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    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 

PEDIDO Nº 002/2018 

 
A Prefeitura do Município de Tamarana, mediante o Pregoeiro designado pela 

Portaria nº 587/2017, de 11/12/2017, torna público para conhecimento dos interessados 

que fará realizar, no dia 27 de Fevereiro de 2018, às 09h00, na sede da Prefeitura, 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor Preço Lote, conforme 

descrito neste Edital. 

O procedimento licitatório será regido, integralmente, pela Lei Federal nº 10.520 

de 17/07/2002 e suas alterações e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações, além das condições previstas neste Edital.  

 

I - DO OBJETO 
 

O objeto do presente Edital  consiste na contratação de empresa especializada 

para o fornecimento de materiais hospitalares, saneantes, cosméticos e equipamentos 

para utilização em toda rede de saúde deste Município durante o período de 12 (doze) 

meses a partir da assinatura de contrato, com entregas parceladas, de acordo com a 

necessidade da Autarquia de Saúde, de acordo com a C.I nº 021/2018 Da Secretaria de 

Administração e C.I n.º 032/2018 e Termo de Referência da Autarquia de Saúde do 

Municipio de Tamarana  

 
 II - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Esta licitação está aberta a todas as empresas que se enquadrem no ramo de 

atividade pertinente ao objeto e que atendam as condições exigidas no presente edital. 

   
2.2 - As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas.  

 
2.3 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura do Pregão, quaisquer 

interessados poderão solicitar esclarecimentos, requerer providências ou formular 

impugnação escrita e protocolada pelo Licitante na Diretoria de Licitações do Município 

de Tamarana, contra cláusulas ou condições do Edital. 
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2.4 - Trazer o Arquivo proposta fornecedor OBS: para maior agilidade no lançamento 

das propostas no sistema, trazer o arquivo "pro" devidamente preenchido no dia da 

referida licitação, em “pen drive”. (não renomear os arquivos de sistema). O Arquivo em 

inteiro teor, estará à disposição dos interessados no Portal da Transparência da 

Prefeitura ou no SITE www.tamarana.pr.gov.br. 

2.5 – Este processo é exclusivo para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

nos Lotes 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11, 12 e 13. 

 

III - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 - Na sessão de entrega e abertura dos envelopes, ou em outra que se fizer 

necessária, cada licitante, ou seu representante legal, deverá proceder ao respectivo 

credenciamento, que o habilitará, a participar deste procedimento licitatório, a responder 

por sua representada, devendo, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se 

exibindo, também, a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.  

 

3.2 - A licitante, ou seu representante legal, que não se credenciar perante o Pregoeiro 

ficará impedida de: participar da fase de lances verbais; participar da negociação de 

preços; declarar a intenção de interpor recurso; renunciar ao direito de interposição de 

recursos; representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes relativos a 

este Pregão. Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e será 

mantido o preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das 

propostas e apuração do menor preço. 

 

3.3 - O credenciamento será feito por meio de carta emitida pela sociedade empresária, 

com a indicação do nome do representante no certame e dos poderes para praticar 

todos os atos pertinentes ao pregão (conforme modelo do Anexo II). O credenciado 

deverá apresentar, também, cópia do Contrato Social, além de eventuais consolidações, 

e Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado Sede da empresa ou da 

repartição competente (Cartório de Registro de Títulos e Documentos, quando a 

empresa estiver registrada no mesmo , com validade de 90 (noventa) dias da data de 

sua expedição, juntamente com documento de identificação. No caso de sócio 

proprietário, é necessária a apresentação de documento oficial com foto e cópia do 
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Contrato Social, além de eventuais consolidações e certidão simplificada da junta 

Comercial do Estado Sede da empresa.  

  

3.4 - No caso de microempresa e/ou a empresa de pequeno porte, que pretender 

utilizar-se dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45, da Lei Complementar 123/06, 

deverá ser apresentada, juntamente com o credenciamento, uma declaração firmada 

por contador de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte 

(Anexo VI).  

 

3.5 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante, sendo admitido 

somente um representante legal para cada empresa. 

 

3.6 - A licitante deverá apresentar, juntamente com o credenciamento, declaração dando 

ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (Anexo III), conforme 

dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal n.º 10.520/02, devendo esta declaração vir 

fora do envelope. 

 
3.7- Os documentos solicitados deverão ser apresentados ao Pregoeiro no início dos 

trabalhos, antes da abertura dos envelopes contendo Documentação e Propostas. 

Poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

Tabelião de Notas e serão recebidos condicionalmente pelo Pregoeiro que se julgar 

necessário, verificará a sua autenticidade e veracidade. 

 
IV - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE A – 
PROPOSTA) 
 
4.1 - A Proposta de Preços deverá: 

 

a) Ser apresentada em uma única via, com a identificação dos dados do licitante, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante 

legal da empresa e carimbada com CNPJ; 

b) Indicar a razão social da licitante, CNPJ e endereço completo; 

c) Ter validade não inferior a 03 (três) meses corridos, a contar da data de sua 

apresentação (caso o prazo de validade não seja informado na proposta, prevalecerá 

o do Edital); 
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d) Declarar, expressamente, que os preços contidos na proposta compreendem todos 

os custos e despesas, incluindo tributos incidentes, materiais, serviços, encargos, 

lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto. 

 
4.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

presente Edital. 

 

V - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE B – DOCUMENTAÇÃO) 
 

5.1 - O envelope “B” (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter:  

a) - Declaração da licitante de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1988 e na Lei nº. 9.854/99, conforme o modelo constante do Anexo IV;  

b) - Federal mediante apresentação de Certidão Conjunta negativa de Débitos relativos 

a tributos Federais e divida ativa da união; Certidão de Débitos de Tributos Estaduais e 

Certidão de Tributos Municipais do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente 

na forma da Lei. 

OBS: No caso em que a Certidão Negativa de Débitos de Tributos/Regularidade Fiscal 

e a Certidão Negativa de divida Ativa forem unificadas, este documento único poderá 

ser apresentado; 

c) - Prova de regularidade relativa às obrigações com a Seguridade Social – CND e com 

o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

d) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) 

e)  - Cartão de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas); 

f) - Alvará municipal atualizado que comprove a autorização de funcionamento da 

empresa; 

g) - Licença Sanitária Estadual ou Municipal atualizada; 

h) - Dois atestados em nome da licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprovem o fornecimento anterior de, pelo menos, parte do 

objeto licitado, em qualquer quantidade, com emissão não superior a 30 (trinta) dias da 

data da abertura do Edital, com firma reconhecida. 

i) Registro de inscrição no Conselho Regional de Farmácia do Estado, ou declaração 

de isenção, se for o caso; 
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j)  Autorização de Funcionamento expedido pela Agencia Nacional da Vigilância 

Sanitária – ANVISA, de acordo com as classes de produtos exigidos no referido termo 

(produtos para saúde), através da via de publicação no diário oficial da união; 

k) Deverá constar na autorização de funcionamento expedida pela ANVISA, o nome do 

Responsável Técnico e Responsável Legal de acordo com os apresentados na certidão 

do conselho e contrato social (última alteração). 

l) Deverá apresentar registro dos produtos na Anvisa ou isenção dos itens proposto, 

junto com Certificado de Boas Praticas de Distribuição e Armazenagem (CBPDA) da 

empresa licitante dentro da vigência legal.  

 

5.2 - As certidões e demais documentos devem ser originais, ou cópias 

autenticadas em cartório. Para certidões emitida via internet, as mesmas deverão 

ser impressões originais. 

      Nos documentos que não possuírem prazo de validade expresso, será contado o 

prazo de 90 (noventa) dias da data de sua emissão para vencimento. 

 
VI - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.1 - A Proposta de Preços e os documentos de habilitação deverão ser protocolizados 

na Prefeitura Municipal de Tamarana, em dois envelopes lacrados, até às 09:00 do dia 

27 de Fevereiro de 2018, e serão abertos em seguida. Os envelopes deverão ser 

apresentados da seguinte forma: 

À Prefeitura do Município de Tamarana 
Licitante: ................................................ 
Pregão Presencial nº: 003/2018 
Pedido nº 002/2018 
Envelope A – Proposta de Preços 

E-mail:                        Tel: 

CNPJ Nº:                     Insc. Est. 

 

À Prefeitura do Município de Tamarana 
Licitante: ................................................ 
Pregão Presencial nº: 003/2018 
Pedido nº 002/2018 
Envelope B – Habilitação 

E-mail:                        Tel: 

CNPJ Nº:                     Insc. Est. 
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6.2 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes, contendo a Proposta de 

Preços de interesse da licitante e os documentos de habilitação, será pública, dirigida 

por um Pregoeiro, acompanhada pela Equipe de Apoio e realizada de acordo com a 

legislação citada no preâmbulo e com este edital e seus anexos, no local e hora rio já 

determinados. 

 
6.3 - No local e horário marcados, antes do início da sessão, os interessados ou os 

representantes legais deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, possuir os 

necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais 

atos inerentes ao certame, nas disposições do item 03 deste Edital.  

 
6.4 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

representantes legais, dando-se início à abertura dos envelopes contendo as Propostas 

de Preços, sendo feita a sua conferência e rubrica. 

 
VII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES  
 
7.1 - O julgamento da proposta será efetuado pelo menor preço por lote. Será 

classificada pelo Pregoeiro a licitante que apresentar proposta com menor preço e as 

demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) 

superior àquela de menor preço.  

 
7.2 - Caso não seja verificado, no mínimo, 3 (três) propostas escritas nas condições do 

item 7.1, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três 

propostas.  

 
7.3 - Os lances deverão ser formulados tomando-se por base o preço por lote.  

 
7.4 - Caso haja empate, o Pregoeiro realizará sorteio para determinar a ordem dos 

lances. 

 
7.5 - Dos lances ofertados não caberá retratação, ou seja, não poderá haver 

desistência, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes neste edital e 

na legislação pertinente. 

 
7.6 - Além das penalidades cabíveis por lei, a licitante que desistir de sua proposta após 

a etapa dos lances pagará multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total de sua 

proposta. 
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7.7 - O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço e os demais em ordem decrescente de valor.  

 
7.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará exclusão da licitante da etapa competitiva de lances verbais e na manutenção 

do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 
7.9 - Caso não ocorram lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.  

  
7.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas das propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito.  

 

7.11 - Serão desclassificadas as propostas que: não atenderem às exigências deste 

edital; forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento; forem manifestamente inexequíveis, comparadas aos preços de mercado.  

 

7.12 - Será desclassificado o Lote da proposta que não contiver a descrição precisa 

do bem ofertado equivalente a do bem solicitado, inclusive a que não contiver 

quantidades e MARCA (quando houver).  

 

7.13 - O item que contiver qualquer desconformidade ou incompatível com as 

descrições e exigências deste Termo será desclassificado o Lote. 

 
7.14 - Nas situações previstas no item 7.7, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 

com a licitante para que seja obtido preço melhor.  

 
7.15 - Da reunião, lavrar-se-á ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes. 

 

VIII - DOS RECURSOS 
 
8.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 

dias corridos para apresentação das razões do recurso, que deverá ser encaminhado à 
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Diretoria de Licitações, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para 

apresentar as contrarrazões, no mesmo prazo, que começará a correr do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

 
8.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.  

 
8.3 - Não serão recebidos recursos interpostos via fax, postal ou e-mail. 
 
 
IX - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, serão adimplidas 

com recursos da seguinte rubrica orçamentária:  

DOTAÇÕES 
13 43011030100102051339030000000001000 
19 43011030100102051449052000000001303 
25 43011030100102052339030000000001303 
31 43011030100102052449052000000001000 

 
X - DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO 
 

10.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 

10.2 - Os produtos constantes, objetos da adjudicação, serão adquiridos pelo Município 

de acordo com a necessidade dos órgãos solicitantes e a conveniência da 

Administração.   

 

10.3 - Caso a licitante vencedora não atenda as exigências habilitatórias o pregoeiro 

examinará, nos moldes do inciso XVI do artigo 4º do Decreto 10.520/02, as ofertas 

subseqüentes e a qualificação dos licitantes, adjudicando ao vencedor o objeto do 

certame.  

 

 10.4 - Se constatado, posteriormente, débito fiscal ou outra irregularidade da empresa 

junto a Secretaria de Fazenda do Município de Tamarana, os respectivos empenhos 

referentes aos contratos em nome do licitante, não poderão ser liberados, e por 

conseqüência estes não terão validade nem eficácia. 
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10.5 - Para possibilitar a validade e a liberação dos empenhos, a empresa será 

comunicada pela Prefeitura do Município de Tamarana, para que no prazo máximo de 

05(cinco) dias úteis, proceda a regularização de suas pendências junto à Receita 

Municipal. 

 

10.6 - Decorrido o prazo de 05(cinco) dias úteis e verificada a continuidade da 

pendência, a empresa decairá do direito à contratação com o Município. 

 

10.7- A Prefeitura Municipal de Tamarana poderá, quando o convocado não regularizar 

suas pendências conforme previsto no item 10.5, convocar os proponentes 

remanescentes, na ordem de classificação, em igual prazo e nas mesmas condições 

proposta pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de 

conformidade com o presente Edital, ou revogar a Licitação.   

 

10.8 - Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será 

convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato. 

 
11- DO COMBATE À FRAUDE E À CORRUPÇÃO 
 
11.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por 

seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de 

ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 

contratual.  

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo 

de licitação ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
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d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, 

às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo 

licitatório ou afetar a execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 

objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste 

Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 

organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

11.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre 

uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por 

prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em 

qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de 

um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 

participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

11.3 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 

condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o 

contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro 

e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do 

contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à 

execução do contrato. 

XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
12.1 - Fica assegurado ao Município de Tamarana o direito de anular ou revogar, a 

qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 

participantes, na forma da legislação vigente.  

 
12.2 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 

contratação. Até a entrega da Nota de Empenho ou assinatura do Contrato, poderá a 

licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento 

e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o Município de Tamarana tiver 

conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao 
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julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, 

técnica ou administrativa.  

 
12.3 - Não haverá reajuste de preços conforme o disposto na Lei Federal nº 9.069, de 

29/06/1995, publicada no Diário Oficial da União em 30/06/1995, e Lei Federal nº 

10.192, de 14/02/2001, publicada no Diário Oficial da União de 16/02/2001, ressalvados 

quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da assinatura do 

instrumento contratual, ou de comprovada repercussão nos preços contratados, 

implicando à revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 

 
12.4 - É facultada a apresentação dos anexos em modelos próprios do proponente, 

desde que não descaracterizem suas finalidades e objetos. 

 
12.5 - Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

 
12.6 - Integram o presente edital os seguintes anexos: 

• Anexo I: Termo de Referência; 

• Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento; 

• Anexo III: Modelo de Declaração (Lei Federal nº 10.520/2002); 

• Anexo IV: Modelo de Declaração (Lei Federal nº 9.854/1999); 

• Anexo V: Modelo de Planilha de Preços; 

• Anexo VI: Modelo de Declaração de ME ou EPP; 

• Anexo VII: Minuta do Contrato. 

 
Edifício da Prefeitura do Município de Tamarana-Pr, aos 10 de Janeiro de 2018. 

____________________________________ 
Roberto da Silva 

Secretário de Administração 
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ANEXO I 

Pregão Presencial nº 003/2018. 

Pedido nº 002/2018 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
I - DO OBJETO:  
 

1.1 - O objeto do presente Termo consiste na contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de materiais hospitalares, saneantes, cosméticos e equipamentos para utilização em 

toda rede de saúde deste Município durante o período de 12 (doze) meses a partir da assinatura de 

contrato, com entregas parceladas, de acordo com a necessidade da Autarquia de Saúde, conforme 

abaixo:  

 

Lote 01: Aquisição de Saneantes, Antissépticos, Desinfetantes, Esterilizantes e Correlatos 
Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

001 
Ácido peracético 0,2% solução pronta para uso, frasco 
1000Ml. 

50 FR 88,10 4.405,00 

002 
Ácido peracético 0,2% solução pronta para uso, em 
recipiente plástico, embalagem com data de fabricação, 
validade, número de lote e Registro MS. Galão 5 litros. 

25 GL 369,44 9.236,00 

003 
Água Oxigenada 10 volume, peróxido de hidrogênio 3%, 
branco leitoso capacidade 1000ML, anti-séptico, contendo 
data de fabricação, lote, validade, e Registro ANVISA  

15 LT 9,64 144,60 

004 
Álcool etílico 70ºGL, frasco com 1000ml 
concentração/dosagem 70%, forma farmacêutica solução 
indicação de uso anti-séptico  

800 LT 7,61 6.088,00 

005 
Detergente Enzimático Concentrado com 4 Enzimas, frasco 
com 1000ml prazo de validade igual ou superior a 12 meses a 
partir do recebimento. 

100 LT 54,32 5.432,00 

006 
Gel neutro para ultrassonografia incolor, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade. Galão 5 litros 

05 GL 36,25 181,25 

007 Glicerina 05 LT 27,90 139,50 

008 

Hipoclorito de Sódio 1% - solução de cloro ativo, ação 
desinfetante, germicida, bactericida e virucida. Embalagem 
lacrada de 5.000 ml, com registro na anvisa como 
desinfetante hospitalar e com descrição no rótulo de 
desisnfetente hospitar. Com dados de procedência, 
identificação, responsável técnico, ficha técnica do produto, 
validade mínima de 6 meses. 

60 LT 23,62 1.417,20 

009 

Removedor de Curativo – solução de éter alcoolizado, 
composta de éter etílico e álcool etílico, 35% de éter v/v, 
96% de álcool etílico v/v, com finalidade de remoção de 
curativos. Embalagens contendo dados de rotulagem. 100mL 

10 FR 4,54 45,40 
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010 
Iodopovidona  (PVPI) Solução Degermante, frasco 
1000mL, concentração/dosagem a 10% c/ 1% de iodo ativo, 
em frasco opaco degermante anti-séptico 

200 LT 25,50 5.100,00 

011 
Iodopovidona  (PVPI) Solução Tópica, frasco 1000mL, a 
1% de iodo ativo anti-séptico curativos em geral. 

300 LT 28,57 8.571,00 

012 

Indicador Biológico para vapor do tipo auto-contido, com 
tempo de resposta de no máximo 48 horas, indicado para o 
controle biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado 
composto por uma tira de papel contendo uma população 
microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e 
calibrados de GeoBacillus Stearothermophillus (ATCC 7953 
com certificado de qualidade Assegurada),acondicionado em 
ampola de vidro lacrada com meio de cultura 
purpura,fechada com tampa marrom com aberturas laterais 
para penetração de vapor e protegida por papel hidrofóbico 
que atua como barreira bacteriana. Prazo de validade de dois 
anos a parti da entrega. Caixa com 100 ampolas 

03 CX 667,27 2.001,81 

013 
Indicador integrador químico classe 5, para esterilização a 
vapor; 7,6 x 1,9 cm; com 250 tiras. 03 CX 227,50 682,50 

014 
Sabonetes líquido neutro para uso recém-nascido frasco com 
1000ml 

10 LT 21,93 219,30 

015 
Solução de Clorexidina a 2% forma farmacêutica solução 
aquosa dergermante, forma de apresentação em recipiente 
Plastico anti-séptico com 1000mL 

10 LT 23,19 231,90 

016 

Sabonete líquido tipo sistema fechado, refil “bag in box”, 
que tenha volume entre 800mL a 1500mL”. Deve ser 
biodegradável, suave, de fácil enxague, apresentar emolientes 
que evitem o ressecamento das mãos, ser antialérgico, 
inodoro, apresentar bico dosador e válvula contra vazamento. 

48 FR 11,49 551,52 

017 

Indicador químico teste para autoclave - teste Bowie & 
Dick, classe 2 – folhas de aproximadamente 13X13 cm em 
conformidade com a ISSO 11140-1, utilizado em pacotes 
padrões, para avaliação da remoção de ar na fase pré vácuo 
em autoclaves. Tinta utilizada para a impressão das folhas de 
teste, quimicamente formulada para reagir à presença do 
vapor saturado e extremamente sensível à presença de ar para 
utilização em ciclos de esterilização com temperatura de 132 
a 134º C e tempo de exposição de 3,5 minutos a 4 minutos.    
Caixa com 20 unidades. Embalado em caixa conforme a 
praxe do fabricante e de forma a manter a integridade do 
produto até o momento de uso. As embalagens deverão estar 
rotuladas de acordo com a legislação em vigor. 

05 CX 110,13 550,65 

018 
Vaselina líquida, Frasco c/ 1000mL, aparência transparente; 
na embalagem deverá constar data de fabricação; validade e 
número de lote. 

40 LT 35,05 1.402,00 

019 Talco neutro 1.000g 01 UN 32,76 32,76 

020 

PVPI Degermante com frasco dispensador lateral, 1% iodo 
ativo, 1000 mL. Tampa com sistema anti vazamento e lacre 
de inviolabilidade. Deve conter na embalagem dados de 
identificação, procedência, fabricação, validade, responsável 
técnico e registro MS. 

02 UN 38,49 76,98 
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VALOR ESTIMADO LOTE 01: R$ 46.509,37 

Lote 02: Material Médico Hospitalar – Agulhas, Perfuros e Similares 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

001 

Agulha Hipodérmica descartável 13 X 4,5 – descartável, 
corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, 
provida de protetor, esterilizada, embalada individualmente e 
em material resistente ao manuseio. Caixa c/ 100 unidades. 

100 CX 11,35 1.135,00 

002 

Agulha Hipodérmica descartável 20 X 5,5 - descartável, 
corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, 
provida de protetor, esterilizada, embalada individualmente e 
em material resistente ao manuseio. Caixa c/ 100 unidades. 

70 CX 11,23 786,10 

003 

Agulha Hipodérmica descartável 25 X 6,0 - descartável, 
corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, 
provida de protetor, esterilizada, embalada individualmente e 
em material resistente ao manuseio. Caixa c/ 100 unidades. 

70 CX 11,65 815,50 

004 

Agulha Hipodérmica descartável 25 X 7,0 - descartável, 
corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, 
provida de protetor, esterilizada, embalada individualmente e 
em material resistente ao manuseio. Caixa c/ 100 unidades. 

200 CX 11,65 2.330,00 

005 

Agulha Hipodérmica descartável 25 X 8,0 - descartável, 
corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, 
provida de protetor, esterilizada, embalada individualmente e 
em material resistente ao manuseio. Caixa c/ 100 unidades. 

200 CX 10,92 2.184,00 

006 

Agulha Hipodérmica descartável 40 X 1,2 - descartável, 
corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, 
provida de protetor, esterilizada, embalada individualmente e 
em material resistente ao manuseio. Caixa c/ 100 unidades. 

250 CX 11,68 2.920,00 

007 

Cateter intravenoso descartável (Jelco) 14G, em 
poliuretano com ponta cônica atraumática, mandril em aço 
inox, bisel curto trifacetado, câmara de refluxo transparente, 
siliconizado. Conexão fêmea, estéril, descartável. 
Embalagem individual e asséptica. 

400 UN 1,25 500,00 

008 

Cateter intravenoso descartável (Jelco) 16G em 
poliuretano com ponta cônica atraumática, mandril em aço 
inox, bisel curto trifacetado, câmara de refluxo transparente, 
siliconizado. Conexão fêmea, estéril, descartável. 
Embalagem individual e asséptica. 

400 UN 1,25 500,00 

009 

Cateter intravenoso descartável (Jelco) 18G em 
poliuretano com ponta cônica atraumática, mandril em aço 
inox, bisel curto trifacetado, câmara de refluxo transparente, 
siliconizado. Conexão fêmea, estéril, descartável. 
Embalagem individual e asséptica. 

1.000 UN 1,25 1.250,00 

010 

Cateter intravenoso descartável (Jelco) 20G em 
poliuretano com ponta cônica atraumática, mandril em aço 
inox, bisel curto trifacetado, câmara de refluxo transparente, 
siliconizado. Conexão fêmea, estéril, descartável. 
Embalagem individual e asséptica. 

2.000 UN 1,25 2.500,00 

011 

Cateter intravenoso descartável (Jelco) 22G em 
poliuretano com ponta cônica atraumática, mandril em aço 
inox, bisel curto trifacetado, câmara de refluxo transparente, 
siliconizado. Conexão fêmea, estéril, descartável. 
Embalagem individual e asséptica. 

2.000 UN 1,25 2.500,00 
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012 

Cateter intravenoso descartável (Jelco) 24G em 
poliuretano com ponta cônica atraumática, mandril em aço 
inox, bisel curto trifacetado, câmara de refluxo transparente, 
siliconizado. Conexão fêmea, estéril, descartável. 
Embalagem individual e asséptica. 

