. Unidade. 

 Material Odontológico  

404 50 Unidade 

Flúor solução líquida uso odonto; tipo: neutro; 
concentração: 2%; sabor: menta; na embalagem deverá 
constar data de fabricação, validade e número do lote. Ter 
registro no MS/ANVISA. Frasco com 200 ml. Unidade. 

 Material Odontológico  

405 20 Unidade 
Forceps uso odontológico - tipo: adulto; matéria prima: 
aço inox; número: 27. Unidade. 

 Material Odontológico  

406 20 Unidade Hidróxido de Cálcio PA. Frasco com 10g. Unidade.  Material Odontológico  

407 2 Unidade 

Jato de bicarbonato: Peça de mão do jato de bicarbonato: 
removível e autoclavável -difusor concêntrico que efetua a 
mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena 
distância da ponta, evitando entupimento da mesma; 
tampa do reservatório de bicarbonato transparente e de 
fácil acesso e limpeza. 

 Material Odontológico  

408 50 Unidade Kit Polimento de resina borracha c/ 07 pontas. Unidade.  Material Odontológico  

409 10 
Caixa com 05 

unidades 
Limas para canal radicular número 10. Aço flexível. Caixa 
com 5 unidades. 

 Material Odontológico  

410 30 Unidade 
Lixa de acabamento e polimento adontologico medindo 
aproximadamente 10 m x 05 mm. Unidade. 

 Material Odontológico  

411 20 Unidade 

Matriz uso odonto - apresentação: rolo 0,05 x 5 x 500 mm; 
matéria-prima: aço inox; aplicação: isolamento de dentes; 
na embalagem deverá constar data de fabricação, 
validade, número do lote, marca comercial. Unidade. 

 Material Odontológico  

412 20 Unidade 

Matriz uso odonto - apresentação: rolo 0,05 x 7 x 500 mm; 
matéria-prima: aço inox; aplicação: isolamento de dentes; 
na embalagem deverá constar data de fabricação, 
validade, número do lote, marca comercial. Unidade. 

 Material Odontológico  

413 30 Unidade 
Microaplicador odontológico descartável de verniz, ácido e 
adesivos. Unidade. 

 Material Odontológico  

414 2 Unidade 

Micromotor - peça de mão com design ergonômico. Corpo 
metálico com tratamento superficial e cromado 
antirreflexo, motor apoiado em rolamentos propiciando 
baixo nível de ruídos, regulagem de rotação nos sentidos 
horário e anti-horário. 

 Material Odontológico  

415 3 Unidade 

Mocho odontológico – mocho giratório a gás anatômico; 
assento e encosto anatômico com espuma injetada de 
alta densidade, revestimento em carano lavável, base 
com 5 pés confeccionada em nylon injetado e reduzidos 
giratórios, ajuste de altura através de sistema a gás 
acionado através de alavanca lateral, altura regulável de 
50 a 60 cm. Unidade. 

 Material Odontológico  

416 20 Unidade 
Óleo Lubrificante para instrumentos odontológicos de Alta 
Rotação. Frasco com 200 ml. Unidade. 

 Material Odontológico  

417 20 
Pacote com 12 

unidades 

Papel carbono odontológico dupla face, usado para 
marcação de pontos oclusais em restaurações. Pacote 
com 12 unidades. 

 Material Odontológico  

418 10 Unidade 
Paramonoclorofenol canforado. Para desinfecção de canal 
radicular, frasco de 20 ml. 

 Material Odontológico  

419 10 Unidade 

Pasta odontológica abrasiva, anti-séptica e branqueadora 
utilizada para a remoção de manchas superficiais e placa 
bacteriana da superfície dos dentes. Bisnaga/pote com 90 
gramas. Unidade. 

 Material Odontológico  
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420 10 Unidade 
Pinça porta-agulha uso odonto - matéria prima: aço inox; 
tipo: mathieu c/ ponta de widia; medida: 14cm. Unidade. 

 Material Odontológico  

421 50 Unidade Pinças para algodão - odontológico. Unidade.  Material Odontológico  

422 5 Unidade 

Pó abrasivo extra fino de cor acinzentada, de baixa 
densidade e peso. Utilizada na limpeza e polimento do 
esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina 
acrílica. - Frasco com 100 gramas. Unidade. 

 Material Odontológico  

423 500 
Pacote com 40 

unidades 

Ponta sugador/cânula descartável colorido uso odonto- 
material: PVC macio atóxico;para sucção de líquidos; 
embalagem com 40 unidades. 

 Material Odontológico  

424 15 Unidade 

Ponta Ultrassônica Periodontia T1-S; compatível com 
aparelho Schuster; Indicado para remoção de tártaro 
supra gengival em toda a superfície do dente e região 
interdental - Potência: 70% (MÉDIA ALTA); Uso com 
refrigeração. Autoclavável; Unidade 

 Material Odontológico  

425 15 Unidade 

Ponta Ultrassônica Periodontia T2-S; compatível com 
aparelho Schuster; Indicado para remoção de tártaro 
supra gengival em toda a superfície do dente e região 
interdental - Potência: 70% (MÉDIA ALTA); Uso com 
refrigeração. Autoclavável; Unidade 

 Material Odontológico  

426 15 Unidade 

Ponta Ultrassônica Periodontia T3-S; compatível com 
aparelho Schuster; Indicado para remoção de tártaro 
supra gengival em toda a superfície do dente e região 
interdental - Potência: 90% (MÉDIA ALTA); Uso com 
refrigeração. Autoclavável; Unidade 

 Material Odontológico  

427 10 Unidade 

Porta Algodão - Indicado para acondicionamento de gaze, 
algodão, detritos, entre outros. Tamanho 08x10cm; 
acabamento perfeito e livre de rebarbas; pode ser 
esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e 
secagem. Unidade 

 Material Odontológico  

428 10 Unidade 

Pote Dappen de vidro, com espessura mínima de 3 mm, 
sextavado, sem rebarbas, contendo 2 concavidades, 
sendo a maior com capacidade mínima de 5 ml, e outra 
com capacidade mínima de 2 ml e altura aproximada de 3 
cm. Horário e anti-horário. 

 Material Odontológico  

429 20 Unidade 
Resina fluida bulk fill flow foto ativada de baixa 
viscosidade cor natural flow-A3,5. 

 Material Odontológico  

430 20 Unidade 
Resina fotopolimerizável nano-híbrida; embalagem 
seringa 3,5G; cor A2. 

 Material Odontológico  

431 20 Unidade 
Resina fotopolimerizável nano-híbrida; embalagem 
seringa 3,5G; cor A3,5B. 

 Material Odontológico  

432 20 Unidade 
Resina fotopolimerizável nano-híbrida; embalagem 
seringa 3,5G; cor A3,5E. 

 Material Odontológico  

433 20 Unidade 
Resina fotopolimerizável nano-híbrida; embalagem 
seringa 3,5G; cor A3B. 

 Material Odontológico  

434 20 Unidade 
Resina fotopolimerizável nano-híbrida; embalagem 
seringa 3,5G; cor A3E. 

 Material Odontológico  

435 20 Unidade Resina posterior P60; embalagem seringa 3,5G; cor A3,5.  Material Odontológico  

436 5 Unidade Revelador de placa líquido. Frasco com 10 ml. Unidade.  Material Odontológico  

437 30 Unidade 

Seringa para anestesia, uso odonto – matéria-prima: aço 
inox; capacidade volumétrica: .; tipo: CARPULE; o 
material deverá estar de acordo com as normas NBR 
7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar 
tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta 
flexibilidade e resistência a corrosão. Conter gravação 
com a clara identificação do código do lote de fabricação e 
da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no 
M.S. Unidade 

 Material Odontológico  

438 10 Unidade 
Saca broca odontológico universal, para canetas de alta 
rotação; material plástico de alta resistência. 

 Material Odontológico  

439 30 Unidade 
Sindesmotomo uso odonto – matéria-prima: aço inox; 
finalidade: cirurgia odontológica; número: 02. Unidade. 

 Material Odontológico  

440 20 Unidade 
Solução anti-séptica bucal. Contém Gluconato de 
Clorhexidina a 0,12%, agente antimicrobiano de amplo 

 Material Odontológico  
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espectro, pronta para uso, sendo capaz de reduzir 
significativamente o número de microrganismo na saliva, 
imediatamente após o uso; frasco com 500ml. Unidade 

441 20 Unidade 
Sonda exploradora, uso odonto - matéria prima: aço inox; 
número: 05; tipo: dupla. Unidade 

 Material Odontológico  

442 10 Unidade 
Sonda Milimetrada Willians; em aço inoxidável; indicado 
para auxiliar os profissionais da saúde em procedimentos 
de diagnósticos odontológicos. 

 Material Odontológico  

443 20 Unidade 
Tesoura cirúrgica - matéria-prima: aço inox; tipo: íris; 
ponta: curva; medida: 11,5 cm. Unidade. 

 Material Odontológico  

444 10 Caixa 

Tira de aço odontologica - tamanho: 6 mm; aplicação: 
remoção de tártaro; composição: aço, não abrasiva; 
acabamento lateral: microlaminas circulares uniformes. 
Caixa com 12 Unidades. 

 Material Odontológico  

445 10 Caixa 
Tira de lixa para acabamento e polimento de resina 
(grossa/média) odontológica. Caixa com 150 unidades.  

 Material Odontológico  

446 10 Caixa Tira de Poliéster odontológico. Caixa com 50 Unidades.  Material Odontológico  

447 10 Tubo 
Valesina sólida - isola a resina acrílica de tecidos bucais. 
Tubo com 30gr. 

 Material Odontológico  

448 20 Unidade Verniz com Flúor; Frasco com 10 ml. Unidade.  Material Odontológico  
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº11/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 
 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição parcelada de produtos odontológicos, materiais 

para laboratório, enfermagem e fisioterapia, para complementação dos serviços em saúde, por 
período de 12 meses, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município 

de Santa Rita do Ituêto/ MG. 

 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 
 
Nome Fantasia: ______________________Razão Social: __________________ 
CNPJ:___________________Endereço:______________Bairro:______________                
Cidade: __________________CEP: _________________ 
Telefone: ________________ Fax: ____________________ 
 
Banco: __________________ Nº Conta: ________________ 
Nº Agência: ______________ Nome da Agência: __________________ 
 
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 
 
Representante Legal: ______________________________________ 
CPF: ______________________ RG: _________________________ 
 

Itens. Qtde. Unid. Descrição do Produto tipo 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 20 
Caixa com 

1000 

Agulha de acunpuntura 25x30 - tipo: 
descartável; matéria-prima: aço inoxidável; 
tamanho 25x30; embalagem individual estéril 
em papel grau cirúrgico. Caixa com 1000 
unidades. 

 Material 
Fisioterapia  

   

2 2 Unidade 

Aparelho Tens + Fens - aparelho 
eletroterapêutico para fisioterapia e 
eletroterapia; microcontrolado por quatro canais 
independentes e isolados; modalidade TENS e 
FENS. 

 Material 
Fisioterapia  

   

3 100 Unidade 

Arco/Anel tonificador - arco para ginástica - 
matéria-prima: metal flexível revestido em EVA; 
diâmetro: 30 a 40cm; peso: até 600 gramas; 
com pegador em cada lado para 
posicionamento das mãos ou pernas. 

 Material 
Fisioterapia  

   

4 100 Unidade 
Bastão para exercício - bastão para ginástica - 
matéria-prima: madeira, encerado; dimensões: 
120cm de comprimento x 03cm de diâmetro. 

 Material 
Fisioterapia  

   

5 50 Unidade 
Bola - bolas para jogos - modalidade: futebol, 
tipo dente de leite; matéria prima: vinil; 
circunferência: 62 a 64 cm; peso: 50 a 120 g. 

 Material 
Fisioterapia  

   

6 10 Unidade 
Bola suíça 55cm - bola suíça para pilates 
produzida em látex com diâmetro de 55 cm e 
que suporte até 200kg. 

 Material 
Fisioterapia  

   

7 10 Unidade 
Bola suíça 65cm - bola suíça para pilates 
produzida em látex com diâmetro de 65 cm e 
que suporte até 200kg. 

 Material 
Fisioterapia  

   

8 20 Unidade 

Bolsa térmica - bolsa térmica de gel calor e 
gelo; matéria-prima: polietileno com camada de 
nylon laminado; capacidade: 300ml; conteúdo: 
gel; reutilizável; com gel composto de água, 
grânulos de poliglicol e grânulos de celulose; 
com medidas aproximadas de 25cm de 
comprimento x 15cm de largura; para uso como 
bolsa quente ou bolsa fria. 

 Material 
Fisioterapia  
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9 100 Unidade 

Caneleira 0,5 kg- caneleira para 
ginástica/fisioterapia; matéria-prima: ferro 
fundido, revestido com nylon; peso: 500gr; com 
velcro para ajuste, altamente resistente e 
impermeável ao suor. 

 Material 
Fisioterapia  

   

10 100 Unidade 

Caneleira 1 kg- caneleira para 
ginástica/fisioterapia; matéria-prima: ferro 
fundido, revestido com nylon; peso: 01 kg; com 
velcro para ajuste, altamente resistente e 
impermeável ao suor. 

 Material 
Fisioterapia  

   

11 100 Unidade 

Caneleira 2 kg- caneleira para 
ginástica/fisioterapia; matéria-prima: ferro 
fundido, revestido com nylon; peso: 02 kg; com 
velcro para ajuste, altamente resistente e 
impermeável ao suor. 

 Material 
Fisioterapia  

   

12 200 Unidade 

Colchonete - enchimento: espuma de 
poliuretano ou material equivalente; 
revestimento: material têxtil plastificado; 
dimensões: 3 a 6cm de espessura x 90cm 
comprimento x 40cm largura. 

 Material 
Fisioterapia  

   

13 100 Unidade 
Cone - cone plástico colorido PVC de 20 a 
30cm; lavável, material hipoalergênico. 

 Material 
Fisioterapia  

   

14 10 Unidade 

Disco de equilíbrio - disco de equilíbrio flexível 
inflável com superfície antiderrapante, 
confeccionada em PVC flexível com dimensões 
aproximadas de 35x06 cm. 

 Material 
Fisioterapia  

   

15 10 Unidade 

Escada de agilidade - escada de agilidade 
dupla com 10 degraus fixos, com finalidade de 
realizar treinos de aceleração, agilidade 
corporal direcional, velocidade lateral e 
aprimorar balanço, coordenação e equilíbrio 
corporal. Dimensões de 4,00x0,40m. 

 Material 
Fisioterapia  

   

16 50 Unidade 

Faixa elástica, nível de elasticidade forte - faixa 
elástica para exercícios e fisioterapia, nível de 
elasticidade forte com sistema de resistência 
progressiva. Medindo aproximadamente 08cm 
de largura e 01 metro de comprimento. 

 Material 
Fisioterapia  

   

17 50 Unidade 

Faixa elástica, nível de elasticidade médio - 
faixa elástica para exercícios e fisioterapia, 
nível de elasticidade médio com sistema de 
resistência progressiva. Medindo 
aproximadamente 08cm de largura e 01 metro 
de comprimento. 

 Material 
Fisioterapia  

   

18 50 Unidade 
Gel condutor - gel condutor para fisioterapia, 
tens, fes. Gel inodoro e hipoalergênico e ph 
neutro. Apresentação de 1kg. 

 Material 
Fisioterapia  

   

19 100 Unidade 

Halter emborrachado 0,5 KG. Utilizado para 
fortalecimento muscular. Em ferro fundido, 
revestida com vinil PVC, camada impermeável, 
protegida contra oxidação e impacto. Em cores 
diferentes para identificar o peso, com peso de 
0,5kg. 

 Material 
Fisioterapia  

   

20 100 Unidade 

Halter emborrachado 1 KG. Utilizado para 
fortalecimento muscular. Em ferro fundido, 
revestida com vinil PVC, camada impermeável, 
protegida contra oxidação e impacto. Em cores 
diferentes para identificar o peso, com peso de 
1kg. 

 Material 
Fisioterapia  

   

21 100 Unidade 

Halter emborrachado 2 KG. Utilizado para 
fortalecimento muscular. Em ferro fundido, 
revestida com vinil PVC, camada impermeável, 
protegida contra oxidação e impacto. Em cores 
diferentes para identificar o peso, com peso de 
2kg. 

 Material 
Fisioterapia  

   

22 2 Unidade 

Infravermelho de mesa - aparelho 
infravermelho de mesa para fisioterapia com 
lâmpada; com refletor móvel; fabricado em aço 
carbono; bivolt. 

 Material 
Fisioterapia  

   

23 10 Unidade 

Roda de exercícios abdominais - roda para 
exercícios de tonificação muscular abdominal, 
produzida em plástico com peso de 300 a 
600gr.  

 Material 
Fisioterapia  
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24 10 Unidade 
Rolo pequeno para fisioterapia - rolo com 
revestimento em PVC com reforço em poliéster 
medindo aproximadamente 40x15 cm. 

 Material 
Fisioterapia  

   

25 20 Unidade 

Step aeróbico - step em EVA prensado com 
superfície texturizada antiderrapante 
emborrachada; com dimensões aproximadas 
de 60x30x10 cm. 

 Material 
Fisioterapia  

   

26 10 Unidade 
Anticoagulante para hematologia EDTA Na2 - 
10g/dL. Frasco com no mínimo 200 ml. 
Unidade. 

 Material 
Laboratório  

   

27 10 Unidade 
Anti-gama globulina humana - Soro de 
Coombs; frasco com 10ml. 

 Material 
Laboratório  

   

28 6 Unidade 

Antígeno de VDRL - apresentação: em testes, 
pronto para uso; aplicação: determinação de 
anticorpos no soro ou plasma; tipo: por 
floculação para diagnostico da sífilis; 
apresentação: frasco com 06 ml ou mais. 
Referência Kit Bioclin K045. 

 Material 
Laboratório  

   

29 200 Unidade 

Antígeno de VDRL - apresentação: testes; 
aplicação: detecção de sífilis; tipo: pronto para 
uso; com controles positivo e negativo com 
registro no MS, bula em português. Unidade. 

 Material 
Laboratório  

   

30 15 Unidade 
Anti-soros - tipo: ANTI-A; finalidade: 
fenotipagem sanguínea. Frasco com 10 ml. 
Unidade. 

 Material 
Laboratório  

   

31 15 Unidade 
Anti-soros - tipo: ANTI-B; finalidade: 
fenotipagem sanguínea. Frasco com 10 ml. 
Unidade. 

 Material 
Laboratório  

   

32 15 Unidade 
Anti-soros - tipo: ANTI-D; finalidade: 
fenotipagem sanguínea. Frasco com 10 ml. 
Unidade. 

 Material 
Laboratório  

   

33 50.000 Unidade 

Bandagem absorvente hipoalérgica - aplicação: 
uso após punção venosa, adesiva e 
antisséptica; apresentação: não tecido, 
composta de poliéster e algodão; cor: branca 
ou bege, para uso adulto; 

 Material 
Laboratório  

   

34 50.000 Unidade 

Bandagem absorvente hipoalérgica - aplicação: 
uso após punção venosa, adesiva e 
antisséptica; apresentação: não tecido, 
composta de poliéster e algodão; cor: branca 
ou bege, para uso pediátrico. Unidade. 

 Material 
Laboratório  

   

35 50 Unidade 
Bastão para laboratório - matéria-prima: de 
vidro; medida: 30cm comprimento x 6mm 
diâmetro. Unidade 

 Material 
Laboratório  

   

36 100 Unidade 
Bobina termo sensível para impressão térmica 
compatível com o aparelho Hematoclin 3.0; 
largura 50mm; com no mínimo 15 metros.  

 Material 
Laboratório  

   

37 2 Unidade 

Centrífuga digital: Centrífuga clínica, rotor de 
ângulo fixo, com capacidade para 16 tubos de 
15ml; com tacômetro analógico; Rotor de 
ângulo fixo 45º; Tampa reforçada, com 
dispositivo que não permite o funcionamento 
com a tampa aberta; Velocidade de até 
4.000rpm; Timer regulável de 0 a 30 minutos; 
Pés de Borracha para fixação na bancada; 
Dimensões aproximadas de 310 x 280 x 
265mm (C x L x A); Bivolt ou 110 volts. 

 Material 
Laboratório  

   

38 50.000 Unidade 

Coletor de amostras uso laboratório - 
finalidade: coletar urina, fezes e amostra; 
matéria-prima: plástico transparente, com 
tampa firme de rosca; capacidade entre 50 e 60 
ml; tipo: descartável. Unidade 

 Material 
Laboratório  

   

39 1.000 Unidade 

Coletor de urina pediátrico - tipo: unissex; 
matéria-prima: plástico transparente, tipo bolsa; 
com orifício central circular, com área adesiva 
para fixação, hipoalérgico, graduado, não 
drenável, embalagem individual estéril em 
papel grau cirúrgico com abertura em pétala, 
com dados de identificação,tipo de esterilização 
e validade. Unidade. 

 Material 
Laboratório  
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40 10 Kits 

Conjunto corante para coloração diferencial 
rápida em hematologia; coloração panótica 
diferencial dos elementos figurados do sangue; 
com 03 frascos de 500ml cada; referência 
Instant Prov código 1319. 

 Material 
Laboratório  

   

41 50 Unidade 
Copo de sedimentação, material poliestireno 
cristal, capacidade 200ml, com base, unidade. 

 Material 
Laboratório  

   

42 2 Unidade 

Destilador de água; equipamento para destilar 
água para uso em autoclaves ou outro fim; 
potência mínima 450 watts; capacidade de 
armazenagem mínima de 03 litros; autonomia 
mínima de destilação por hora: 400ml; 
equipamento 110v ou bivolt. 

 Material 
Laboratório  

   

43 10 Unidade 

Escova Cepilho em nylon para limpeza de 
vidrarias; diâmetro da escova 35mm, 
comprimento total aproximado  255mm. 
Unidade. 

 Material 
Laboratório  

   

44 10 Unidade 

Escova Cepilho em nylon para limpeza de 
vidrarias; diâmetro da escova 50mm, 
comprimento total aproximado  255mm. 
Unidade. 

 Material 
Laboratório  

   

45 10 Unidade 

Escova Cepilho em nylon para limpeza de 
vidrarias; diâmetro da escova 60mm, 
comprimento total aproximado  255mm. 
Unidade. 

 Material 
Laboratório  

   

46 10 Unidade 

Escova Cepilho em nylon para limpeza de 
vidrarias; diâmetro da escova 70mm, 
comprimento total aproximado  255mm. 
Unidade. 

 Material 
Laboratório  

   

47 10 Unidade 

Escova Cepilho em nylon para limpeza de 
vidrarias; diâmetro da escova 80mm, 
comprimento total aproximado  255mm. 
Unidade. 

 Material 
Laboratório  

   

48 6 Unidade 
Fluoreto anticoagulante inibidor da glicólise. 
Frasco com 200ml. Unidade 

 Material 
Laboratório  

   

49 20 Unidade 
Garrote adulto- identificação: para coleta de 
sangue; matéria-prima: tecido elástico com 
trava 2 estágios. Unidade. 

 Material 
Laboratório  

   

50 20 Unidade 
Garrote infantil - identificação: para coleta de 
sangue; matéria-prima: tecido elástico com 
trava 2 estágios. Unidade. 

 Material 
Laboratório  

   

51 10  Kits Kit Amilase cinética CNPG3 100ml 
 Material 

Laboratório  

   

52 5  Kits 
Kit Cálcio; método enzimático colorimétrico de 
ponto final; 02 frascos com 50ml cada; 
referência Bioclin K051-2 

 Material 
Laboratório  

   

53 10  Kits Kit CK-MB UV cinetico 50ml 
 Material 

Laboratório  

   

54 10  Kits Kit CK-NAC UV cinetico 100ml 
 Material 

Laboratório  

   

55 20 Kits 
Kit colesterol total, enzimático monoreagente. 
Embalagem com 400ml. Referência Bioclin 
K083-3. 

 Material 
Laboratório  

   

56 5  Kits 
Kit Conjunto Coloração de Gram; com 04 
frascos de 500ml cada. 

 Material 
Laboratório  

   

57 10  Kits 

Kit Conjunto Coloração do método Ziehl-
Neelsen; conjunto para coloração de Bacilos 
Álcool-Ácido Resistentes pelo método de Ziehl-
Neelsen em materiais biológicos; com 03 
frascos de 100ml cada. 

 Material 
Laboratório  

   

58 20 Caixa 
Kit HBSAG Teste Rapido Sabonetinho com 25 
unidades 

 Material 
Laboratório  

   

59 20 Caixa 
Kit HCV Teste Rapido sabonetinho com 25 
unidades 

 Material 
Laboratório  

   

60 20 Caixa 
Kit HIV Teste Rapido Sabonetinho com 25 
unidades 

 Material 
Laboratório  

   

61 10  Kits 
Kit Latex - ASO; frasco com no mínimo 02ml + 
solução controle positivo e negativo com no 

 Material 
Laboratório  
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mínimo 01ml cada; referência Biolátex ASO – 
K004-2. 

62 10  Kits 
Kit Latex - ASO; frasco com no mínimo 02ml; 
referência Biolátex ASO – K004. 

 Material 
Laboratório  

   

63 10  Kits 
Kit Latex - fator reumatóide; frasco com no 
mínimo 02ml; referência Biolátex FR – K043. 

 Material 
Laboratório  

   

64 12 Kits 
Kit PCR - proteína C reativa; Biolátex PCR; 
frasco 02ml; referência Bioclin K044-1. 

 Material 
Laboratório  

   

65 20 Kits 
Kit reagente ácido úrico monoreagente. 
Embalagem com 100ml. Referência Bioclin 
K139-1.0. 

 Material 
Laboratório  

   

66 10  Kits Kit Tap Tromboplastina c/151 1.0-1.3 10x2ml 
 Material 

Laboratório  

   

67 20 Kits 

Kit teste rápido "IN VITRO" detecção anticorpos 
HIV- apresentação: com até 50 testes, com 
resultado em até 30 minutos; finalidade: para 
detecção de anticorpos anti-hiv-1 e hiv-2; 
conjunto diagnostico por imunocromatografia 
em amostras de soro, plasma ou sangue total 
humano. Os dispositivos de teste devem 
serembalados individualmente. O teste deve ter 
sido avaliado pelo departamento de DST/AIDS 
do Ministério da Saúde. Na embalagem deverá 
constar a data de fabricação, de validade e o 
número do lote. 

 Material 
Laboratório  

   

68 10 Unidade 
Kit transaminase TGO colorimétrico. 
Embalagem para 200 testes. Referência Bioclin 
K034. 

 Material 
Laboratório  

   

69 10 Unidade 
Kit transaminase TGP colorimétrico. 
Embalagem para 200 testes. Referência Bioclin 
K035. 

 Material 
Laboratório  

   

70 20  Kits 
Kit TTPA Cefalina Ativada com cloreto de cálcio 
6x2ml 

 Material 
Laboratório  

   

71 20 Unidade 
Kits para teste rápido de gravidez 50 testes. 
Unidade 

 Material 
Laboratório  

   

72 20  Kits 
Kits reagente enzimático para HDL. 
Embalagem com 25ml. Referência Bioclin 
K015. 

 Material 
Laboratório  

   

73 20  Kits 
Kits reagente para Creatinina; método 
colorimétrico; referência Bioclin K016.  

 Material 
Laboratório  

   

74 20  Kits 
Kits reagente para Glicose. Embalagem com 
500ml. Referência Glicose Monoreagente 
Bioclin K082-2. 

 Material 
Laboratório  

   

75 20  Kits 
Kits reagente para Triglicerídeos. Embalagem 
com 200ml. Referência Bioclin K117-2. 

 Material 
Laboratório  

   

76 20  Kits 
Kits reagente para Uréia. Embalagem para 500 
testes. Referência Bioclin K047.  

 Material 
Laboratório  

   

77 50 
Caixa com 

50 
unidades 

Lâmina para microscopia com ponta lisa, 
lapidada, com medida de 26x76mm; caixa com 
50 unidades. 

 Material 
Laboratório  

   

78 30 Unidade 

Lâmina uso laboratório (placa de Kline) - 
aplicação: leitura de VDRL; tipo: comum, com 
12 escavações; matéria-prima: vidro lapidado; 
dimensões: formato 80 x 50mm - espessura 
3mm .Unidade. 

 Material 
Laboratório  

   

79 5 
Caixa com 

50 
unidades 

Lamínula para microscopia; tamanho 
24x24mm. Caixa com 50 unidades. 

 Material 
Laboratório  

   

80 10 Unidade 
Lâmpada de halogênio para microscópio; 6v x 
20w, com 02 polos: compatível com o 
microscópio ótico Coleman. 

 Material 
Laboratório  

   

81 100 Unidade 

Máscara respirador N95 regular para controle 
da exposição ocupacional a Mycobacterium 
tuberculosis. Filtro para Particulados: classe 
PFF-2 / N95 Eficiência miníma de filtragem de 
95% BFE >99% (Eficiência de Filtração 
Bacteriológica) Formato Concha. Resistente a 
fluidos Aprovado pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego Registro no Ministério da Saúde. 

 Material 
Laboratório  
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82 50 Litro 
MIF Modificado - líquido conservador de fezes; 
composto por formol 5%, glicerina 1% e 
convervante, QSP água purificada 1000ml. 

 Material 
Laboratório  

   

83 5 Unidade 

Óleo de imersão para microscópio ótico em 
objetiva de imersão (100x); composição: óleo 
de rícino 8ml/10ml e benzoato de benzila 
2ml/10ml. Frasco com 100ml. 

 Material 
Laboratório  

   

84 100 Unidade 

Pipeta automática monocanal; volume fixo; 
superfície externa revestida por íons de prata 
que inibe crescimento microbiano Volume a ser 
definido no momento da compra, variando de 
10 microlitros até 1000 microlitros. Unidade 

 Material 
Laboratório  

   

85 20 
Pacote com 

1000 
Ponteira amarela universal para pipetas; 
Volume 0-200UI; pacote com 1000 unidades.  

 Material 
Laboratório  

   

86 20 
Pacote com 

1000 
Ponteira azul universal para pipetas; Volume 
200-1000UI; pacote com 1000 unidades.  

 Material 
Laboratório  

   

87 200 Unidade 

Solução padronizada de glicose ultrapura 
adicionada de flavorizantes, acidulantes e 
corantes, destinada à realização do teste oral 
de tolerância à glicose; frasco com 300ml 
(75gr); sabores: laranja ou limão; 
apresentação: Unidade. 

 Material 
Laboratório  

   

88 10 Unidade 

Soro controle RH para teste em lâmina ou tubo 
controle negativo nas determinações do 
sistema RH para uso em paralelo aos 
reagentes Anti-D e Anti-CDE; embalagem 
10ml. 

 Material 
Laboratório  

   

89 3 Unidade 
Suporte para laminas - matéria prima: aço inox 
- para organização de lâminas e secagem de 
lâminas coradas. 

 Material 
Laboratório  

   

90 5 Unidade 
Suporte para pipetas automáticas; para 05 
pipetas ou mais; material em plástico 
resistente. 

 Material 
Laboratório  

   

91 50 Unidade 

Termômetro digital para temperatura interna e 
externa; usado em geladeira e caixas térmicas; 
alimentação pilha 1,5v; material em plástico 
resistente. 

 Material 
Laboratório  

   

92 20 
Caixa com 

25 
unidades 

Teste rápido para PSO sangue oculto nas 
fezes: teste rápido, imunocromatográfico em 
tiras para determinação do sangue humano nas 
fezes; sensibilidade mínima de 100 ng/ml, não 
sendo necessário dieta prévia; caixa com 25 
testes. 

 Material 
Laboratório  

   

93 50 Caixa 
Tira reativa para Urina. Caixa com 100 
unidades. 

 Material 
Laboratório  

   

94 500 
Pacote com 

100 

Abaixador de língua - matéria prima: madeira, 
descartável; formato: espátula, superfície lisa, 
extremidades arredondadas; dimensões: 1,5 x 
13,5cm. Pacote com 100 unidades. 

 Material 
médico  

   

95 30 Unidade 
Água bidestilada estéril; forma farmacêutica: 
ampola de 10 ml. Caixa com 200. 

 Material 
médico  

   

96 100 Unidade Água destilada; galão 5 litros. Unidade 
 Material 
médico  

   

97 500 
Caixa com 

100 

Agulha descartável - medidas: 13 x 4,5; cânula: 
aço inox, siliconizada; bisel: trifacetado, com 
protetor; canhão: de plástico resistente; 
embalagem individual, estéril,blister de celulose 
e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, 
com dados de identificação, tipo de 
esterilização. Caixa com 100 unidades 

 Material 
médico  

   

98 500 
Caixa com 

100 

Agulha descartável - medidas: 20 x 5,5; cânula: 
aço inox, siliconizada; bisel: trifacetado, com 
protetor; canhão: de plástico resistente; 
embalagem individual, estéril,blister de celulose 
e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, 
com dados de identificação, tipo de 
esterilização. Caixa com 100 Unidades 

 Material 
médico  

   

99 500 
Caixa com 

100 

Agulha descartável - medidas: 25 x 6; cânula: 
aço inox, siliconizada; bisel: trifacetado, com 
protetor; canhão: de plástico resistente; 
embalagem individual, estéril,  blister de 

 Material 
médico  
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celulose e papel grau cirúrgico, com abertura 
em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização. Caixa com 100 Unidades 

100 500 
Caixa com 

100 

Agulha descartável - medidas: 25 x 7; cânula: 
aço inox, siliconizada; bisel: trifacetado, com 
protetor; canhão: de plástico resistente; 
embalagem individual, estéril,  blister de 
celulose e papel grau cirúrgico, com abertura 
em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização. Caixa com 100 Unidades 

 Material 
médico  

   

101 500 
Caixa com 

100 

Agulha descartável - medidas: 25 x 8; cânula: 
aço inox, siliconizada; bisel: trifacetado, com 
protetor; canhão: de plástico resistente; 
embalagem individual, estéril,  blister de 
celulose e papel grau cirúrgico, com abertura 
em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização. Caixa com 100 Unidades 

 Material 
médico  

   

102 500 
Caixa com 

100 

Agulha descartável - medidas: 30 x 7; cânula: 
aço inox, siliconizada; bisel: trifacetado, com 
protetor; canhão: de plástico resistente; 
embalagem individual, estéril,  blister de 
celulose e papel grau cirúrgico, com abertura 
em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização. Caixa com 100 Unidades 

 Material 
médico  

   

103 500 
Caixa com 

100 

Agulha descartável - medidas: 30 x 8; cânula: 
aço inox, siliconizada; bisel: trifacetado, com 
protetor; canhão: de plástico resistente; 
embalagem individual, estéril,  blister de 
celulose e papel grau cirúrgico, com abertura 
em pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização. Caixa com 100 Unidades 

 Material 
médico  

   

104 500 
Caixa com 

100 

Agulha descartável - medidas: 40 x 12; cânula: 
aço inox, siliconizada; bisel: trifacetado, com 
protetor; canhão: de plástico resistente; 
embalagem individual, estéril,blister de celulose 
e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, 
com dados de identificação, tipo de 
esterilização. Caixa com 100 Unidades 

 Material 
médico  

   

105 500 Unidade Álcool 70º ou 70% INPM líquido 1000ml. 
 Material 
médico  

   

106 200 Unidade Álcool 92,8º INPM líquido 1000ml. 
 Material 
médico  

   

107 100 Unidade Álcool absoluto: álcool 100º vidro com 1000ml. 
 Material 
médico  

   

108 300 Unidade Álcool absoluto: álcool 100º vidro com 50ml. 
 Material 
médico  

   

109 200 Unidade 

Álcool em gel transparente para assepsia das 
mãos, com concentração de 70 a 90%. 
Embalado em refil tipo "sachê" plástico 
descartável. Volume mínimo de 500ml, com 
bico dosador. 

 Material 
médico  

   

110 200 Unidade Álcool em gel, frasco com 500ml, sem cheiro. 
 Material 
médico  

   

111 500 
Pacote com 
500 gramas 

Algodão - tipo: hidrófilo; matéria-prima: 100% 
algodão. Pacote com 500 gramas. 

 Material 
médico  

   

112 200 Unidade 

Almotolia âmbar uso médico hospitalar - 
matéria-prima: polipropileno; cor: branca; 
capacidade: 250 ml; com tampa rosqueada tipo 
bico, bico fixo e longo e protetor para bico. 
Unidade. 

 Material 
médico  

   

113 200 Unidade 

Almotolia âmbar uso médico hospitalar - 
matéria-prima: polipropileno; cor: branca; 
capacidade: 500 ml; com tampa rosqueada tipo 
bico, bico fixo e longo e protetor para bico. 
Unidade. 

 Material 
médico  

   

114 200 Unidade 

Almotolia transparente uso médico hospitalar - 
matéria-prima: polipropileno; cor: branca; 
capacidade: 250 ml; com tampa rosqueada tipo 
bico, bico fixo e longo e protetor para bico. 
Unidade. 

 Material 
médico  
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115 200 Unidade 

Almotolia transparente uso médico hospitalar - 
matéria-prima: polipropileno; cor: branca; 
capacidade: 500 ml; com tampa rosqueada tipo 
bico, bico fixo e longo e protetor para bico. 
Unidade. 

 Material 
médico  

   

116 10 Unidade 

Ambú Adulto com reservatório 1600ml em 
silicone de alta qualidade, alça integrada para 
fixar o reanimador na mão do operador, 
totalmente livre de látex, auto inflável com pop 
off, válvula unidirecional transparente, com 
membrana de segurança, balão em silicone, 
auto inflável com pop off, reservatórios de o² 
com válvula/máscara faciais de silicone 
translúcida com formato anatômico, 100% 
autoclavável. 