2.000 UN 1,25 2.500,00 

013 
Cateter nasal oxigênio nº 10, confeccionado em PVC, 
descartável, estéril, embalagem individual. 

50 UN 1,11 55,50 

014 
Cateter nasal oxigênio nº 12, confeccionado em PVC, 

descartável, estéril, embalagem individual. 
50 UN 1,17 58,50 

015 
Cateter nasal oxigênio nº 14, confeccionado em PVC, 
descartável, estéril, embalagem individual. 

50 UN 1,22 61,00 

016 
Cateter nasal oxigênio nº 4, confeccionado em PVC, 
descartável, estéril, embalagem individual. 

50 UN 1,03 51,50 

017 
Cateter nasal oxigênio nº 6, confeccionado em PVC, 
descartável, estéril, embalagem individual. 

50 UN 1,05 52,50 

018 
Cateter nasal oxigênio nº 8, confeccionado em PVC, 
descartável, estéril, embalagem individual. 

50 UN 1,09 54,50 

019 

Cateter p/ oxigênio tipo óculos, em PVC, atóxico e flexível, 
pronga em silicone, conexão nasal arredondada e 
atraumática. Extensão ajustável, conector universal, 
descartável, estéril. Embalagem individual. 

300 UN 1,29 387,00 

020 
Clamp Umbilical, em plástico, atóxico, com trava. Estéril 
(tamanho único) e descartável. Embalagem individual. 

50 UN 0,85 42,50 

021 

Conjunto para drenagem de tórax, dreno de tórax calibre 
nº08, frasco em PVC rígido com capacidade de 250ml e 
tampa em rosca com 3 vias, transparente, graduação a cada 
50 ou 100ml, de caráter permanente, com base reta para 
assegurar a estabilidade do mesmo no solo. Tubo extensor 
em PVC, com no mínimo 1,20m de comprimento, pinça 
Clamp. Estéril, descartável com fio radiopaco, confeccionado 
em material atóxico, apirogênico, hipoalergênico, tipo PVC 
transparente, ou similar adequado, multiperfurado, ponta 
arredondada, sem rebarbas, uniforme em toda a extensão, 
com conector confeccionado em plástico rígido ou similar 
atóxico, para conectar-se no tubo extensor, embalado 
separadamente em embalagem individual dupla e estéril. 

10 UN 34,36 343,60 

022 

Conjunto para drenagem de tórax, dreno de tórax calibre 
nº14, frasco em PVC rígido com capacidade de 1000ml e 
tampa em rosca com 3 vias, transparente, graduação a cada 
50 ou 100ml, de caráter permanente, com base reta para 
assegurar a estabilidade do mesmo no solo. Tubo extensor 
em PVC, com no mínimo 1,20m de comprimento, pinça 
clamp. Estéril, descartável com fio radiopaco, confeccionado 
em material atóxico, apirogênico, hipoalergênico, tipo PVC 
transparente, ou similar adequado, multiperfurado, ponta 
arredondada, sem rebarbas, uniforme em toda a extensão, 
com conector confeccionado em plástico rígido ou similar 
atóxico, para conectar-se no tubo extensor, embalado 
separadamente em embalagem individual dupla e estéril. 

10 UN 38,09 380,90 

023 

Conjunto para drenagem de tórax, dreno de tórax calibre 
nº18, frasco em PVC rígido com capacidade de 2000ml e 
tampa em rosca com 3 vias, transparente, graduação a cada 
50 ou 100ml, de caráter permanente, com base reta para 

50 UN 38,21 1.910,50 
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assegurar a estabilidade do mesmo no solo. Tubo extensor 
em PVC, com no mínimo 1,20m de comprimento, pinça 
clamp. Estéril, descartável com fio radiopaco, confeccionado 
em material atóxico, apirogênico, hipoalergênico, tipo PVC 
transparente, ou similar adequado, multiperfurado, ponta 
arredondada, sem rebarbas, uniforme em toda a extensão, 
com conector confeccionado em plástico rígido ou similar 
atóxico, para conectar-se no tubo extensor, embalado 
separadamente em embalagem individual dupla e estéril. 

024 

Equipo macrogotas para administração enteral, com 
ponta perfurante para uso em bolsas, frascos, rígidos e 
semirrígidos, entrada de ar com filtro de 22 micras, câmara 
gotejadora macro gotas flexível com gotejador ajustado na 
relação de 20 gotas = 1ml com filtro de partículas de 15 
micras, tubo extensor em PVC transparente de 1,50 mts, 
pinça roleta rígida com fluxo, pinça clamp, injetor lateral em 
Y com membrana Free e Conector Luer Lock rotativo. 
Embalagem individual, esterilizado.  

1.000 UN 1,55 1.550,00 

025 

Equipo macrogotas fotossensível com ponta perfurante para 
uso em bolsas, frascos, rígidos e semirrígidos, entrada de ar 
com filtro de 22 micras, camara gotejadora macro gotas 
flexível com gotejador ajustado na relação de 20 gotas = 1ml 
com filtro de partículas de 15 micras, tubo extensor em PVC 
transparente de 1,50 mts, pinça roleta rígida com fluxo, pinça 
clamp, injetor lateral em Y com membrana Free e Conector 
Luer Lock rotativo. PARA SISTEMA FECHADO. 
Embalagem individual, esterilizado. 

500 UN 2,48 1.240,00 

026 

Equipo macrogotas, no mínimo 150cm, em PVC 
transparente, flexível. Câmara gotejadora flexível com filtro 
de 15 micras, respiro de 0,2 micras. Conector com tampa 
protetora, rolete regulador de fluxo de alta precisão. Injetor 
lateral autocicatrizante. Conector tipo luer universal, com 
tampa adaptável a qualquer dispositivo de infusão. Atóxico, 
apirogênico, estéril, descartável. Embalagem individual com 
abertura em pétala e asséptica. RDC 4 (04/02/11). 

12.000 UN 1,85 22.200,00 

027 

Equipo microgotas em conformidade com a norma NBR 
14041 com ponta perfurante para uso em bolsas, frascos, 
rígidos e semirrígidos, entrada de ar com filtro de 22 micras, 
camara gotejadora macro gotas flexível com gotejador 
ajustado na relação de 20 gotas = 1ml com filtro de partículas 
de 15 micras, tubo extensor em PVC transparente de 1,50 
mts, pinça roleta rígida com fluxo, pinça clamp, injetor 
lateral em Y com membrana Free e Conector Luer Lock 
rotativo. PARA SISTEMA FECHADO. Embalagem 
individual,  esterilizado.     

300 UN 2,29 687,00 

028 
Equipo p/ soro 2 vias, com clamp corta-fluxo, tubo 
transparente de 18cm em PVC, conector slip com o paciente, 
2 conectores fêmeas com tampas protetoras. 

5.000 UN 1,34 6.700,00 

029 
Lâmina de bisturi N 15 cirúrgica  em aço inoxidável 
cortante esterilizada individualizada com perfeito 
acabamento sem sinais de oxidação. Caixa com 100 unidades  

05 CX 36,23 181,15 

030 
Lâmina de bisturi N 11 cirúrgica em aço inoxidável cortante 
esterilizada individualizada com perfeito acabamento sem 

02 CX 36,23 72,46 
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sinais de oxidação. Caixa com 100 unidades  

031 
Lâmina de bisturi N 20 cirúrgica em aço inoxidável cortante 
esterilizada individualizada com perfeito acabamento sem 
sinais de oxidação. Caixa com 100 unidades  

02 CX 36,23 72,46 

032 
Lâmina de bisturi N 22 cirúrgica em aço inoxidável cortante 
esterilizada individualizado com perfeito acabamento sem 
sinais de oxidação. Caixa com 100 unidades  

05 CX 36,46 182,3 

033 

Dispositivo intravenoso periférico (escalp) nº 19, com 
agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, 
siliconizado, com sistema de segurança segundo NR 32. 
Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, 
flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25cm (+/-
cm), conector Luer Lock, com tampa. Identificação do 
calibre na asa e na embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

5.000 UN 0,54 2.700,00 

034 

Dispositivo intravenoso periférico (escalp) nº 21, com 
agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, 
siliconizado, com sistema de segurança segundo NR 32. 
Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, 
flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25cm (+/-
cm), conector Luer Lock, com tampa. Identificação do 
calibre na asa e na embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

15.000 UN 0,50 7.500,00 

035 

Dispositivo intravenoso periférico (escalp) nº 23, com 
agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, 
siliconizado, com sistema de segurança segundo NR 32. 
Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, 
flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25cm (+/-
cm), conector Luer Lock, com tampa. Identificação do 
calibre na asa e na embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

15.000 UN 0,54 8.100,00 

036 

Dispositivo intravenoso periférico (escalp) nº 25, com 
agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, 
siliconizado, com sistema de segurança segundo NR 32. 
Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, 
flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25cm (+/-
cm), conector Luer Lock, com tampa. Identificação do 
calibre na asa e na embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

600 UN 0,49 294,00 

037 

Dispositivo intravenoso periférico (escalp) nº 27, com 
agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado, 
siliconizado, com sistema de segurança segundo NR 32. 
Aletas de plástico flexível e resistente. Tubo em PVC, 
flexível e transparente, atóxico, comprimento de 25cm (+/-
cm), conector Luer Lock, com tampa. Identificação do 
calibre na asa e na embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

600 UN 0,54 324,00 

038 
Seringa descartável 1mL com agulha 13x4,5, em plástico 
atóxico apirogenico integro transparente apresentando rigidez 
e resistência mecânica na utilização 

1.000 UN 0,30 300,00 

039 
Seringa descartável 3mL s/agulha, em plástico atóxico 
apirogenico integro transparente apresentando rigidez e 
resistência mecânica na utilização 

15.000 UN 0,21 3.150,00 
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040 
Seringa descartável 5mL s/agulha em plástico atóxico 
apirogenico integro transparente apresentando rigidez e 
resistência mecânica na utilização 

20.000 UN 0,27 5.400,00 

041 
Seringa descartável 10mL s/agulha, em plástico atóxico 
apirogenico integro transparente apresentando rigidez e 
resistência mecânica na utilização 

20.000 UN 0,37 7.400,00 

042 
Seringa descartável 20mL s/agulha em plástico atóxico 
apirogenico integro transparente apresentando rigidez e 
resistência mecânica na utilização 

10.000 UN 0,59 5.900,00 

043 
Seringa descartável 1mL c/ agulha para insulina ultra fine 
(12,7mmx0,33mm) 

5.000 UN 0,77 3.850,00 

044 Cateter intravenoso Central – INTRACATH 16G 12 40 UN 85,67 3.426,80 
045 Cateter intravenoso Central – INTRACATH 22G 8 30 UN 80,33 2.409,9,00 

046 

Bisturi descartável estéril com lâmina nº 11, em aço inox, 
afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, 
cabo em plástico. Com sistema de segurança segundo NR 32. 
Tamanho gravado na lamina, estéril, descartável. Embalagem 
com selagem eficiente que garanta integridade do produto até 
o momento de sua utilização. Embalagem individual com 
abertura em pétala. 

10 UN 2,37 23,70 

047 

Bisturi descartável estéril com lâmina nº 15, em aço inox, 
afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, 
cabo em plástico. Com sistema de segurança segundo NR 32. 
Tamanho gravado na lamina, estéril, descartável. Embalagem 
com selagem eficiente que garanta integridade do produto até 
o momento de sua utilização. Embalagem individual com 
abertura em pétala. 

10 UN 2,37 23,70 

048 

Bisturi descartável estéril com lâmina nº 22, em aço inox, 
afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, 
cabo em plástico. Com sistema de segurança segundo NR 32. 
Tamanho gravado na lamina, estéril, descartável. Embalagem 
com selagem eficiente que garanta integridade do produto até 
o momento de sua utilização. Embalagem individual com 
abertura em pétala. 

10 UN 2,37 23,70 

049 

Conjunto para drenagem de tórax, dreno de tórax calibre 
nº34, frasco em PVC rígido com capacidade de 2000ml e 
tampa em rosca com 3 vias, transparente, graduação a cada 
50 ou 100ml, de caráter permanente, com base reta para 
assegurar a estabilidade do mesmo no solo. Tubo extensor 
em PVC, com no mínimo 1,20m de comprimento, pinça 
clamp. Estéril, descartável com fio radiopaco, confeccionado 
em material atóxico, apirogênico, hipoalergênico, tipo PVC 
transparente, ou similar adequado, multiperfurado, ponta 
arredondada, sem rebarbas, uniforme em toda a extensão, 
com conector confeccionado em plástico rígido ou similar 
atóxico, para conectar-se no tubo extensor, embalado 
separadamente em embalagem individual dupla e estéril. 

50 UN 42,76 2.138,00 

050 

Conjunto para drenagem de tórax, dreno de tórax calibre 
nº38, frasco em PVC rígido com capacidade de 2000ml e 
tampa em rosca com 3 vias, transparente, graduação a cada 
50 ou 100ml, de caráter permanente, com base reta para 
assegurar a estabilidade do mesmo no solo. Tubo extensor 
em PVC, com no mínimo 1,20m de comprimento, pinça 

30 UN 43,76 1.312,80 
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clamp. Estéril, descartável com fio radiopaco, confeccionado 
em material atóxico, apirogênico, hipoalergênico, tipo PVC 
transparente, ou similar adequado, multiperfurado, ponta 
arredondada, sem rebarbas, uniforme em toda a extensão, 
com conector confeccionado em plástico rígido ou similar 
atóxico, para conectar-se no tubo extensor, embalado 
separadamente em embalagem individual dupla e estéril. 

051 
Cabo de bisturi nº4 (lam. 18 a 36), em aço inoxidável, 
tamanho 13,5cm. Embalagem individual. Registro no MS. 

5 UN 15,18 75,90 

052 
Cabo de bisturi nº7 (lam. 10 a 17), em aço inoxidável. 
Embalagem individual. 

05 UN 15,18 75,90 

053 
Fita Teflon adesivo 13mmx30m (FITAS DE FIBRA DE 
VIDRO COM PTFE PARA SELADORAS) Espessura: 0,15 
mm Temperatura 260ºC 

02 RL 88,02 176,04 

054 

Sonda alimentação enteral, poliuretano radiopaco, estéril, 
descartável, biocompatível, flexível, ponta distal plástica 
transparente revestindo cilindros de aço inoxidável, 
maleabilidade adequada, conector proximal com dupla 
entrada universal, com tampas, com fio guia em aço inox pré-
lubrificado, resistente e flexível. Conforme RDC Nº59/2000. 
Registro ANVISA. 

50 UN 18,79 939,50 

VALOR ESTIMADO LOTE 02: R$ 111.747,91 

Lote 03: Material Penso, Suporte ao Pronto Atendimento e Assistência Hospitalar 
Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

001 
Algodão hidrófilo 500g (rolo) cor branca (80% branco), 
macio, isento de impureza, boa absorção, inodoro, em manta 
fina.  

200 RL 16,24 3.248,00 

002 
Almontolia 250 ml, em plástico resistente cor ambar 
(marron) com tampa de bico reto rosqueável. 

50 UN 3,49 174,50 

003 
Almontolia 250 ml em plástico resistente cor branco 
(transparente) com tampa de bico reto rosqueável. 

50 UN 3,89 194,50 

004 
Atadura de crepe em algodão, 10cm c/ 13 fios/cm2, com 
dimensão de (10cm x 4,5m) bordas delimitadas sem 
desfiamento e elasticidade. Embalagem com 12 unidades. 

300 PCT 7,73 2.319,00 

005 
Atadura de crepe em algodão, 15cm c/ 13 fios/cm2, com 
dimensão de (15cm x 4,5m) bordas delimitadas sem 
desfiamento elasticidade. Embalagem com 12 unidades. 

300 PCT 16,78 5.034,00 

006 
Atadura de crepe em algodão, 20cm c/ 13 fios/cm2, com 
dimensão de (20cm x 4,5cm) bordas delimitadas sem 
desfiamento e elasticidade. Embalagem com 12 unidades 

200 PCT 21,20 4.240,00 

007 

Avental uso hospitalar, não estéril, material polietileno alta 
densidade, tamanho único, manga longa, punho com elástico, 
impermeável, alta resistência, aplicação para limpeza de 
material em CME. Embalado individualmente. 

03 UN 37,40 112,20 

008 
Avental descartável com manga com elástico nos punhos. 
Pacote com 10 unidades. 

05 PCT 25,66 128,30 

009 

Compressa cirúrgica (campo operatório), dimensões 
45x50cm, confeccionadas com 4 camadas em tecido 100% 
algodão entrelaçados entre si, mínimo 15 fios/cm2 
extremidades costuradas e com cadarço duplos em forma de 
alça, pacote com 50 unidades. 

20 PCT 99,96 1.999,20 

010 
Compressa de Gaze Esterilizada: pacotes com 10 unidades 
de compressa de gaze hidrófila, estéril, fios de algodão 

10.000 PCT 0,96 9.600,00 
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purificado, medindo 7.5 x 7.5cm, com 13 fios/cm2, apresentar 
08 camadas e 5 dobras, ter as bordas bem aparadas sem fios 
soltos; não desprender partículas, isenta de resíduos, possuir 
adequada capacidade de absorção, informar o número de 
peças por pacote. Embalagem constando externamente 
identificação, procedência e prazo de validade. Embalagem 
com 10 unidades 

011 
Compressa gases hidrófilas 7,5 x 7,5cm, 13 fios/cm2 5 
dobras/8, não estéril, branca e macia. Pacote com 500 
unidades. 

1.000 PCT 36,47 36.470,00 

012 

Esparadrapo impermeável, medindo 10cmx 4,5m, cor 
branca, confeccionado em tecido apropriado de fios de 
algodão, apresentar uniformidade do papel e adesivo, ser 
hipoalergênico, apresentar adesividade por mínimo 24 horas, 
possuir adesividade em presença de pilosidade, não desfiar 
no momento do corte manual, não desfiar durante a 
permanência na pele, enrolado em carretel plástico. 
Embalagem, constando externamente dados de identificação 
e procedência. 

500 UN 9,45 4.725,00 

013 
Fita adesiva hospitalar (16mmx50m), aplicação multiuso. 
Material crepe, cor branca, monoface.Boa adesividade. 
Registro ANVISA. 

2.000 UN 4,92 9.840,00 

014 
Fita adesiva para autoclave 19mm x 30m para controle de 
temperatura em boa coloração e aderência após exposição 
involucro em rolo. 

200 UN 6,59 1.318,00 

015 

Fita cirúrgica hipoalergênica microporosa com 25mm X 
10m - Fita Cirúrgica Microporosa confeccionada com 
substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina 
acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. 
Utilizada para fixação de curativos, proteção de cortes, etc. 
De finíssima espessura e excelente fixação, não machuca a 
pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em 
regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em 
crianças e idosos. Porosa, que permite a pele respirar 
livremente. 

700 UN 5,31 3.717,00 

016 
Hastes flexíveis e inquebráveis com algodão 100% puro nas 
pontas (Cotonetes) c/tratamento anti germe livres de 
micróbios, caixa com 75 unidades 

50 CX 2,08 104,00 

017 

Compressa gaze, tipo Queijo 9,1cmx91m (13 fios/cm²), 
100%algodão, 8 camadas, 3 dobras. Embalagem plástica 
individual. Cor branca e macia. Deve atender a NBR ABNT 
14108. 

50 RL 109,21 5.460,50 

018 

Manta térmica (cobertor) aluminizada, confeccionada em 
polietileno impermeável especial com propriedades térmicas 
que mantém a temperatura corporal. Compacto e prático, 
ideal para a proteção contra a hipotermia. Material: 
Polietileno metalizado. Medidas: 2,10 x 1,40mt. Garantia do 
fornecedor de 6 meses 

02 UN 21,7 43,40 

019 

Máscara de proteção N95, respirador semifacial dobrável, 
descartável, na cor azul, constituído de filtro mecânico de 
não-tecico (TNT), composto de fibras sintéticas sobrepostas 
aleatoriamente. Fabricada em peça única com 6 camadas, 
filtros tratados eletrostaticamente, protegida externamente 

200 UN 4,38 876,00 
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por filtro de TNT, partes incorporadas por ultrassom; clipe 
nasal para ajuste mantendo a vedação do respirador. 
Enquadra-se na categoria PFF2 e, obedece os requisitos da 
norma NBR 13698 da ABNT. Certificado de aprovação no 
MTE CA Nº13.211, impresso no corpo da máscara. 

020 

Máscara descartável com elástico – 3 camadas com filtro 
bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura 
mínima de 30, com elástico comprimento adequado para 
fixação por trás das orelhas, com pregas horizontais, clip 
nasal embutido, hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável, 
resistente. Embalagem contendo externamente os dados de 
identificação, procedência, data da fabricação, validade, 
número do lote e registro no Ministério da Saúde. 

300 UN 0,22 66,00 

021 
Máscara filtro químico classe 1 para respirador 627NW 
contra vapores orgânicos e pintura 

50 UN 76,8 3.840,00 

022 

Máscara de venturi: adulto. Kit composto por máscara 
transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial 
e orificios laterais; traquéia, 6 diluidores coloridos diferentes 
concentrações de %de FIO2, nas cores azul (24%), amarelo 
(28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%), laranja 
(50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, 
prolongamento de oxigênio. Embalagem individual. 

10 UN 39,37 393,70 

023 

Máscara de venturi: infantil. Kit composto por máscara 
transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial 
e orificios laterais; traquéia, 6 diluidores coloridos diferentes 
concentrações de %de FIO2, nas cores azul (24%), amarelo 
(28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%), laranja 
(50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, 
prolongamento de oxigênio. Embalagem individual. 

05 UN 51,83 259,15 

024 

Máscara de alto fluxo. Características: alta concentração de 
oxigênio e modelo adulto. Indicada para situações de 
atendimento pré-hospitalar, pacientes em unidades de terapia 
intensiva, semi-intensiva, leitos e ambulatórios. Deve possuir 
oferta de alto fluxo de oxigênio, acima de 8 litros por minuto. 
Destina-se a administrar oxigênio em concentrações 
controladas com finalidade de tratar a insuficiência 
respiratória e a apnéia obstrutiva. Com tubo de O2, com 
reservatório, não estéril, resistente e não atóxica. 

12 UN 33,43 401,16 

025 Máscara de oxigênio infantil c/ prolongamento 10 UN 13,98 139,80 
026 Sapatilha descartável Propé c/ elástico c/100pares 100 PCT 24,79 2.479,00 

027 
Touca descartável (Gorro) cirúrgico com elástico sanfonada 
uso hospitalar pacote com 100 unidades 

80 PCT 13,53 1.082,40 

028 
Mangueira (extensão) em PVC para micronebulizador 
(oxigênio/nebulizador ROSCA) com conector verde 9/16" 
em poliestireno, terminal da mangueira em PVC, tam. 1,60m. 

10 UN 10,13 101,30 

029 

Mangueira (extensão) em PVC para micronebulizador (ar 
comprimido hospitalar) com conector amarelo 3/4" em 
polestireno, com terminal da mangueira em PVC, tam. 
1,60m. 

20 UN 10,13 202,60 

030 

Conjunto de nebulização de ar comprimido com máscara 
infantil, reservatório dosador para medicamento (copinho) 
em material translucido 50ml, extensão em PVC atóxico 
1,60m (mangueira), conexão com rosca oxigênio/nebulizador 

05 UN 11,08 55,40 
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VERDE (conector 9/16")e conector ar comprimido hospitalar 
AMARELO (conector 3/4")padrão ABNT e máscara em 
PVC atóxico. 

031 

Conjunto de nebulização de ar comprimido com máscara 
adulto, reservatório dosador para medicamento (copinho) em 
material translucido 50ml, extensão em PVC atóxico 1,60m 
(mangueira), conexão com rosca oxigênio/nebulizador 
VERDE (conector 9/16")e conector ar comprimido hospitalar 
AMARELO (conector 3/4")padrão ABNT e máscara em 
PVC atóxico. 

25 UN 11,08 277,00 

032 Máscara para inalação portátil Adulto 30 UN 7,91 237,30 
033 Máscara para inalação portátil Infantil 30 UN 7,91 237,30 
034 Tala de papelão grande 70x20cm 100 UN 2,86 286,00 
035 Tala de papelão média 50x20cm 50 UN 1,96 98,00 
036 Tala de papelão pequena 30x20cm 50 UN 1,50 75,00 
037 Algodão ortopédico 20cm x 1,8metros 05 PCT 11,52 57,60 

038 

Bolsa coletora para estoma intestinal uma peça, em 
resina sintética, plástico anti-odor, flexível, adesivo 
microporoso, drenável, recortável, tela protetora da 
pele, plástico, plástico transparente com recorte 
inicial entre 10mm e 15mm, recortável até 80mm (+/- 
10mm ) margem de segurança na adesividade entre 
1,5cm e 2,0 cm, clamp reutilizável.  

10 CX 157,67 1.576,70 

039 Cadarço sarjado - largura 10mm (10 metros) 20 RL 8,96 179,20 

040 
Lençol descartável TNT 2,00mx90cm c/ elástico - 10 
unidades 

50 PCT 23,60 1.180,00 

041 
Tala de alumínio com espuma para imobilização c/ 12 unid. 
Tam. 12x18 

05 PCT 11,02 55,10 

042 
Tala de alumínio com espuma para imobilização c/ 12 unid. 
Tam. 16x18 

05 PCT 12,08 60,40 

043 
Tala de alumínio com espuma para imobilização c/ 12 unid. 
Tam. 26x18 

05 PCT 15,47 77,35 

044 Pedal para frasco dispensador, em plástico. 02 UN 30,99 61,98 

045 
Óculos de proteção, em policarbonato, lente transparente, 
apoio nasal macio, hastes ajustáveis. 

10 UN 10,03 100,30 

VALOR ESTIMADO LOTE 03: R$ 103.183,34 

Lote 04: Aquisição de Filmes e Insumos para Radiologia 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit Valor total 
001 Filme radiográfico 18cm x 24cm (caixa c/ 100 Folhas). 15 CX 154,13 2.311,95 
002 Filme radiográfico 24cm x 30cm (caixa c/ 100 Folhas). 20 CX 254,46 5.089,20 
003 Filme radiográfico 30 cm x 40cm (caixa c/ 100 Folhas). 15 CX 389,95 5.849,25 
004 Filme radiográfico 35cm x 35cm (caixa c/ 100 Folhas). 15 CX 474,27 7.114,05 
005 Filme radiográfico 35cm x 43cm (caixa c/ 100 Folhas). 20 CX 541,78 10.835,60 
006 Filme radiográfico 13cm x 18cm (caixa c/ 100 Folhas). 15 CX 93,37 1.400,55 
007 Fixador radiográfico "RX" - Automatico pote com 38 Litros 15 GL 378,70 5.680,50 

008 
Revelador radiográfico "RX" - Automatico pote com 38 
Litros  

15 GL 510,04 7.650,60 

VALOR ESTIMADO LOTE 04: R$ 45.931,70 

Lote 05: Material de Prevenção, Apoio a Diagnostico e Suporte à Rede de Média Complexidade 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor total 
001 Abaixador de língua de madeira de uso único com 400 PCT 5,30 2.120,00 



 
 

MUNICÍPIO DE TAMARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Administração  
 

___________________________________________________________________________ 
Rua Isaltino José Silvestre, nº 643, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR | (43) 3398-1939 

23 

extremidades arredondadas sem rebarbas med.14cmx1,4cm 
de largura x 0,2cm. Pacote com 100 unidades  

002 
Aparelho de barbear para assepsia local (Tricotomia) c/ 
duas laminas. 

100 UN 1,75 175,00 

003 

Coletor de urina feminino (infantil) - Coletor de urina, 
estéril, infantil, descartável, em plástico transparente. 
Embalagem contendo dados de identificação e procedência, 
tipo de esterilização, data de fabricação e validade, número 
do lote e registro no Mistério da Saúde. Embalagem com 10 
unidades 

100 UN 0,55 55,00 

004 

Coletor de urina masculino (infantil) - Coletor de urina , 
estéril infantil, descartável, em plástico transparente . 
Embalagem contendo dados de identificação e procedência, 
data e tipo de esterilização, fabricação, validade, numero do 
lote e registro no Mistério da Saúde. Embalagem com 10 
unidades. 

100 UN 0,67 67,00 

005 

Coletor de urina sistema aberto (adulto) - Coletor de urina 
sistema aberto, adulto, descartável, constituído de tubo de 
drenagem transparente com conector para dispositivos de 
incontinência urinária, ampola plástica (reservatório) com 
capacidade para 1.200 ml aproximadamente, graduada, com 
alça para fixação e transporte. Embalagem com peças 
contendo dados de identificação e procedência, data de 
fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério 
da Saúde. 

200 UN 5,30 1.060,00 

006 

Bolsa coletora de urina sistema fechado - conjunto coletor 
de urina fechado, estéril, descartável, com capacidade para 
2000 ml, formado por bolsa coletora confeccionada em PVC 
atóxico, sem furos, com bordas termo-seladas, capaz de 
suportar o volume sem vazamentos, com cantos 
arredondados, face anterior transparente com graduação 
gravada a cada 100 ml; válvula anti-refluxo; tubo extensor 
medindo no mínimo 1,10 m, em plástico transparente 
flexível, perfeitamente fixado ao sistema, com pinça 
resistente, eficiente, de fácil manuseio, dispositivo para 
coleta de amostra de urina com adaptador universal e tampa 
protetora; tubo de drenagem, com clamp para o fechamento, 
coldre para proteção e suporte ou cadarço para fixação do 
conjunto. Embalagem individual, com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permitindo a abertura e transferência com técnica 
asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data e validade de 
esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número 
de registro no Ministério da Saúde. 

400 UN 5,24 2.096,00 

007 Eletrodo descartável para monitorização cardíaca 1000 UN 0,67 670,00 

008 
Especulo Vaginal descartável tamanho G, não lubricicado, 
estéril 

600 UN 2,58 1.548,00 

009 
Especulo Vaginal descartável tamanho M, não lubricicado, 
estéril 

1000 UN 2,33 2.330,00 

010 
Especulo Vaginal descartável tamanho P, não lubricicado, 
estéril 

1000 UN 2,18 2.180,00 

011 Pinça Cheron, aço inoxidável, autoclavável, tam. 25 cm. 05 UN 89,82 449,10 
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012 
Pinça Collin coração, aço inoxidável, autoclavável, tam. 
17cm. 

05 UN 103,62 518,10 

013 
Pinça dente de rato, aço inoxidável, autoclavável, tam. 
16cm 

40 UN 17,79 711,60 

014 Pinça dissecção, aço inoxidável, autoclavável, tam. 16cm 40 UN 18,01 720,40 
015 Pinça Hartamann serrilhada, tam. 9cm 02 UN 146,82 293,64 
016 Pinça Kelly, aço inoxidável, autoclavável, tam. 14 cm 40 UN 33,24 1.329,60 
017 Pinça kocher, aço inoxidável, autoclavável, tam. 14cm 40 UN 35,71 1.428,40 

018 

Pinça Magil de 20cm confeccionada em aço inoxidável 
AISI-410, com serrilhas, utilizada nos casos de intubação 
nasotraqueal, sob laringoscopia, para dirigir e posicionar o 
tubo endotraqueal. Fabricado de acordo com padrões 
internacionais de qualidade. 

03 UN 84,24 252,72 

019 
Preservativo não lubrificado, em látex de borracha natural. 
53mm. Embalagem c/144 unidades. 

10 CX 70,89 708,90 

020 

Termo higrômetro digital, temperatura e umidade relativa 
do ar. Termômetro: escala dupla -10+60ºC /-14+140ºF; 
precisão 1ºC/F. Higrometro: escala 10 99%UR, precisão +/- 
5%UR, resolução 1%, máximo e mínimo unificado – reset 
unificado, pilha AA. 

04 UN 97,10 388,40 

021 

Termômetro axilar digital, haste rígida, memória da última 
medição, visor de cristal líquido. Resistente a água e a 
quedas, alarme sonoro, bateria inclusa. Temperatura entre 
32ºC e 42,9º C, desligamento automático. 

50 UN 12,91 645,50 

022 
Termômetro de ambiente digital, medição interna -20ºC a 
C+70ºC, externa -50ºC a +70ºC, resolução 0,1ºC, precisão 
+/- 1ºC, pilha AAA. 

10 UN 109,71 1.097,10 

023 
Termômetro infravermelho. Termômetro digital com leitor 
infravermelho para alimentos. 

01 UN 119,61 119,61 

024 Termômetro tipo capela Mín./Max./Momento 10 UN 64,32 643,20 

025 
Tesoura cirúrgica Iris curva - fina com corte durável, aço 
inoxidável, autoclavável, tam. 11,5 cm 

05 UN 32,57 162,85 

026 
Tesoura cirúrgica Iris reta - fina com corte durável, aço 
inoxidável, autoclavável, tam. 11,5 cm 

30 UN 26,59 797,70 

027 
Tesoura Mayo Stille curva, tam. 15cm, aço inoxidável, 
autoclavável, ponta romba. 

10 UN 38,81 388,10 

028 
Tesoura Mayo Stille reta, tam. 15cm, aço inoxidável, 
autoclavável, ponta romba. 

30 UN 41,09 1.232,70 

029 
Tubo de silicone (nº 204) 6 x 12mm, com 15metros, dureza 
60 shoreA. Não estéril, descartável. Registro ANVISA. 

10 RL 50,55 505,50 

030 Cuba ou bacia, aço inoxidável, 8 x 4cm (150ml) 04 UN 41,04 164,16 
031 Cuba rim, aço inoxidável, 26 x 12cm (750ml) 04 UN 48,89 195,56 
032 Especulo Hartmann adulto nº1, aço inoxidável, 28 mm. 02 UN 66,75 133,50 
033 Especulo Hartmann adulto nº2, aço inoxidável, 28 mm. 02 UN 68,79 137,58 
034 Especulo Hartmann adulto nº3, aço inoxidável, 28 mm. 02 UN 66,75 133,50 
035 Especulo Hartmann infantil nº1, aço inoxidável, 20mm 02 UN 62,71 125,42 
036 Especulo Hartmann infantil nº2, aço inoxidável, 20mm 02 UN 63,14 126,28 

037 
Fios-guia/mandril para entubação adulto: fio metálico, 
dobrável, para auxiliar na entubação orotraqueal. Produto de 
haste flexível com aproximadamente 400mm, autoclavável. 

02 UN 69,77 139,54 

038 
Fios-guia/mandril para entubação infantil: fio metálico, 
dobrável, para auxiliar na entubação orotraqueal. Produto de 
haste flexível com aproximadamente 300mm, autoclavável. 

02 UN 66,30 132,60 
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039 
Gancho para corpo estranho Jacobson, aço inoxidável, 
16cm. 

02 UN 46,10 92,20 

041 

Oxímetro de dedo: monitor de diodo orgânico emissor de 
luz (OLED) margem de visualização de spo2: 0-99% 
margem de visualização de pr: modo de exibição 30 - 254 
BPM PR: histograma indicação de pilhas com carba baixa e 
registro na ANVISA 

20 UN 373,30 7.466,00 

VALOR ESTIMADO LOTE 05: R$ 33.540,46 

Lote 06: Absorventes e Fraldas Descartáveis 
Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit Valor Total 

001 

Fralda descartável infantil - tamanho “RN” - Para crianças 
até 5 kg, com barreiras antivazamento, camada anti-retorno 
fitas adesivas com adesivos termoplásticos, elásticos nas 
laterais.  

600 UN 1,15 690,00 

002 

Fralda descartável infantil - tamanho “P” - Para crianças 
até 5 kg, com barreiras antivazamento, camada anti-retorno 
fitas adesivas com adesivos termoplásticos, elásticos nas 
laterais.  

840 UN 0,92 772,80 

003 

Fralda descartável infantil - tamanho "M" - Para crianças 
de 5 a 9 kg, com barreiras antivazamento, camada anti-
retorno fitas adesivas com adesivos termoplásticos, elásticos 
nas laterais.  

800 UN 0,94 752,00 

004 

Fralda descartável infantil - tamanho "G" - Para crianças de 
10 a 13 kg. Com barreiras antivazamento, camada anti-
retorno, fitas adesivas com adesivos termoplasticos, elásticos 
nas laterais.  

800 UN 1,04 832,00 

005 

Fralda descartável infantil - tamanho “EG” - Para crianças 
com 14kg ou mais. Com barreiras antivazamento, camada 
anti-retorno, fitas adesivas com adesivos termoplásticos, 
elásticos nas laterais.  

300 UN 1,21 363,00 

006 

Fralda geriátrica - tamanho “P” - Fralda descartável para 
adulto (para uso geriátrico, pós-parto e incontinência 
urinária) - Cintura até 50 a 80 cm - Tam P peso de 30 kg a 40 
kg, prática, anatômica, e confortável com polpa de celulose, 
gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, 
fibras de polipropileno e adesivo termoplástico. Na 
embalagem deverão estar impressos todos os dados do 
fabricante, lote e validade.  

1000 UN 1,64 1.640,00 

007 

Fralda geriátrica - tamanho “M” - Fralda descartável para 
adulto (para uso geriátrico, pós parto e incontinência urinária) 
- Cintura até 140 cm Tam M peso de 40 a 70 kg, prática, 
anatômica, e confortável com polpa de celulose, gel polímero 
super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de 
polipropileno e adesivo termoplástico. Na embalagem 
deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e 
validade. 

700 UN 1,71 1.197,00 

008 

Fralda geriátrica - tamanho “G” - Fralda descartável para 
adulto (para uso geriátrico, pós-parto e incontinência 
urinária) - Cintura até 150 cm Tam G peso acima de 70 kg, 
prática, anatômica, e confortável com polpa de celulose, gel 
polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, 
fibras de polipropileno e adesivo termoplástico. Na 
embalagem deverão estar impressos todos os dados do 

800 UN 1,71 1.368,00 
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fabricante, lote e validade. 

009 

Fralda geriátrica - tamanho “XG” - Fralda descartável para 
adulto (para uso geriátrico, pós-parto e incontinência 
urinária) - Cintura até 120 à 160 cm Tam XG peso acima de 
80 kg, prática, anatômica, e confortável com polpa de 
celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de 
polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico. 
Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do 
fabricante, lote e validade. 

700 UN 1,80 1.260,00 

VALOR ESTIMADO DO LOTE 06: R$ 8.874,80 

Lote 07: Aquisição de Fios de Suturas 
Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 
001 Fio sutura agulhado algodão -0- (agulha 3/8-3,0cm) c/24 05 Cx 90,10 450,50 
002 Fio sutura agulhado algodão 2-0 (agulha 3/8- 3,0cm) c/24 05 Cx 90,10 450,50 
003 Fio sutura agulhado algodão 3-0 (agulha 3/8- 3,0cm) c/24 05 Cx 90,10 450,50 
004 Fio sutura agulhado algodão 4-0 (agulha 1/2- 2,5cm) c/24 05 Cx 90,10 450,50 

005 
Fio sutura agulhado catgut cromado -0- (agulha 3/8-3,0cm) 
c/24 

05 Cx 97,37 486,85 

006 
Fio sutura agulhado catgut cromado 2-0 (agulha 3/8-3,0cm) 
c/24 

05 Cx 97,37 486,85 

007 
Fio sutura agulhado catgut simples -0- (agulha 1/2- 3,0cm) 
c/24 

05 Cx 97,37 486,85 

008 
Fio sutura agulhado catgut simples 2-0 (agulha 1/2-3,0cm) 
c/24 

05 Cx 97,37 486,85 

009 
Fio sutura agulhado catgut simples 3-0 (agulha 1/2-3,0cm) 
c/24 

05 Cx 97,37 486,85 

010 Fio sutura agulhado nylon 2-0 (agulha 3/8- 3,0cm) c/24 30 Cx 77,80 2.334,00 
011 Fio sutura agulhado nylon 3-0 (agulha 3/8- 3,0cm) c/24 40 Cx 77,80 3.112,00 
012 Fio sutura agulhado nylon 4-0 (agulha 3/8- 3,0cm) c/24 20 Cx 77,80 1.556,00 
013 Fio sutura agulhado nylon 5-0 (agulha 3/8- 2,0cm) c/24 30 Cx 77,80 2.334,00 
014 Fio sutura agulhado nylon 6-0 (agulha 3/8- 2,0cm) c/24 10 Cx 77,80 778,00 

VALOR ESTIMADO DO LOTE 07 R$ 14.350,25 

Lote 08: Aquisição de Sondas 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

001 

Sonda Aspiração Traqueal nº 10, descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em PVC, branco, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no MS.  

20 UN 1,40 28,00 

002 

Sonda Aspiração Traqueal nº 12 descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em PVC, branco, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

20 UN 1,05 21,00 

003 
Sonda Aspiração Traqueal nº 14 descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em PVC, branco, transparente, 

20 UN 1,48 29,60 
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atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

004 

Sonda Aspiração Traqueal nº 16, descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em PVC, branco, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

20 UN 1,50 30,00 

005 

Sonda Aspiração Traqueal nº 18, descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em PVC, branco, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

20 UN 1,66 33,20 

006 

Sonda Aspiração Traqueal nº 6, descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em PVC, branco, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

20 UN 0,89 17,80 

007 

Sonda Aspiração Traqueal nº 8, descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em PVC, branco, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e filme 20termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no MS.UN 

20 UN 1,37 27,40 

008 

Sonda Aspiração Traqueal nº 9, descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em PVC, branco, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

20 UN 1,56 31,20 

009 

Sonda nasogástrica nº 10 CURTA, estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade. 

350 UN 1,23 430,50 
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010 

Sonda nasogástrica nº 10 LONGA, estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade.  

200 UN 1,63 326,00 

011 

Sonda nasogástrica nº 12 CURTA, estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade.  

200 UN 1,20 240,00 

012 

Sonda nasogástrica nº 12 LONGA, estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade.  

100 UN 1,72 172,00 

013 

Sonda nasogástrica nº 14 CURTA , estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade. 

100 UN 1,30 130,00 

014 

Sonda nasogástrica nº 14 LONGA, estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade.  

100 UN 1,82 182,00 

015 

Sonda nasogástrica nº 16 CURTA, estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade.  

100 UN 1,37 137,00 

016 

Sonda nasogástrica nº 16 LONGA, estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade.  

100 UN 1,83 183,00 

017 

Sonda nasogástrica nº 18 CURTA, estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 

100 UN 1,41 141,00 
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filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade.  

018 

Sonda nasogástrica nº 18 LONGA, estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade.  

100 UN 2,00 200,00 

019 

Sonda nasogástrica nº 20 CURTA, estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade.  

100 UN 1,43 143,00 

020 

Sonda nasogástrica nº 20 LONGA, estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade.  

100 UN 2,08 208,00 

021 

Sonda nasogástrica nº 4 CURTA, estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade. 

100 UN 0,89 89,00 

022 

Sonda nasogástrica nº 4 LONGA, estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade. 

100 UN 1,54 154,00 

023 

Sonda nasogástrica nº 6 CURTA, estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade. 

100 UN 1,37 137,00 

024 

Sonda nasogástrica nº 6 LONGA, estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade. 

100 UN 1,86 186,00 

025 Sonda nasogástrica nº 8 CURTA, estéril, descartável, 100 UN 0,93 93,00 
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atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade. 

026 

Sonda nasogástrica nº 8 LONGA, estéril, descartável, 
atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual em papel grau cirurgic e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade.,   

100 UN 1,67 167,00 

027 

Sonda Uretral nº 10, descartável, estéril, atóxica, maleável, 
em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

200 UN 1,07 214,00 

028 

Sonda Uretral nº 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, 
em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

1.000 UN 1,05 1.050,00 

029 

Sonda Uretral nº 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, 
em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

100 UN 1,14 114,00 

030 

Sonda Uretral nº 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, 
em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

200 UN 1,18 236,00 

031 

Sonda Uretral nº 18, descartável, estéril, atóxica, maleável, 
em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

100 UN 1,23 123,00 

032 

Sonda Uretral nº 20, descartável, estéril, atóxica, maleável, 
em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá 

50 UN 1,31 65,50 
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estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

033 

Sonda Uretral nº 4, descartável, estéril, atóxica, maleável, 
em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

100 UN 1,15 115,00 

034 

Sonda Uretral nº 6, descartável, estéril, atóxica, maleável, 
em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

150 UN 0,95 142,50 

035 

Sonda Uretral nº 8, descartável, estéril, atóxica, maleável, 
em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

150 UN 0,98 147,00 

036 

Sonda vesical de demora 2 vias TAMANHO Nº12, tipo 
foley. Estéril, com duas vias, de látex atóxico, apirogênico, 
siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10ml, 
comprimento 25cm, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico ou filme, registrado na ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. 

20 UN 4,91 98,20 

037 

Sonda vesical de demora 2 vias TAMANHO Nº14, tipo 
foley. Estéril, com duas vias, de látex atóxico, apirogênico, 
siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10ml, 
comprimento 25cm, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico ou filme, registrado na ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. 

20 UN 4,92 98,40 

038 

Sonda vesical de demora 2 vias TAMANHO Nº16, tipo 
foley, 100% siliconizado. Estéril, com duas vias, apirogênico, 
siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10ml, 
comprimento 25cm, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico ou filme, registrado na ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. 

20 UN 4,87 97,40 

039 

Sonda vesical de demora 2 vias TAMANHO Nº16, tipo 
foley. Estéril, com duas vias, de látex atóxico, apirogênico, 
siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10ml, 
comprimento 25cm, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico ou filme, registrado na ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. 

150 UN 4,87 730,50 

040 

Sonda vesical de demora 2 vias TAMANHO Nº18, tipo 
foley. Estéril, com duas vias, de látex atóxico, apirogênico, 
siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10ml, 
comprimento 25cm, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico ou filme, registrado na ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. 

80 UN 5,07 405,60 
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041 

Sonda vesical de demora 2 vias TAMANHO Nº20, tipo 
foley. Estéril, com duas vias, de látex atóxico, apirogênico, 
siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10ml, 
comprimento 25cm, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico ou filme, registrado na ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. 

50 UN 4,90 245,00 

042 

Sonda vesical de demora 2 vias TAMANHO Nº22, tipo 
foley. Estéril, com duas vias, de látex atóxico, apirogênico, 
siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10ml, 
comprimento 25cm, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico ou filme, registrado na ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. 

50 UN 4,90 245,00 

043 

Tubo Endotraqueal estéril I.D. 2,0, em PVC, com balonete 
de alto volume e baixa pressão, conectado a balão piloto e 
válvula seladora adaptável a seringa, siliconizada, radiopaco, 
termolábil, transparente, atraumática, resistente ao 
acotovelamento, com conector universal de 15mm, escala 
numerada visível em cm, com ponta negra ou anel marcador, 
com orifício lateral de Murphy. Descartável. Embalagem 
individual com abertura em pétala e asséptica. 

10 UN 7,02 70,20 

044 

Tubo Endotraqueal estéril I.D. 2,5, em PVC, com balonete 
de alto volume e baixa pressão, conectado a balão piloto e 
válvula seladora adaptável a seringa, siliconizada, radiopaco, 
termolábil, transparente, atraumática, resistente ao 
acotovelamento, com conector universal de 15mm, escala 
numerada visível em cm, com ponta negra ou anel marcador, 
com orifício lateral de Murphy. Descartável. Embalagem 
individual com abertura em pétala e asséptica. 

10 UN 9,81 98,10 

045 

Tubo Endotraqueal estéril I.D. 3,0, em PVC, com balonete 
de alto volume e baixa pressão, conectado a balão piloto e 
válvula seladora adaptável a seringa, siliconizada, radiopaco, 
termolábil, transparente, atraumática, resistente ao 
acotovelamento, com conector universal de 15mm, escala 
numerada visível em cm, com ponta negra ou anel marcador, 
com orifício lateral de Murphy. Descartável. Embalagem 
individual com abertura em pétala e asséptica. 

10 UN 7,50 75,00 

046 

Tubo Endotraqueal estéril I.D. 3,5, em PVC, com balonete 
de alto volume e baixa pressão, conectado a balão piloto e 
válvula seladora adaptável a seringa, siliconizada, radiopaco, 
termolábil, transparente, atraumática, resistente ao 
acotovelamento, com conector universal de 15mm, escala 
numerada visível em cm, com ponta negra ou anel marcador, 
com orifício lateral de Murphy. Descartável. Embalagem 
individual com abertura em pétala e asséptica. 

10 UN 9,88 98,80 

047 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 4,0, em 
PVC, com balonete de alto volume e baixa pressão, 
conectado a balão piloto e válvula seladora adaptável a 
seringa, siliconizada, radiopaco, termolábil, transparente, 
atraumática, resistente ao acotovelamento, com conector 
universal de 15mm, escala numerada visível em cm, com 
ponta negra ou anel marcador, com orifício lateral de 
Murphy. Descartável. Embalagem individual com abertura 
em pétala e asséptica. 

20 UN 8,56 171,20 
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048 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 4,5, em 
PVC, com balonete de alto volume e baixa pressão, 
conectado a balão piloto e válvula seladora adaptável a 
seringa, siliconizada, radiopaco, termolábil, transparente, 
atraumática, resistente ao acotovelamento, com conector 
universal de 15mm, escala numerada visível em cm, com 
ponta negra ou anel marcador, com orifício lateral de 
Murphy. Descartável. Embalagem individual com abertura 
em pétala e asséptica. 

20 UN 10,40 208,00 

049 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 5,0, em 
PVC, com balonete de alto volume e baixa pressão, 
conectado a balão piloto e válvula seladora adaptável a 
seringa, siliconizada, radiopaco, termolábil, transparente, 
atraumática, resistente ao acotovelamento, com conector 
universal de 15mm, escala numerada visível em cm, com 
ponta negra ou anel marcador, com orifício lateral de 
Murphy. Descartável. Embalagem individual com abertura 
em pétala e asséptica. 