 Material 
médico  

   

117 10 Unidade 

Ambú Infantil com reservatório 500ml em 
silicone de alta qualidade, alça integrada para 
fixar o reanimador na mão do operador, 
totalmente livre de látex, auto inflável com pop 
off, válvula unidirecional transparente, com 
membrana de segurança, balão em silicone, 
auto inflável com pop off, reservatórios de o² 
com válvula/máscara faciais de silicone 
translúcida com formato anatômico, 100% 
autoclavável. 

 Material 
médico  

   

118 10 Unidade 

Ambú Pediátrico com reservatório 500ml em 
silicone de alta qualidade, alça integrada para 
fixar o reanimador na mão do operador, 
totalmente livre de látex, auto inflável com pop 
off, válvula unidirecional transparente, com 
membrana de segurança, balão em silicone, 
auto inflável com pop off, reservatórios de o² 
com válvula/máscara faciais de silicone 
translúcida com formato anatômico, 100% 
autoclavável. 

 Material 
médico  

   

119 30 Unidade 

Andador uso fisioterápico em alumínio 
anodizado; fixo, dobrável; tamanho: adulto; 
dupla barra de sustentação para maior 
segurança, com regulagem de altura, ponteira 
aderente, resistente e flexível de poliuretano ou 
borracha, com dois rodízios na parte dianteira. 
Unidade 

Material 
Médico 

   

120 3 Unidade 

Aparelho DEA (desfribilador externo 
automático); DesfibriladorExterno   Automático   
(D.E.A.), equipamento  portátil,  leve,  
microprocessado, tamanho    reduzido,    
adaptável    a    qualquer paciente tanto adulto 
como infantil, projetado  para  uso  de  
emergências  cardíacas com  aplicação  de  
choques  por  meio  de  pás adesivas,  sistema  
automático  de  avaliação  de ECG   na   tela   
(display)   de   cristal líquido, orientações  e  
comandos  em  texto  em  tempo real  por  voz  
e  texto  exibido  no  display,  além do número 
de choques e tempo decorrido. Visualizaçãodo  
status  da  bateria  com  alarme sonoro  e  
luminoso  para  nível  baixo.  Modode 
desfibrilação  adulto  150  joules  no  primeiro 
choque  e  200  joules  nos  subsequentes  
para melhor eficácia da reversão de arritmias. 
Modode  desfibrilação  pediátrica  através  de 
sistema para comutação  que limita a carga em 
um  quarto  da  energia  no  modo  pediátrico  
(50 joules) de forma automática. 
Alimentação:bateria  de  lithium  (recarregável) 
de  longa  duração  com  capacidade  mínima  
de 200 choques ou 12 horas de monitoramento 
ou 2 anos no mínimo em stand by. 
Acompanhabolsa   protetora   com   alça   para 
transporte, 01 carregador de bateria, 01 par de 
eletrodos  autoadesivos  para  adultos,  01  par  
de eletrodos   autoadesivos   infantil,   manual   
do usuário e instruções  de  uso.  Possuir 
registro na ANVISA e garantia mínima de 3 
anos. 

Material 
Médico 
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121 100 Unidade 

Aparelho para aferir pressão sangúinea; 
composto com estetoscópio e 
esfigmomanômetro; braçadeira com 
fechamento em velcro; tamanho adulto. 

 Material 
médico  

   

122 6 Unidade 

Armário vitrine 01 porta, em aço inoxidável, 
porta em vidro transparente mín. 3mm 
espessura, 3 prateleiras vidro cristal c/ mín. 
3mm espessura, com fechadura tipo yale com 
chaves, altura 1,50 m, largura 0,50, 
profundidade 0,40 m. 

Material 
Médico 

   

123 2.000 Unidade 
Atadura de crepom - 13 fios por centímetro 
quadrado; medidas: 10 cm x 4,5m. Unidade 

 Material 
médico  

   

124 2.000 Unidade 
Atadura de crepom - 13 fios por centímetro 
quadrado; medidas: 12 cm x 4,5m. Unidade 

 Material 
médico  

   

125 2.000 Unidade 
Atadura de crepom - 13 fios por centímetro 
quadrado; medidas: 15 cm x 4,5m. Unidade 

 Material 
médico  

   

126 2.000 Unidade 
Atadura de crepom - 13 fios por centímetro 
quadrado; medidas: 20 cm x 4,5m. Unidade 

 Material 
médico  

   

127 2.000 Unidade 
Atadura de crepom - 13 fios por centímetro 
quadrado; medidas: 25 cm x 4,5m. Unidade 

 Material 
médico  

   

128 2.000 Unidade 
Atadura de crepom - 13 fios por centímetro 
quadrado; medidas: 30 cm x 4,5m. Unidade 

 Material 
médico  

   

129 2 Unidade 

Autoclave 30L com bandejas internas para 
esterilização de materiais 100w, câmara de 
esterilização em aço inoxidável, painel 
analógico ou digital em teclado de membrana e 
controle termodinâmico de temperatura e 
pressão automática, com acompanhamento 
através de manômetro/termômetro e 
indicadores luminosos, vapor excedente 
liberado por uma válvula sobre a autoclave, 
fecho da tampa com sistema de restrição de 
abertura por fuso de encaixe e deslizamento 
por rolamento, bandejas de alumínio, com 
registro na ANVISA. 

 Material 
médico  

   

130 2 Unidade 

Autoclave 60L com bandejas internas para 
esterilização de materiais 100w, câmara de 
esterilização em aço inoxidável, painel 
analógico ou digital em teclado de membrana e 
controle termodinâmico de temperatura e 
pressão automática, com acompanhamento 
através de manômetro/termômetro e 
indicadores luminosos, vapor excedente 
liberado por uma válvula sobre a autoclave, 
fecho da tampa com sistema de restrição de 
abertura por fuso de encaixe e deslizamento 
por rolamento, bandejas de alumínio, com 
registro na ANVISA. 

 Material 
médico  

   

131 10 Unidade 
Bacia redonda inox média, medindo 
aproximadamente 35x07 cm; capacidade 
aproximada 4,5L. 

 Material 
médico  

   

132 3 Unidade 

Balança Digital Infantil; capacidade máxima de 
15 kg; tara até 9 kg; divisões de 5 kg; dígitos de 
12,7mm; concha anatômica para acomodar o 
bebê; dimensões aproximadas: 58x31x76 cm. 

 Material 
médico  

   

133 50 Unidade 

Balança eletrônica portátil com alça para 
transporte; capacidade mínima: 130kg, com 
divisões de 50g; dimensões aproximadas: 
plataforma 300 x 300mm; plataforma/prato: 
revestida em material antiderrapante; 
alimentação: pilhas ou baterias recarregáveis 
ou não; display: mínimo de quatro dígitos. 
Unidade 

 Material 
médico  
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134 6 Unidade 

Bandeja - matéria-prima: aço inox; formato: 
retangular, com alças; dimensões: 30cm 
comprimento x 23cm largura x 2,5cm altura. 
Unidade. 

 Material 
médico  

   

135 10 Unidade 

Banqueta giratória semissentada com altura 
regulável; matéria-prima: aço inoxidável polido; 
tipo de assento: assento com borda frontal 
arredondada inclinada e material impermeavel; 
assento: fixo ou regulável; encosto: com 
encosto; pés: pés com sapatas fixas 
antiderrapantes; dimensões: altura regulável 
entre 55cm e 85 cm. Unidade. 

 Material 
médico  

   

136 2 Unidade 

BiomboTriplo com rodízio - construído em tubo 
redondo 22,22 mm com parede de 1,2 mm, 
montado em 3 faces, com lonita. Tratamento 
antiferruginoso, acabamento em pintura pó com 
resina expoxi-poliester e polimerizado em 
estufa. Pés com rodízios de 50 mm. 
Dimensões: 1,75 x 1,80 m (CXL). Garantia no 
local, no mínimo, 1 (um) ano, válida para todos 
os componentes,englobando peças e serviços. 

 Material 
médico  

   

137 200 Unidade 

Braçadeira para aparelho de pressão - tipo: 
com manguito, 2 vias, fecho em velcro; 
tamanho: (adulto); matéria-prima: nylon ou 
similar, impermeável p/fácil desinfecção; 
embalagem contendo dados de identificação, 
data  de fabricação, número de lote e registro 
no MS. Unidade 

 Material 
médico  

   

138 5 Unidade 
Cabo inox para bisturi - tipo bisturi: manual 
para lâminas número: 15. Unidade 

 Material 
médico  

   

139 5 Unidade 
Cabo inox para bisturi - tipo bisturi: manual 
para lâminas números 3 e 4. Unidade 

 Material 
médico  

   

140 15 Unidade 

Cadeira de rodas manual; estrutura tubular de 
aço carbono; dobrável em duplo X, encosto 
almofadado com bolso para prontuário, assento 
almofadado com almofada sobressalente de 5 
cm, apoio de braço escamoteavel, apoio de pés 
com regulagem de altura, faixa de panturrilha, 
freios bilaterais, rolamento blindado nas 4 
rodas, pneus traseiros 24" maciços, dianteiros 
6" infláveis, trava de segurança na parte 
traseira do encosto. Largura do assento e 
encosto 66 cm - profundidade do assento 47 
cm - altura do encosto 45 cm - altura do 
assento ao chão 50 cm - comprimento 100 cm - 
largura total aberta 84 cm - largura total 
fechada 32 cm - altura total aberta 95 cm - 
capacidade máxima 150 kg - altura do chão ao 
braço 70 cm - altura do assento ao braço 20 
cm. Unidade. 

Material 
Médico 

   

141 15 Unidade 

Cadeira para banho em aço inox, com rodízios 
de borracha maciça; tipo: sistema de freio, 
capacidade 150kg; apoia-braços: assento 
sanitário em plástico, tipo concha; 
características gerais: cadeira com rodízios 
para banho com assento sanitário em plástico. 
Equipamento utilizado no transporte de 
pessoas fragilizadas para necessidades 
fisiológicas e higiênicas. A estrutura deveráser 
em aço inoxidável, com rodízios  de borracha 
maciça  e com sistema de freio. Não deverá 
apresentar pontos vivos para acumulo de agua. 
Capacidade para pelo menos 150kg. O assento 
sanitário deverá ser de material plástico, tipo 
concha, de fácil limpeza e higienização.   Apoio 
de pés reguláveis revestido com borracha anti-
derrapante e apoio de braço escamoteavel ou 
removível. Unidade. 

Material 
Médico 
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142 6 Unidade 

Caixa térmica - matéria-prima: polietileno de 
impacto praticamente indestrutível; tampa 
fixada em uma das laterais; com alça de 
transporte; capacidade: 12 a 15 litros; deve ser 
revestida externamente com polietileno e 
internamente com poliuretano de média 
densidade, resistente a infiltrações, 
vazamentos e corrosões. Resistente a 
temperaturas de -40°c a 90°c. Suporte para 
lacrar a caixa garantindo a segurança do 
material transportado. Tampa basculante. 
Unidade 

 Material 
médico  

   

143 6 Unidade 

Caixa térmica - matéria-prima: polietileno de 
impacto praticamente indestrutível; tampa 
fixada em uma das laterais; com alça de 
transporte; capacidade: 24 a 25 litros; deve ser 
revestida externamente com polietileno e 
internamente com poliuretano de média 
densidade, resistente a infiltrações, 
vazamentos e corrosões. Resistente a 
temperaturas de -40°c a 90°c. Suporte para 
lacrar a caixa garantindo a segurança do 
material transportado. Tampa basculante. 
Unidade 

 Material 
médico  

   

144 6 Unidade 

Caixa térmica - matéria-prima: polietileno de 
impacto praticamente indestrutível; tampa 
fixada em uma das laterais; com alça de 
transporte; capacidade: 50 litros; deve ser 
revestida externamente com polietileno e 
internamente com poliuretano de média 
densidade, resistente a infiltrações, 
vazamentos e corrosões. Resistente a 
temperaturas de -40°c a 90°c. Suporte para 
lacrar a caixa garantindo a segurança do 
material transportado. Tampa basculante. 
Unidade 

 Material 
médico  

   

145 200 Unidade 
Caixa términa em isopor com capacidade de 
250ml. 

Material 
Médico 

   

146 20 Unidade 

Camisola para exame ginecológico; produto em 
percal 100% algodão, cor branca, com abertura 
nas laterais, confeccionada seguindo normas e 
técnicas de segurança e saúde do trabalho. 

 Material 
médico  

   

147 50 Unidade 

Campo cirúrgico tipo fenestrado - matéria 
prima: brim 100% algodão em tecido lavável; 
cor clara; tamanho 30 x 30cm. Embalagem 
individual. 

 Material 
médico  

   

148 50 Unidade 

Campo cirúrgico tipo fenestrado - matéria 
prima: brim 100% algodão em tecido lavável; 
cor clara; tamanho 40 x 40cm. Embalagem 
individual. 

 Material 
médico  

   

149 1.000 Unidade 
Catéter intravenoso Jelco 14G - catéter 
intravascular periférico, lote e validade 
impresso na embalagem. Unidade. 

 Material 
médico  

   

150 1.000 Unidade 
Catéter intravenoso Jelco 18G - catéter 
intravascular periférico, lote e validade 
impresso na embalagem. Unidade. 

 Material 
médico  

   

151 1.000 Unidade 
Catéter intravenoso Jelco 20G - catéter 
intravascular periférico, lote e validade 
impresso na embalagem. Unidade. 

 Material 
médico  

   

152 1.000 Unidade 
Catéter intravenoso Jelco 22G - catéter 
intravascular periférico, lote e validade 
impresso na embalagem. Unidade. 

 Material 
médico  

   

153 1.000 Unidade 
Catéter intravenoso Jelco 24G - catéter 
intravascular periférico, lote e validade 
impresso na embalagem. Unidade. 

 Material 
médico  

   

154 1.000 Unidade 

Cateter nasal para oxigênio tipo óculos - 
descartável, siliconizado, confeccionado em 
PVC flexível e atóxico, contendo em sua 
extremidade um dispositivo conector feito de 
silicone com duas extremidades que se 

 Material 
médico  
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adaptam as narinas, com fixação sobre as 
orelhas tipo óculos, estéril, embalado 
individualmente. 

155 1.000 Unidade 

Cloreto de sódio; concentração/dosagem: 9 
mg/ml (0,9%); forma farmacêutica: solução 
injetável; apresentação: bolsa/frasco sistema 
fechado 250ml. Unidade. 

 Material 
médico  

   

156 3.000 Unidade 

Cloreto de sódio; concentração/dosagem: 9 
mg/ml (0,9%); forma farmacêutica: solução 
injetável; apresentação: bolsa/frasco sistema 
fechado 500ml. Unidade. 

 Material 
médico  

   

157 1.000 Unidade 

Cloreto de sódio; concentração/dosagem: 9 
mg/ml (0,9%); forma farmacêutica: solução 
usada na lavagem de ferimentos e nebulização; 
apresentação: frasco com tampa abre/fecha e 
bico conta gotas 500ml. Unidade. 

 Material 
médico  

   

158 20 Unidade 

Colchão caixa de ovo: colchão forração caixa 
de ovo, espuma, densidade D28. Colchão com 
função específica para auxílio na prevenção e 
tratamento de úlcera por pressão. Medidas 
aproximadas: 85x185x6cm. Resistência de 
suporte para peso até 130 Kg. 

 Material 
médico  

   

159 10 Unidade 

Colchão de uso hospitalar - matéria-prima: 
espuma D33; revestimento: tecido strech dartex 
azul marinho, com zíper; medidas: 180cm x 
88cm x 15cm; tipo: ortopédico; capa 
antibacteriana, antifungos e antialérgica. 
Unidade. 

Material 
Médico 

   

160 6 Unidade 

Colchão de uso hospitalar - matéria-prima: 
espuma, densidade D28; revestimento: em 
napa impermeável; medidas mínimas: 1,80m x 
50cm e 8cm de altura; tipo: colchonete para 
maca. Unidade. 

Material 
Médico 

   

161 500 Unidade 

Coletor de material perfurocortante; capacidade 
volumétrica de 13 litros; duplo revestimento 
interno; tampa para proteção contra 
vazamentos; segurança com instruções de uso; 
confeccionada em papelão rígido, com reforço 
interno, resistente a queda e tombamento, com 
saco plástico interno tipo sacola, sistema 
pratico de abertura e fechamento, manuseio 
seguro, impermeável, indicador de limite 
máximo de volume, com alça para 
transporte,contendo na parte externa os 
dizeres "perigo, material  perfurocortante" e 
simbologia de infectante, com instruções de 
montagem. Unidade 

Material 
médico 

   

162 500 Unidade 

Coletor de material perfurocortante; capacidade 
volumétrica de 20 litros; duplo revestimento 
interno; tampa para proteção contra 
vazamentos; segurança com instruções de uso; 
confeccionada em papelão rígido, com reforço 
interno, resistente a queda e tombamento, com 
saco plástico interno tipo sacola, sistema 
pratico de abertura e fechamento, manuseio 
seguro, impermeável, indicador de limite 
máximo de volume, com alça para 
transporte,contendo na parte externa os 
dizeres "perigo, material  perfurocortante" e 
simbologia de infectante, com instruções de 
montagem. Unidade 

Material 
médico 

   

163 20 Unidade 

Coletor de urina sistema aberto - tipo de 
coletor: frasco em polipropileno transparente; 
capacidade: 1200ml grad. De 50 em 50ml; tubo 
de PVC transparente com aproximadamente 
1,30m, alça para transporte, clamp de 
fechamento, com conexão universal. 
Embalagem individual plástica contendo dados 
de identificação, data de fabricação e número 
de lote. Unidade. 

Material 
médico 

   

164 200 Unidade 

Coletor de urina sistema fechado - tipo do 
coletor: bolsa de drenagem de urina; 
capacidade volumétrica de até 2000ml com 
graduação a partir de 25ml; confeccionado em 

Material 
médico 
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material resistente, branco na face posterior e 
transparente na face interior, selamento 
continuo e resistente, válvula antirreflexo, 
constituído de câmara de Pasteur, tubo externo 
de drenagem com sistema pratico de fixação a 
bolsa, clamp de fechamento com denteamento 
profundo, local apropriado para punção com 
membrana auto cicatrizante, com pinça corta-
fluxo no tubo de drenagem, tubo de drenagem 
com aproximadamente 1,30m, alta de 
transporte e sistema de fixação a cama.  
Embalagem individual estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, com dadosde 
identificação, tipo de esterilização, data de 
validade, de fabricação, número do lote e 
registro no MS. Unidade. 

165 10 Unidade 
Comadre em plástico uso hospitalar siliconada 
- finalidade: paciente impossibilitado de 
locomoção; tipo: com alça plástico. Unidade. 