10 UN 8,01 80,10 

050 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 5,5, em 
PVC, com balonete de alto volume e baixa pressão, 
conectado a balão piloto e válvula seladora adaptável a 
seringa, siliconizada, radiopaco, termolábil, transparente, 
atraumática, resistente ao acotovelamento, com conector 
universal de 15mm, escala numerada visível em cm, com 
ponta negra ou anel marcador, com orifício lateral de 
Murphy. Descartável. Embalagem individual com abertura 
em pétala e asséptica. 

10 UN 8,01 80,10 

051 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 6,0, em 
PVC, com balonete de alto volume e baixa pressão, 
conectado a balão piloto e válvula seladora adaptável a 
seringa, siliconizada, radiopaco, termolábil, transparente, 
atraumática, resistente ao acotovelamento, com conector 
universal de 15mm, escala numerada visível em cm, com 
ponta negra ou anel marcador, com orifício lateral de 
Murphy. Descartável. Embalagem individual com abertura 
em pétala e asséptica. 

30 UN 9,48 284,40 

052 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 6,5, em 
PVC, com balonete de alto volume e baixa pressão, 
conectado a balão piloto e válvula seladora adaptável a 
seringa, siliconizada, radiopaco, termolábil, transparente, 
atraumática, resistente ao acotovelamento, com conector 
universal de 15mm, escala numerada visível em cm, com 
ponta negra ou anel marcador, com orifício lateral de 
Murphy. Descartável. Embalagem individual com abertura 
em pétala e asséptica. 

30 UN 7,55 226,50 

053 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 7,0, em 
PVC, com balonete de alto volume e baixa pressão, 
conectado a balão piloto e válvula seladora adaptável a 
seringa, siliconizada, radiopaco, termolábil, transparente, 
atraumática, resistente ao acotovelamento, com conector 
universal de 15mm, escala numerada visível em cm, com 
ponta negra ou anel marcador, com orifício lateral de 
Murphy. Descartável. Embalagem individual com abertura 

80 UN 8,01 640,80 



 
 

MUNICÍPIO DE TAMARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Administração  
 

___________________________________________________________________________ 
Rua Isaltino José Silvestre, nº 643, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR | (43) 3398-1939 

34 

em pétala e asséptica. 

054 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 7,5, em 
PVC, com balonete de alto volume e baixa pressão, 
conectado a balão piloto e válvula seladora adaptável a 
seringa, siliconizada, radiopaco, termolábil, transparente, 
atraumática, resistente ao acotovelamento, com conector 
universal de 15mm, escala numerada visível em cm, com 
ponta negra ou anel marcador, com orifício lateral de 
Murphy. Descartável. Embalagem individual com abertura 
em pétala e asséptica. 

100 UN 8,01 801,00 

055 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 8,0, em 
PVC, com balonete de alto volume e baixa pressão, 
conectado a balão piloto e válvula seladora adaptável a 
seringa, siliconizada, radiopaco, termolábil, transparente, 
atraumática, resistente ao acotovelamento, com conector 
universal de 15mm, escala numerada visível em cm, com 
ponta negra ou anel marcador, com orifício lateral de 
Murphy. Descartável. Embalagem individual com abertura 
em pétala e asséptica. 

80 UN 8,01 640,80 

056 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 8,5, em 
PVC, com balonete de alto volume e baixa pressão, 
conectado a balão piloto e válvula seladora adaptável a 
seringa, siliconizada, radiopaco, termolábil, transparente, 
atraumática, resistente ao acotovelamento, com conector 
universal de 15mm, escala numerada visível em cm, com 
ponta negra ou anel marcador, com orifício lateral de 
Murphy. Descartável. Embalagem individual com abertura 
em pétala e asséptica. 

10 UN 7,75 77,50 

057 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 9,0, em 
PVC, com balonete de alto volume e baixa pressão, 
conectado a balão piloto e válvula seladora adaptável a 
seringa, siliconizada, radiopaco, termolábil, transparente, 
atraumática, resistente ao acotovelamento, com conector 
universal de 15mm, escala numerada visível em cm, com 
ponta negra ou anel marcador, com orifício lateral de 
Murphy. Descartável. Embalagem individual com abertura 
em pétala e asséptica. 

10 UN 6,39 63,90 

058 

Sonda vesical de demora 3 vias TAMANHO Nº20, tipo 
foley. Estéril, com três vias, de látex atóxico, apirogênico, 
siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10ml, 
comprimento 25cm, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico ou filme, registrado na ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. 

20 UN 9,24 184,80 

059 

Sonda vesical de demora 3 vias TAMANHO Nº16, tipo 
foley. Estéril, com três vias, de látex atóxico, apirogênico, 
siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10ml, 
comprimento 25cm, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico ou filme, registrado na ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. 

30 UN 9,02 270,60 
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060 

Sonda vesical de demora 3 vias TAMANHO Nº18, tipo 
foley. Estéril, com três vias, de látex atóxico, apirogênico, 
siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10ml, 
comprimento 25cm, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico ou filme, registrado na ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. 

20 UN 5,60 112,00 

061 

Cânula de guedel nº 0, descartável, estéril, confeccionada 
em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, 
orifício central que garanta ventilação, com borda de 
segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda 
para identificação do tamanho e que seja branco transparente 
para visualização de secreção.  

10 UN 4,11 41,10 

062 

Cânula de guedel nº 1, descartável, estéril, confeccionada 
em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, 
orifício central que garanta ventilação, com borda de 
segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda 
para identificação do tamanho e que seja branco transparente 
para visualização de secreção.  

10 UN 4,10 41,00 

063 

Cânula de guedel nº 2, descartável, estéril, confeccionada 
em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, 
orifício central que garanta ventilação, com borda de 
segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda 
para identificação do tamanho e que seja branco transparente 
para visualização de secreção.  

10 UN 4,11 41,10 

064 

Cânula de guedel nº 3, descartável, estéril, confeccionada 
em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, 
orifício central que garanta ventilação, com borda de 
segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda 
para identificação do tamanho e que seja branco transparente 
para visualização de secreção.  

10 UN 4,11 41,10 

065 

Cânula de guedel nº 4, descartável, estéril, confeccionada 
em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, 
orifício central que garanta ventilação, com borda de 
segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda 
para identificação do tamanho e que seja branco transparente 
para visualização de secreção.  

10 UN 4,10 41,00 

066 

Cânula de guedel nº 5, descartável, estéril, confeccionada 
em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, 
orifício central que garanta ventilação, com borda de 
segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda 
para identificação do tamanho e que seja branco transparente 
para visualização de secreção.  

10 UN 4,11 41,10 

067 Dreno de penrose estéril tam. 1 10 UN 2,21 22,10 

068 Dreno de penrose estéril tam. 2 10 UN 2,41 24,10 

069 Dreno de penrose estéril tam. 3 10 UN 2,51 25,10 

VALOR ESTIMADO DO LOTE 08: R$ 12.165,30 

Lote 09: Aquisição de Insumos para Monitoramento e Controle da Diabetes 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit Valor total 

001 Medidor de glicose Accu-Chek Active 50 UN 104,97 5.248,50 
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002 Medidor de glicose G-Tech 50 UN 80,77 4.038,50 

003 

Lancetas automática, penetração consistente, esterilizada 
por radiação, acionada por contato, espessura ultra fina 28G, 
não permita reutilização, descarte seguro. Atende NR 32. 
Caixa com 100 unidades. 

500 CX 37,76 18.880,00 

004 
Tiras de teste p/ Glicose Sanguínea Accu-Chek Active. 
Caixa c/50 tiras. 

300 CX 114,93 34.479,00 

005 Tiras de teste p/ Glicose Sanguínea G-Tech c/ 50 tiras 100 CX 109,49 10.949,00 

VALOR ESTIMADO DO LOTE 09: R$ 73.595,00 

Lote 10: Aquisição de Luvas de Procedimentos e Estéreis 
Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor total 

001 

Luva cirúrgica estéril nº 6,5, descartável, em látex natural, 
textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou 
frisos. Embalagem individual, aos pares, em papel grau 
cirúrgico, abertura em pétala. Deverá estar impresso na 
embalagem: tipo de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

300 PAR 1,83 549,00 

002 

Luva cirúrgica estéril nº 7, descartável, em látex natural, 
textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou 
frisos. Embalagem individual, aos pares, em papel grau 
cirúrgico, abertura em pétala. Deverá estar impresso na 
embalagem: tipo de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

500 PAR 1,83 915,00 

003 

Luva cirúrgica estéril nº 7,5, descartável, em látex natural, 
textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou 
frisos. Embalagem individual, aos pares, em papel grau 
cirúrgico, abertura em pétala. Deverá estar impresso na 
embalagem: tipo de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

1000 PAR 1,83 1.830,00 

004 

Luva cirúrgica estéril nº 8, descartável, em látex natural, 
textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou 
frisos. Embalagem individual, aos pares, em papel grau 
cirúrgico, abertura em pétala. Deverá estar impresso na 
embalagem: tipo de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

300 PAR 1,83 549,00 

005 

Luva cirúrgica estéril Nº 8,5, descartável, em látex natural, 
textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou 
frisos. Embalagem individual, aos pares, em papel grau 
cirúrgico, abertura em pétala. Deverá estar impresso na 
embalagem: tipo de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

200 PAR 1,83 366,00 

006 

Luvas de procedimento tam. EP, em látex, não estéril, 
descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, com 
pó bioabsorvível. Caixa c/ 100 unidades. 

350 CX 25,96 9.086,00 

007 
Luvas de procedimento tam. G, em látex, não estéril, 
descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta 

500 CX 25,97 12.985,00 
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sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, com 
pó bioabsorvível. Caixa c/ 100 unidades. 

008 

Luvas de procedimento tam. M, em látex, não estéril, 
descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, com 
pó bioabsorvível. Caixa c/ 100 unidades. 

500 CX 25,76 12.880,00 

009 

Luvas de procedimento tam. P, em látex, não estéril, 
descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, com 
pó bioabsorvível. Caixa c/ 100 unidades. 

400 CX 25,76 10.304,00 

010 

Luva de borracha nitrílica, com ou sem forro flocado de 
algodão, clorinada, punho reto com 33cm de comprimento. 
Proteção química versátil. Reutilizável, com resistência à 
abrasão, proporciona conforto para o usuário. TAMANHO M 

06 PAR 33,75 202,50 

011 

Luva de borracha nitrílica, com ou sem forro flocado de 
algodão, clorinada, punho reto com 33cm de comprimento. 
Proteção química versátil. Reutilizável, com resistência à 
abrasão, proporciona conforto para o usuário. TAMANHO P 

03 PAR 33,75 101,25 

012 

Luva de borracha nitrílica, com ou sem forro flocado de 
algodão, clorinada, punho reto com 33cm de comprimento. 
Proteção química versátil. Reutilizável, com resistência à 
abrasão, proporciona conforto para o usuário. TAMANHO G 

03 PAR 33,75 101,25 

VALOR ESTIMADO LOTE 10: R$ 49.869,00 

Lote 11: Aquisição de Material de Suporte e Insumos Médico-Hospitalar 
Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor total 

001 
Papel para ECG, modelo Nihon Kohden 1150, medidas 
63mm x 30m quadrados – grade externa compatível.  

30 RL 7,32 219,60 

002 
Papel para ECG termo sensível quadriculado em formato Z 
para modelo ELI E150C. Tamanho 140mm x 108mm. Caixa 
c/200 folhas.150/ 

40 CX 50,45 2.018,00 

003 

Coletor material perfurocortante, capacidade 13,0 litros, 
confeccionado em papel incinerável, cor amarela, revestido 
internamente com produto impermeabilizante que evita 
umidade e vazamento. Acompanhado de saco plástico, com 
instruções de montagem e uso impressa externamente, cinta 
em material resistente a perfurações, alça para transporte fixa 
ao coletor, tampa fixa ao coletor, bocal com abetura que 
facilite o descarte de material e linha que apresente o limite 
máximo de enchimento. Fabricado de acordo com NR 
32(TEM), constando externamente simbologia de material 
infectante conforme NBR 7500. Deve atender as normas 
NBR 1383. RDC 306. CONAMA 358. 

300 UN 7,35 2.205,00 

004 

Coletor material perfurocortante, capacidade 7,0 litros, 
confeccionado em papel incinerável, cor amarela, revestido 
internamente com produto impermeabilizante que evita 
umidade e vazamento. Acompanhado de saco plástico, com 
instruções de montagem e uso impressa externamente, cinta 
em material resistente a perfurações, alça para transporte fixa 
ao coletor, tampa fixa ao coletor, bocal com abetura que 
facilite o descarte de material e linha que apresente o limite 
máximo de enchimento. Fabricado de acordo com NR 
32(TEM), constando externamente simbologia de material 
infectante conforme NBR 7500. Deve atender as normas 

300 UN 5,29 1.587,00 
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NBR 1383. RDC 306. CONAMA 358. 

005 

Coletor material perfurocortante, capacidade 3,0 litros, 
confeccionado em papel incinerável, cor amarela, revestido 
internamente com produto impermeabilizante que evita 
umidade e vazamento. Acompanhado de saco plástico, com 
instruções de montagem e uso impressa externamente, cinta 
em material resistente a perfurações, alça para transporte fixa 
ao coletor, tampa fixa ao coletor, bocal com abetura que 
facilite o descarte de material e linha que apresente o limite 
máximo de enchimento. Fabricado de acordo com NR 
32(TEM), constando externamente simbologia de material 
infectante conforme NBR 7500. Deve atender as normas 
NBR 1383. RDC 306. CONAMA 358. 

200 UN 3,68 736,00 

006 

Coletor material perfurocortante, capacidade 20,0 litros, 
confeccionado em papel incinerável, cor amarela, revestido 
internamente com produto impermeabilizante que evita 
umidade e vazamento. Acompanhado de saco plástico, com 
instruções de montagem e uso impressa externamente, cinta 
em material resistente a perfurações, alça para transporte fixa 
ao coletor, tampa fixa ao coletor, bocal com abetura que 
facilite o descarte de material e linha que apresente o limite 
máximo de enchimento. Fabricado de acordo com NR 
32(TEM), constando externamente simbologia de material 
infectante conforme NBR 7500. Deve atender as normas 
NBR 1383. RDC 306. CONAMA 358. 

500 UN 8,19 4.095,00 

007 

Papel Kraft para esterilização com gramatura minima 
60g/m², indicativo para esterilização a vapor. Aplicação: 
Esterilização de instrumental cirúrgico. Com registro no MS 
– ANVISA e prazo de Validade superior a doze meses a parti 
da entrega. 

10 RL 130,14 1.301,40 

008 

Papel grau cirúrgico, medindo 30cm x 100m, gramatura 
minima 60g/m², em poliéster e polipropileno laminado, com 
reagente (tinta) indicativo de esterilização a vapor. 
Aplicação: Esterilização de instrumental cirúrgico. Com 
registro no MS – ANVISA e prazo de Validade superior a 
doze meses a parti da entrega.  

30 RL 244,05 7.321,50 

009 

Papel grau cirúrgico, medindo 12cm x 100m, gramatura 
minima 60g/m², em poliéster e polipropileno laminado, com 
reagente (tinta) indicativo de esterilização a vapor. 
Aplicação: Esterilização de instrumental cirúrgico. Com 
registro no MS – ANVISA e prazo de Validade superior a 
doze meses a parti da entrega.  

250 RL 90,88 22.720,00 

010 

Papel grau cirúrgico, medindo 20cm x 100m, gramatura 
minima 60g/m², em poliéster e polipropileno laminado, com 
reagente (tinta) indicativo de esterilização a vapor. 
Aplicação: Esterilização de instrumental cirúrgico. Com 
registro no MS – ANVISA e prazo de Validade superior a 
doze meses a parti da entrega. 

70 RL 143,53 10.047,10 

011 

Papel grau cirúrgico, medindo 25cm x 100m, gramatura 
minima 60g/m², em poliéster e polipropileno laminado, com 
reagente (tinta) indicativo de esterilização a vapor. 
Aplicação: Esterilização de instrumental cirúrgico. Com 
registro no MS – ANVISA e prazo de Validade superior a 

30 RL 186,23 5.586,90 
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doze meses a parti da entrega. 
VALOR ESTIMADO LOTE 11: R$ 57.837,50 

Lote 12: Equipamentos e Materiais Duráveis 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor total 

001 

Cadeira de banho fixa, pacientes até 120kg, estrutura em 
aço carbono, tubos redondos tipo 304, fixa, pintura epóxi, 
assento sanitário com abertura frontal, encosto em courvin, 
braço fixo e liso, apoio para os pés, com sistema de trava nas 
rodas traseiras. 

02 UN 372,37 744,74 

002 
Caixa plástica organizadora 5 LITROS transparente c/ 
tampa pead (polietileno alta densidade) 34,5x12x10cm 

30 UN 30,31 909,30 

003 
Caixa plástica organizadora 10 LITROS transparente c/ 
tampa pead (polietileno alta densidade) 41x29x14cm. 

30 UN 42,43 1.272,90 

004 
Caixa plástica organizadora 66 LITROS transparente 
c/tampa pead (polietano alta densidade) 63x42x34cm 

30 UN 88,07 2.642,10 

005 
Caixa plástica organizadora 15 LITROS transparente 
c/tampa pead (polietano alta densidade) 44x29x17cm 

30 UN 52,37 1.571,10 

006 

Carrinho para condomínio 140 litros, confeccionado em 
arame 4mm e 6mm, arame de aço 1020, com revestimento 
emborrachado para proteção das mãos. Medidas 95cm A X 
86,5cm L X 54cm P. Rodas PP/PVC. 

01 UN 230,07 230,07 

007 

Central de inalação 4 saídas Evolt, sem rodízio. Gabinete 
em ABS; filtro bactericida; compressor médico-odontológico 
isento de óleo; fluxômetro para ar comprimido; 
micronebulizador completo, o motor do compressor deve 
possuir cabeçote duplo e filtro para drenagem de água. 
Fluxômetros com regulagem das vazões desejadas (0 a 
151/min.) Na saída do(s) fluxômetro(s) é (são) conectado(s) 
o(s) micronebulizador(es) com recipiente para colocar 
medicamentos para a nebulização. Modelo: 4 saídas, Motor: 
Bivolt-elétrico 1/4 HP 

01 UN 3.069,05 3.069,05 

008 

Clorimetro digital. Visor LCD 2 linhas x16 caracteres com 
função back-light (luz de fundo) para leituras em ambientes 
pouco iluminados. Emissor: LED – emissor de luz. 
Sensor:fotodiodo de silício; precisão melhor que 1,5% - final 
de escala; Resolução de 0,01 mg/l, reprodutilibilidade +/- 
0,02mg/l; delisgamento automático. Alimentação: bateria 9V 
(mais de 5500 leituras) fonte chaveada de 85 a 265V – 
50/60Hz; saída serial RS 232; L 90MM; C 200mm; A 50mm, 
peso 295 g. o DLA-FCF permite a visualização dos últimos 
resultados de cada parâmetro (ferro, cloro e flúor) e a 
transferência direta dos resultados através da saída RS 232. 

01 UN 2.189,00 2.189,00 

009 

Colar Cervical Pediátrico com Regulagem de altura e 
largura, com dois sistemas de travas e apoio de Mento 
retrátil, versátil e seguro; material da estrutura: Polietileno; 
Acolchoamento: E.V.A; sistema de ajuste: cremalheira com 
travamento duplo; radio translúcido: raio-X, ressonância 
magnética e tomografia computadorizada; Apoio de mento 
retrátil; ganchos para fixação de cateter de oxigênio; número 
de ajustes: 12; Alturas ajustáveis: infantil, pediátrico e adulto 
pequeno; Velcro extra: permite ajuste em pescoço mais fino. 
Registro na ANVISA. 

03 UN 39,97 119,91 

010 Colar Cervical Resgate adulto regulável com travas 06 UN 46,83 280,98 
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asseguram os tamanhos selecionados permanecerem no local; 
trilhas de ajuste assegurem o alinhamento simétrico do 
tamanho; fácil acesso para verificações do pulso, 
procedimentos avançados da vias respiratórias e visualização 
através do orifício superdimensionado da traqueia; Espaço 
para dedos grandes deslizarem através da abertura do painel 
traseiro para apalpação cervical; instruções moldadas dentro 
do colar; abertura frontal para realização de procedimentos 
como: Cricotirotomia ou Traqueostomia; Transparente à 
radiação, compatível à varredura por ressonância magnética e 
tomografia computadorizada; Ajusta a todos os pacientes 
adultos e fornece a mesma imobilização; Registro na 
ANVISA. 

011 

Detector fetal portátil MD700.Faixa de medida do BCF - 50 
– 210 batimentos por minuto 
.Tensão (Volts) bateria - 9VDC.Tipo de corrente - CC 
(Contínua) .Proteção contra penetração nociva de água - 
Equipamento comum – IPX1; .Tipo de alimentação - Bateria 
9V não recarregável; Gabinete – ABS; Potência Máxima de 
consumo (mW) - 288. Frequência ultra-som – 2,25 MHz ± 
10%. Dimensões : (mm) - 73 x 173 x 36. Controles - 
Liga/desliga Volume. Indicadores - Liga/desliga. 
Acompanha: Frasco de gel e capa  

02 UN 865,70 1.731,40 

012 

Eletrodo cpr stat para estimulação/desfibrilação 
ADULTO, confeccionado em polímero sólido, gel adesivo e 
elemento condutivo em estanho. Embalado em lâmina multi 
camada, com pré-conexão do eletrodo sem violação da 
embalagem. Deve possuir sensor de RCP que informa a 
profundidade e frequência durante a RCP e desenho do 
correto posicionamento no paciente, na embalagem e no 
eletrodo. Validade de até 18 meses para uso adulto; original 
para uso em desfibrilador externo automático marca Zoll 
AED Plus. Comprimento do cabo de conexão mínimo de 
120cm. Eletrodo do ápice e esterno com área total mínima de 
165cm2. Embalagem adequada, contendo dados de 
identificação, procedência, prazo de validade, lote, conforme 
a legislação sanitária vigente pertinente ao produto. 

02 UN 1.761,73 3.523,46 

013 

Eletrodo cpr-d stat pad para estimulação/desfibrilação 
PEDIÁTRICO, confeccionado em polímero hidrogel e 
elemento condutivo em estanho. Embalado em papel 
laminado, com pré-conexão do eletrodo sem violação da 
embalagem. Com desenho do correto posicionamento no 
paciente, na embalagem e no eletrodo.Validade de até 18 
meses para uso pediátrico; original para uso em desfibrilador 
externo automático marca Zoll AED Plus. Comprimento do 
cabo de conexão mínimo de 80cm. Eletrodo do ápice com 
área total máxima de 70cm2. Eletrodo do esterno com área 
total máxima de 124cm2. Embalagem adequada, contendo 
dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote, 
conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto. 

02 UN 1.784,73 3.569,46 

014 

Esfignomanômetro adulto, braçadeira permitável em tecido 
(algodão) com fecho metálico em aço, manômetro aneroide 
com visor graduado de 0 a 300mmHg e de fácil leitura, 
válvula de metal, permitindo retenções e esvaziamentos de 

30 UN 188,43 5.652,90 
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ar, manguito de borracha sem emendas; pêra para insuflação 
em borracha sintética ou látex em peça única. Precisão +/- 3 
mmHg ou melhor. Resistente as quedas e impacto. 
Registrado e aprovado pelo INMETRO. Garantia mínima 36 
meses. 

015 

Esfignomanômetro aneroide, faixa de medição 6 a 
304mmHg, divisão de escala 2 mmHg, precisão +/- 3mmHg, 
manômetro com anel amortecedor de borracha; resistente a 
queda; braçadeira adulto (25 a 34cm) em nylon com 
fechamento em velcro resistente; pera insufladora, tubo, 
certificado de calibração INMETRO. Garantia 5 anos. 

05 UN 220,73 1.103,65 

016 

Esfignomanômetro infantil, braçadeira permitável em 
tecido (algodão) com fecho metálico em aço, manômetro 
aneroide com visor graduado de 0 a 300mmHg e de fácil 
leitura, válvula de metal, permitindo retenções e 
esvaziamentos de ar, manguito de borracha sem emendas; 
pêra para insuflação em borracha sintética ou látex em peça 
única. Precisão +/- 3 mmHg ou melhor. Resistente as quedas 
e impacto. Registrado e aprovado pelo INMETRO. Garantia 
mínima 36 meses. 

05 UN 189,97 949,85 

017 
Estetoscópio infantil simples, auscultador de alta precisão, 
leve e resistente. Olivas macias, tubo de PVC de alta 
resistência. 

05 UN 23,12 115,60 

018 

Estetoscópio adulto. Tubo em PVC macio, flexível e 
atóxico, auscultador em aço inox com diafragma de alta 
sensibilidade, olivas macias e confortáveis, mola ajustável, 
garantia de 5 anos. Registro ANVISA. 