Material 
médico 

   

166 2.000 
Pacote com 

10 
Unidades.    

Compressa de gaze hidrófila - matéria-prima: 
algodão puro; tamanho: 7,5 x 7,5cm; número 
de fios: 13 fios/cm2, 05 dobras e 08 camadas; 
cor branca, isentade  amido, dextrina, corantes 
corretivos, azulados óticos, álcalis e ácidos, fios 
uniformes sem falhas ou fiapos, medindo 30 x 
15cm quando aberta; embalagem estéril em 
papel grau cirúrgico com abertura em pétala, 
com dados de identificação, tipo de 
esterilização, data da fabricação e de validade, 
número do lote e registro no MS. Pacote com 
10 Unidades.     

Material 
médico 

   

167 150 
Pacote com 

500 
Unidades. 

Compressa de gaze hidrófila - matéria-prima: 
algodão puro; tamanho: 7,5 x 7,5cm; número 
de fios: 13 fios/cm2, 05 dobras e 08 camadas; 
cor branca, isentade  amido, dextrina, corantes 
corretivos, azulados óticos, álcalis e ácidos, fios 
uniformes sem falhas ou fiapos, medindo 30 x 
15cm quando aberta. Pacote com 500 
Unidades. 

Material 
médico 

   

168 5.000 
Pacote com 

10 
Unidades. 

Compressa de gaze hidrófila estéril - matéria-
prima: algodão puro, tamanho: 10 x 10cm; 
número de fios: 13 fios/cm2, 05 dobras e 08 
camadas; com fio radiopaco, cor branca, isenta 
de amido, dextrina, corantes corretivos, 
azulados opticos, álcalis e ácidos, fios 
uniformes sem falhas ou fiapos; embalagem 
estéril em papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com dados de identificação, tipo de 
esterilização, data de fabricação e de validade, 
número do lote e registro no ms. Pacote com 
10 Unidades. 

 Material 
médico  

   

169 100 
Pacote com 
5 Unidades. 

Compressa tipo campo operatório - matéria-
prima: fios 100 % algodão em tecido quadruplo; 
dimensões: 30 x 30cm; tipo: pre lavada, 
descartável, estéril, com placa radiopaco; 
embalagem com dados de identificação, data 
de fabricação, validade e tipo de esterilização. 
Pacote com 5 Unidades. 

 Material 
médico  

   

170 500 Unidade 
Copinho plástico para transporte de lâmina 
microscópica com 3 divisões; tampa de 
rosquear. Unidade. 

 Material 
médico  

   

171 10 Unidade 
Cuba redonda para assepsia 09cm, com 
capacidade de 300ml em aço inox. 

 Material 
médico  

   

172 10 Unidade 
Cuba rim em inox, medindo 30cmx20cmx04cm 
aproximadamente. 

 Material 
médico  

   

173 20 Unidade 
Curativo tipo hidrocolóide -material em pasta, 
bisnaga 30G 

 Material 
médico  
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174 50 Unidade 

Desinfetante para desinfecção de artigos semi-
críticos e não críticos médico-hospitalares e 
odontológicos; composição: quaternário de 
amônio; rotulo deve apresentar responsável 
técnico, data de fabricação e de validade, 
número do lote e registro no MS. Frasco com 
01 litro. Unidade. 

 Material 
médico  

   

175 12 Unidade 
Detecor fetal portátil à bateria 9v; material de 
plástico de boa qualidade. 

 Material 
Médico  

   

176 3 Unidade 

Detector fetal digital de mesa; alimentação: 
110/220 volts - frequência de 60 Hz; controles: 
reguláveis de volume e tonalidade; outros 
componentes: saída para gravador e painel 
frontal; finalidade: asculta de batimento 
cardíaco fetal; fone de ouvido: para asculta 
individual. Acessório: Bolsa para transporte. 

 Material 
médico  

   

177 200 Unidade 

Detergente enzimático; solubilidade: em água; 
na embalagem deverá constar a data da 
fabricação, da validade, número do lote e 
registro MS. Frasco com 1 litro. Unidade. 

Material 
médico 

   

178 100 
 Rolo com 
100 metros 

Embalagem descartável - matéria-prima: papel 
grau cirúrgico; folha: 10cm x 100m; gramatura: 
60 g/m2. Rolo com 100 metros 

 Material 
médico  

   

179 100 
 Rolo com 
100 metros 

Embalagem descartável - matéria-prima: papel 
grau cirúrgico; folha: 15cm x 100m; gramatura: 
60 g/m2. Rolo com 100 metros 

 Material 
médico  

   

180 100 
 Rolo com 
100 metros 

Embalagem descartável - matéria-prima: papel 
grau cirúrgico; folha: 25cm x 100m; gramatura: 
60 g/m2. Rolo com 100 metros 

 Material 
médico  

   

181 1.000 Unidade 

Equipo para administração de soluções - tipo: 
parenterais, macrogotas, em PVC; aplicação: 
com câmara gotejadora; câmara gotejadora 
flexível, boa visualização, devendo manter o 
nível da solução. Gotejador de 20 gotas por 1 
ml. Ponteira de inserção de fácil penetração e 
ajuste. Pinça reguladora de fluxo tipo rolete, 
que permite a precisão na regulagem de 
controle de gotejamento e que interrompa 
totalmente o fluxo quando fechada. A ponteiro 
terminal deve se ajustar adequadamente ao 
dispositivo para infusão venosa. Não deve 
apresentar dobras viciosas de 
acondicionamento. Embalagem individual, 
estéril, em papelgrau cirúrgico, com abertura 
Em pétala, com dados de identificação, tipo  de 
esterilização, data de Fabricação e validade, 
número do lote e registro no MS.  

 Material 
médico  

   

182 1.000 Unidade 

Equipo para administração de soluções - tipo: 
parenterais, microgotas, em PVC; aplicação: 
com câmara gotejadora; câmara gotejadora 
flexível, boa visualização, devendo manter o 
nível da solução. Gotejador de 20 gotas por 1 
ml. Ponteira de inserção de fácil penetração e 
ajuste. Pinça reguladora de fluxo tipo rolete, 
que permite a precisão na regulagem de 
controle de gotejamento e que interrompa 
totalmente o fluxo quando fechada. A ponteiro 
terminal deve se ajustar adequadamente ao 
dispositivo para infusão venosa. Não deve 
apresentar dobras viciosas de 
acondicionamento. Embalagem individual, 
estéril, em papelgrau cirúrgico, com abertura 
Em pétala, com dados de identificação, tipo  de 
esterilização, data de Fabricação e validade, 
número do lote e registro no MS.  

 Material 
Médico  

   

183 1.000 Unidade 

Equipo para administração de soluções - tipo: 
parenteral em macrogotas; aplicação: simples; 
com câmara de gotejamentotransparente e 
flexível, bico perfurante, conector plástico com 
tampa  de proteção, tubo de PVC de 1,35m 
comprimento, pinça rolete, injetor lateral 
autocicatrizante. Embalagem individual estéril 
em papel grau cirúrgico com abertura 

 Material 
médico  
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empétala,  com dados de identificação,  tipo  de  
esterilização,  data de fabricação, validade, 
número de lote e registro no MS. Unidade. 

184 10 Unidade 

Escada para uso médico-hospitalar - matéria-
prima: aço inox; número de degraus: 02 
degraus, revestidos em borracha 
antiderrapante; degraus protegidos com cinta 
inox, pés com ponteiras emborrachadas, 
medidas aproximadas de 38cm altura, entre os 
degraus 19cm, degraus com 40cm de 
comprimento x 20cm de largura. Admite-se 
variação deaté  2cm nas medidas indicadas. 
Unidade. 

 Material 
médico  

   

185 20 
Pacote com 

100 
unidades 

Escova cervical ginecológica - aplicação: 
assepsia seca; com cerdas flexíveis e cabo 
anatômico, embalagem com 100 unidades, 
com dados de identificação, validade e registro 
no MS. Unidade. 

 Material 
médico  

   

186 6 Unidade 

Esfigmomanômetro - tipo: adulto obseso; 
manômetro: aneroide com visor graduado 0 a 
300 mm/hg; braçadeira (1): em tecido 
resistente de algodão ou sintético; fechamento: 
fecho em velcro ou metal; manguito/bulbo: em 
tecido resistente de algodão ou sintético; 
válvula: metal permitindo a 
retenção/esvaziamento de ar; bolsa de ar, pera 
e tubos conectores em borracha sem emendas; 
acompanha o equipamento 01(um) manguito 
tamanho adulto obeso; deverá ter certificado de 
registro na ANVISA.   Unidade. 

 Material 
médico  

   

187 30 Unidade 

Esfigmomanômetro - tipo: aneroide; 
manômetro: com visor graduado de 0 a 300 
mm/hg; braçadeira (1): e manguito com 
dimensões para paciente adulto; fechamento: 
velcro / metal; manguito/bulbo: manguito, pera 
e tubos conectores em borracha; válvula: em 
metal; bolsa para acondicionamento do 
equipamento. Deve possuir registro ANVISA. 
Unidade. 

 Material 
médico  

   

188 20 Unidade 

Espaçador infantil – espaçador bivalulado com 
máscara e com corpo de acrílico ou alumínio 
com adaptador flexível que se adapta a 
qualquer medicamento inalante. 

 Material 
médico  

   

189 1.000 Unidade 

Esparadrapo - matéria-prima: antialérgico; 
largura: 10 cm x 4,5 m; em tecido 100 por cento 
acetato e massa adesiva a base de resina 
acrílica, cor branca, enrolado em carretel, com 
tampa de proteção, com dados de identificação 
e procedência. Ter registro no MS. Unidade. 

 Material 
médico  

   

190 30 
Pacote com 

100 
Espátula de Ayres; matéria-prima: madeira. 
Pacote com 100 unidades.  

 Material 
médico  

   

191 2.000 Unidade 

Espéculo vaginal descartável - tamanho: 
grande (número 3); dimensões aproximadas: 
120 x 40mm; tipo: normal; embalagem 
individual, com dados de identificação, tipo de 
esterilização, data de fabricação, validade, 
número do lote e registro no MS. Unidade. 

 Material 
médico  

   

192 2.000 Unidade 

Espéculo vaginal descartável - tamanho: 
médio(numero 2); dimensões aproximadas: 110 
x 35mm; tipo: normal; embalagem individual, 
com dados de identificação, tipo de 
esterilização, data  de fabricação, validade, 
número do lote e registro no MS. Unidade. 

 Material 
médico  

   

193 2.000 Unidade 

Espéculo vaginal descartável - tamanho: 
pequeno (número 1); dimensões aproximadas: 
95 x 28mm; tipo: normal; embalagem individual, 
com dados de identificação, tipo de 
esterilização, data de fabricação, validade, 
número do lote e registro no MS. Unidade. 

 Material 
médico  
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194 6 Unidade 

Estesiômetro Monofilamentos - Kit composto 
por um conjunto de 07 monofilamentos 
(Semmes-Weinstein) de nylon, de 
comprimentos iguais, cores e diâmetros 
diferentes, que exercem forças de 0,05g a 
300g, quando aplicados sobre a pele; - 
Monofilamentos: - Verde: 0,05g; - Azul: 0,2g; - 
Violeta: 2,0g; - Vermelho: 4,0g - Laranja: 10,0g; 
- Rosa: 300,0g. 

 Material 
médico  

   

195 30 Unidade 

Estetoscópio - tipo: adulto; aurículas: 
biauricular em aço inox ou cromado, cobre 
cromado; olivas: anatômicas com acabamento 
sem rebarbas; auscultador: duplo em aço inox 
ou cromado, cobre cromado ou alumínio; tubo: 
flexível na curvatura do tubo y; conjunto 
biauricular em aço inox, aço cromado ou cobre 
cromado, resistente e flexível na curvatura do 
tubo y. Tubos em PVC na cor preta. Unidade. 

 Material 
médico  

   

196 10 Unidade 

Estetoscópio - tipo: pediátrico; aurículas: 
biauricular em aço inoxidável; olivas: silicone; 
auscultador: duplo, diafragma para ausculta 
cardiopulmonar; tubo: flexível na curvatura do 
tubo em y; equipamento básico de ausculta e 
avaliação das condições fisiológicas do sistema 
cardiopulmonar do paciente pediátrico. 
Unidade. 

 Material 
médico  

   

197 10 Unidade Éter Sulfurico; frasco com 1 litro. Unidade. 
 Material 
médico  

   

198 500 Unidade 
Extensão para oxigêncio - para catéter nasal; 
comprimento: 02 metros; calibre 16 fr; tubo 
PVC; conector tipo borracha de silicone. 

 Material 
médico  

   

199 20 
Caixa com 

24 
Unidades 

Fio de sutura agulhado de nylon, 
monofilamento cor preta, 2.0; caixa com 24 
unidades, agulha de 20mm, 3\8 de circulo, 
corte reverso, tipo triangular. 

 Material 
médico  

   

200 20 
Caixa com 

24 
Unidades 

Fio de sutura agulhado de nylon, 
monofilamento cor preta, 3.0; caixa com 24 
unidades, agulha de 20mm, 3\8 de circulo, 
corte reverso, tipo triangular. 

 Material 
médico  

   

201 20 
Caixa com 

24 
Unidades 

Fio de sutura agulhado de nylon, 
monofilamento cor preta, 4.0; caixa com 24 
unidades, agulha de 20mm, 3\8 de circulo, 
corte reverso, tipo triangular. 

 Material 
médico  

   

202 20 
Caixa com 

24 
Unidades 

Fio de sutura agulhado de nylon, 
monofilamento cor preta, 5.0; caixa com 24 
unidades, agulha de 20mm, 3\8 de circulo, 
corte reverso, tipo triangular. 

 Material 
médico  

   

203 20 
Caixa com 

24 
Unidades 

Fio de sutura uso médico hospitalar – tipo 
absorvível, matéria prima catgut cromado, 
número 2; medidas fio de 70 cm; com agulha 
1/2 círculo cilíndrica ponta romba de 9 cm, 
embalagem estéril em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala. 

 Material 
médico  

   

204 20 
Caixa com 

24 
Unidades 

Fios de sutura uso médico hospitalar - tipo: 
absorvível; matéria-prima: catgut cromado; 
número: 3; medidas: fio de 70cm; com agulha 
1/2 círculo cilíndrica ponta romba de 9cm; 
embalagem estéril em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala, com dados de 
identificação. Unidade 

 Material 
médico  

   

205 20 
Caixa com 

24 
Unidades 

Fios de sutura uso médico hospitalar - tipo: 
absorvível; matéria-prima: catgut; número: 2; 
medidas: fio de 70cm; com agulha 1/2 círculo 
cilíndrica ponta romba de 9cm; embalagem 
estéril em papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com dados de identificação. Unidade 

 Material 
médico  

   

206 20 
Caixa com 

24 
Unidades 

Fios de sutura uso médico hospitalar - tipo: 
absorvível; matéria-prima: catgut; número: 3; 
medidas: fio de 70cm; com agulha 1/2 círculo 
cilíndrica ponta romba de 9cm; embalagem 
estéril em papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com dados de identificação. Unidade 

 Material 
médico  

   



 

 67 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG 
 

207 1.000 Unidade 
Fita adesiva sênica 19mmx50mm, em papel 
crepado com adesivo à base de borracha 
natural. Unidade. 

 Material 
médico  

   

208 500 Unidade 

Fita cirúrgico microporosa; medidas: 100mm x 
10m; dorso de não tecido a base de fibras de 
viscose, com área adesiva na face interna, 
aquorepelente, termoestável, hipoalérgica, 
espessura fina, na cor da pele ou na cor 
branca, enrolada em rolo ou em  carretel 
plástico com proteção, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
número do lote. Unidade. 

 Material 
médico  

   

209 500 Unidade 

Fita cirúrgico microporosa; medidas: 25mm x 
10m; dorso de não tecido a base de fibras de 
viscose, com área adesiva na face interna, 
aquorepelente, termoestável, hipoalérgica, 
espessura fina, na cor da pele ou na cor 
branca, enrolada em rolo ou em  carretel 
plástico com proteção, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
número do lote. Unidade. 

 Material 
médico  

   

210 500 Unidade 

Fita cirúrgico microporosa; medidas: 50mm x 
10m; dorso de não tecido a base de fibras de 
viscose, com área adesiva na face interna, 
aquorepelente, termoestável, hipoalérgica, 
espessura fina, na cor da pele ou na cor 
branca, enrolada em rolo ou em  carretel 
plástico com proteção, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e 
número do lote. Unidade. 

 Material 
médico  

   

211 100 Unidade 
Fita métrica para avaliação e medidas 
corporais; composição de fibra de vidro e 
poliéster; tamanho 150cm. 

 Material 
médico  

   

212 300 Unidade 

Fita termo sensível para autoclave, adesiva 
com boa fixação; medidas: 19 mm x 30 m; 
confeccionada em duas faces, sendo o dorso 
de papel crepado tratado com sinalizador visual 
da passagem do vapor, e na outra face adesivo 
especial,resistente  a altas temperaturas,  
apresentação em rolos; acondicionados 
individualmente  em  embalagem plástica com 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, e número  de lote. 
Unidade. 

 Material 
médico  

   

213 50 Unidade Fixador celular; frasco com100 ml. Unidade. 
 Material 
médico  

   

214 4 Unidade 

Foco ambulatorial para exames clínicos e 
ginecológicos; tipo: luz fria, regulável e fixado 
em pedestal móvel com rodízios; haste: 
superior flexível; pedestal: acho inox ou em 
material não oxidante; lâmpada: halógena com 
potência mínima de 20 watts; alimentação: 
elétrica 127 volts - 60 Hz. Unidade. 

 Material 
médico  

   

215 2000 Pacote 
Fralda geriátrica descartável tamanho P, 
pacote com 10 fraldas ou mais. 

 Material 
médico  

   

216 2000 Pacote 
Fralda geriátrica descartável tamanho M, 
pacote com 09 fraldas ou mais. 

 Material 
médico  

   

217 2000 Pacote 
Fralda geriátrica descartável tamanho G, 
pacote com 08 fraldas ou mais. 

 Material 
médico  

   

218 2000 Pacote 
Fralda geriátrica descartável tamanho XG, 
pacote com 07 fraldas ou mais. 

 Material 
médico  

   

219 2000 Pacote 
Fralda descartável infantil tamanho PP, pacote 
com 10 fraldas ou mais. 

 Material 
médico  

   

220 2000 Pacote 
Fralda descartável infantil tamanho P, pacote 
com 10 fraldas ou mais. 

 Material 
médico  
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221 2000 Pacote 
Fralda descartável infantil tamanho M, pacote 
com 09 fraldas ou mais. 

 Material 
médico  

   

222 2000 Pacote 
Fralda descartável infantil tamanho G, pacote 
com 08 fraldas ou mais. 

 Material 
médico  

   

223 2000 Pacote 
Fralda descartável infantil tamanho XG, pacote 
com 07 fraldas ou mais. 

 Material 
médico  

   

224 2000 Pacote 
Fralda descartável infantil tamanho XXG, 
pacote com 07 fraldas ou mais. 

 Material 
médico  

   

225 2.000 Unidade 

Gaze tipo queijo; confeccionada em tecido 
100% algodão; com no mínimo 8 camadas e 3 
dobras que evitam desfiamento; livre de 
manchas, impurezas; Hidrofilizada; Isenta de 
amido e alvejante ópitico; atóxica e 
apirogênico; não estéril; tamanho: Rolo de 
91mts x 91cm de largura. Unidade. 

 Material 
médico  

   

226 200 Unidade 
Gel para ECG; frasco com 250 gramas. 
Unidade. 

 Material 
médico  

   

227 300 Unidade 
Glicose 5% sistema fechado; solução injetável; 
frasco 250 ml. Unidade. 

 Material 
médico  

   

228 1.000 Unidade 
Glicose; concentração/dosagem: 50%; forma 
farmacêutica: solução injetável; apresentação: 
ampola 10 ml. Unidade. 

 Material 
médico  

   

229 30 Unidade 
Glicosimetro digital para medir a glicemia 
sanguínea; tensão: bateria cr2032 - 3v. 
Compatível com tira Accu-chek. 

 Material 
médico  

   

230 50 Unidade 

Gorro uso médico hospitalar - matéria prima: 
algodão ou material hipoalergenico p/ uso em 
CPAP; tipo: fixador cefálico neonatal, tamanho 
"M"; com fixadores em velcro nas laterais que 
impeçam lesões de pele e permita adaptação 
adequada do sistema de CPAP tipo BABY 
FLOW. Em cores diferenciadas, que permitam 
a identificação do tamanho. Embalagem com 
dados de identificação. Data de fabricação e 
validade, número de lote e registro na ANVISA. 
Unidade. 

 Material 
médico  

   

231 20 
Caixa com 
25 testes 

Indicador químico e biológico com 25 tiras para 
autoclave. 

 Material 
médico  

   

232 20 
Caixa com 

100 

Lâmina para bisturi - matéria-prima: aço inox 
isenta de rebarbas e sinais de oxidação; 
número: 10; ponta afiada, perfeita adaptação 
ao cabo, com proteção na lâmina, embalagem 
individual de alumínio estéril, com abertura em 
pétala, com abertura em pétala, dados de 
identificação, tipo de esterilização, data de 
fabricação, validade, número de lote e registro 
no MS. Caixa com 100. 

 Material 
médico  

   

233 20 
Caixa com 

100 

Lâmina para bisturi - matéria-prima: aço inox 
isenta de rebarbas e sinais de oxidação; 
número: 15; ponta afiada, perfeita adaptação 
ao cabo, com proteção na lâmina, embalagem 
individual de alumínio estéril, com abertura em 
pétala, com abertura em pétala, dados de 
identificação, tipo de esterilização, data de 
fabricação, validade, número de lote e registro 
no MS. Caixa com 100. 

 Material 
médico  

   

234 20 
Caixa com 

100 

Lâmina para bisturi - matéria-prima: aço inox 
isenta de rebarbas e sinais de oxidação; 
número: 20; ponta afiada, perfeita adaptação 
ao cabo, com proteção na lâmina, embalagem 
individual de alumínio estéril, com abertura em 
pétala, com abertura em pétala, dados de 
identificação, tipo de esterilização, data de 
fabricação, validade, número de lote e registro 
no MS. Unidade 

 Material 
médico  
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235 50 
Caixa com 

50 
unidades 

Lâmina para microscopia com ponta fosca sem 
lapidar (usada em preventivo). Medindo 26 x 76 
mm, espessura de 1 a 1,2 mm. Caixa com 50 
Unidades 

 Material 
médico  

   

236 10 Unidade 

Lanterna uso médico - aplicação: clínica geral; 
tipo: tipo mini lanterna, lâmpada halógena com 
proteção; funcionamento: com 2 (duas) pilhas 
aa de 1,5v cada; foco: com foco regulável; 
matéria-prima: aço escovado ou similar; botão 
liga/desliga; resistente a impactos; acessórios: 
estojo rígido para transporte,  2 pilhas aa  e  
lâmpada reserva. Referência: somasuse046. 
Unidade. 

 Material 
médico  

   

237 500 Unidade 

Lençol de não tecido, uso hospitalar - tipo: 
papel crepado 20 g/m2; medidas: 0,50 x 50m; 
para maca, com apresentação de tramas 
uniformes, resistente a movimentação do 
paciente no leito, que não se rasgue com 
facilidade.  Empapel crepado, 20 g/m2. 
Embalagem plastificada e identificada. Rolo 
com 50 metros. Unidade. 

 Material 
médico  

   

238 1.000 Unidade 

Lençol de não tecido, uso hospitalar - tipo: 
papel crepado 20 g/m2; medidas: 0,70 x 50m; 
para maca, com apresentação de tramas 
uniformes, resistente a movimentação do 
paciente no leito, que não se rasgue com 
facilidade.  Empapel crepado, 20 g/m2. 
Embalagem plastificada e identificada. Rolo 
com 50 metros. Unidade. 

 Material 
médico  

   

239 500 Unidade 
Lidocaína cloridrato 20mg/ml + hemitatararato 
de norepinefrina 0,004 mg/ml; apresentação 
frasco de 20ml; solução injetável. Unidade. 

 Material 
médico  

   

240 500 Unidade 
Lidocaína cloridrato 20mg/ml; apresentação 
frasco de 20ml; solução injetável. Unidade. 

 Material 
médico  

   

241 30 Unidade 

Lixeira para coleta de resíduos hospitalares - 
tipo: infectante; cor: branca; matéria-prima: 
polipropileno; capacidade: 30 litros (sem cesto 
removível); formato: retangular; com superfícies 
lisas, cantos arredondados, providas de pedal 
para abertura da tampa, resistente e de fácil 
limpeza e manutenção, identificada com rotulo 
branco, desenho e contornos pretos, contendo 
o símbolo e a inscrição de resíduos infectantes 
seguindo NBR 7500 DA ABNT. Sem cesto 
removível. Unidade. 

 Material 
médico  

   

242 300 
Embalagem 
com 01 par 

Luva cirúrgica - tamanho: 6,5; lubrificação: sem 
pó; em látex natural, esterilizada pelo processo 
de raio gama cobalto 60, superfície 
antiderrapante, cor branca natural, sem pó, 
espessura media 0.21mm, 280mm de 
comprimento. Numeração de acordo com o 
padrão nacional, número impresso na luva, 
embalada em par, em envelope marcando mão 
direita e esquerda, dobrado sobre si, 
esterilizada em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização, validade e 
registro no MS. Unidade. 

 Material 
médico  

   

243 100 
Embalagem 
com 01 par 

Luva cirúrgica - tamanho: 7.5; lubrificação: sem 
pó; em látex natural, esterilizada pelo processo 
de raio gama cobalto 60, superfície 
antiderrapante, cor branca natural, sem pó, 
espessura media 0.21mm, 280mm de 
comprimento. Numeração de acordo com o 
padrão nacional, número impresso na luva, 
embalada em par, em envelope marcando mão 
direita e esquerda, dobrado sobre si, 
esterilizada em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização, validade e 
registro no MS. Unidade. 

 Material 
médico  
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244 100 
Embalagem 
com 01 par 

Luva cirúrgica - tamanho: 7; lubrificação: sem 
pó; em látex natural, esterilizada pelo processo 
de raio gama cobalto 60, superfície 
antiderrapante, cor branca natural, sem pó, 
espessura media 0.21mm, 280mm de 
comprimento. Numeração de acordo com o 
padrão nacional, número impresso na luva, 
embalada em par, em envelope marcando mão 
direita e esquerda, dobrado sobre si, 
esterilizada em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização, validade e 
registro no MS. Unidade. 

 Material 
médico  

   

245 100 
Embalagem 
com 01 par 

Luva cirúrgica - tamanho: 8.5; lubrificação: sem 
pó; em látex natural, esterilizada pelo processo 
de raio gama cobalto 60, superfície 
antiderrapante, cor branca natural, sem pó, 
espessura media 0.21mm, 280mm de 
comprimento. Numeração de acordo com o 
padrão nacional, número impresso na luva, 
embalada em par, em envelope marcando mão 
direita e esquerda, dobrado sobre si, 
esterilizada em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização, validade e 
registro no MS 

 Material 
médico  

   

246 100 
Embalagem 
com 01 par 

Luva cirúrgica - tamanho: 8; lubrificação: sem 
pó; em látex natural, esterilizada pelo processo 
de raio gama cobalto 60, superfície 
antiderrapante, cor branca natural, sem pó, 
espessura media 0.21mm, 280mm de 
comprimento. Numeração de acordo com o 
padrão nacional, número impresso na luva, 
embalada em par, em envelope marcando mão 
direita e esquerda, dobrado sobre si, 
esterilizada em papel grau cirúrgico com 
abertura em pétala, com dados de 
identificação, tipo de esterilização, validade e 
registro no MS. Unidade. 

 Material 
médico  

   

247 2.000 
Caixa com 
100 luvas 

Luva de procedimento, descartável, não estéril 
- tamanho: EXTRA PEQUENA; matéria-prima: 
látex ; na embalagem deverá constar data de 
fabricação, validade e número de e registro no 
MS. Caixa com 100 Luvas 

 Material 
médico  

   

248 2.000 
Caixa com 
100 luvas 

Luva de procedimento, descartável, não estéril 
- tamanho: GRANDE; matéria-prima: látex ; na 
embalagem deverá constar data de fabricação, 
validade e número de e registro no MS. Caixa 
com 100 Luvas 

 Material 
médico  

   

249 2.000 
Caixa com 
100 luvas 

Luva de procedimento, descartável, não estéril 
- tamanho: GRANDE; matéria-prima: látex com 
poliuretano; luva com baixa proteína (para 
limites inferiores a 50 microgramas por 
unidade) totalmente isenta de pó (processo de 
polímeros ao látex) ambidestra, hipoalergenica, 
microtextura, antiderrapante com 
empunhadeira justa. Na embalagem deverá 
constar data de fabricação, validade e número 
de lote e registro no MS. Caixa com 100 luvas. 

 Material 
médico  

   

250 2.000 
Caixa com 
100 luvas 

Luva de procedimento, descartável, não estéril 
- tamanho: MÉDIA; matéria-prima: látex ; na 
embalagem deverá constar data de fabricação, 
validade e número de e registro no MS. Caixa 
com 100 Luvas 

 Material 
médico  

   

251 2.000 
Caixa com 
100 luvas 

Luva de procedimento, descartável, não estéril 
- tamanho: PEQUENA; matéria-prima: látex ; 
na embalagem deverá constar data de 
fabricação, validade e número de e registro no 
MS. Caixa com 100 Luvas 

 Material 
médico  
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252 3 Unidade 

Maca - estrutura: em aço inox tubular; leito: 
removível; componentes (1): sem grades de 
proteção; componentes (2): possuir rebaixo de 
declive p/ escorrimento de liquido; 
componentes (3): sem suporte para soro; 
dimensões aproximadas: 2,00 x 0,60 x 0,80 (c x 
l x a); com colchão encapado em colvim nas 
mesmas proporções. Unidade. 

 Material 
médico  

   

253 100 Unidade 

Máscara descartável simples é confeccionada 
em TNT – tecido não-tecido 100% de 
polipropileno do tipo agulhado com 40 gr/m2. 
Dispõe lateralmente dois elásticos do tipo roliço 
recobertos com algodão, que se destinam ao 
apoio e a ajustes à face e que se prendem 
atrás da orelha de usuários. Caixa com 100 
Unidades. 

 Material 
médico  

   

254 50 Unidade 

Máscara facial para nebulização - matéria-
prima: PVC transparente, atóxico; com presilha 
elástica, válvula de escape; tamanho: infantil; 
finalidade: macro nebulização. Unidade. 

 Material 
médico  

   

255 50 Unidade 

Máscara facial para nebulização - matéria-
prima: PVC transparente, atóxico;com presilha 
elástica, válvula de escape; tamanho: adulto; 
finalidade: macro nebulização. Unidade. 

 Material 
médico  

   

256 6 Unidade 

Mesa de Mayo - estrutura: aço inox AISI 304; 
02 pés tipo garfo achatados para encaixe; 
bandeja: bordas arredondadas e abauladas em 
aço inox; medidas: 50cm x 35cm x 135cm(c x l 
x a), com 02 rodízios de 3 polegadas, 
termoplástico, anti-ruido; bandeja com altura 
regulável, sendo altura mínima 90cm e a 
máxima 135cm, através de roldana, bandeja 
deve permitir o perfeito encaixe ao suporte. 
Admite a variação de 5 por cento nas medidas 
da bandeja. Unidade. 

 Material 
médico  

   

257 2 Unidade 

Mesa ginecológica para realização de exames 
clínicos; matéria-prima: aço inoxidável; 
estrutura: dividida 3 seções: dorso, assento e 
pernas; movimentos: trendelemburg no leito; 
regulagem: lateral; componentes: porta coxas, 
gaveta coletora e suporte para cuba; 
dimensões: aproximadas: 1,70m x 0,5m x 
0,80m (c x l x a); Leito com estrutura metálica 
com espuma indeformável revestida em na pá 
ou curvim; Estrutura dividida em três seções: 
dorso, assento e pernas; sendo a seção do 
meio fixa  e as outras duas com movimentos 
possuindo regulagem lateral; Possuir 
movimento de trendelemburg no leito; 
acessórios: Porta-coxas estofados e reguláveis; 
01 (uma) gaveta coletora; Suporte para cuba 
em aço inox. Normalização: Certificado de 
registro na ANVISA. Unidade 

 Material 
médico  

   

258 3 Unidade 

Mesa ginecológica, estrutura tubo aço, 
acabamento superficial estrutura esmaltado, 
material leito chapa aço inox, tipo movimento 
assento fixo, encosto e apoio pernas 
reclináveis, pés fixos, material porta-coxas 
estofado, dimensões 1,80 x 0,50 x 0,85m. 

 Material 
médico  

   

259 20 Unidade 

Micronebulizador - aplicação: tratamento de 
doenças respiratórias; mascara: infantil e 
adulto; bocal: plástico atóxico; o inalador e uma 
tecnologia de rede vibratória que transforma 
medicamentos líquidos em aerossol. Taxa de 
nebulização: 0,25 ml/mínimo; tamanho das 
partículas MMAD aproximadamente 5um. 
Dimensões aproximadas: 
(cxlxa)5,1x3,8x10,4cm; capacidade do 
medicamento 7ml no mínimo frequência de 
vibração: 180khz; possui rede vibratória; itens 
inclusos: inalador, recipiente para 
medicamento, mascara infantil e adulto, tampa 

 Material 
médico  
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com rede de malha, adaptador para mascara, 
bolsa para transporte, manual de instruções. 
Alimentação Elétrica 127volts. Unidade. 

260 10 Unidade 

Muleta em estrutura de alumínio (PAR - Diretira 
e esquerda), possuem braçadeira, apoio para o 
braço e um par de ponteira antiderrapante na 
extremidade inferior; com altura regulável. 
Unidade 

Material 
Médico 

   

261 6 Unidade 

Nebulizador/inalador - 4 saídas para 
oxigenoterapia ( gabinete em abs, filtro 
bactericida, compressor médico- odontológico 
isento de óleo, compressor tipo pistão, 
fluxômetro para ar comprimido,motor 110v, 
freqüência 70 l/min 

Material 
Médico 

   

262 50 Unidade. 

Óculos de segurança de proteção individual - 
matéria-prima: policarbonato incolor;lente: em 
policarbonato; abas: de proteção lateral e 
superior; alças: com ajuste através de elástico; 
óculos de segurança, modelo de sobrepor, 
constituído de visor confeccionado em  
policarbonato  incolor, com ponte nasal e 
proteção lateral e superior injetada na mesma 
peça, com quatro  orifícios na parte superior 
sendo dois na parte frontal e um em cada 
extremidade. Certificado de aprovação do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Unidade. 

 Material 
médico  

   

263 10 Unidade 

Oftalmoscópio - componentes (1): cabo em aço 
inoxidável ou metálico; componentes (2): lentes 
mínimo de 18 lentes; componentes (3): sistema 
de iluminação com lâmpada de LED; 
componentes (4): foco faixa mínima de -20 a 20 
dioptrias; componentes (5): seleção de no 
mínimo 3 tipos de abertura; componentes (6): 
filtro mínimo de 2 azul e verde/livre vermelho; 
alimentação: pilhas e/ou bateria; acessórios: 01 
conjunto de pilhas ou baterias recarregáveis. 
Unidade. 

 Material 
médico  

   

264 20 Unidade 

Óleo de girassol - produto para uso tópico, 
adulto e pediátrico, contendo triglicerídeos de 
ácidos cáprico e caprílico, óleo de girassol 
clarificado, lecitina, palmitato de retinol, acetato 
de tocoferol, alfa-tocorerol, hipoalegenico, 
loção oleosa, frasco 200 ml. 

 Material 
médico  

   

265 10 Unidade 

Otoscópio - tipo: adulto/pediátrico; alimentação: 
a pilha ou baterias recarregaveis; componentes 
(1): cabeçote para espéculos com lâmpada; 
componentes (2): sistema de iluminação com 
lâmpada halógena; componentes (3): visor 
articulado ao cabeçote e móvel; componentes 
(4): regulagem de intensidade luminosa no 
próprio punho; componentes (5): do otoscopio 
e encaixe para visor sobressalente. Unidade. 

 Material 
médico  

   

266 10 Unidade 

Otoscópio de Led – instrumento com 
transmissão da luz por fibra óptica para 
diagnósticos médicos, visualização e exames 
não invasivos do ouvido interno e externo com 
as seguintes características mínimas: cabeçote 
em abs aço inox resistente a impactos; para ser 
usado com espéculos de ouvido reutilizáveis ou 
descartáveis nos tamanhos 2,5mm, 3,0 mm 
4,0mm e 5,0mm com superfície lisa, 
proporcionando conforto para o paciente; cabo 
em metal tipo aa, com revestimento 
termoplástico; deverá possuir transmissão de 
luz por fibra óptica; lâmpada led 2,5 v de fácil 
substituição e de longa duração; acionamento 
através de botão liga/desliga. Acompanha o 
produto: mínimo 07 espéculos descartáveis nas 
dimensões: 2,5 mm, 3,0mm 4,0mm e 5,0mm e 
estojo para acondicionamento e 01 lâmpada 
reserva. 