30 UN 23,93 717,90 

019 
Gaveta para estante preta BIN n.05. Caixa plástica, super-
resistente na cor preta. Tam. 05, encaixe macho x fêmea para 
travamento horizontal. L 15,5 X A 12 X C 25 cm. 

40 UN 6,72 268,80 

020 

Imobilizador de cabeça impermeável Adulto. Finalidade 
do Imobilizador de cabeça impermeável é ser utilizado para 
imobilização de resgatados na prancha, substituindo os 
apoios convencionais. Deve ser usado com colar cervical de 
resgate; confeccionado em poliuretano injetado; resistente a 
impactos; utilizado em conjunto com prancha de 
imobilização; anatômico; regulagem com velcro; base com 
regulagem. 

04 UN 179,76 719,04 

021 Incubadora de 4 furos para leitura de até 48horas 01 UN 341,07 341,07 

022 

Lâmina laringoscópio fibra óptica (reta) tam. 0 – neonato 
75mm. Compatível com cabos de fibra óptica. Em aço 
inoxidável, acabamento antirreflexo. Esterelizável em óxido 
de etileno ou autoclave a vapor. Marca: MD 

02 UN 113,00 226,00 

023 

Lâmina laringoscópio fibra óptica (reta) tam. 00 – prematuro 
65mm. Compatível com cabos de fibra óptica. Em aço 
inoxidável, acabamento antirreflexo. Esterelizável em óxido 
de etileno ou autoclave a vapor. Marca: MD 

02 UN 113,00 226,00 

024 
Lâmina laringoscópio standard - Macintosh (curva) tam. 0 – 
neonato 80mm. Compatível com cabo convencional. Em aço 
inoxidável, autoclavagem a vapor.  

02 UN 113,00 226,00 

025 
Lâmpada para laringoscópio rosca universal. Utilizada em 
lâminas convencional nº 1, 2, 3, 4 e 5 curvas ou retas. Marca: 
MD. 

05 UN 22,10 110,50 
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026 
Lâmpada para negatoscópio, LED, circular, potência 32W, 
bivolt, temperatura de cor: 3000/6400k. Garantia 1 ano. 

05 UN 15,60 78,00 

027 

Maleta plástica para medicamentos com 3 bandejas. 
Caixa plástica com 3 bandejas, 15 divisões e tampa na 
bandeja superior. Com alça para cadeado. Em polipropileno. 
C 37 X L 19 X A 19 cm. 

03 UN 92,33 276,99 

028 

Microscópio binocular. Cabeça: binocular, inclinada 45º, 
giro 360º ajuste dioptria dupla anti-fungo. Dist. Interpupilar: 
54 – 75 mm; Aumento: 40 – 1000 x; Oculares: WF 
10X/18mm (P16X/11mm opcional); Estativa: alta resistência. 
Revolver: quadruplo. Objetivas: acromáticas 4x/0,10, 
10x/0,25, 40x/0,65 (retrátil) e 100x/1,25 (retrátil) 
(imersão/óleo); Platina: dupla quadrada 140x140mm com 
charriot graduado, área de trabalho de 50x75mm e controle 
coaxial (verificador destro não canhoto); Condensador: 
ABBE N.A. 1.25 ajustável; Diafragma: íris com suporte para 
filtro; Filtro: azul e verde; enfoque: macro-micro coaxial com 
trava de pré-focalização e tensor; iluminador: lâmpada de 
halogênio 6V/20W com controle de luminosidade e espelho 
plano côncavo para luz solar. Alimentação 100V a 240V 
(automático); garantia 12 meses. 

01 UN 3.016,83 3.016,83 

029 

Otoscópio c/ 5 espéculos, iluminação halógena; transmissão 
em fibra óptica até a ponta; lente de focalização grande 
angular e removível; inteiramente metálico; com conexão de 
insuflação. 

02 UN 756,68 1.513,36 

030 
Pallets empilhavel e vazável, para acondicionar 
medicamentos, confeccionados em plástico no tamanho 
A=15 x 1=100xc=120cm, na cor branca 

04 UN 193,33 773,32 

031 
Pallets para acondicionar medicamentos, confeccionados 
em plástico no tamanho 50x50, na cor branca. 

10 UN 59,83 598,30 

032 

Prancha de imobilização em polietileno - resgate. 
Acompanha 3 cintos retos - amarelo-preto-vermelho, 
projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes, 
dimensionadas para suportar vítimas com peso até 180kg. 
Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para 
facilitar o uso com luvas, design em ângulo para melhor 
acomodação do paciente. Translúcida, para uso em Raio-X e 
Ressonância Magnética. Possui aberturas específicas para 
facilitar a imobilização da vítima. Possibilita o resgate na 
água e em alturas. Produzida em polietileno com alta 
resistência a impactos, disponíveis nas cores amarelo e 
vermelha a prancha de imobilização possui aberturas 
específicas para a utilização do cinto de segurança estilo 
aranha.  

03 UN 767,70 2.303,10 

033 

Reanimador ventilatório manual tipo "AMBU", neonatal, 
reutilizável, autolavável e resistente à desinfecção química, 
de fáceis: montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa 
(balão) confeccionada em silicone translúcido, com 
capacidade para até 250ml, de parede única que permita re-
expansão rápida e automática. Válvula unidirecional 
confeccionada em policarbonato ou polisulfona autolavável e 
inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável, no 
formato "bico de pato". Conexão com perfeito encaixe com 

03 UN 324,53 973,59 
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bolsa (balão) e com a máscara, de fácil manuseio e sem 
qualquer escape, provido de limitador de pressão e 
possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP. A válvula 
unidirecional deve oferecer a possibilidade de giro de 360º 
sem escape e sem dificuldades, permitindo a utilização por 
mais de um profissional, Máscara facial autolavável, com 
bojo e coxim silicone, translúcido para visualização do nariz 
e boca do paciente, atóxico e anatômico. Acompanha bolsa 
reservatória com capacidade não inferior a 600ml para 
permitir, quando necessário, o enriquecimento de oxigênio ao 
gás a ser administrado ao paciente. Deve possuir válvula para 
conexão do reservatório à válvula inferior do balão. 
Acondicionado em maleta transparente com fecho de zíper. 
Imprescindível que o fabricante assuma o compromisso de 
reposição de todas as peças e componentes do equipamento 
por no mínimo cinco anos. Apresentar Registro no 
Ministério da Saúde do produto cotado. Apresentar 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. 

034 

Regulador de pressão para cilindro de oxigênio, com 
fluxômetro. Tem a função de reduzir a pressão de saída em 
postos de consumo de gases medicinais para a pressão de 
trabalho de 3,5 kgf/cm2. Fluxômetro para controlar e indicar 
o fluxo de oxigênio a ser fornecido aos pacientes, deve 
possuir corpo confeccionado em latão polido e cromado, 
sistema de agulha flutuante confeccionado em latão, parte 
externa polida e cromada, e parte interna com tratamento 
químico de limpeza. Volante confeccionado com inserto 
interno de latão injetado posteriormente com termoplástico 
(nylon) de alta resistência na cor padrão segundo norma 254 
da ABNT. Conexão de saída confeccionada em latão 
cromado, e diferenciado segundo norma 257 da ABNT. 
Conexão de entrada (niple) confeccionada em latão polido e 
cromado, e padronização conforme norma 254 da ABNT. 
Porca confeccionada com inserto metálico e cromado, com 
tratamento químico de limpeza e injetado posteriormente em 
termoplástico de alta resistência e com cores padronizadas 
segundo norma da 254 da ABNT. Tubo de medição 
confeccionado em policarbonato transparente e inquebrável, 
duplo cônico com escala de 0 à 15 1 litros/minuto, sendo 
escala expandida de 0 à 7 e linear de 7 à 15 1 litros/minuto. 
Guarnição confeccionada em policarbonato transparente e 
inquebrável, flutuador esfera em aço inoxidável. Tem 
também a função de controlar o fluxo de gás a ser ministrado 
ao paciente. Válvula redutora fabricada em latão polido, 
cromado, completamente limpo e isento de graxas/óleos e 
aço inoxidável. Conexões de entrada e de saída, normatizadas 
pela ABNT. Manômetro de fácil leitura com escala de 0-315 
kgf/cm2. Pressão de entrada: até 200 kgf/cm2, pressão de 
saída: 3,5 kgf/cm2. Manômetro: alta pressão e dupla escala 
de kgf/cm2 de 0-315. Apresentar registro do produto no 
Ministério da Saúde. Deve permitir a opção para cabos 
longos ou curtos. Compromisso do fabricante de fornecer 
peças de reposição por um período mínimo de cinco anos. 
Apresentar registro no Ministério da Saúde. Certificad de 

03 UN 331,77 995,31 
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Boas Práticas de Fabricação. 

035 
Filtros para máscara. Filtros químicos classe 1, compatível 
para as máscaras. 

10 UN 24,93 249,30 

036 

Seladora de pedal, tubular para selagem de papel grau 
cirúrgico                                                                                    
• Largura da solda: 13mm de acordo com o exigido pela 
ANVISA  
• Controle de temperatura através de pirometro analógico 
• Acionamento através de pedal mecânico  
• Bandeja para apoio com regulagem de altura  
• Resistência tubular  
• Solda útil 350mm  
• Temporizada  
• Estrutura em aço  
• Pintura Eletrostática  
• Tensão: 110/220V  
• Potência: 400W 

01 UN 1.136,71 1.136,71 

037 

Bolsa térmica, aplicação água quente, material 
borracha, com tampa rosqueável que não permita 
vazamento, resistente a 100°Celsius (água quente), 
formato retangular.  

05 UN 53,10 265,50 

038 

Imobilizador de Cabeça Head Block, adulto. 
Confeccionado em espuma injetada, impermeável, tirantes de 
fixação para testa e queixo, pontos para verificação de saída 
de liquido pelo ouvido - 80mm lavável. Preso em velcro ao 
tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer 
largura (base fixada na prancha 40 x 25cm; laterais fixadas 
na base 25 x 16 x 0,9cm). Cor: amarelo, branco e preto. 
Registro ANVISA. 

10 UN 446,83 4.468,30 

039 

Cinto de imobilização para prancha de resgate com 3 peças. 
Confeccionado em nylon resistente de 50mm, com fecho em 
nylon de rápida abertura (tic-tac). Tamanho 1,65m x 5cm. 
Cor preto, amarelo e vermelho. 

10 UN 64,35 643,50 

040 

AMBÚ ADULTO: Reanimador ventilatório manual adulto 
reutilizável; Resistente a desinfecção química, de fácil 
montagem e desmontagem das diversas partes para 
possibilitar correto procedimento de limpeza e de fácil 
manuseio; Bolsa com capacidade para até 1.000 ml, 
construída em material transparente, resistente, de parede 
única que permita reexpansão rápida e automática; Válvula 
unidirecional, conexão perfeita com a bolsa e com a máscara, 
de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de 
limitador de pressão conforme as normas técnicas para 
reanimação, devendo possibilitar a adaptação a qualquer 
válvula PEEP, fácil montagem e desmontagem das diversas 
partes para possibilitar correto procedimento de limpeza; 
Máscara em silicone ou material compatível, transparente 
para visualização do nariz e boca do paciente, bocal 
acolchoado evitando traumatizar a face do paciente e 
proporcionando conforto, desenho anatômico. Embalagem 
individual com dados de identificação do produto, lote, data 
de fabricação, prazo de validade. Apresentar registro no 
MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. 

03 UN 309,20 927,60 
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041 

Mesa de exame Clínico. Cabeceira reclinável, construída em 
tubos inox pintados de 1”1/4; leito estofado em espuma D23 
com cabeceira regulável; revestimento em curvin; pés com 
ponteiras plásticas; dimensões 1,80 x 0,70 x 0,80m. 
Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática a pó. 
Suporta 150kg. 

01 UN 321,07 321,07 

042 

Aspirador de secreção portátil. Silencioso, capacidade 
1,3L, bivolt, frequência 60Hz, baixo consumo, sistema 
diafragma, vácuo regulável 0 – 23”Hg, válvula automática de 
nível. Aspire líquidos e secreções. Sem necessidade  de 
manutenção e lubrificantes. 

02 UN 281,77 563,54 

043 
Colchão hospitalar D26, confeccionado em NAPA 
impermeável. Medidas 188 x 88 x 10 cm. 

07 N 150,63 1.054,41 

044 
Travesseiro hospitalar impermeável revestido em courvin, 
com zíper. Tam 60 x 40 x 10 cm. 

15 UN 44,10 661,50 

045 
Fixador estéril para cateter periférico (50mm x 74mm e 2 
Tiras Extras com 74mm x 12mm cada) - Caixa com 50 
unidades 

20 CX 109,16 2.183,20 

046 Gelo rígido reutilizável (Gelox)  250mL 30 UN 8,35 250,50 
047 Gelo rígido reutilizável (Gelox)  500mL 30 UN 12,26 367,80 

048 
Suporte para coletor pérfuro de agulhas 1,5 litros, em arame 
BTC, branco. 

05 UN 36,30 181,50 

049 
Suporte para coletor pérfuro de agulhas 3 litros, em arame 
BTC, branco. 

05 UN 39,69 198,45 

050 

Caixa térmica 26 litros (42,5 x 29 x 38,5 cm), parede 
interna e externa em polipropileno, tampa em polietileno e 
isolamento térmico em poliestireno expandido. Atóxico e 
sem odor. Com alça. 

05 UN 148,24 741,20 

051 

Caixa térmica 45 litros (57 x 38 x 43 cm), parede interna e 
externa em polipropileno, tampa em polietileno e isolamento 
térmico em poliestireno expandido. Atóxico e sem odor. Com 
alça. 

04 UN 484,05 1.936,20 

052 

Caixa térmica 8,5 litros (33Lx23Ax29P cm), parede interna 
e externa em polipropileno, tampa em polietileno e 
isolamento térmico em poliestireno expandido. Atóxico e 
sem odor. Com alça. 

04 UN 207,76 831,04 

053 

Caixa térmica easycooler 100litros com roda. Material 
polietileno de alta densidade, com isolamento interno em 
poliuretano e polipropileno. Com fecho de travamento em 
aço inox, alças rígidas bidirecionais, dreno para escoamento, 
rodas de borracha maciça. Termômetro embutido a caixa – 
resolução 0,1 grau, precisão +/- 1 grau, com cabo sensor, 
blindado a prova d’agua, alimentação solar. 

01 UN 865,73 865,73 

054 
Caixa organizadora com divisórias, 4 divisórias, 
capacidade por divisória 2,4L, A 10 x L 33,6 x C 54,1cm, em 
polipropileno. 

04 UN 49,37 197,48 

055 

Máscara facial completa. Respirador de ar de segurança, 
tipo peça facial inteira, confeccionada em silicone. Com um 
visor panorâmico, de material plástico rígido transparente, 
fixo na máscara. Projetada para utilizar dois filtros 

02 UN 344,00 688,00 

056 
Respirador semifacial. Respirador purificador de ar de 
segurança, tipo peça um quarto facial, tamanho único, 
confeccionado em composto de borracha e silicone. Para dois 

02 UN 189,73 379,46 
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filtros. 
VALOR ESTIMADO LOTE 12: R$ 62.151,57 

Lote 13: Outros 
Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor total 

001 

Protetor solar fácial FPS 99, uso diário, para todo tipo de 
pele. Hipoalergênico. Loção oil free de toque seco. Proteção 
UVA equivalente a, no mínimo, 1/3 do FPS declarado 
(proteção UVB).  

100 FR 125,13 12.513,00 

002 
Protetor solar FPS 50, loção oil free, corporal, proteção 
UVA e UVB. Testado dermatologicamente. Registro na 
ANVISA. (120mL). 

400 FR 54,16 21.664,00 

003 
Protetor solar corporal FPS 70, loção oil free, textura leve 
e rápida absorção. Hipoalergênico. Registro na ANVISA. 

30 FR 64,13 1.923,90 

004 

Balança de chão digital com plataforma de Vidro 6mm, 
Capacidade/divisão: 150kg/100gr, ampla plataforma de vidro 
temperado 30x30 cm indicador de bateria fraca, 1 bateria de 
lítio Cr 2032 instalada, sensores alta precisão display de LCD 
de fácil visualização, zera automaticamente, plataforma de 
vidro temperado com alta resistência, desligamento 
automático, indicador de excesso de peso e desing moderno. 

40 UN 80,10 3.204,00 

VALOR ESTIMADO LOTE 13: R$ 39.304,90 

VALOR GERAL ESTIMADO DOS LOTES R$ 658.564,59 
 
1.2 - Será desclassificado o Lote da proposta que não contiver a descrição precisa do bem ofertado 

equivalente a do bem solicitado, inclusive a que não contiver quantidades e MARCA (quando 

houver).  

 

1.3 - O item que contiver qualquer desconformidade ou incompatível com as descrições e exigências 

deste Termo será desclassificado o Lote. 

 
1.4 - Os preços, individuais e totais, devem ser cotados com duas casas decimais após a vírgula. 

 

1.5 - A licitante deverá apresentar, juntamente com a HABILITAÇÃO: 

 

1.5.1 - Licença Sanitária Estadual ou Municipal atualizada; 

 

1.5.2 - Alvará municipal atualizado que comprove a autorização de funcionamento da empresa; 

 

1.5.3 - Registro de inscrição no Conselho Regional de Farmácia do Estado, ou declaração de isenção, 

se for o caso; 

 
1.5.4 - Autorização de Funcionamento expedido pela Agencia Nacional da Vigilância 

Sanitária – ANVISA, de acordo com as classes de produtos exigidos no referido termo 

(produtos para saúde), através da via de publicação no diário oficial da união; 
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1.5.5 - Deverá constar na autorização de funcionamento expedida pela ANVISA, o nome do 

Responsável Técnico e Responsável Legal de acordo com os apresentados na certidão do 

conselho e contrato social (última alteração). 

 
II - DOS PROCEDIMENTOS PARA FORNECIMENTO DOS ITENS E DO PRAZO 

  
2.1 - O Fornecimento será por itens, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
2.2 - Para a solicitação de entrega, o Município obedecerá a informação da existência de recursos 

financeiros e orçamentários, que indicarão quais os quantitativos do pedido. 

 
2.3 - Quando a marca apresentada não atender as especificações deste Termo, a licitante vencedora 

poderá, a critério do Município, entregar o item de outra marca, desde que com qualidade e quantidade 

idênticas. 

 

2.4 - Deverá ser rigorosamente observada a validade dos itens para entrega. 
 
2.5 - À contratada que extrapolar, sem justificativa aceita pelo Município, em 2 (dois) dias ou mais, o 

prazo de entrega dos itens, contados da “autorização de fornecimento”; ou entregar itens que não 

atendam as especificações deste Termo, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520/02, além de multa de 100% (cem por cento) sobre o valor da obrigação principal, de 

acordo com os artigos 408 e 412, ambos do Código Civil.  

 
2.6 - O transporte e a descarga dos itens correrão por conta da empresa vencedora sem qualquer custo 

adicional solicitado posteriormente. 

 

III – DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO 
 
3.1 – Servidoras:  

Titular: Tatiane Cassanelli  

Suplente: Izabel Ferraz Inácio 

 
IV - DA EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E VALIDADE DOS ITENS 
 
4.1 - Os itens, objeto deste Termo, deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis aos itens desta 

natureza, ficando desde já estabelecido que somente serão aceitos após conferência efetuada pelas 

servidoras mencionadas no item (3.1). Caso não satisfaça às especificações exigidas, serão rejeitados, 
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devendo ser recolhidos pelo fornecedor, no prazo de 03 (três) dias, contados da notificação, para 

reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos. 

 
4.2 - Todos os itens deverão ser entregues com, no máximo, 20% (vinte por cento) do tempo de vida 

útil decorrido a partir da data de fabricação (ou seja, com 80% de sua validade intacta). Não serão 

aceitos, em hipótese alguma, itens com prazo de validade inferior ao estabelecido, mesmo contendo 

documento se comprometendo a repor a mercadoria caso a validade expire. 

 

4.3 - Os itens deverão estar acondicionados da mesma forma em que são apresentados no comércio 

varejista e deverão vir em suas embalagens originais devidamente apropriadas atendendo às 

especificações deste Termo. 

 
4.4 - A marca, o número do lote, o registro no Ministério da Saúde ou relato de sua isenção, data de 

fabricação e validade deverão estar impressos, tanto nas caixas como nas embalagens individuais dos 

itens, caso não estiver conforme descrito, ficam sujeitos a não serem aceitos pelas servidoras 

responsáveis pelo recebimento. 

 

4.5 - Serão devolvidos os itens que não estiverem devidamente registrados no Ministério da Saúde, ou 

que estiverem com registro vencido, sem o protocolo de pedido de revalidação. 

 

4.7 - O transporte e a descarga dos itens correrão por conta da empresa vencedora sem qualquer custo 

adicional solicitado posteriormente. 

 
V - DO PRAZO DE ENTREGA 
 
5.1 - A entrega do(s) item(s) deverá ocorrer, no máximo, 20 (Vinte) dias uteis após o recebimento da 

nota de empenho. A não entrega do item no prazo determinado acarretará multa em 10% sobre o valor 

do pedido. 

 
VI - DO LOCAL DE ENTREGA 
 
6.1 - Os itens deverão ser entregues no Hospital Municipal São Francisco de Tamarana, situado na 

Rua Cornélio Fico, nº 175, em Tamarana-PR, de segunda à sexta-feira, entre 08h e 16h. O telefone 

para contato é: (43) 3398-1932 - servidora Tatiane Cassanelli. 

 
VII - DO TRANSPORTE DOS ITENS 
 
7.1 - É de inteira responsabilidade da licitante o transporte dos itens para o local designado neste 

Termo. 
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7.2 - As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de armazenamento do item 

(temperatura, umidade, empilhamento, etc.). 

 
7.3 - Os itens serão devolvido imediatamente caso haja qualquer avaria ocasionada pelo transporte. 

 
7.4 - O transporte compreende o procedimento como um todo, ou seja, desde o carregamento da 

mercadoria até a efetiva descarga dos mesmos no endereço constante do item 6.1 deste anexo.  

 
7.5 - Os demais procedimentos acessórios, como utilização de guinchos, empilhadeiras e outros (caso 

o item assim o exija) devem ser realizados sem qualquer ônus para o Município. 

 
VIII - DO PREÇO MÁXIMO 
 
8.1 - O preço máximo total para a presente licitação é de até R$ 658.564,59 (Seiscentos e Cinquenta e 

Oito Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos). 

 
IX - DO PAGAMENTO  
 
9.1 - O pagamento à empresa vencedora será efetuado em até 30 (trinta) dias uteis após a entrega dos 

itens. 

 
9.2 - A liberação de cada parcela fica condicionada à apresentação de cópia da guia de quitação junto 

ao INSS, através de CND; da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRF; e de todas as certidões 

solicitadas para o Envelope B. 

 
OBS: No caso em que a Certidão Negativa de Débitos de Tributos/Regularidade Fiscal e a Certidão 

Negativa de dívida Ativa forem unificadas, este documento único poderá ser apresentado; 

9.3 – Todas as compras para a Autarquia de Saúde do Município de Tamarana - ASMT, a nota 

fiscal deverá ser emitida, conforme esses dados: Autarquia de Saúde do Município de 

Tamarana – ASMT, CNPJ nº 29.127.162/0001-77, Rua Cornélio Fico, 175 – Centro - CEP: 

86.125-000 – Fone: (43) 3398-1985. 

 

 X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 – As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Termo, serão contratadas com recursos da 

rubrica orçamentária nº:  

 
DOTAÇÕES 

13 43011030100102051339030000000001000 
19 43011030100102051449052000000001303 
25 43011030100102052339030000000001303 
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31 43011030100102052449052000000001000 
 
 
XI – DA GARANTIA 
 
11.1 – Os equipamentos deverão apresentar no mínimo um (01) ano de garantia a partir da data da 

entrega, de acordo com a especificação do fabricante, contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, 

excetuados os decorrentes de uso impróprio.  

 
XII - DO COMBATE À FRAUDE E À CORRUPÇÃO  
 
12.1 - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, 

definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 

contrato;  

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 

de licitação ou de execução de contrato;  

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 

o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em 

níveis artificiais e não-competitivos;  

d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução 

do contrato.  

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 

materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja 

impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 

inspeção.  

 

12.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 

física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 

contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 

diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 

obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.  
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12.3 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte 

ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 

permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar 

o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à 

execução do contrato. 

 

Tamarana - Pr, 09 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

Dalva Aparecida Siena 
Diretora Municipal de Saúde 

 

Anuência dos fiscais de contrato. 

 

Titular: Tatiane Cassanelli: ___________________________________. 