 Material 
médico  

   

267 6 Unidade 
Oximetro de dedo; alimentação: pilhas de uso 
comum; dispositivo medico utilizado para 
verificação continua da saturação periférica de 

Material 
Médico 
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oxigênio no sangue (SPO2) e frequência 
cardíaca, de forma não-invasiva. Paciente 
adulto ou pediátrico. Portátil. Visor em LCD, 
LED ou OLED com luz de fundo que permita a 
visualização das informações mesmo no 
escuro. O display deve utilizar o idioma 
português. Indicação simultânea de SPO2 e 
frequência cardíaca. Dispositivo para ligar e/ou 
acionamento automático com inserção do 
dedo. Desligamento automático após 
inatividade ou retirada do dedo. Faixa de 
medição de saturação de oxigênio: devera ler, 
no mínimo, o intervalo de 75% a 99%, com 
desvio máximo de +/- 3%. Faixa de medição de 
frequência cardíaca: devera ler no mínimo o 
intervalo de 30 a 235 BPM, com desvio máximo 
de +/- 3BPM.o display devera exibir, no 
mínimo, os valores correspondentes a 
frequência cardíaca e spo2. Devera possuir 
indicador de baixa voltagem (bateria fraca) e 
função de alarme. Autonomia de uso continuo 
de, no mínimo, 12(doze) horas. Grau de 
proteção contra penetração de agua, no 
mínimo: IPX1. Operação por meio de pilhas de 
uso comum que deverão acompanhar o 
equipamento. Acessórios: pilhas de uso comum 
nas quantidades necessárias para o 
funcionamento do equipamento; estojo, bolsa 
ou capa para acondicionamento do 
equipamento, tira de suporte do equipamento 
para pendura-lo ao pescoço. Registro na 
ANVISA. Unidade. 

268 10 Unidade 
Papagaio em aço inox com capacidade de 
armazenamento de 1000 ml. Unidade. 

 Material 
médico  

   

269 20 Unidade 
Papaína - dosagem 6%, forma farmacêuticaem 
creme, bisnaga 60g. 

 Material 
médico  

   

270 20 Unidade 
Papaína - dosagem 10%, forma 
farmacêuticaem creme, bisnaga 60g. 

 Material 
médico  

   

271 10 Unidade 

Papaína em pó 100% natural – extrato de fruta, 
em pó, 100% natural enzima papaína, 
aparência laranja para amarelo, solubilidade 
não inferior a 95%, embalagem 1Kg. 

 Material 
médico  

   

272 10 Unidade 
Pêra de silicone pequena para eletrodo 
cardiológico. Unidade. 

 Material 
médico  

   

273 10 Unidade 
Porta agulha Mayo com ponta de vídea 14cm; 
em aço inox. 

 Material 
médico  

   

274 50 Unidade 
Povidine, solução degermante 10 mg/ml em 
iodo. Embalagem: frasco com 1.000ml. 

 Material 
médico  

   

275 50 Unidade 
Povidine, solução tópico 10 mg/ml em iodo. 
Embalagem: frasco com 1.000ml. 

 Material 
médico  

   

276 1.000 Unidade 

Preservativo feminino, confeccionado em 
poliuretano ou outro material biocompativel, 
com lubrificante à base de silicone em 
quantidade suficiente para facilitar a sua 
colocação. De formato tubular anatômico, com 
extremidade proximal fechada. A extremidade 
distal em formato circular, aberta, apresenta 
bainha com anel flexível, para ajustar-se ao 
colo uterino. Texturas finas,regulares, 
homogêneas e livres de qualquer defeito 
prejudicial a sua utilização. Embalagem 
individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permita a abertura e a transferência 
com técnica asséptica, trazendo externamente 
os dados de identificação, procedência, número 
de lote, data de fabricação, prazo de validade 
enúmero de registro no Ministério da Saúde. 
Unidade. 

 Material 
médico  
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277 10.000 Unidade 

Preservativo masculino - matéria-prima: látex; 
sem lubrificação; com largura nominal 
aproximada de 52mm, comprimento 
aproximado de 180mm; na embalagem deverá 
constar a data da fabricação e da validade, 
número do lote e informações e advertências. 
Unidade. 

 Material 
médico  

   

278 50 Tubo 

Protetor cutâneo – aspecto físico em creme, 
composição parafina, trietanolina, petrolato, 
glicerol e outros, uso tipo barreira protetora, 
bisnaga 60ml. 

 Material 
médico  

   

279 100 Unidade 
Punch dermatológico estéril descartável; lâmina 
circular afiada acoplada à haste plástica; 
diâmetro 2mm; para biópsia cutânea. 

 Material 
médico  

   

280 100 Unidade 
Punch dermatológico estéril descartável; lâmina 
circular afiada acoplada à haste plástica; 
diâmetro 3mm; para biópsia cutânea. 

 Material 
médico  

   

281 100 Unidade 
Punch dermatológico estéril descartável; lâmina 
circular afiada acoplada à haste plástica; 
diâmetro 4mm; para biópsia cutânea. 

 Material 
médico  

   

282 100 Unidade 
Punch dermatológico estéril descartável; lâmina 
circular afiada acoplada à haste plástica; 
diâmetro 5mm; para biópsia cutânea. 

 Material 
médico  

   

283 100 Unidade 
Punch dermatológico estéril descartável; lâmina 
circular afiada acoplada à haste plástica; 
diâmetro 6mm; para biópsia cutânea. 

 Material 
médico  

   

284 10 Unidade 

Régua antropométrica pediátrica; madeira 
marfim, escala de 100cm, graduação em 
milímetro numeradas a cada centímetro com 
marcador removível. 

 Material 
médico  

   

285 200 Unidade 
Ringer com lactato; frasco com 500ml; sistema 
fechado injetável. Unidade. 

 Material 
médico  

   

286 100 
Pacote com 

100 
unidades 

Saco plástico para resíduos infectante leitosos 
100l com 50 unidades (alta qualidade, 
constituído de polietileno de alta densidade 
(pead), virgem,solda de fundo é de tipo 
estrela,contínua, homogênea e uniforme , de 
acordo com as normas técnicas 9191 da abnt) 

 Material 
médico  

   

287 100 
Pacote com 

100 
unidades 

Saco plástico para resíduos infectante leitosos 
30l com 50 unidades (alta qualidade, 
constituído de polietileno de alta densidade 
(pead), virgem,solda de fundo é de tipo 
estrela,contínua, homogênea e uniforme , de 
acordo com as normas técnicas 9191 da abnt) 

 Material 
médico  

   

288 100 
Pacote com 

100 
unidades 

Saco plástico para resíduos infectante leitosos 
50l com 50 unidades (alta qualidade, 
constituído de polietileno de alta densidade 
(pead), virgem,solda de fundo é de tipo 
estrela,contínua, homogênea e uniforme , de 
acordo com as normas técnicas 9191 da abnt) 

 Material 
médico  

   

289 1.000 Unidade 
SCALP - dispositivo para infusão intravenosa nº 
19. Unidade. 

 Material 
médico  

   

290 1.000 Unidade 
SCALP - dispositivo para infusão intravenosa nº 
21. Unidade. 

 Material 
médico  

   

291 1.000 Unidade 
SCALP - dispositivo para infusão intravenosa nº 
23. Unidade. 

 Material 
médico  

   

292 1.000 Unidade 
SCALP - dispositivo para infusão intravenosa nº 
25. Unidade. 

 Material 
médico  

   

293 1.000 Unidade 
SCALP - dispositivo para infusão intravenosa nº 
27. Unidade. 

 Material 
médico  

   

294 3 Unidade 

Seladora - tipo: elétrica; alimentação: 110/220 
volts; finalidade: lacrar embalagem de plástico, 
PVC ou polietileno;com solda mínima de 40 
cm; controle eletrônico de temperatura da solda 
tempo de solda regulado eletronicamente de 0 
a 5 segundos; variação de 1 a 60 golpes por 
minuto ou com acionamento a pedal; sistema 
de solda dupla através de lamina de niquel-
cromo; de pedal ou automática; plataforma 
ajustável para sustentação de produtos 
pesados. Unidade. 

 Material 
médico  
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295 5.000 Unidade 
Seringa descartável com capacidade de 1,0 ml 
com trava de segurança com agulha. Unidade. 

 Material 
médico  

   

296 5.000 Unidade 
Seringa descartável com capacidade de 10 ml 
com trava de segurança sem agulha. Unidade. 

 Material 
médico  

   

297 5.000 Unidade 
Seringa descartável com capacidade de 20 ml 
com trava de segurança sem agulha. Unidade. 

 Material 
médico  

   

298 5.000 Unidade 
Seringa descartável com capacidade de 3,0 ml 
com trava de segurança sem agulha. Unidade. 

 Material 
médico  

   

299 5.000 Unidade 
Seringa descartável com capacidade de 5,0 ml 
com trava de segurança sem agulha. Unidade. 

 Material 
médico  

   

300 5.000 Unidade 
Seringa descartável 1 ml sem trava, com 
agulha 13x4,5, matéria prima plástico, unidade 

 Material 
médico  

   

301 5.000 Unidade 
Seringa descartável 3 ml sem trava, sem 
agulha, matéria prima plástico, unidade 

 Material 
médico  

   

302 5.000 Unidade 
Seringa descartável 5 ml sem trava, sem 
agulha, matéria prima plástico, unidade 

 Material 
médico  

   

303 5.000 Unidade 
Seringa descartável 10 ml sem trava, sem 
agulha, matéria prima plástico, unidade 

 Material 
médico  

   

304 5.000 Unidade 
Seringa descartável com sistema luer lock com 
capacidade de 10,0 ml sem agulha. Unidade. 

 Material 
médico  

   

305 2.000 Unidade 
Seringa descartável com sistema luer lock com 
capacidade de 20,0 ml sem agulha. Unidade. 

 Material 
médico  

   

306 5.000 Unidade 
Seringa descartável com sistema luer lock com 
capacidade de 3,0 ml sem agulha. Unidade. 

 Material 
médico  

   

307 5.000 Unidade 
Seringa descartável com sistema luer lock com 
capacidade de 5,0 ml sem agulha. Unidade. 

 Material 
médico  

   

308 5.000 Unidade 
Seringa para insulina descartável de 0,5 ml 
com trava de segurança; matéria-prima: 
plástico, com agulha 8mm x 0,30mm. Unidade. 

 Material 
médico  

   

309 5.000 Unidade 
Seringa para insulina descartável de 1 ml com 
trava de segurança; matéria-prima: plástico, 
com agulha 13mm x 0,38mm. Unidade. 

 Material 
médico  

   

310 4 Unidade 

Sistema portátil oxigênio para suprir o paciente 
de oxigênio; capacidade: 03(três) litros; 
componentes (1): cilindro, fluxometro, 
manômetro; componentes (2): conexões, 
mascara, umidificador; componentes (3): 
sistema de válvula reguladora de pressão. 
Unidade. 

 Material 
médico  

   

311 20 Unidade 

Solução de formol 10% - tamponada para 
preservação celular tecidual para biópsia, para 
o transporte e armazenamento de biópsias, 
frasco 1 L 

 Material 
médico  

   

312 20 Unidade 
Sonda de Foley 2 vias; capacidade do balão: 
5ml; número: 12; matéria-prima: borracha 
natural, siliconizada. Unidade. 

 Material 
médico  

   

313 20 Unidade 
Sonda de Foley 2 vias; capacidade do balão: 
5ml; número: 14; matéria-prima: borracha 
natural, siliconizada. Unidade. 

 Material 
médico  

   

314 20 Unidade 
Sonda de Foley 2 vias; capacidade do balão: 
5ml; número: 16; matéria-prima: borracha 
natural, siliconizada. Unidade. 

 Material 
médico  

   

315 20 Unidade 
Sonda de Foley 2 vias; capacidade do balão: 
5ml; número: 18; matéria-prima: borracha 
natural, siliconizada. Unidade. 

 Material 
médico  
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316 20 Unidade 
Sonda de Foley 2 vias; capacidade do balão: 
5ml; número: 20; matéria-prima: borracha 
natural, siliconizada. Unidade. 

 Material 
médico  

   

317 20.000 Unidade 

Sonda uretral lubrificada; número: 06; matéria-
prima: polivinil atóxico; sonda uretral 
lubrificada, siliconizada, maleável, 
transparente, orifício lateral, conector universal.  
Embalagem individual estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala. Unidade. 

 Material 
médico  

   

318 20.000 Unidade 

Sonda uretral lubrificada; número: 08; matéria-
prima: polivinil atóxico; sonda uretral 
lubrificada, siliconizada, maleável, 
transparente, orifício lateral, conector universal.  
Embalagem individual estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala. Unidade. 

 Material 
médico  

   

319 20.000 Unidade 

Sonda uretral lubrificada; número: 10; matéria-
prima: polivinil atóxico; sonda uretral 
lubrificada, siliconizada, maleável, 
transparente, orifício lateral, conector universal.  
Embalagem individual estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala. Unidade. 

 Material 
médico  

   

320 20.000 Unidade 

Sonda uretral lubrificada; número: 12; matéria-
prima: polivinil atóxico; sonda uretral 
lubrificada, siliconizada, maleável, 
transparente, orifício lateral, conector universal.  
Embalagem individual estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala. Unidade. 

 Material 
médico  

   

321 20.000 Unidade 

Sonda uretral lubrificada; número: 14; matéria-
prima: polivinil atóxico; sonda uretral 
lubrificada, siliconizada, maleável, 
transparente, orifício lateral, conector universal.  
Embalagem individual estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala. Unidade. 

 Material 
médico  

   

322 20.000 Unidade 

Sonda uretral lubrificada; número: 16; matéria-
prima: polivinil atóxico; sonda uretral 
lubrificada, siliconizada, maleável, 
transparente, orifício lateral, conector universal.  
Embalagem individual estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala. Unidade. 

 Material 
médico  

   

323 5 Unidade 

Suporte para membros (tipo pedicure); matéria-
prima: aço inoxidável; com ajuste de altura; 
estofado em espuma revestida em couvim; pés 
emborachadas. Unidade. 

 Material 
médico  

   

324 5 Unidade 

Suporte para soro com haste em aço cromada 
altura regulável; gancho: 2 ganchos; dimensão: 
coluna em tubo aço de 22,22 x 1,2mm; tipo: 
porta soro regulável, tripe em aço inoxidável 
emborrachado. Unidade. 

 Material 
médico  

   

325 6 Unidade 
Tambor para gazes e algodão confeccionado 
em Aço Inox medindo 16x14. Unidade. 

 Material 
médico  

   

326 6 Unidade 
Tambor para gazes e algodão confeccionado 
em Aço Inox medindo 20x16. Unidade. 

 Material 
médico  

   

327 10 Unidade 
Tentacânula 15cm em aço inoxidável; 
embalado individualmente. 

 Material 
médico  

   

328 60 Unidade 

Termômetro digital clínico com memória da 
última temperatura, desliga automaticamente; 
apresenta a aferição da temperatura em 
aproximadamente 1 minuto; visor de cristal 
líquido e com efeito sonoro; desliga 
automaticamente. Unidade. 

 Material 
médico  

   

329 10 Unidade 

Termômetro químico clínico analógico; modelo 
tradicional em vidro, com ampla escala de fácil 
visualização; unidade de medida em Celsius 
com faixa variável de tempetaruda de 35° a 
40°. Unidade. 

 Material 
médico  

   

330 500 Caixa 
Tira reagente compatível com Glicosimetro 
Accu Chek. Caixa com 50 Unidades. 

 Material 
médico  
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331 500 
Pacote com 
1000 folhas 

Toalha de papel - tipo: crepado; apresentação: 
interfolhas 2 dobras; medidas: 22cm x 20cm 
(variação de ate -/+ 10%); qualidade: primeira 
qualidade; cor: branca. Paconte com 1000 
Folhas 

 Material 
médico  

   

332 100 Pacote 

Touca – matéria-prima: não tecido; tipo: 
descartável; a base de fibras de viscose, 
gramatura mínima de 20 gr/m2, micro 
perfurada, ajustável a qualquer tamanho de 
cabeça, com elástico confortável em todo o 
perímetro da touca, medindo 45cm (+/-5cm) de 
diâmetro, cor branca. Pacote com 100 
Unidades 

 Material 
médico  

   

333 20 Unidade Umidificador para válvula de oxigênio. Unidade. 
 Material 
médico  

   

334 10 Unidade 
Válvula reguladora de oxigênio + Fluxômetro. 
Unidade. 

 Material 
médico  

   

335 5 Unidade 
Fosfato de Zinco Cimento em pó;. Frasco com 
28 Gramas. Unidade 

 Material 
Odontológico  

   

336 50 Unidade 

Ácido fosfórico 37% uso odonto - aplicação: 
condicionamento de esmalte e dentina; 
apresentação: gel; frasco tipo seringa com no 
mínimo 2,5 ml. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

337 50 Unidade 

Adesivo autocondicionante para esmalte e 
dentina e a penetração dos monômeros 
resinosos são realizados sem as etapas de 
condicionamento e lavagem. Frasco com no 
mínimo 06g. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

338 20 Unidade 

Afastador de Minessota; material: aço; usado 
para afastar tecidos moles durante os 
procedimentos cirúrgicos; não cortante. 
Unidade 

 Material 
Odontológico  

   

339 100 Caixa 
Agulha gengival Tamanho: Curta. Caixa com 
100 unidades. 

 Material 
Odontológico  

   

340 100 Caixa 
Agulha gengival Tamanho: Extra-Curta. Caixa 
com 100 unidades. 

 Material 
Odontológico  

   

341 100 Caixa 
Agulha gengival Tamanho: Longa. Caixa com 
100 unidades. 

 Material 
Odontológico  

   

342 20 Unidade 
Alavanca médica - tipo: seldin; Nº 02; reta; 
matéria-prima: aço inox. Unidade 

 Material 
Odontológico  

   

343 500 Pct 
Algodão rolete n° 02; matéria-prima: 100% 
algodão. Pacote com 100 unidades. 

 Material 
Odontológico  

   

344 500 Pct 
Algodão rolete n° 01; matéria-prima: 100% 
algodão. Pacote com 100 unidades. 

 Material 
Odontológico  

   

345 200 
Caixa com 

50 
unidades 

Anestésico dentário cloridrato de lidocaína 2% 
com epinefrina 1:100.000.isento de 
metilparabeno. Tubetes de Cristal. Êmbolo 
siliconado. Embalagem com 50 tubetes de 
1,8ml cada, acondicionados em blísters 
lacrados de 10 Tubetes cada. Registro anvisa. 

 Material 
Odontológico  

   

346 200 
Caixa com 

50 
unidades 

Anestésico dentário cloridrato de prilocaína a 
3% com felipressina a 0,054ui. Isento de 
metilparabeno. Acondicionados em tubetes de 
cristal, êmbolos siliconado, embalagem com 50 
tubetes de 1,8ml cada. 

 Material 
Odontológico  

   

347 50 Unidade 

Anestésico tópico em gel hidrossolúvel de alta 
viscosidade e baixa tensão superficial. 
Substância ativa (dcb): benzocaína 200mg\g. 
Embalagem com 12g. Registro Anvisa ( 
embalagem: com 12 g ). 

 Material 
Odontológico  

   

348 4 Unidade 

Aparelho Fotopolimerizador - Indicado para 
Polimerização de Compostos de resina que é 
solidificado pela luz visível e clareamento 
utilizando composto de clareamento 
apropriado; Modos de operação de timer digital. 
Potência mínima de 1500mW/cm2. Bateria de 
Li-ion recarregável. 110v ou bivolt. 