 

Suplente: Izabel Ferraz Inácio: ________________________________________. 
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ANEXO II 
Pregão Presencial nº 003/2018 
Pedido nº 002/2018 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA O REPRESENTANTE 

 
Ao Sr. Pregoeiro 
Prefeitura do Município de Tamarana 
 
 
Ref. Pregão Presencial nº 003/2018 
Pedido nº 002/2018   
 

O(A) abaixo assinado(a), ...................................................., portador(a)  da 

Carteira de Identidade nº ................................................ e inscrito(a) no CPF sob o nº 

................................................., na qualidade de responsável legal pela empresa 

........................................................................................., vem pela presente, informar a 

V.Sas. que o(a) Sr.(a) ........................................................................, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ................................................ e inscrito(a) no CPF sob o nº 

...................................., é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de 

abertura dos envelopes, bem como dar lances, fazer impugnações, oferecer recurso e 

desistir dos prazos para interposição dos mesmos, assinar as atas e demais 

documentos, enfim praticar todos os atos inerentes ao referido processo licitatório. 

 

Local e Data 
 

 
................................................................ 

Identificação e assinatura do responsável legal 
 
 

 
(Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes, por ocasião do 
credenciamento). 
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ANEXO III 
Pregão Presencial nº 003/2018 
Pedido nº 002/2018 
 
 
Razão Social da Licitante 
Edital de Pregão Presencial nº 003/2018 
Pedido nº 002/2018 
 

DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 10.520/2002) 
 
   A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade 

Pregão Presencial nº 003/2018, Pedido nº 002/2018 por seu representante legal, 

declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 

17 de julho de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

exigidos pelo Edital em referência. 

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as 

penalidades da Lei. 

 

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(identificação com numero de Inscrição Estadual e assinatura do representante legal) 

 
 

(Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes, por ocasião do 
credenciamento). 
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ANEXO IV 
Pregão Presencial nº 003/2018 
Pedido nº 002/2018 
 
Razão Social da Licitante 
Edital de Pregão Presencial nº 003/2018 
Pedido nº 002/2018 

 
DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 9.854/1999) 

 

...................................................................................................., inscrito no 

CNPJ n°..................................................................., por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

............................ e inscrito(a) no CPF sob o nº ........................., DECLARA, para fins do 

disposto no inciso XXIII do artigo 7º da Constituição, e da Lei 9.854/99, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

............................................ 

(data) 

  

............................................................ 

(identificação e assinatura do representante legal) 

 

 

(Este anexo deverá ser apresentado no envelope nº B - Habilitação) 
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ANEXO V: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018: 
PEDIDO Nº 002/2018: 
 
RAZÃO SOCIAL: __________________________________________________ 
CNPJ: ___________________________________________________________ 
ENDEREÇO: _____________________________________________________ 
TELEFONES: _____________________________________________________ 
E-MAIL: _________________________________________________________ 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 
Pedido nº 002/2018 

PLANILHA DE PREÇOS 
 Pela presente, apresentamos nossa proposta de preço para fornecimento de 

materiais hospitalares, saneantes, cosméticos e equipamentos para utilização em toda 

rede de saúde deste Município durante o período de 12 (doze) para utilização em toda 

Autarquia de Saúde do Município de Tamarana - ASMT deste Município durante o 

período de 1 (um) ano, com entregas parceladas, conforme os dados abaixo descritos: 

Lote 01: Aquisição de Saneantes, Antissépticos, Desinfetantes, Esterilizantes e Correlatos 

Item Especificação Quant
. Unid. Marca Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

001 
Ácido peracético 0,2% solução pronta para uso, 
frasco 1000Ml. 50 FR    

002 

Ácido peracético 0,2% solução pronta para uso, em 
recipiente plástico, embalagem com data de 
fabricação, validade, número de lote e Registro MS. 
Galão 5 litros. 

25 GL    

003 

Água Oxigenada 10 volume, peróxido de 
hidrogênio 3%, branco leitoso capacidade 1000ML, 
anti-séptico, contendo data de fabricação, lote, 
validade, e Registro ANVISA  

15 LT    

004 
Álcool etílico 70ºGL, frasco com 1000ml 
concentração/dosagem 70%, forma farmacêutica 
solução indicação de uso anti-séptico  

800 LT    

005 
Detergente Enzimático Concentrado com 4 
Enzimas, frasco com 1000ml prazo de validade igual 
ou superior a 12 meses a partir do recebimento. 

100 LT    

006 

Gel neutro para ultrassonografia incolor, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 
Galão 5 litros 

05 GL    

007 Glicerina 05 LT    

008 

Hipoclorito de Sódio 1% - solução de cloro ativo, 
ação desinfetante, germicida, bactericida e virucida. 
Embalagem lacrada de 5.000 ml, com registro na 
anvisa como desinfetante hospitalar e com descrição 
no rótulo de desisnfetente hospitar. Com dados de 
procedência, identificação, responsável técnico, ficha 

60 LT    
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técnica do produto, validade mínima de 6 meses. 

009 

Removedor de Curativo – solução de éter 
alcoolizado, composta de éter etílico e álcool etílico, 
35% de éter v/v, 96% de álcool etílico v/v, com 
finalidade de remoção de curativos. Embalagens 
contendo dados de rotulagem. 100mL 

10 FR    

010 
Iodopovidona  (PVPI) Solução Degermante, frasco 
1000mL, concentração/dosagem a 10% c/ 1% de 
iodo ativo, em frasco opaco degermante anti-séptico 

200 LT    

011 
Iodopovidona  (PVPI) Solução Tópica, frasco 
1000mL, a 1% de iodo ativo anti-séptico curativos 
em geral. 

300 LT    

012 

Indicador Biológico para vapor do tipo auto-
contido, com tempo de resposta de no máximo 48 
horas, indicado para o controle biológico de ciclos de 
esterilização a vapor saturado composto por uma tira 
de papel contendo uma população microbiana 
mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e 
calibrados de GeoBacillus Stearothermophillus 
(ATCC 7953 com certificado de qualidade 
Assegurada),acondicionado em ampola de vidro 
lacrada com meio de cultura purpura,fechada com 
tampa marrom com aberturas laterais para 
penetração de vapor e protegida por papel 
hidrofóbico que atua como barreira bacteriana. Prazo 
de validade de dois anos a parti da entrega. Caixa 
com 100 ampolas 

03 CX    

013 
Indicador integrador químico classe 5, para 
esterilização a vapor; 7,6 x 1,9 cm; com 250 tiras. 03 CX    

014 
Sabonetes líquido neutro para uso recém-nascido 
frasco com 1000ml 10 LT    

015 

Solução de Clorexidina a 2% forma farmacêutica 
solução aquosa dergermante, forma de 
apresentação em recipiente Plastico anti-séptico com 
1000mL 

10 LT 
 

 
 

016 

Sabonete líquido tipo sistema fechado, refil “bag in 
box”, que tenha volume entre 800mL a 1500mL”. 
Deve ser biodegradável, suave, de fácil enxague, 
apresentar emolientes que evitem o ressecamento 
das mãos, ser antialérgico, inodoro, apresentar bico 
dosador e válvula contra vazamento. 

48 FR    

017 

Indicador químico teste para autoclave - teste 
Bowie & Dick, classe 2 – folhas de 
aproximadamente 13X13 cm em conformidade com 
a ISSO 11140-1, utilizado em pacotes padrões, para 
avaliação da remoção de ar na fase pré vácuo em 
autoclaves. Tinta utilizada para a impressão das 
folhas de teste, quimicamente formulada para reagir 
à presença do vapor saturado e extremamente 
sensível à presença de ar para utilização em ciclos 

05 CX    
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de esterilização com temperatura de 132 a 134º C e 
tempo de exposição de 3,5 minutos a 4 minutos.    
Caixa com 20 unidades. Embalado em caixa 
conforme a praxe do fabricante e de forma a manter 
a integridade do produto até o momento de uso. As 
embalagens deverão estar rotuladas de acordo com 
a legislação em vigor. 

018 
Vaselina líquida, Frasco c/ 1000mL, aparência 
transparente; na embalagem deverá constar data de 
fabricação; validade e número de lote. 

40 LT 
 

 
 

019 Talco neutro 1.000g 01 UN    

020 

PVPI Degermante com frasco dispensador lateral, 
1% iodo ativo, 1000 mL. Tampa com sistema anti 
vazamento e lacre de inviolabilidade. Deve conter na 
embalagem dados de identificação, procedência, 
fabricação, validade, responsável técnico e registro 
MS. 

02 UN    

VALOR ESTIMADO LOTE 01: R$  

Lote 02: Material Médico Hospitalar – Agulhas, Perfuros e Similares 

Item Especificação Quant
. Unid. Marca Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

001 

Agulha Hipodérmica descartável 13 X 4,5 – 
descartável, corpo de aço inoxidável biselado, 
canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada, 
embalada individualmente e em material resistente 
ao manuseio. Caixa c/ 100 unidades. 

100 CX    

002 

Agulha Hipodérmica descartável 20 X 5,5 - 
descartável, corpo de aço inoxidável biselado, 
canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada, 
embalada individualmente e em material resistente 
ao manuseio. Caixa c/ 100 unidades. 

70 CX    

003 

Agulha Hipodérmica descartável 25 X 6,0 - 
descartável, corpo de aço inoxidável biselado, 
canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada, 
embalada individualmente e em material resistente 
ao manuseio. Caixa c/ 100 unidades. 

70 CX    

004 

Agulha Hipodérmica descartável 25 X 7,0 - 
descartável, corpo de aço inoxidável biselado, 
canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada, 
embalada individualmente e em material resistente 
ao manuseio. Caixa c/ 100 unidades. 

200 CX    

005 

Agulha Hipodérmica descartável 25 X 8,0 - 
descartável, corpo de aço inoxidável biselado, 
canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada, 
embalada individualmente e em material resistente 
ao manuseio. Caixa c/ 100 unidades. 

200 CX 
 

 
 

006 

Agulha Hipodérmica descartável 40 X 1,2 - 
descartável, corpo de aço inoxidável biselado, 
canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada, 
embalada individualmente e em material resistente 

250 CX 
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ao manuseio. Caixa c/ 100 unidades. 

007 

Cateter intravenoso descartável (Jelco) 14G, em 
poliuretano com ponta cônica atraumática, mandril 
em aço inox, bisel curto trifacetado, câmara de 
refluxo transparente, siliconizado. Conexão fêmea, 
estéril, descartável. Embalagem individual e 
asséptica. 

400 UN    

008 

Cateter intravenoso descartável (Jelco) 16G em 
poliuretano com ponta cônica atraumática, mandril 
em aço inox, bisel curto trifacetado, câmara de 
refluxo transparente, siliconizado. Conexão fêmea, 
estéril, descartável. Embalagem individual e 
asséptica. 

400 UN    

009 

Cateter intravenoso descartável (Jelco) 18G em 
poliuretano com ponta cônica atraumática, mandril 
em aço inox, bisel curto trifacetado, câmara de 
refluxo transparente, siliconizado. Conexão fêmea, 
estéril, descartável. Embalagem individual e 
asséptica. 

1.000 UN 
 

 
 

010 

Cateter intravenoso descartável (Jelco) 20G em 
poliuretano com ponta cônica atraumática, mandril 
em aço inox, bisel curto trifacetado, câmara de 
refluxo transparente, siliconizado. Conexão fêmea, 
estéril, descartável. Embalagem individual e 
asséptica. 

2.000 UN    

011 

Cateter intravenoso descartável (Jelco) 22G em 
poliuretano com ponta cônica atraumática, mandril 
em aço inox, bisel curto trifacetado, câmara de 
refluxo transparente, siliconizado. Conexão fêmea, 
estéril, descartável. Embalagem individual e 
asséptica. 

2.000 UN    

012 

Cateter intravenoso descartável (Jelco) 24G em 
poliuretano com ponta cônica atraumática, mandril 
em aço inox, bisel curto trifacetado, câmara de 
refluxo transparente, siliconizado. Conexão fêmea, 
estéril, descartável. Embalagem individual e 
asséptica. 

2.000 UN    

013 
Cateter nasal oxigênio nº 10, confeccionado em 
PVC, descartável, estéril, embalagem individual. 

50 UN 
 

 
 

014 
Cateter nasal oxigênio nº 12, confeccionado em 
PVC, descartável, estéril, embalagem individual. 50 UN    

015 
Cateter nasal oxigênio nº 14, confeccionado em 
PVC, descartável, estéril, embalagem individual. 50 UN    

016 
Cateter nasal oxigênio nº 4, confeccionado em 
PVC, descartável, estéril, embalagem individual. 50 UN    

017 
Cateter nasal oxigênio nº 6, confeccionado em 
PVC, descartável, estéril, embalagem individual. 50 UN    

018 
Cateter nasal oxigênio nº 8, confeccionado em 
PVC, descartável, estéril, embalagem individual. 50 UN    

019 
Cateter p/ oxigênio tipo óculos, em PVC, atóxico e 
flexível, pronga em silicone, conexão nasal 300 UN    
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arredondada e atraumática. Extensão ajustável, 
conector universal, descartável, estéril. Embalagem 
individual. 

020 
Clamp Umbilical, em plástico, atóxico, com trava. 
Estéril (tamanho único) e descartável. Embalagem 
individual. 

50 UN    

021 

Conjunto para drenagem de tórax, dreno de tórax 
calibre nº08, frasco em PVC rígido com capacidade 
de 250ml e tampa em rosca com 3 vias, 
transparente, graduação a cada 50 ou 100ml, de 
caráter permanente, com base reta para assegurar a 
estabilidade do mesmo no solo. Tubo extensor em 
PVC, com no mínimo 1,20m de comprimento, pinça 
Clamp. Estéril, descartável com fio radiopaco, 
confeccionado em material atóxico, apirogênico, 
hipoalergênico, tipo PVC transparente, ou similar 
adequado, multiperfurado, ponta arredondada, sem 
rebarbas, uniforme em toda a extensão, com 
conector confeccionado em plástico rígido ou similar 
atóxico, para conectar-se no tubo extensor, 
embalado separadamente em embalagem individual 
dupla e estéril. 

10 UN    

022 

Conjunto para drenagem de tórax, dreno de tórax 
calibre nº14, frasco em PVC rígido com capacidade 
de 1000ml e tampa em rosca com 3 vias, 
transparente, graduação a cada 50 ou 100ml, de 
caráter permanente, com base reta para assegurar a 
estabilidade do mesmo no solo. Tubo extensor em 
PVC, com no mínimo 1,20m de comprimento, pinça 
clamp. Estéril, descartável com fio radiopaco, 
confeccionado em material atóxico, apirogênico, 
hipoalergênico, tipo PVC transparente, ou similar 
adequado, multiperfurado, ponta arredondada, sem 
rebarbas, uniforme em toda a extensão, com 
conector confeccionado em plástico rígido ou similar 
atóxico, para conectar-se no tubo extensor, 
embalado separadamente em embalagem individual 
dupla e estéril. 

10 UN    

023 

Conjunto para drenagem de tórax, dreno de tórax 
calibre nº18, frasco em PVC rígido com capacidade 
de 2000ml e tampa em rosca com 3 vias, 
transparente, graduação a cada 50 ou 100ml, de 
caráter permanente, com base reta para assegurar a 
estabilidade do mesmo no solo. Tubo extensor em 
PVC, com no mínimo 1,20m de comprimento, pinça 
clamp. Estéril, descartável com fio radiopaco, 
confeccionado em material atóxico, apirogênico, 
hipoalergênico, tipo PVC transparente, ou similar 
adequado, multiperfurado, ponta arredondada, sem 
rebarbas, uniforme em toda a extensão, com 
conector confeccionado em plástico rígido ou similar 

50 UN    
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atóxico, para conectar-se no tubo extensor, 
embalado separadamente em embalagem individual 
dupla e estéril. 

024 

Equipo macrogotas para administração enteral, 
com ponta perfurante para uso em bolsas, frascos, 
rígidos e semirrígidos, entrada de ar com filtro de 22 
micras, câmara gotejadora macro gotas flexível com 
gotejador ajustado na relação de 20 gotas = 1ml com 
filtro de partículas de 15 micras, tubo extensor em 
PVC transparente de 1,50 mts, pinça roleta rígida 
com fluxo, pinça clamp, injetor lateral em Y com 
membrana Free e Conector Luer Lock rotativo. 
Embalagem individual, esterilizado.  

1.000 UN    

025 

Equipo macrogotas fotossensível com ponta 
perfurante para uso em bolsas, frascos, rígidos e 
semirrígidos, entrada de ar com filtro de 22 micras, 
camara gotejadora macro gotas flexível com 
gotejador ajustado na relação de 20 gotas = 1ml com 
filtro de partículas de 15 micras, tubo extensor em 
PVC transparente de 1,50 mts, pinça roleta rígida 
com fluxo, pinça clamp, injetor lateral em Y com 
membrana Free e Conector Luer Lock rotativo. 
PARA SISTEMA FECHADO. Embalagem individual, 
esterilizado. 

500 UN    

026 

Equipo macrogotas, no mínimo 150cm, em PVC 
transparente, flexível. Câmara gotejadora flexível 
com filtro de 15 micras, respiro de 0,2 micras. 
Conector com tampa protetora, rolete regulador de 
fluxo de alta precisão. Injetor lateral autocicatrizante. 
Conector tipo luer universal, com tampa adaptável a 
qualquer dispositivo de infusão. Atóxico, apirogênico, 
estéril, descartável. Embalagem individual com 
abertura em pétala e asséptica. RDC 4 (04/02/11). 

12.000 UN    

027 

Equipo microgotas em conformidade com a norma 
NBR 14041 com ponta perfurante para uso em 
bolsas, frascos, rígidos e semirrígidos, entrada de ar 
com filtro de 22 micras, camara gotejadora macro 
gotas flexível com gotejador ajustado na relação de 
20 gotas = 1ml com filtro de partículas de 15 micras, 
tubo extensor em PVC transparente de 1,50 mts, 
pinça roleta rígida com fluxo, pinça clamp, injetor 
lateral em Y com membrana Free e Conector Luer 
Lock rotativo. PARA SISTEMA FECHADO. 
Embalagem individual,  esterilizado.     

300 UN    

028 

Equipo p/ soro 2 vias, com clamp corta-fluxo, tubo 
transparente de 18cm em PVC, conector slip com o 
paciente, 2 conectores fêmeas com tampas 
protetoras. 

5.000 UN    

029 
Lâmina de bisturi N 15 cirúrgica  em aço inoxidável 
cortante esterilizada individualizada com perfeito 
acabamento sem sinais de oxidação. Caixa com 100 

05 CX    
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unidades  

030 

Lâmina de bisturi N 11 cirúrgica em aço inoxidável 
cortante esterilizada individualizada com perfeito 
acabamento sem sinais de oxidação. Caixa com 100 
unidades  

02 CX    

031 

Lâmina de bisturi N 20 cirúrgica em aço inoxidável 
cortante esterilizada individualizada com perfeito 
acabamento sem sinais de oxidação. Caixa com 100 
unidades  

02 CX 
 

 
 

032 

Lâmina de bisturi N 22 cirúrgica em aço inoxidável 
cortante esterilizada individualizado com perfeito 
acabamento sem sinais de oxidação. Caixa com 100 
unidades  

05 CX 
 

 
 

033 

Dispositivo intravenoso periférico (escalp) nº 19, 
com agulha em aço inoxidável, bisel curto, 
trifacetado, siliconizado, com sistema de segurança 
segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e 
resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, 
atóxico, comprimento de 25cm (+/-cm), conector 
Luer Lock, com tampa. Identificação do calibre na 
asa e na embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

5.000 UN    

034 

Dispositivo intravenoso periférico (escalp) nº 21, 
com agulha em aço inoxidável, bisel curto, 
trifacetado, siliconizado, com sistema de segurança 
segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e 
resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, 
atóxico, comprimento de 25cm (+/-cm), conector 
Luer Lock, com tampa. Identificação do calibre na 
asa e na embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

15.000 UN    

035 

Dispositivo intravenoso periférico (escalp) nº 23, 
com agulha em aço inoxidável, bisel curto, 
trifacetado, siliconizado, com sistema de segurança 
segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e 
resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, 
atóxico, comprimento de 25cm (+/-cm), conector 
Luer Lock, com tampa. Identificação do calibre na 
asa e na embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

15.000 UN    

036 

Dispositivo intravenoso periférico (escalp) nº 25, 
com agulha em aço inoxidável, bisel curto, 
trifacetado, siliconizado, com sistema de segurança 
segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e 
resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, 
atóxico, comprimento de 25cm (+/-cm), conector 
Luer Lock, com tampa. Identificação do calibre na 
asa e na embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

600 UN    

037 
Dispositivo intravenoso periférico (escalp) nº 27, 
com agulha em aço inoxidável, bisel curto, 600 UN    
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trifacetado, siliconizado, com sistema de segurança 
segundo NR 32. Aletas de plástico flexível e 
resistente. Tubo em PVC, flexível e transparente, 
atóxico, comprimento de 25cm (+/-cm), conector 
Luer Lock, com tampa. Identificação do calibre na 
asa e na embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

038 

Seringa descartável 1mL com agulha 13x4,5, em 
plástico atóxico apirogenico integro transparente 
apresentando rigidez e resistência mecânica na 
utilização 

1.000 UN    

039 

Seringa descartável 3mL s/agulha, em plástico 
atóxico apirogenico integro transparente 
apresentando rigidez e resistência mecânica na 
utilização 

15.000 UN    

040 

Seringa descartável 5mL s/agulha em plástico 
atóxico apirogenico integro transparente 
apresentando rigidez e resistência mecânica na 
utilização 

20.000 UN    

041 

Seringa descartável 10mL s/agulha, em plástico 
atóxico apirogenico integro transparente 
apresentando rigidez e resistência mecânica na 
utilização 

20.000 UN    

042 

Seringa descartável 20mL s/agulha em plástico 
atóxico apirogenico integro transparente 
apresentando rigidez e resistência mecânica na 
utilização 

10.000 UN    

043 
Seringa descartável 1mL c/ agulha para insulina 
ultra fine (12,7mmx0,33mm) 5.000 UN    

044 Cateter intravenoso Central – INTRACATH 16G 12 40 UN    
045 Cateter intravenoso Central – INTRACATH 22G 8 30 UN    

046 

Bisturi descartável estéril com lâmina nº 11, em 
aço inox, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou 
sinais de oxidação, cabo em plástico. Com sistema 
de segurança segundo NR 32. Tamanho gravado na 
lamina, estéril, descartável. Embalagem com 
selagem eficiente que garanta integridade do 
produto até o momento de sua utilização. 
Embalagem individual com abertura em pétala. 

10 UN    

047 

Bisturi descartável estéril com lâmina nº 15, em 
aço inox, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou 
sinais de oxidação, cabo em plástico. Com sistema 
de segurança segundo NR 32. Tamanho gravado na 
lamina, estéril, descartável. Embalagem com 
selagem eficiente que garanta integridade do 
produto até o momento de sua utilização. 
Embalagem individual com abertura em pétala. 

10 UN    

048 

Bisturi descartável estéril com lâmina nº 22, em 
aço inox, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou 
sinais de oxidação, cabo em plástico. Com sistema 
de segurança segundo NR 32. Tamanho gravado na 

10 UN    
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lamina, estéril, descartável. Embalagem com 
selagem eficiente que garanta integridade do 
produto até o momento de sua utilização. 
Embalagem individual com abertura em pétala. 

049 

Conjunto para drenagem de tórax, dreno de tórax 
calibre nº34, frasco em PVC rígido com capacidade 
de 2000ml e tampa em rosca com 3 vias, 
transparente, graduação a cada 50 ou 100ml, de 
caráter permanente, com base reta para assegurar a 
estabilidade do mesmo no solo. Tubo extensor em 
PVC, com no mínimo 1,20m de comprimento, pinça 
clamp. Estéril, descartável com fio radiopaco, 
confeccionado em material atóxico, apirogênico, 
hipoalergênico, tipo PVC transparente, ou similar 
adequado, multiperfurado, ponta arredondada, sem 
rebarbas, uniforme em toda a extensão, com 
conector confeccionado em plástico rígido ou similar 
atóxico, para conectar-se no tubo extensor, 
embalado separadamente em embalagem individual 
dupla e estéril. 

50 UN    

050 

Conjunto para drenagem de tórax, dreno de tórax 
calibre nº38, frasco em PVC rígido com capacidade 
de 2000ml e tampa em rosca com 3 vias, 
transparente, graduação a cada 50 ou 100ml, de 
caráter permanente, com base reta para assegurar a 
estabilidade do mesmo no solo. Tubo extensor em 
PVC, com no mínimo 1,20m de comprimento, pinça 
clamp. Estéril, descartável com fio radiopaco, 
confeccionado em material atóxico, apirogênico, 
hipoalergênico, tipo PVC transparente, ou similar 
adequado, multiperfurado, ponta arredondada, sem 
rebarbas, uniforme em toda a extensão, com 
conector confeccionado em plástico rígido ou similar 
atóxico, para conectar-se no tubo extensor, 
embalado separadamente em embalagem individual 
dupla e estéril. 

30 UN    

051 
Cabo de bisturi nº4 (lam. 18 a 36), em aço 
inoxidável, tamanho 13,5cm. Embalagem individual. 
Registro no MS. 

5 UN    

052 
Cabo de bisturi nº7 (lam. 10 a 17), em aço 
inoxidável. Embalagem individual. 05 UN    

053 
Fita Teflon adesivo 13mmx30m (FITAS DE FIBRA 
DE VIDRO COM PTFE PARA SELADORAS) 
Espessura: 0,15 mm Temperatura 260ºC 

02 RL    

054 

Sonda alimentação enteral, poliuretano radiopaco, 
estéril, descartável, biocompatível, flexível, ponta 
distal plástica transparente revestindo cilindros de 
aço inoxidável, maleabilidade adequada, conector 
proximal com dupla entrada universal, com tampas, 
com fio guia em aço inox pré-lubrificado, resistente e 
flexível. Conforme RDC Nº59/2000. Registro 

50 UN    
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ANVISA. 
VALOR ESTIMADO LOTE 02: R$  

Lote 03: Material Penso, Suporte ao Pronto Atendimento e Assistência Hospitalar 

Item Especificação Quant
. Unid. Marca Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

001 
Algodão hidrófilo 500g (rolo) cor branca (80% 
branco), macio, isento de impureza, boa absorção, 
inodoro, em manta fina.  

200 RL    

002 
Almontolia 250 ml, em plástico resistente cor ambar 
(marron) com tampa de bico reto rosqueável. 50 UN    

003 
Almontolia 250 ml em plástico resistente cor branco 
(transparente) com tampa de bico reto rosqueável. 50 UN    

004 

Atadura de crepe em algodão, 10cm c/ 13 fios/cm2, 
com dimensão de (10cm x 4,5m) bordas delimitadas 
sem desfiamento e elasticidade. Embalagem com 12 
unidades. 

300 PCT    

005 

Atadura de crepe em algodão, 15cm c/ 13 fios/cm2, 
com dimensão de (15cm x 4,5m) bordas delimitadas 
sem desfiamento elasticidade. Embalagem com 12 
unidades. 

300 PCT    

006 

Atadura de crepe em algodão, 20cm c/ 13 fios/cm2, 
com dimensão de (20cm x 4,5cm) bordas 
delimitadas sem desfiamento e elasticidade. 
Embalagem com 12 unidades 

200 PCT    

007 

Avental uso hospitalar, não estéril, material 
polietileno alta densidade, tamanho único, manga 
longa, punho com elástico, impermeável, alta 
resistência, aplicação para limpeza de material em 
CME. Embalado individualmente. 

03 UN    

008 
Avental descartável com manga com elástico nos 
punhos. Pacote com 10 unidades. 05 PCT    

009 

Compressa cirúrgica (campo operatório), 
dimensões 45x50cm, confeccionadas com 4 
camadas em tecido 100% algodão entrelaçados 
entre si, mínimo 15 fios/cm2 extremidades 
costuradas e com cadarço duplos em forma de alça, 
pacote com 50 unidades. 

20 PCT    

010 

Compressa de Gaze Esterilizada: pacotes com 10 
unidades de compressa de gaze hidrófila, estéril, fios 
de algodão purificado, medindo 7.5 x 7.5cm, com 13 
fios/cm2, apresentar 08 camadas e 5 dobras, ter as 
bordas bem aparadas sem fios soltos; não 
desprender partículas, isenta de resíduos, possuir 
adequada capacidade de absorção, informar o 
número de peças por pacote. Embalagem constando 
externamente identificação, procedência e prazo de 
validade. Embalagem com 10 unidades 

10.000 PCT    

011 
Compressa gases hidrófilas 7,5 x 7,5cm, 13 
fios/cm2 5 dobras/8, não estéril, branca e macia. 
Pacote com 500 unidades. 

1.000 PCT    

012 Esparadrapo impermeável, medindo 10cmx 4,5m, 500 UN    
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cor branca, confeccionado em tecido apropriado de 
fios de algodão, apresentar uniformidade do papel e 
adesivo, ser hipoalergênico, apresentar adesividade 
por mínimo 24 horas, possuir adesividade em 
presença de pilosidade, não desfiar no momento do 
corte manual, não desfiar durante a permanência na 
pele, enrolado em carretel plástico. Embalagem, 
constando externamente dados de identificação e 
procedência. 

013 
Fita adesiva hospitalar (16mmx50m), aplicação 
multiuso. Material crepe, cor branca, monoface.Boa 
adesividade. Registro ANVISA. 

2.000 UN    

014 
Fita adesiva para autoclave 19mm x 30m para 
controle de temperatura em boa coloração e 
aderência após exposição involucro em rolo. 

200 UN    

015 

Fita cirúrgica hipoalergênica microporosa com 
25mm X 10m - Fita Cirúrgica Microporosa 
confeccionada com substrato de não-tecido à base 
de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva 
à base de poliacrilato hipoalergênico. Utilizada para 
fixação de curativos, proteção de cortes, etc. De 
finíssima espessura e excelente fixação, não 
machuca a pele ao ser removida, sendo indicada 
para curativos em regiões do corpo com alta 
sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. 
Porosa, que permite a pele respirar livremente. 

700 UN    

016 
Hastes flexíveis e inquebráveis com algodão 100% 
puro nas pontas (Cotonetes) c/tratamento anti germe 
livres de micróbios, caixa com 75 unidades 

50 CX    

017 

Compressa gaze, tipo Queijo 9,1cmx91m (13 
fios/cm²), 100%algodão, 8 camadas, 3 dobras. 
Embalagem plástica individual. Cor branca e macia. 
Deve atender a NBR ABNT 14108. 

50 RL    

018 

Manta térmica (cobertor) aluminizada, 
confeccionada em polietileno impermeável especial 
com propriedades térmicas que mantém a 
temperatura corporal. Compacto e prático, ideal para 
a proteção contra a hipotermia. Material: Polietileno 
metalizado. Medidas: 2,10 x 1,40mt. Garantia do 
fornecedor de 6 meses 

02 UN    

019 

Máscara de proteção N95, respirador semifacial 
dobrável, descartável, na cor azul, constituído de 
filtro mecânico de não-tecico (TNT), composto de 
fibras sintéticas sobrepostas aleatoriamente. 
Fabricada em peça única com 6 camadas, filtros 
tratados eletrostaticamente, protegida externamente 
por filtro de TNT, partes incorporadas por ultrassom; 
clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do 
respirador. Enquadra-se na categoria PFF2 e, 
obedece os requisitos da norma NBR 13698 da 
ABNT. Certificado de aprovação no MTE CA 

200 UN    
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Nº13.211, impresso no corpo da máscara. 

020 

Máscara descartável com elástico – 3 camadas 
com filtro bacteriológico, confeccionada em não 
tecido, com gramatura mínima de 30, com elástico 
comprimento adequado para fixação por trás das 
orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido, 
hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável, 
resistente. Embalagem contendo externamente os 
dados de identificação, procedência, data da 
fabricação, validade, número do lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

300 UN    

021 
Máscara filtro químico classe 1 para respirador 
627NW contra vapores orgânicos e pintura 

50 UN 
 

 
 

022 

Máscara de venturi: adulto. Kit composto por 
máscara transparente, flexível, atóxica com elástico 
para ajuste facial e orificios laterais; traquéia, 6 
diluidores coloridos diferentes concentrações de %de 
FIO2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco 
(31%), verde (35%), rosa (40%), laranja (50%) e 
copo (branco) com entrada para ar comprimido, 
prolongamento de oxigênio. Embalagem individual. 

10 UN    

023 

Máscara de venturi: infantil. Kit composto por 
máscara transparente, flexível, atóxica com elástico 
para ajuste facial e orificios laterais; traquéia, 6 
diluidores coloridos diferentes concentrações de %de 
FIO2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco 
(31%), verde (35%), rosa (40%), laranja (50%) e 
copo (branco) com entrada para ar comprimido, 
prolongamento de oxigênio. Embalagem individual. 

05 UN 
 

 
 

024 

Máscara de alto fluxo. Características: alta 
concentração de oxigênio e modelo adulto. Indicada 
para situações de atendimento pré-hospitalar, 
pacientes em unidades de terapia intensiva, semi-
intensiva, leitos e ambulatórios. Deve possuir oferta 
de alto fluxo de oxigênio, acima de 8 litros por 
minuto. Destina-se a administrar oxigênio em 
concentrações controladas com finalidade de tratar a 
insuficiência respiratória e a apnéia obstrutiva. Com 
tubo de O2, com reservatório, não estéril, resistente 
e não atóxica. 

12 UN 
 

 
 

025 Máscara de oxigênio infantil c/ prolongamento 10 UN    
026 Sapatilha descartável Propé c/ elástico c/100pares 100 PCT    
027 

Touca descartável (Gorro) cirúrgico com elástico 
sanfonada uso hospitalar pacote com 100 unidades 80 PCT    

028 

Mangueira (extensão) em PVC para 
micronebulizador (oxigênio/nebulizador ROSCA) 
com conector verde 9/16" em poliestireno, terminal 
da mangueira em PVC, tam. 1,60m. 

10 UN 
 

 
 

029 
Mangueira (extensão) em PVC para 
micronebulizador (ar comprimido hospitalar) com 
conector amarelo 3/4" em polestireno, com terminal 

20 UN    
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da mangueira em PVC, tam. 1,60m. 

030 

Conjunto de nebulização de ar comprimido com 
máscara infantil, reservatório dosador para 
medicamento (copinho) em material translucido 
50ml, extensão em PVC atóxico 1,60m (mangueira), 
conexão com rosca oxigênio/nebulizador VERDE 
(conector 9/16")e conector ar comprimido hospitalar 
AMARELO (conector 3/4")padrão ABNT e máscara 
em PVC atóxico. 

05 UN    

031 

Conjunto de nebulização de ar comprimido com 
máscara adulto, reservatório dosador para 
medicamento (copinho) em material translucido 
50ml, extensão em PVC atóxico 1,60m (mangueira), 
conexão com rosca oxigênio/nebulizador VERDE 
(conector 9/16")e conector ar comprimido hospitalar 
AMARELO (conector 3/4")padrão ABNT e máscara 
em PVC atóxico. 

25 UN    

032 Máscara para inalação portátil Adulto 30 UN    
033 Máscara para inalação portátil Infantil 30 UN    
034 Tala de papelão grande 70x20cm 100 UN    
035 Tala de papelão média 50x20cm 50 UN    
036 Tala de papelão pequena 30x20cm 50 UN    
037 Algodão ortopédico 20cm x 1,8metros 05 PCT    

038 

Bolsa coletora para estoma intestinal uma peça, em 
resina sintética, plástico anti-odor, flexível, adesivo 
microporoso, drenável, recortável, tela protetora da 
pele, plástico, plástico transparente com recorte 
inicial entre 10mm e 15mm, recortável até 80mm (+/- 
10mm ) margem de segurança na adesividade entre 
1,5cm e 2,0 cm, clamp reutilizável.  

10 CX    

039 Cadarço sarjado - largura 10mm (10 metros) 20 RL    

040 
Lençol descartável TNT 2,00mx90cm c/ elástico - 
10 unidades 50 PCT    

041 
Tala de alumínio com espuma para imobilização c/ 
12 unid. Tam. 12x18 05 PCT    

042 
Tala de alumínio com espuma para imobilização c/ 
12 unid. Tam. 16x18 05 PCT    

043 
Tala de alumínio com espuma para imobilização c/ 
12 unid. Tam. 26x18 05 PCT    

044 Pedal para frasco dispensador, em plástico. 02 UN    

045 
Óculos de proteção, em policarbonato, lente 
transparente, apoio nasal macio, hastes ajustáveis. 10 UN    

VALOR ESTIMADO LOTE 03: R$  
Lote 04: Aquisição de Filmes e Insumos para Radiologia 

Item Especificação Quant
. Unid. Marca Valor 

Unit. 
Valor 
total 

001 
Filme radiográfico 18cm x 24cm (caixa c/ 100 
Folhas). 15 CX    

002 
Filme radiográfico 24cm x 30cm (caixa c/ 100 
Folhas). 20 CX    
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003 
Filme radiográfico 30 cm x 40cm (caixa c/ 100 
Folhas). 15 CX    

004 
Filme radiográfico 35cm x 35cm (caixa c/ 100 
Folhas). 15 CX    

005 
Filme radiográfico 35cm x 43cm (caixa c/ 100 
Folhas). 20 CX    

006 
Filme radiográfico 13cm x 18cm (caixa c/ 100 
Folhas). 15 CX    

007 
Fixador radiográfico "RX" - Automatico pote com 
38 Litros  15 GL    

008 
Revelador radiográfico "RX" - Automatico pote com 
38 Litros  15 GL    

VALOR ESTIMADO LOTE 04: R$  
Lote 05: Material de Prevenção, Apoio a Diagnostico e Suporte à Rede de Média Complexidade 

Item Especificação Quant
. Unid. Marc

a 
Valor 
Unit. 

Valor 
total 

001 

Abaixador de língua de madeira de uso único com 
extremidades arredondadas sem rebarbas 
med.14cmx1,4cm de largura x 0,2cm. Pacote com 
100 unidades  

400 PCT    

002 
Aparelho de barbear para assepsia local 
(Tricotomia) c/ duas laminas. 

100 UN 
 

 
 

003 

Coletor de urina feminino (infantil) - Coletor de 
urina, estéril, infantil, descartável, em plástico 
transparente. Embalagem contendo dados de 
identificação e procedência, tipo de esterilização, 
data de fabricação e validade, número do lote e 
registro no Mistério da Saúde. Embalagem com 10 
unidades 

100 UN    

004 

Coletor de urina masculino (infantil) - Coletor de 
urina , estéril infantil, descartável, em plástico 
transparente . Embalagem contendo dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização, fabricação, validade, numero do lote e 
registro no Mistério da Saúde. Embalagem com 10 
unidades. 

100 UN    

005 

Coletor de urina sistema aberto (adulto) - Coletor 
de urina sistema aberto, adulto, descartável, 
constituído de tubo de drenagem transparente com 
conector para dispositivos de incontinência urinária, 
ampola plástica (reservatório) com capacidade para 
1.200 ml aproximadamente, graduada, com alça 
para fixação e transporte. Embalagem com peças 
contendo dados de identificação e procedência, data 
de fabricação, validade, número do lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

200 UN    

006 

Bolsa coletora de urina sistema fechado - 
conjunto coletor de urina fechado, estéril, 
descartável, com capacidade para 2000 ml, formado 
por bolsa coletora confeccionada em PVC atóxico, 
sem furos, com bordas termo-seladas, capaz de 

400 UN    
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suportar o volume sem vazamentos, com cantos 
arredondados, face anterior transparente com 
graduação gravada a cada 100 ml; válvula anti-
refluxo; tubo extensor medindo no mínimo 1,10 m, 
em plástico transparente flexível, perfeitamente 
fixado ao sistema, com pinça resistente, eficiente, de 
fácil manuseio, dispositivo para coleta de amostra de 
urina com adaptador universal e tampa protetora; 
tubo de drenagem, com clamp para o fechamento, 
coldre para proteção e suporte ou cadarço para 
fixação do conjunto. Embalagem individual, com 
selagem eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, permitindo 
a abertura e transferência com técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data e 
validade de esterilização, data de fabricação, prazo 
de validade e número de registro no Ministério da 
Saúde. 

007 Eletrodo descartável para monitorização cardíaca 1000 UN    
008 

Especulo Vaginal descartável tamanho G, não 
lubricicado, estéril 600 UN    

009 
Especulo Vaginal descartável tamanho M, não 
lubricicado, estéril 1000 UN    

010 
Especulo Vaginal descartável tamanho P, não 
lubricicado, estéril 

1000 UN 
 

 
 

011 
Pinça Cheron, aço inoxidável, autoclavável, tam. 25 
cm. 05 UN    

012 
Pinça Collin coração, aço inoxidável, autoclavável, 
tam. 17cm. 05 UN    

013 
Pinça dente de rato, aço inoxidável, autoclavável, 
tam. 16cm 40 UN    

014 
Pinça dissecção, aço inoxidável, autoclavável, tam. 
16cm 40 UN    

015 Pinça Hartamann serrilhada, tam. 9cm 02 UN    
016 

Pinça Kelly, aço inoxidável, autoclavável, tam. 14 
cm 40 UN    

017 
Pinça kocher, aço inoxidável, autoclavável, tam. 
14cm 40 UN    

018 

Pinça Magil de 20cm confeccionada em aço 
inoxidável AISI-410, com serrilhas, utilizada nos 
casos de intubação nasotraqueal, sob laringoscopia, 
para dirigir e posicionar o tubo endotraqueal. 
Fabricado de acordo com padrões internacionais de 
qualidade. 

03 UN    

019 Preservativo não lubrificado, em látex de borracha 
natural. 53mm. Embalagem c/144 unidades. 10 CX    

020 

Termo higrômetro digital, temperatura e umidade 
relativa do ar. Termômetro: escala dupla -10+60ºC /-
14+140ºF; precisão 1ºC/F. Higrometro: escala 10 
99%UR, precisão +/- 5%UR, resolução 1%, máximo 

04 UN    
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e mínimo unificado – reset unificado, pilha AA. 

021 

Termômetro axilar digital, haste rígida, memória da 
última medição, visor de cristal líquido. Resistente a 
água e a quedas, alarme sonoro, bateria inclusa. 
Temperatura entre 32ºC e 42,9º C, desligamento 
automático. 

50 UN    

022 
Termômetro de ambiente digital, medição interna -
20ºC a C+70ºC, externa -50ºC a +70ºC, resolução 
0,1ºC, precisão +/- 1ºC, pilha AAA. 

10 UN    

023 
Termômetro infravermelho. Termômetro digital 
com leitor infravermelho para alimentos. 01 UN    

024 Termômetro tipo capela Mín./Max./Momento 10 UN    
025 

Tesoura cirúrgica Iris curva - fina com corte 
durável, aço inoxidável, autoclavável, tam. 11,5 cm 05 UN    

026 
Tesoura cirúrgica Iris reta - fina com corte durável, 
aço inoxidável, autoclavável, tam. 11,5 cm 30 UN    

027 
Tesoura Mayo Stille curva, tam. 15cm, aço 
inoxidável, autoclavável, ponta romba. 10 UN    

028 
Tesoura Mayo Stille reta, tam. 15cm, aço 
inoxidável, autoclavável, ponta romba. 30 UN    

029 
Tubo de silicone (nº 204) 6 x 12mm, com 15metros, 
dureza 60 shoreA. Não estéril, descartável. Registro 
ANVISA. 

10 RL    

030 Cuba ou bacia, aço inoxidável, 8 x 4cm (150ml) 04 UN    
031 Cuba rim, aço inoxidável, 26 x 12cm (750ml) 04 UN 

 
 

 
032 

Especulo Hartmann adulto nº1, aço inoxidável, 28 
mm. 02 UN    

033 
Especulo Hartmann adulto nº2, aço inoxidável, 28 
mm. 02 UN    

034 
Especulo Hartmann adulto nº3, aço inoxidável, 28 
mm. 02 UN    

035 
Especulo Hartmann infantil nº1, aço inoxidável, 
20mm 02 UN    

036 
Especulo Hartmann infantil nº2, aço inoxidável, 
20mm 02 UN    

037 

Fios-guia/mandril para entubação adulto: fio 
metálico, dobrável, para auxiliar na entubação 
orotraqueal. Produto de haste flexível com 
aproximadamente 400mm, autoclavável. 

02 UN    

038 

Fios-guia/mandril para entubação infantil: fio 
metálico, dobrável, para auxiliar na entubação 
orotraqueal. Produto de haste flexível com 
aproximadamente 300mm, autoclavável. 

02 UN    

039 
Gancho para corpo estranho Jacobson, aço 
inoxidável, 16cm. 02 UN    

040 

Oxímetro de dedo: monitor de diodo orgânico 
emissor de luz (OLED) margem de visualização de 
spo2: 0-99% margem de visualização de pr: modo de 
exibição 30 - 254 BPM PR: histograma indicação de 
pilhas com carba baixa e registro na ANVISA 

20 UN    

VALOR ESTIMADO LOTE 05: R$  
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Lote 06: Absorventes e Fraldas Descartáveis 

Item Especificação Quant
. Unid. Marca Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

001 

Fralda descartável infantil - tamanho “RN” - Para 
crianças até 5 kg, com barreiras antivazamento, 
camada anti-retorno fitas adesivas com adesivos 
termoplásticos, elásticos nas laterais.  

600 UN    

002 

Fralda descartável infantil - tamanho “P” - Para 
crianças até 5 kg, com barreiras antivazamento, 
camada anti-retorno fitas adesivas com adesivos 
termoplásticos, elásticos nas laterais.  

840 UN    

003 

Fralda descartável infantil - tamanho "M" - Para 
crianças de 5 a 9 kg, com barreiras antivazamento, 
camada anti-retorno fitas adesivas com adesivos 
termoplásticos, elásticos nas laterais.  

800 UN    

004 

Fralda descartável infantil - tamanho "G" - Para 
crianças de 10 a 13 kg. Com barreiras 
antivazamento, camada anti-retorno, fitas adesivas 
com adesivos termoplasticos, elásticos nas laterais.  

800 UN    

005 

Fralda descartável infantil - tamanho “EG” - Para 
crianças com 14kg ou mais. Com barreiras 
antivazamento, camada anti-retorno, fitas adesivas 
com adesivos termoplásticos, elásticos nas laterais.  

300 UN    

006 

Fralda geriátrica - tamanho “P” - Fralda descartável 
para adulto (para uso geriátrico, pós-parto e 
incontinência urinária) - Cintura até 50 a 80 cm - Tam 
P peso de 30 kg a 40 kg, prática, anatômica, e 
confortável com polpa de celulose, gel polímero 
super absorvente, elásticos, filme de polietileno, 
fibras de polipropileno e adesivo termoplástico. Na 
embalagem deverão estar impressos todos os dados 
do fabricante, lote e validade.  

1000 UN 
 

 
 

007 

Fralda geriátrica - tamanho “M” - Fralda descartável 
para adulto (para uso geriátrico, pós parto e 
incontinência urinária) - Cintura até 140 cm Tam M 
peso de 40 a 70 kg, prática, anatômica, e confortável 
com polpa de celulose, gel polímero super 
absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de 
polipropileno e adesivo termoplástico. Na 
embalagem deverão estar impressos todos os dados 
do fabricante, lote e validade. 

700 UN    

008 

Fralda geriátrica - tamanho “G” - Fralda descartável 
para adulto (para uso geriátrico, pós-parto e 
incontinência urinária) - Cintura até 150 cm Tam G 
peso acima de 70 kg, prática, anatômica, e 
confortável com polpa de celulose, gel polímero 
super absorvente, elásticos, filme de polietileno, 
fibras de polipropileno e adesivo termoplástico. Na 
embalagem deverão estar impressos todos os dados 
do fabricante, lote e validade. 

800 UN    

009 Fralda geriátrica - tamanho “XG” - Fralda 700 UN 
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descartável para adulto (para uso geriátrico, pós-
parto e incontinência urinária) - Cintura até 120 à 160 
cm Tam XG peso acima de 80 kg, prática, 
anatômica, e confortável com polpa de celulose, gel 
polímero super absorvente, elásticos, filme de 
polietileno, fibras de polipropileno e adesivo 
termoplástico. Na embalagem deverão estar 
impressos todos os dados do fabricante, lote e 
validade. 