 Material 
Odontológico  

   

349 2 Unidade 
Armário vitrine 2 portas com fechadura 
cilindrica (Yale). Portas, laterais e 4 prateleiras 
em vidro transparente de 3 mm. Estrutura em 

 Material 
Odontológico  
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chapa de no mínimo 1,5 mm, fundo e teto em 
chapa de no mínimo 0,75 mm, totalmente 
pintado e pés em tubo 30x30x1,20 mm com 
ponteiras de borracha - Dimensão aproximada 
do armário: 0,65x0,40x1,45 m. 

350 50 
Pacote com 

100 
unidades 

Babador descartável impermeável para 
paciente tipo top tower. Pacote contendo 100 
unidades. 

 Material 
Odontológico  

   

351 500 Unidade 

Bicarbonato de sódio – uso na profilaxia bucal 
e remoção total da placa bacteriana, uso 
exclusivo profissional, sachê de 40g, carbonato 
hidrogenado de sódio, extrafino. 

 Material 
Odontológico  

   

352 15 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta 
diamantada; AR 1012 

 Material 
Odontológico  

   

353 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta 
diamantada; AR 1014 

 Material 
Odontológico  

   

354 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta 
diamantada; AR 1015 

 Material 
Odontológico  

   

355 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta 
diamantada; AR 1062 

 Material 
Odontológico  

   

356 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta 
diamantada; AR 1090 

 Material 
Odontológico  

   

357 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta 
diamantada; AR 1091 

 Material 
Odontológico  

   

358 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta 
diamantada; AR 1092 

 Material 
Odontológico  

   

359 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta 
diamantada; AR 2067 

 Material 
Odontológico  

   

360 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta 
diamantada; AR 2135 

 Material 
Odontológico  

   

361 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta 
diamantada; AR 2200 

 Material 
Odontológico  

   

362 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta 
diamantada; AR 2214 

 Material 
Odontológico  

   

363 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta 
diamantada; AR 3018 

 Material 
Odontológico  

   

364 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta 
diamantada; AR 3098 

 Material 
Odontológico  

   

365 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta 
diamantada; AR 3118 

 Material 
Odontológico  

   

366 50 Unidade 
Broca odontológica Alta Rotação; ponta 
diamantada; AR 1190ff 

 Material 
Odontológico  

   

367 50 Unidade Broca odontológica Baixa Rotação; BR - CA 2 
 Material 

Odontológico  

   

368 50 Unidade Broca odontológica Baixa Rotação; BR - CA 3 
 Material 

Odontológico  

   

369 50 Unidade Broca odontológica Baixa Rotação; BR - CA 4 
 Material 

Odontológico  

   

370 50 Unidade Broca odontológica Baixa Rotação; BR - CA 6 
 Material 

Odontológico  

   

371 50 Unidade Broca odontológica cirúrgica esférica nº 2 
 Material 

Odontológico  

   

372 50 Unidade Broca odontológica cirúrgica esférica nº 4 
 Material 

Odontológico  

   

373 50 Unidade Broca odontológica cirúrgica Zecria 
 Material 

Odontológico  

   

374 50 Unidade Broca odontológica EndoZ 
 Material 

Odontológico  
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375 50 Unidade Cabo de espelho odontológico. Unidade 
 Material 

Odontológico  

   

376 2 
Kit 

Completo 

Cadeira odontológica completa - composta por 
uma cadeira odontológica, um equipo 
odontológico, uma unidade auxiliar 
odontológica e um refletor odontológico 

 Material 
Odontológico  

   

377 2 Unidade 

Caneta de alta-rotação 60c press button. Peça 
de mão compacta design ergonômico, corpo 
metálico, com tratamento superficial em 
antirreflexo, com excelente durabilidade para 
auto-clavagem. 

 Material 
Odontológico  

   

378 30 Unidade 

Cimento ionômero de vidro tipo: restaurador 
(tipo r); apresentação: liquido; componentes I: 
ácido tartárico ou; componentes II: ácido 
poliacrílico; cor-: incolor; finalidade (1): 
cimentação de peças metálicas; finalidade (2): 
cimentação de pontes protéticas; finalidade (3): 
cimentação de pinos intra radiculares; 
finalidade (4): cimentação de bandas 
ortodônticas; este cimento ionomerico liquido 
deverá ter uma das seguintes composições: 
ácido tartárico + agua; ou acido poliacrilico + 
ácido tartárico + agua. Acompanha conjunto 
dosador de liquido e bula técnica. Na 
embalagem deverá constar data de fabricação, 
validade, número de lote, marca comercial e 
recomendações para armazenamento. 
Registrono MS/ANVISA. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

379 30 Unidade 

Cimento ionômero de vidro tipo: 
restaurador(tipo r); apresentação: pó, (cor u ou 
a3); componentes I: silicato, alumínio, flúor, 
pigmentos, prata ou; componentes II: silicato de 
estrôncio/alumínio, ácido poliacrilico; cor-: u ou 
a3; finalidade (1): restaurações em dentes 
decíduos; finalidade (2): restaurações 
temporárias em cavidades extensas; finalidade 
(3): restaurações provisórias em dentes 
permanentes; finalidade (4): pequenas 
restaurações classe i -dentes permanentes; 
devera ter uma das seguintes composições: 
composição I: silicato, alumínio, flúor, prata, 
vidro e pigmentos ou composição II: silicato de 
estrôncio e alumínio,  ácido poliacrilico 
desidratado e oxido de ferro. Ou vidro de 
fluorsilicato de estrôncio, alumínio, lantânio e 
pigmentos.  Acompanha colher medidora de 
pó. Na embalagem deverá constar a data de 
fabricação, validade, numero do lote, marca 
comercial e recomendações 
dearmazenamento. Registro M.S/ ANVISA. 
acompanha colher medidora de pó. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

380 30 Unidade 

Cimento odontológico - aplicação: forração de 
cavidades; proteção tecidos pulpares; 
composição: hidróxido de cálcio radiopaco; 
apresentação: pasta base (13g)+pasta 
catalizadora(11g)+bloco; cor: marfim. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

381 10 Unidade 

Cimento odontológico - aplicação: material 
restaurador intermediário; composição: 
eugenol+ ácido acético; apresentação: frasco 
de liquido com 15 ml; cor: incolor; cimento 
indicado para restaurações de longa espera e 
forramento de cavidades. Na embalagem 
deverá constar data de fabricação, validade 
número do lote, marca comercial, procedência 
de fabricação e recomendações para 
armazenamento. Registro no M.S/ANVISA. 
Acompanha dosado de liquido e bula técnica. 
Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

382 50 Unidade 

Cimento odontológico - aplicação: material 
restaurador intermediário; composição: oxido 
de zinco + poli metacrilato de metila; 
apresentação: frasco de pó; cor: marfim; 

 Material 
Odontológico  
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material composto de oxido de zinco, poli 
metacrilato de metila, na embalagem deverá 
constar data de fabricação, validade e número 
de lote. Acompanha bula técnica e medidor de 
pó. ter registro ANVISA. Unidade. 

383 30 Unidade 

Cimento odontológico fotopolimerizável - 
cimento hidróxido de cálcio fotopolimerizável na 
cor dentina; embalagem em seringa de 2G com 
3 bicos aplicadores. Material pronto para uso. 

 Material 
Odontológico  

   

384 10 Unidade 
Cimento Provisório Pulpo San Líquido. Frasco 
com 20 ml. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

385 10 Unidade 
Cimento Provisório Pulpo San Pó. Frasco com 
50 gramas. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

386 2 Unidade 

Contra ângulo - peça de mão compacta, design 
ergonômico, em latão, alumínio e aço inox 
autoclavável /1000 ciclos. Tratamento 
acetinado em cromo antirreflexo. Sistema de 
transmissão apoiado em rolamentos de alta-
precisão. 

 Material 
Odontológico  

   

387 5.000 Unidade 

Creme dental com flúor e micropartículas de 
cálcio, ação bacteriana, registro no Ministério 
da saúde, embalagem deve conter a marca do 
fabricante, peso liquido, data de fabricação e 
prazo de validade. Deve ser aprovado pela 
ABO (Associação Brasileira de Odontologia). 
Bisnaga com 50 gramas. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

388 10 Unidade 
Cunha odonto - tipo: madeira, anatômica; 
finalidade: restaurações amalgama, ionômero 
classes I, III, IV. Unidade 

 Material 
Odontológico  

   

389 10 Unidade 
Curativo alveolar, com própolis (10%), 
iodofórmio (5%), cera de abelha e espessante. 
Registro anvisa. Frasco com 10 gramas. 

 Material 
Odontológico  

   

390 10 Unidade 
Desinfectante para canal Paramono clorofenol 
Canforado. Frasco com 20 ml . Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

391 100 
Embalagem 

com 100 
Envelope Auto-Selante para esterilização 
140x290mm. Com 100 unidades. 

 Material 
Odontológico  

   

392 100 
Embalagem 

com 100 
Envelope Auto-Selante para esterilização 
150x300mm. Com 100 unidades. 

 Material 
Odontológico  

   

393 300 
Embalagem 

com 100 
Envelope Auto-Selante para esterilização 
90x260mm. Com 100 unidades. 

 Material 
Odontológico  

   

394 50 Unidade 
Escova de Robson com cerdas macias e 
brancas, para uso profilático.  

 Material 
Odontológico  

   

395 3.000 Unidade 

Escova dental adulto, cabo reto, cerdas 
macias, cabeça referência 35, com cerdas de 
cabeça arredondadas contendo 32 tufos de 
cerdas, comprimento total de 17 a 20 cm com 
selo de aprovação da ABO (Associação 
Brasileira de Odontologia), embaladas 
individualmente e lacrada. Unidade 

 Material 
Odontológico  

   

396 2.000 Unidade 

Escova dental, infantil, com formato anatômico, 
confeccionada em material atóxico,com cabo 
em polipropileno, medindo entre 1 e 1,3cm de 
largura  e entre 9 e 14,5cm de comprimento. 
Cerdas macias em nylonna cor natural, 
medindo de 0,14 a 0,25mm de diâmetro, 
dispostas em três fileiras,  retas, com pontas 
arredondadas, corte uniforme e 1 a 1,3cm de 
altura, contendo no mínimo  60 cerdas por tufo. 
A área de inserçãodas cerdas deverá  medir de 
2,2 a 2,5cm de comprimento, com 
aproximadamente 8mm de largura  com cantos 
arredondados e conter 27 a 30 tufos. 
Embaladaindividualmente e lacrada. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedênciae selo de 
aprovação da Associação Brasileira de 
Odontologia (A.B.O). Unidade. 

 Material 
Odontológico  
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397 30 Unidade 
Espátula, uso odonto - matéria-prima: aço. 
Número: 01; finalidade: restauração dentes 
anteriores 

 Material 
Odontológico  

   

398 50 Unidade 

Espelho clinico bucal – matéria-prima: aço inox; 
tipo: plano número 05; esterilização: autoclave; 
o material deverá estar de acordo com as 
normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça 
deverá apresentar tratamento térmico integral e 
homogêneo que lhe garanta flexibilidade e 
resistência a corrosão. Conter gravação com 
clara identificação do código do lote de 
fabricação e da marca do fabricante (logotipo 
ou nome). Ter registro na ANVISA. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

399 5.000 Unidade 

Fio dental - sabor: sem sabor; apresentação: 
rolo com 50 metros; na embalagem deverá 
constar a data da fabricação e validade. 
Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

400 50 Unidade 

Fio dental - sabor: sem sabor; apresentação: 
rolo com 500 metros; na embalagem deverá 
constar data de fabricação e validade do 
produto. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

401 500 Unidade 

Fios de sutura uso odonto - tipo: inabsorvível; 
matéria-prima: seda trancada; número: 2.0; 
medidas: 45cm; agulha: com agulha círculo 1/8, 
triangular, de 2,0cm; embalagem estéril em 
papel grau cirúrgico com abertura em pétala, 
com dados de identificação. Unidade 

 Material 
Odontológico  

   

402 400 Unidade 

Fios de sutura uso odonto - tipo: inabsorvível; 
matéria-prima: seda trancada; número: 3.0; 
medidas: 45 cm; agulha: com agulha 1/2 
círculo, triangular, de 2,0cm; embalagem estéril 
em papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com dados de identificação. Unidade  

 Material 
Odontológico  

   

403 10 Unidade 

Flúor gel uso odonto; tipo: neutro; 
concentração: 2%; sabor: menta; na 
embalagem deverá constar data de fabricação, 
validade e número do lote. Ter registro no 
MS/ANVISA. Frasco com 200 ml. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

404 50 Unidade 

Flúor solução líquida uso odonto; tipo: neutro; 
concentração: 2%; sabor: menta; na 
embalagem deverá constar data de fabricação, 
validade e número do lote. Ter registro no 
MS/ANVISA. Frasco com 200 ml. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

405 20 Unidade 
Forceps uso odontológico - tipo: adulto; matéria 
prima: aço inox; número: 27. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

406 20 Unidade 
Hidróxido de Cálcio PA. Frasco com 10g. 
Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

407 2 Unidade 

Jato de bicarbonato: Peça de mão do jato de 
bicarbonato: removível e autoclavável -difusor 
concêntrico que efetua a mistura de ar + água 
+ bicarbonato a uma pequena distância da 
ponta, evitando entupimento da mesma; tampa 
do reservatório de bicarbonato transparente e 
de fácil acesso e limpeza. 

 Material 
Odontológico  

   

408 50 Unidade 
Kit Polimento de resina borracha c/ 07 pontas. 
Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

409 10 
Caixa com 

05 
unidades 

Limas para canal radicular número 10. Aço 
flexível. Caixa com 5 unidades. 

 Material 
Odontológico  

   

410 30 Unidade 
Lixa de acabamento e polimento adontologico 
medindo aproximadamente 10 m x 05 mm. 
Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

411 20 Unidade 

Matriz uso odonto - apresentação: rolo 0,05 x 5 
x 500 mm; matéria-prima: aço inox; aplicação: 
isolamento de dentes; na embalagem deverá 
constar data de fabricação, validade, número 
do lote, marca comercial. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

412 20 Unidade 

Matriz uso odonto - apresentação: rolo 0,05 x 7 
x 500 mm; matéria-prima: aço inox; aplicação: 
isolamento de dentes; na embalagem deverá 
constar data de fabricação, validade, número 

 Material 
Odontológico  
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do lote, marca comercial. Unidade. 

413 30 Unidade 
Microaplicador odontológico descartável de 
verniz, ácido e adesivos. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

414 2 Unidade 

Micromotor - peça de mão com design 
ergonômico. Corpo metálico com tratamento 
superficial e cromado antirreflexo, motor 
apoiado em rolamentos propiciando baixo nível 
de ruídos, regulagem de rotação nos sentidos 
horário e anti-horário. 

 Material 
Odontológico  

   

415 3 Unidade 

Mocho odontológico – mocho giratório a gás 
anatômico; assento e encosto anatômico com 
espuma injetada de alta densidade, 
revestimento em carano lavável, base com 5 
pés confeccionada em nylon injetado e 
reduzidos giratórios, ajuste de altura através de 
sistema a gás acionado através de alavanca 
lateral, altura regulável de 50 a 60 cm. 
Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

416 20 Unidade 
Óleo Lubrificante para instrumentos 
odontológicos de Alta Rotação. Frasco com 
200 ml. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

417 20 
Pacote com 

12 
unidades 

Papel carbono odontológico dupla face, usado 
para marcação de pontos oclusais em 
restaurações. Pacote com 12 unidades. 

 Material 
Odontológico  

   

418 10 Unidade 
Paramonoclorofenol canforado. Para 
desinfecção de canal radicular, frasco de 20 ml. 

 Material 
Odontológico  

   

419 10 Unidade 

Pasta odontológica abrasiva, anti-séptica e 
branqueadora utilizada para a remoção de 
manchas superficiais e placa bacteriana da 
superfície dos dentes. Bisnaga/pote com 90 
gramas. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

420 10 Unidade 
Pinça porta-agulha uso odonto - matéria prima: 
aço inox; tipo: mathieu c/ ponta de widia; 
medida: 14cm. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

421 50 Unidade Pinças para algodão - odontológico. Unidade. 
 Material 

Odontológico  

   

422 5 Unidade 

Pó abrasivo extra fino de cor acinzentada, de 
baixa densidade e peso. Utilizada na limpeza e 
polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, 
amálgama e resina acrílica. - Frasco com 100 
gramas. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

423 500 
Pacote com 

40 
unidades 

Ponta sugador/cânula descartável colorido uso 
odonto- material: PVC macio atóxico;para 
sucção de líquidos; embalagem com 40 
unidades. 

 Material 
Odontológico  

   

424 15 Unidade 

Ponta Ultrassônica Periodontia T1-S; 
compatível com aparelho Schuster; Indicado 
para remoção de tártaro supra gengival em 
toda a superfície do dente e região interdental - 
Potência: 70% (MÉDIA ALTA); Uso com 
refrigeração. Autoclavável; Unidade 

 Material 
Odontológico  

   

425 15 Unidade 

Ponta Ultrassônica Periodontia T2-S; 
compatível com aparelho Schuster; Indicado 
para remoção de tártaro supra gengival em 
toda a superfície do dente e região interdental - 
Potência: 70% (MÉDIA ALTA); Uso com 
refrigeração. Autoclavável; Unidade 

 Material 
Odontológico  

   

426 15 Unidade 

Ponta Ultrassônica Periodontia T3-S; 
compatível com aparelho Schuster; Indicado 
para remoção de tártaro supra gengival em 
toda a superfície do dente e região interdental - 
Potência: 90% (MÉDIA ALTA); Uso com 
refrigeração. Autoclavável; Unidade 

 Material 
Odontológico  

   

427 10 Unidade 

Porta Algodão - Indicado para 
acondicionamento de gaze, algodão, detritos, 
entre outros. Tamanho 08x10cm; acabamento 
perfeito e livre de rebarbas; pode ser 
esterilizado em estufas e autoclaves após 
limpeza e secagem. Unidade 

 Material 
Odontológico  
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428 10 Unidade 

Pote Dappen de vidro, com espessura mínima 
de 3 mm, sextavado, sem rebarbas, contendo 2 
concavidades, sendo a maior com capacidade 
mínima de 5 ml, e outra com capacidade 
mínima de 2 ml e altura aproximada de 3 cm. 
Horário e anti-horário. 

 Material 
Odontológico  

   

429 20 Unidade 
Resina fluida bulk fill flow foto ativada de baixa 
viscosidade cor natural flow-A3,5. 

 Material 
Odontológico  

   

430 20 Unidade 
Resina fotopolimerizável nano-híbrida; 
embalagem seringa 3,5G; cor A2. 

 Material 
Odontológico  

   

431 20 Unidade 
Resina fotopolimerizável nano-híbrida; 
embalagem seringa 3,5G; cor A3,5B. 

 Material 
Odontológico  

   

432 20 Unidade 
Resina fotopolimerizável nano-híbrida; 
embalagem seringa 3,5G; cor A3,5E. 

 Material 
Odontológico  

   

433 20 Unidade 
Resina fotopolimerizável nano-híbrida; 
embalagem seringa 3,5G; cor A3B. 

 Material 
Odontológico  

   

434 20 Unidade 
Resina fotopolimerizável nano-híbrida; 
embalagem seringa 3,5G; cor A3E. 

 Material 
Odontológico  

   

435 20 Unidade 
Resina posterior P60; embalagem seringa 
3,5G; cor A3,5. 

 Material 
Odontológico  

   

436 5 Unidade 
Revelador de placa líquido. Frasco com 10 ml. 
Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

437 30 Unidade 

Seringa para anestesia, uso odonto – matéria-
prima: aço inox; capacidade volumétrica: .; tipo: 
CARPULE; o material deverá estar de acordo 
com as normas NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. 
A peça deverá apresentar tratamento térmico 
integral e homogêneo que lhe garanta 
flexibilidade e resistência a corrosão. Conter 
gravação com a clara identificação do código 
do lote de fabricação e da marca do fabricante 
(logotipo ou nome). Registro no M.S. Unidade 

 Material 
Odontológico  

   

438 10 Unidade 
Saca broca odontológico universal, para 
canetas de alta rotação; material plástico de 
alta resistência. 

 Material 
Odontológico  

   

439 30 Unidade 
Sindesmotomo uso odonto – matéria-prima: 
aço inox; finalidade: cirurgia odontológica; 
número: 02. Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

440 20 Unidade 

Solução anti-séptica bucal. Contém Gluconato 
de Clorhexidina a 0,12%, agente 
antimicrobiano de amplo espectro, pronta para 
uso, sendo capaz de reduzir significativamente 
o número de microrganismo na saliva, 
imediatamente após o uso; frasco com 500ml. 
Unidade 

 Material 
Odontológico  

   

441 20 Unidade 
Sonda exploradora, uso odonto - matéria prima: 
aço inox; número: 05; tipo: dupla. Unidade 

 Material 
Odontológico  

   

442 10 Unidade 

Sonda Milimetrada Willians; em aço inoxidável; 
indicado para auxiliar os profissionais da saúde 
em procedimentos de diagnósticos 
odontológicos. 

 Material 
Odontológico  

   

443 20 Unidade 
Tesoura cirúrgica - matéria-prima: aço inox; 
tipo: íris; ponta: curva; medida: 11,5 cm. 
Unidade. 

 Material 
Odontológico  

   

444 10 Caixa 

Tira de aço odontologica - tamanho: 6 mm; 
aplicação: remoção de tártaro; composição: 
aço, não abrasiva; acabamento lateral: 
microlaminas circulares uniformes. Caixa com 
12 Unidades. 

 Material 
Odontológico  

   

445 10 Caixa 
Tira de lixa para acabamento e polimento de 
resina (grossa/média) odontológica. Caixa com 
150 unidades.  

 Material 
Odontológico  

   

446 10 Caixa 
Tira de Poliéster odontológico. Caixa com 50 
Unidades. 

 Material 
Odontológico  

   

447 10 Tubo 
Valesina sólida - isola a resina acrílica de 
tecidos bucais. Tubo com 30gr. 

 Material 
Odontológico  
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Valor total:  
Declarações: A empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que: 
 

 Submete-se a todas as condições do edital de pregão presencial nº ___/2020 e seus 
respectivos anexos; 

 Está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação; 

 A entrega dos produtos deverá ser em até cinco (05) dias. 

 A validade da proposta é de 60 dias. 

 Todos os medicamentos devem ser cotados baseando-se no(s) princípio(s) ativo(s) dos 
mesmos, não na nomenclatura do medicamento ético. 
 

_______________, _____ de _____________ de 2020. 
 

Carimbo CNPJ/MF- 
Assinatura e identificação do Representante Legal  

448 20 Unidade Verniz com Flúor; Frasco com 10 ml. Unidade. 
 Material 

Odontológico  
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
A empresa _______________inscrita no CNPJ ou CPF sob on°________________________ , 

com sede  (endereço completo da sede da empresa ou do licitante – pessoa física) declara, sob 

as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que 

CUMPRE todos os requisitos habilitatórios no Pregão Presencial n° 10/2020 do Município de 

Santa Rita do Ituêto - MG, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 

 

 

 

____________, ______ de _____________ de 2020. 

 
 
 

 
(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) 

 (assinatura) 
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ANEXO IV 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº.11/2020 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2020 

(Papel timbrado da empresa) 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaração de Atendimento ao Art. 27, V da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

  

 

...................................................., inscrito no CNPJ n° .............................., por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr(a).............................., portador (a) da Carteira de Identidade n° 

.............................., e do CPF n° ..................................., DECLARA, para fins do dispostos no 

inc. V do art. 27 da Lei n° 8.666, de junho de 1993, acrescido Pela Lei n° 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva; emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

 

 

___________________, ____de ________ de 2020. 

 

 
 
 

(Representante Legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO V 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 11/2020 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2020 

 
 

CREDENCIAMENTO 
 
 

PROCURAÇÃO 
 

 
A ____________(nome da proponente)__________, CNPJ nº ____________, com sede à 

_______________, nº ___, Bairro ________, cidade __________, neste ato representada pelo 

(s) (sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 

civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplo poderes para, junto ao 

Município de Santa Rita do Ituêto – MG, praticar os atos necessários com vistas à participação 

do outorgante no Processo Licitatório Nº.11/2020, na Modalidade Pregão Presencial nº. 

10/2020, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 

especiais para desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e demais 

condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 

quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais 

poderes, dando tudo por bom, firme e valioso. 

 
 

______________, ___ de _________ de _____. 
 

 
 
 

(nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.) 
 (assinatura) 

 
 
 
* Este documento deverá ser apresentado a Pregoeira no momento do Credenciamento, 
acompanhado do ato constitutivo e documento de identidade. 
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ANEXO VI 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº.11/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2020 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

A Empresa _________________________ CNPJ nº. ____________________, Telefone/Fax: (  

)____________, por intermédio de seu representante legal 

_____________________________________, DECLARA, para os fins do disposto nos arts. 42 

a 45 da Lei Complementar nº. 123/06 alterada pela Lei Complementar 147/2014, ser 

microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente. 

 

Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional 

acima mencionada. 

 

____________________, ___ de _________________ de 2020. 

 

 

 
__________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VII 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2020. 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº. 11/2020. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2020 
 
PREÂMBULO 
 
O Município de Santa Rita do Ituêto - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 
______________, com sede na _________ n°. ________, Centro, nesta cidade, CEP: _____ 
neste ato representado pelo Prefeito _____________, (qualificação), portador do CPF sob o nº. 
__________ e RG n. M____________, residente e domiciliado na Rua _________, _____nº - 
Bairro _________ - Santa Rita do Ituêto - MG, adiante denominado simplesmente MUNICÍPIO, 
e de outro lado, a empresa ______________________, também inscrita no CNPJ sob o nº 
___________________ com sede na Rua _____________________ Cidade de 
____________________, neste ato representada por ______________________, portador do 
CPF: ______________, RG: ________________ doravante denominada simplesmente 
COMPROMISSÁRIO, com base no processo de licitação nº 11/2020, Pregão para Registro de 
Preços nº. 10/2020, e de conformidade com Lei Federal nº. 10.520/02; Lei Federal n.º 8.666/93 
e Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, observadas as 
cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA –OBJETO E FINALIDADE – O objeto deste instrumento é o 

Pregão Presencial para Registro de Preços para aquisição parcelada de produtos 
odontológicos, materiais para laboratório, enfermagem e fisioterapia, para complementação dos 
serviços em saúde, por período de 12 meses, visando atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município de Santa Rita do Ituêto/ MG, especificados no quadro abaixo. 
 
 
1.1. A finalidade desta Ata de Registro de Preços é atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde do Município de Santa Rita do Ituêto, na futura aquisição de produtos odontológicos, 
materiais para laboratório, materiais de enfermagem, materiais para fisioterapia, para 
complementação dos serviços em saúde. 
 
1.2. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de doze (12) meses, contados a 
partir da assinatura do Compromisso de Fornecedor. 
 
1.3. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preços é de R$ ________ 
(___________________) correspondente aos itens descritos na planilha abaixo: 
 

ITEM QUANT UNIDADE PRODUTO MARCA UNITARIO TOTAL 

       

       

 TOTAL  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO: A obrigação de fornecimento 
dos produtos previstos no respectivo edital de licitação e proposta comercial, que ficam fazendo 
parte integrante e indissociável do presente instrumento. 
2.1. A fiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO: A vigência da Ata de Registro de Preços é de doze meses, 
durante o prazo de validade deste compromisso, vigorará a ata de registro de preços a ele 
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integrante, período no qual o Compromissário Fornecedor estará obrigado fornecer para o 
Município o objeto deste compromisso, sempre que por ela for exigido, na quantidade 
pretendida e dentro das especificações referidas na cláusula primeira. 
 
CLÁUSULA QUARTA – ACRÉSCIMO: Na hipótese de acréscimo significativo das quantidades 
estimadas do objeto constante da Ata de Registro de Preços, o Compromissário Fornecedor 
deverá providenciar meios para atender o Município. 
 
CLÁUSULA QUINTA – PREFERÊNCIA: O Município não estará obrigado a adquirir do 
Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima dos produtos, objeto do presente 
compromisso, ficando o seu exclusivo critério a definição da quantidade, do momento e da 
forma de fornecimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - VERIFICAÇÃO DOS PREÇOS – O Município de Santa Rita do Ituêto 
poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros fornecedores aquisição dos 
produtos objeto do presente compromisso, vedada, todavia, qualquer contratação destes por 
preços superiores aos que poderiam ser obtidos do Compromissário Fornecedor. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – FORNECIMENTO - Sempre que necessitar, ao longo de todo o período 
de validade da Ata de Registro de Preços o Município convocará o Compromissário Fornecedor 
para que, no prazo de cinco (05) dias úteis, aperfeiçoe os instrumentos por ela pretendidos. 
 
7.1. O fornecimento do objeto desta licitação deverá ser iniciado mediante ordem de 
fornecimento emitida pelo Setor de Compras, contados a partir da assinatura do recebimento da 
mesma, devendo a entrega ser no máximo de cinco (05) dias. Não ocorrendo a entrega do 
produto no prazo estipulado, o fornecedor deverá se justificar perante ao Município que poderá 
prorrogar o prazo por igual período, para que se proceda à entrega dos produtos. 
 
7.2. A entrega dos produtos deverá ser em local em que a Prefeitura oportunamente 
determinar, dentro do limite do Município de Santa Rita do Ituêto - MG, sendo que o local exato 
será indicado na Ordem de Fornecimento pelo Setor de Compras. 
 
7.3. Serão rejeitados pela Administração os produtos que não atenderem ao padrão mínimo de 
qualidade aceitável, sendo que tal condição será conferida pelo Fiscal do Contrato. 
 
7.4. O prazo de validade dos produtos, quando na entrega, deverá ser de no mínimo seis (06) 
meses. A data de fabricação e o prazo de validade dos produtos deverão constar na 
embalagem dos mesmos, sendo que todos os itens licitados deverão ter registro na Anvisa. 
 
CLÁUSULA OITAVA – ORDEM DE FORNECIMENTO - As ordens de fornecimento ou 
instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão consideradas, para todos 
os fins de direito, contratos acessórios ao presente compromisso. 
 
CLÁUSULA NONA - ESPECIFICAÇÕES - As ordens de fornecimento ou instrumento 
equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter: 
9.1. Indicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade financeira certificada 
pela Secretaria da Fazenda; 
 
9.2. Descrição do objeto, quantidade, marca (somente uma) e valor constante da planilha do 
vencedor; 
 
9.3. Local, dia e hora previstos para entrega; 
 
9.4. Assinatura e identificação do requisitante e do ordenador de despesa; 
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9.5. Número de identificação do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços; 
 
9.6. Histórico adequado para garantia de entrega do objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - CONVOCAÇÃO - Será facultada ao Município convocar o 
Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar tantos contratos acessórios de fornecimento 
quantos forem necessárias para o atendimento de suas necessidades, respeitado o disposto na 
cláusula quarta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – NÃO COMPARECIMENTO - O não comparecimento 
injustificado do Compromissário Fornecedor no prazo assinalado na cláusula sétima para o 
aperfeiçoamento do contrato acessório de fornecimento, será considerado como fato 
qualificador da inexecução total do presente compromisso, para os fins previstos na legislação 
em vigor e no presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – Os 
valores do objeto do presente, serão os constantes da proposta do vencedor e os registrados 
na Ata de Registro de Preços. 
 
12.1. O pagamento será feito pelo Município de Santa Rita do Ituêto, em até trinta (30) dias 
após a data do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente acompanhada dos 
documentos que demonstrem a regularidade fiscal do compromissário Fornecedor/Prestador de 
Serviços com a Fazenda Federal, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 
Junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS e CNDT _ Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas, diretamente no Setor de Compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a 
emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, CONTROLE E DA 
REVISÃO DE PREÇOS - Os preços não serão objeto de atualização financeira por via da 
aplicação de qualquer índice de correção monetária, ou mesmo de reajuste de qualquer 
natureza, dentro do prazo de doze (12) meses, salvo alterações na legislação federal ou 
comprovado desequilíbrio financeiro do mercado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORNECIMENTO - O fornecimento do objeto do presente 
compromisso de fornecimento deverão ser realizados pelo Compromissário Fornecedor de 
acordo com ordem de fornecimento, obedecidas às instruções relativas a dia, horário e demais 
condições. 
14.1 - O Compromissário Fornecedor terá 24 (vinte e quatro) horas, contados da retirada da 
Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, para contestá-lo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INSPEÇÕES E TESTES - O custo com as inspeções, testes e 
quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas técnicas existentes, indispensáveis 
para a comprovação da boa execução do compromisso de fornecimento correrão por conta do 
Compromissário Fornecedor.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES –Estando os produtos em desacordo com 
as especificações e condições detalhadas no Edital, na Ata de Registro de Preços e na 
proposta o Compromissário Fornecedor deverá retirá-los do local onde se encontrarem 
armazenadas, no prazo de 24 ( vinte e quatro) horas da comunicação para assim proceder, sob 
pena de configuração da inexecução das obrigações assumidas no presente instrumento, sem 
prejuízo das sanções cabíveis. 
 



 

 92 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG 
 

CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA - SUBCONTRATAÇÃO - Não será admitida, a qualquer título, a 
subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem expressa anuência do 
Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - O atraso na entrega, 
sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5 % do valor do contrato por dia de 
atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - REINCIDÊNCIA - Ocorrendo o atraso no fornecimento por duas 
ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser aplicada será de 0,5% do valor do 
contrato por dia de atraso, limitando-se a 10% (dez por cento). 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA– DA INEXECUÇÃO - A inexecução total ou parcial do presente 
compromisso de fornecimento acarretará na tomada as seguintes sanções contra 
Compromissário Fornecedor: 
20.1. Advertência; 
20.2. Multa; 
20.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo não superior a cinco (05) anos; 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - MULTA - O atraso no fornecimento de qualquer parcela 
do objeto sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora de 0,5% do valor da Ordem 
de Fornecimento, por dia de atraso; 
21.1. O atraso reiterado no fornecimento sujeitará o compromissário à multa de mora de 0,5% 
do valor da Ordem de Fornecimento contrato, por dia de atraso; 
21.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à multa de 
10% do valor total do compromisso do fornecimento; 
21.3. O fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao devido 
sujeitará o compromissário fornecedor a multa de 0,5% do valor total estimado para o presente 
fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido. 
21.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento 
administrativo especifico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla 
defesa, com todos os meios a eles inerentes; 
21.5. As multas são excludentes e independentes e não eximem Compromissário Fornecedor 
da plena execução dos fornecimentos contratados.  
21.6. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento. 
21.7. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo 
representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1º da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA– DEFESA - Será garantido ao Compromissário Fornecedor 
o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de cinco (05) dias úteis, nas hipóteses em 
que se tiver por cabível a aplicação das penalidades previstas neste compromisso. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – RESCISÃO DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 
POR ATO UNILATERAL - A rescisão administrativa do presente compromisso de fornecimento 
por ato unilateral do Município obedecerá ao disposto no parágrafo único do art. 78, da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO - A execução da Ata de Registro de 
Preços será acompanhada e fiscalizada por ______________servidor especialmente 
designados pelo (responsável pelo órgão contratante). 
 
24.1 -a fiscalização será exercida no interesse do Município de Santa Rita do Ituêto - MG e não 
exclui nem reduz a responsabilidade do COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, inclusive 
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perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
24.2 - a fiscalização do Contrato verificará se os materiais foram entregues de acordo com as 
exigências do Edital e seus Anexos, devendo observar: 
24.2.1 - estando os materiais em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser 
atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao setor responsável pelos pagamentos do 
Município de Santa Rita do Ituêto - MG para o devido pagamento; 
24.2.2 - em caso de não conformidade, será lavrado Termo Circunstanciado de Recusa dos 
materiais, que será encaminhado ao COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR para adoção das 
providências que se fizerem necessárias. 
 
24.3 - quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços 
deverão ser prontamente atendidas pelo COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR. 
 
24.4 -Serão rejeitados pela Administração os produtos que não atenderem ao padrão mínimo 
de qualidade aceitável, sendo que tal condição será conferida pelo Fiscal do Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA– VINCULAÇÃO AO EDITAL - Para efeitos obrigacionais 
tanto no Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Registro de Preços nº. ___/2020, 
quanto às propostas nela adjudicadas, bem como a Ata de Registro de Preços, integram o 
presente compromisso de fornecimento, devendo seus termos e condições ser considerados 
como partes integrantes do presente instrumento contratuais. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA– FORO - Para todas as questões pertinentes ao presente 
compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Resplendor/MG, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso de 
fornecimento, em três(03) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas instrumentárias 
para que produza jurídicos e legais efeitos. 
 
Prefeitura de Santa Rita do Ituêto - MG, ___ de __________________ de 2020. 
 

 
Prefeito 

 
 

Compromissário 
Testemunhas: 
1) NOME:___________________________________ CPF:____.____.____-____ 

2) NOME:___________________________________ CPF: ____.____.____-____ 
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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2020 
 
 
 
 

EMPRESA:______________________________________________________ 
 
ENDEREÇO COMPLETO:__________________________________________ 
 
CNPJ/MF DA EMPRESA: __________________________________________ 
 
TELEFONE:________________________FAX:_________________________ 
 
E-MAIL:_________________________________________________________                 
 
Recebi do Município de Santa Rita do Ituêto - MG cópia do Edital do Pregão 
para Registro de Preços nº10/2020, cujos envelopes de Proposta de Preços e 
Documentos de Habilitação serão recebidos pela Pregoeira às _____hs do dia 
___/____/____, na Sede do Município. 
 
 
Prefeitura de Santa Rita do Ituêto - MG,_____ de ___________ de 2020. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura e Carimbo da Empresa 

 
 

Nome Legível: _______________________________________ 
 

 
 