VALOR ESTIMADO DO LOTE 06: R$  
Lote 07: Aquisição de Fios de Suturas 

Item Especificação 
Quant

. Unid. Marca 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

001 
Fio sutura agulhado algodão -0- (agulha 3/8-3,0cm) 
c/24 05 Cx    

002 
Fio sutura agulhado algodão 2-0 (agulha 3/8- 
3,0cm) c/24 05 Cx    

003 
Fio sutura agulhado algodão 3-0 (agulha 3/8- 
3,0cm) c/24 05 Cx    

004 
Fio sutura agulhado algodão 4-0 (agulha 1/2- 
2,5cm) c/24 05 Cx    

005 
Fio sutura agulhado catgut cromado -0- (agulha 3/8-
3,0cm) c/24 05 Cx    

006 
Fio sutura agulhado catgut cromado 2-0 (agulha 
3/8-3,0cm) c/24 05 Cx    

007 
Fio sutura agulhado catgut simples -0- (agulha 1/2- 
3,0cm) c/24 

05 Cx 
 

 
 

008 
Fio sutura agulhado catgut simples 2-0 (agulha 1/2-
3,0cm) c/24 05 Cx    

009 
Fio sutura agulhado catgut simples 3-0 (agulha 1/2-
3,0cm) c/24 05 Cx    

010 
Fio sutura agulhado nylon 2-0 (agulha 3/8- 3,0cm) 
c/24 30 Cx    

011 
Fio sutura agulhado nylon 3-0 (agulha 3/8- 3,0cm) 
c/24 40 Cx    

012 
Fio sutura agulhado nylon 4-0 (agulha 3/8- 3,0cm) 
c/24 20 Cx    

013 
Fio sutura agulhado nylon 5-0 (agulha 3/8- 2,0cm) 
c/24 30 Cx    

014 
Fio sutura agulhado nylon 6-0 (agulha 3/8- 2,0cm) 
c/24 

10 Cx 
 

 
 

VALOR ESTIMADO DO LOTE 07 R$  
Lote 08: Aquisição de Sondas 

Item Especificação Quant
. Unid. Marca Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

001 

Sonda Aspiração Traqueal nº 10, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco, 
transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício distal, 02 nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual, em papel grau 

20 UN 
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cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no MS.  

002 

Sonda Aspiração Traqueal nº 12 descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco, 
transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício distal, 02 nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

20 UN    

003 

Sonda Aspiração Traqueal nº 14 descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco, 
transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício distal, 02 nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

20 UN    

004 

Sonda Aspiração Traqueal nº 16, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco, 
transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício distal, 02 nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

20 UN    

005 

Sonda Aspiração Traqueal nº 18, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco, 
transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício distal, 02 nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

20 UN 
 

 
 

006 

Sonda Aspiração Traqueal nº 6, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco, 
transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício distal, 02 nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

20 UN 
 

 
 

007 
Sonda Aspiração Traqueal nº 8, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco, 20 UN    
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transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício distal, 02 nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme 20termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
MS.UN 

008 

Sonda Aspiração Traqueal nº 9, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco, 
transparente, atraumática, siliconizada, com 01 
orifício distal, 02 nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

20 UN 
 

 
 

009 

Sonda nasogástrica nº 10 CURTA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade. 

350 UN    

010 

Sonda nasogástrica nº 10 LONGA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade.  

200 UN    

011 

Sonda nasogástrica nº 12 CURTA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade.  

200 UN    

012 

Sonda nasogástrica nº 12 LONGA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade.  

100 UN    

013 
Sonda nasogástrica nº 14 CURTA , estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 100 UN    
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transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade. 

014 

Sonda nasogástrica nº 14 LONGA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade.  

100 UN    

015 

Sonda nasogástrica nº 16 CURTA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade.  

100 UN    

016 

Sonda nasogástrica nº 16 LONGA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade.  

100 UN 
 

  

017 

Sonda nasogástrica nº 18 CURTA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade.  

100 UN    

018 

Sonda nasogástrica nº 18 LONGA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade.  

100 UN    

019 

Sonda nasogástrica nº 20 CURTA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 

100 UN 
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termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade.  

020 

Sonda nasogástrica nº 20 LONGA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade.  

100 UN    

021 

Sonda nasogástrica nº 4 CURTA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade. 

100 UN    

022 

Sonda nasogástrica nº 4 LONGA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade. 

100 UN    

023 

Sonda nasogástrica nº 6 CURTA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade. 

100 UN    

024 

Sonda nasogástrica nº 6 LONGA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade. 

100 UN    

025 

Sonda nasogástrica nº 8 CURTA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade. 

100 UN    
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026 

Sonda nasogástrica nº 8 LONGA, estéril, 
descartável, atóxica maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual em papel grau cirurgic e filme 
termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade.,   

100 UN    

027 

Sonda Uretral nº 10, descartável, estéril, atóxica, 
maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

200 UN    

028 

Sonda Uretral nº 12, descartável, estéril, atóxica, 
maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

1.000 UN    

029 

Sonda Uretral nº 14, descartável, estéril, atóxica, 
maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

100 UN    

030 

Sonda Uretral nº 16, descartável, estéril, atóxica, 
maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

200 UN    

031 

Sonda Uretral nº 18, descartável, estéril, atóxica, 
maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

100 UN    

032 
Sonda Uretral nº 20, descartável, estéril, atóxica, 
maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector 

50 UN    
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universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

033 

Sonda Uretral nº 4, descartável, estéril, atóxica, 
maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

100 UN    

034 

Sonda Uretral nº 6, descartável, estéril, atóxica, 
maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

150 UN 
 

 
 

035 

Sonda Uretral nº 8, descartável, estéril, atóxica, 
maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade. 

150 UN    

036 

Sonda vesical de demora 2 vias TAMANHO Nº12, 
tipo foley. Estéril, com duas vias, de látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 
a 10ml, comprimento 25cm, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico ou filme, registrado na 
ANVISA e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação. 

20 UN    

037 

Sonda vesical de demora 2 vias TAMANHO Nº14, 
tipo foley. Estéril, com duas vias, de látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 
a 10ml, comprimento 25cm, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico ou filme, registrado na 
ANVISA e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação. 

20 UN 
 

 
 

038 

Sonda vesical de demora 2 vias TAMANHO Nº16, 
tipo foley, 100% siliconizado. Estéril, com duas vias, 
apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 
a 10ml, comprimento 25cm, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico ou filme, registrado na 
ANVISA e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação. 

20 UN    
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039 

Sonda vesical de demora 2 vias TAMANHO Nº16, 
tipo foley. Estéril, com duas vias, de látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 
a 10ml, comprimento 25cm, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico ou filme, registrado na 
ANVISA e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação. 

150 UN 
 

 
 

040 

Sonda vesical de demora 2 vias TAMANHO Nº18, 
tipo foley. Estéril, com duas vias, de látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 
a 10ml, comprimento 25cm, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico ou filme, registrado na 
ANVISA e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação. 

80 UN    

041 

Sonda vesical de demora 2 vias TAMANHO Nº20, 
tipo foley. Estéril, com duas vias, de látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 
a 10ml, comprimento 25cm, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico ou filme, registrado na 
ANVISA e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação. 

50 UN    

042 

Sonda vesical de demora 2 vias TAMANHO Nº22, 
tipo foley. Estéril, com duas vias, de látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 
a 10ml, comprimento 25cm, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico ou filme, registrado na 
ANVISA e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação. 

50 UN    

043 

Tubo Endotraqueal estéril I.D. 2,0, em PVC, com 
balonete de alto volume e baixa pressão, conectado 
a balão piloto e válvula seladora adaptável a seringa, 
siliconizada, radiopaco, termolábil, transparente, 
atraumática, resistente ao acotovelamento, com 
conector universal de 15mm, escala numerada 
visível em cm, com ponta negra ou anel marcador, 
com orifício lateral de Murphy. Descartável. 
Embalagem individual com abertura em pétala e 
asséptica. 

10 UN    

044 

Tubo Endotraqueal estéril I.D. 2,5, em PVC, com 
balonete de alto volume e baixa pressão, conectado 
a balão piloto e válvula seladora adaptável a seringa, 
siliconizada, radiopaco, termolábil, transparente, 
atraumática, resistente ao acotovelamento, com 
conector universal de 15mm, escala numerada 
visível em cm, com ponta negra ou anel marcador, 
com orifício lateral de Murphy. Descartável. 
Embalagem individual com abertura em pétala e 
asséptica. 

10 UN    

045 
Tubo Endotraqueal estéril I.D. 3,0, em PVC, com 
balonete de alto volume e baixa pressão, conectado 
a balão piloto e válvula seladora adaptável a seringa, 

10 UN    
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siliconizada, radiopaco, termolábil, transparente, 
atraumática, resistente ao acotovelamento, com 
conector universal de 15mm, escala numerada 
visível em cm, com ponta negra ou anel marcador, 
com orifício lateral de Murphy. Descartável. 
Embalagem individual com abertura em pétala e 
asséptica. 

046 

Tubo Endotraqueal estéril I.D. 3,5, em PVC, com 
balonete de alto volume e baixa pressão, conectado 
a balão piloto e válvula seladora adaptável a seringa, 
siliconizada, radiopaco, termolábil, transparente, 
atraumática, resistente ao acotovelamento, com 
conector universal de 15mm, escala numerada 
visível em cm, com ponta negra ou anel marcador, 
com orifício lateral de Murphy. Descartável. 
Embalagem individual com abertura em pétala e 
asséptica. 

10 UN    

047 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 4,0, 
em PVC, com balonete de alto volume e baixa 
pressão, conectado a balão piloto e válvula seladora 
adaptável a seringa, siliconizada, radiopaco, 
termolábil, transparente, atraumática, resistente ao 
acotovelamento, com conector universal de 15mm, 
escala numerada visível em cm, com ponta negra ou 
anel marcador, com orifício lateral de Murphy. 
Descartável. Embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

20 UN 
 

 
 

048 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 4,5, 
em PVC, com balonete de alto volume e baixa 
pressão, conectado a balão piloto e válvula seladora 
adaptável a seringa, siliconizada, radiopaco, 
termolábil, transparente, atraumática, resistente ao 
acotovelamento, com conector universal de 15mm, 
escala numerada visível em cm, com ponta negra ou 
anel marcador, com orifício lateral de Murphy. 
Descartável. Embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

20 UN    

049 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 5,0, 
em PVC, com balonete de alto volume e baixa 
pressão, conectado a balão piloto e válvula seladora 
adaptável a seringa, siliconizada, radiopaco, 
termolábil, transparente, atraumática, resistente ao 
acotovelamento, com conector universal de 15mm, 
escala numerada visível em cm, com ponta negra ou 
anel marcador, com orifício lateral de Murphy. 
Descartável. Embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

10 UN    

050 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 5,5, 
em PVC, com balonete de alto volume e baixa 
pressão, conectado a balão piloto e válvula seladora 
adaptável a seringa, siliconizada, radiopaco, 

10 UN    
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termolábil, transparente, atraumática, resistente ao 
acotovelamento, com conector universal de 15mm, 
escala numerada visível em cm, com ponta negra ou 
anel marcador, com orifício lateral de Murphy. 
Descartável. Embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

051 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 6,0, 
em PVC, com balonete de alto volume e baixa 
pressão, conectado a balão piloto e válvula seladora 
adaptável a seringa, siliconizada, radiopaco, 
termolábil, transparente, atraumática, resistente ao 
acotovelamento, com conector universal de 15mm, 
escala numerada visível em cm, com ponta negra ou 
anel marcador, com orifício lateral de Murphy. 
Descartável. Embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

30 UN    

052 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 6,5, 
em PVC, com balonete de alto volume e baixa 
pressão, conectado a balão piloto e válvula seladora 
adaptável a seringa, siliconizada, radiopaco, 
termolábil, transparente, atraumática, resistente ao 
acotovelamento, com conector universal de 15mm, 
escala numerada visível em cm, com ponta negra ou 
anel marcador, com orifício lateral de Murphy. 
Descartável. Embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

30 UN    

053 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 7,0, 
em PVC, com balonete de alto volume e baixa 
pressão, conectado a balão piloto e válvula seladora 
adaptável a seringa, siliconizada, radiopaco, 
termolábil, transparente, atraumática, resistente ao 
acotovelamento, com conector universal de 15mm, 
escala numerada visível em cm, com ponta negra ou 
anel marcador, com orifício lateral de Murphy. 
Descartável. Embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

80 UN    

054 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 7,5, 
em PVC, com balonete de alto volume e baixa 
pressão, conectado a balão piloto e válvula seladora 
adaptável a seringa, siliconizada, radiopaco, 
termolábil, transparente, atraumática, resistente ao 
acotovelamento, com conector universal de 15mm, 
escala numerada visível em cm, com ponta negra ou 
anel marcador, com orifício lateral de Murphy. 
Descartável. Embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

100 UN    

055 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 8,0, 
em PVC, com balonete de alto volume e baixa 
pressão, conectado a balão piloto e válvula seladora 
adaptável a seringa, siliconizada, radiopaco, 
termolábil, transparente, atraumática, resistente ao 

80 UN    
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acotovelamento, com conector universal de 15mm, 
escala numerada visível em cm, com ponta negra ou 
anel marcador, com orifício lateral de Murphy. 
Descartável. Embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

056 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 8,5, 
em PVC, com balonete de alto volume e baixa 
pressão, conectado a balão piloto e válvula seladora 
adaptável a seringa, siliconizada, radiopaco, 
termolábil, transparente, atraumática, resistente ao 
acotovelamento, com conector universal de 15mm, 
escala numerada visível em cm, com ponta negra ou 
anel marcador, com orifício lateral de Murphy. 
Descartável. Embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

10 UN    

057 

Tubo Endotraqueal com Manguito estéril I.D. 9,0, 
em PVC, com balonete de alto volume e baixa 
pressão, conectado a balão piloto e válvula seladora 
adaptável a seringa, siliconizada, radiopaco, 
termolábil, transparente, atraumática, resistente ao 
acotovelamento, com conector universal de 15mm, 
escala numerada visível em cm, com ponta negra ou 
anel marcador, com orifício lateral de Murphy. 
Descartável. Embalagem individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

10 UN    

058 

Sonda vesical de demora 3 vias TAMANHO Nº20, 
tipo foley. Estéril, com três vias, de látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 
a 10ml, comprimento 25cm, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico ou filme, registrado na 
ANVISA e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação. 

20 UN    

059 

Sonda vesical de demora 3 vias TAMANHO Nº16, 
tipo foley. Estéril, com três vias, de látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 
a 10ml, comprimento 25cm, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico ou filme, registrado na 
ANVISA e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação. 

30 UN    

060 

Sonda vesical de demora 3 vias TAMANHO Nº18, 
tipo foley. Estéril, com três vias, de látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 
a 10ml, comprimento 25cm, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico ou filme, registrado na 
ANVISA e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação. 

20 UN    

061 

Cânula de guedel nº 0, descartável, estéril, 
confeccionada em material atóxico, flexibilidade e 
curvatura adequada, orifício central que garanta 
ventilação, com borda de segurança, resistente a 
desinfecção, com numeração na borda para 

10 UN    
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identificação do tamanho e que seja branco 
transparente para visualização de secreção.  

062 

Cânula de guedel nº 1, descartável, estéril, 
confeccionada em material atóxico, flexibilidade e 
curvatura adequada, orifício central que garanta 
ventilação, com borda de segurança, resistente a 
desinfecção, com numeração na borda para 
identificação do tamanho e que seja branco 
transparente para visualização de secreção.  

10 UN    

063 

Cânula de guedel nº 2, descartável, estéril, 
confeccionada em material atóxico, flexibilidade e 
curvatura adequada, orifício central que garanta 
ventilação, com borda de segurança, resistente a 
desinfecção, com numeração na borda para 
identificação do tamanho e que seja branco 
transparente para visualização de secreção.  

10 UN    

064 

Cânula de guedel nº 3, descartável, estéril, 
confeccionada em material atóxico, flexibilidade e 
curvatura adequada, orifício central que garanta 
ventilação, com borda de segurança, resistente a 
desinfecção, com numeração na borda para 
identificação do tamanho e que seja branco 
transparente para visualização de secreção.  

10 UN    

065 

Cânula de guedel nº 4, descartável, estéril, 
confeccionada em material atóxico, flexibilidade e 
curvatura adequada, orifício central que garanta 
ventilação, com borda de segurança, resistente a 
desinfecção, com numeração na borda para 
identificação do tamanho e que seja branco 
transparente para visualização de secreção.  

10 UN    

066 

Cânula de guedel nº 5, descartável, estéril, 
confeccionada em material atóxico, flexibilidade e 
curvatura adequada, orifício central que garanta 
ventilação, com borda de segurança, resistente a 
desinfecção, com numeração na borda para 
identificação do tamanho e que seja branco 
transparente para visualização de secreção.  

10 UN    

067 Dreno de penrose estéril tam. 1 10 UN    

068 Dreno de penrose estéril tam. 2 10 UN    

069 Dreno de penrose estéril tam. 3 10 UN    

VALOR ESTIMADO DO LOTE 08: R$  

Lote 09: Aquisição de Insumos para Monitoramento e Controle da Diabetes 

Item Especificação Quant
. Unid. Marca Valor 

Unit. 
Valor 
total 

001 Medidor de glicose Accu-Chek Active 50 UN    
002 Medidor de glicose G-Tech 50 UN    
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003 

Lancetas automática, penetração consistente, 
esterilizada por radiação, acionada por contato, 
espessura ultra fina 28G, não permita reutilização, 
descarte seguro. Atende NR 32. Caixa com 100 
unidades. 

500 CX    

004 
Tiras de teste p/ Glicose Sanguínea Accu-Chek 
Active. Caixa c/50 tiras. 300 CX    

005 
Tiras de teste p/ Glicose Sanguínea G-Tech c/ 50 
tiras 100 CX    

VALOR ESTIMADO DO LOTE 09: R$  
Lote 10: Aquisição de Luvas de Procedimentos e Estéreis 

Item Especificação Quant
. Unid. Marca Valor 

Unit. 
Valor 
total 

001 

Luva cirúrgica estéril nº 6,5, descartável, em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, punho com bainha ou frisos. Embalagem 
individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, 
abertura em pétala. Deverá estar impresso na 
embalagem: tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

300 PAR    

002 

Luva cirúrgica estéril nº 7, descartável, em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, punho com bainha ou frisos. Embalagem 
individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, 
abertura em pétala. Deverá estar impresso na 
embalagem: tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

500 PAR    

003 

Luva cirúrgica estéril nº 7,5, descartável, em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, punho com bainha ou frisos. Embalagem 
individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, 
abertura em pétala. Deverá estar impresso na 
embalagem: tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

1000 PAR    

004 

Luva cirúrgica estéril nº 8, descartável, em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, punho com bainha ou frisos. Embalagem 
individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, 
abertura em pétala. Deverá estar impresso na 
embalagem: tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

300 PAR    

005 

Luva cirúrgica estéril Nº 8,5, descartável, em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, punho com bainha ou frisos. Embalagem 
individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, 
abertura em pétala. Deverá estar impresso na 

200 PAR    
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embalagem: tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no MS. 

006 

Luvas de procedimento tam. EP, em látex, não 
estéril, descartável, ambidestra, textura uniforme, 
com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, 
resistente a tração, com pó bioabsorvível. Caixa c/ 
100 unidades. 

350 CX    

007 

Luvas de procedimento tam. G, em látex, não 
estéril, descartável, ambidestra, textura uniforme, 
com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, 
resistente a tração, com pó bioabsorvível. Caixa c/ 
100 unidades. 

500 CX    

008 

Luvas de procedimento tam. M, em látex, não 
estéril, descartável, ambidestra, textura uniforme, 
com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, 
resistente a tração, com pó bioabsorvível. Caixa c/ 
100 unidades. 

500 CX    

009 

Luvas de procedimento tam. P, em látex, não 
estéril, descartável, ambidestra, textura uniforme, 
com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, 
resistente a tração, com pó bioabsorvível. Caixa c/ 
100 unidades. 

400 CX    

010 

Luva de borracha nitrílica, com ou sem forro 
flocado de algodão, clorinada, punho reto com 33cm 
de comprimento. Proteção química versátil. 
Reutilizável, com resistência à abrasão, proporciona 
conforto para o usuário. TAMANHO M 

06 PAR    

011 

Luva de borracha nitrílica, com ou sem forro 
flocado de algodão, clorinada, punho reto com 33cm 
de comprimento. Proteção química versátil. 
Reutilizável, com resistência à abrasão, proporciona 
conforto para o usuário. TAMANHO P 

03 PAR    

012 

Luva de borracha nitrílica, com ou sem forro 
flocado de algodão, clorinada, punho reto com 33cm 
de comprimento. Proteção química versátil. 
Reutilizável, com resistência à abrasão, proporciona 
conforto para o usuário. TAMANHO G 

03 PAR    

VALOR ESTIMADO LOTE 10: R$  
Lote 11: Aquisição de Material de Suporte e Insumos Médico-Hospitalar 

Item Especificação Quant
. Unid. Marca Valor 

Unit. 
Valor 
total 

001 
Papel para ECG, modelo Nihon Kohden 1150, 
medidas 63mm x 30m quadrados – grade externa 
compatível.  

30 RL    

002 
Papel para ECG termo sensível quadriculado em 
formato Z para modelo ELI E150C. Tamanho 140mm 
x 108mm. Caixa c/200 folhas.150/ 

40 CX    

003 

Coletor material perfurocortante, capacidade 13,0 
litros, confeccionado em papel incinerável, cor 
amarela, revestido internamente com produto 
impermeabilizante que evita umidade e vazamento. 

300 UN    
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Acompanhado de saco plástico, com instruções de 
montagem e uso impressa externamente, cinta em 
material resistente a perfurações, alça para 
transporte fixa ao coletor, tampa fixa ao coletor, 
bocal com abetura que facilite o descarte de material 
e linha que apresente o limite máximo de 
enchimento. Fabricado de acordo com NR 32(TEM), 
constando externamente simbologia de material 
infectante conforme NBR 7500. Deve atender as 
normas NBR 1383. RDC 306. CONAMA 358. 

004 

Coletor material perfurocortante, capacidade 7,0 
litros, confeccionado em papel incinerável, cor 
amarela, revestido internamente com produto 
impermeabilizante que evita umidade e vazamento. 
Acompanhado de saco plástico, com instruções de 
montagem e uso impressa externamente, cinta em 
material resistente a perfurações, alça para 
transporte fixa ao coletor, tampa fixa ao coletor, 
bocal com abetura que facilite o descarte de material 
e linha que apresente o limite máximo de 
enchimento. Fabricado de acordo com NR 32(TEM), 
constando externamente simbologia de material 
infectante conforme NBR 7500. Deve atender as 
normas NBR 1383. RDC 306. CONAMA 358. 

300 UN    

005 

Coletor material perfurocortante, capacidade 3,0 
litros, confeccionado em papel incinerável, cor 
amarela, revestido internamente com produto 
impermeabilizante que evita umidade e vazamento. 
Acompanhado de saco plástico, com instruções de 
montagem e uso impressa externamente, cinta em 
material resistente a perfurações, alça para 
transporte fixa ao coletor, tampa fixa ao coletor, 
bocal com abetura que facilite o descarte de material 
e linha que apresente o limite máximo de 
enchimento. Fabricado de acordo com NR 32(TEM), 
constando externamente simbologia de material 
infectante conforme NBR 7500. Deve atender as 
normas NBR 1383. RDC 306. CONAMA 358. 

200 UN    

006 

Coletor material perfurocortante, capacidade 20,0 
litros, confeccionado em papel incinerável, cor 
amarela, revestido internamente com produto 
impermeabilizante que evita umidade e vazamento. 
Acompanhado de saco plástico, com instruções de 
montagem e uso impressa externamente, cinta em 
material resistente a perfurações, alça para 
transporte fixa ao coletor, tampa fixa ao coletor, 
bocal com abetura que facilite o descarte de material 
e linha que apresente o limite máximo de 
enchimento. Fabricado de acordo com NR 32(TEM), 
constando externamente simbologia de material 
infectante conforme NBR 7500. Deve atender as 

500 UN    
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normas NBR 1383. RDC 306. CONAMA 358. 

007 

Papel Kraft para esterilização com gramatura 
minima 60g/m², indicativo para esterilização a vapor. 
Aplicação: Esterilização de instrumental cirúrgico. 
Com registro no MS – ANVISA e prazo de Validade 
superior a doze meses a parti da entrega. 

10 RL    

008 

Papel grau cirúrgico, medindo 30cm x 100m, 
gramatura minima 60g/m², em poliéster e 
polipropileno laminado, com reagente (tinta) 
indicativo de esterilização a vapor. Aplicação: 
Esterilização de instrumental cirúrgico. Com registro 
no MS – ANVISA e prazo de Validade superior a 
doze meses a parti da entrega.  

30 RL    

009 

Papel grau cirúrgico, medindo 12cm x 100m, 
gramatura minima 60g/m², em poliéster e 
polipropileno laminado, com reagente (tinta) 
indicativo de esterilização a vapor. Aplicação: 
Esterilização de instrumental cirúrgico. Com registro 
no MS – ANVISA e prazo de Validade superior a 
doze meses a parti da entrega.  

250 RL    

010 

Papel grau cirúrgico, medindo 20cm x 100m, 
gramatura minima 60g/m², em poliéster e 
polipropileno laminado, com reagente (tinta) 
indicativo de esterilização a vapor. Aplicação: 
Esterilização de instrumental cirúrgico. Com registro 
no MS – ANVISA e prazo de Validade superior a 
doze meses a parti da entrega. 

70 RL    

011 

Papel grau cirúrgico, medindo 25cm x 100m, 
gramatura minima 60g/m², em poliéster e 
polipropileno laminado, com reagente (tinta) 
indicativo de esterilização a vapor. Aplicação: 
Esterilização de instrumental cirúrgico. Com registro 
no MS – ANVISA e prazo de Validade superior a 
doze meses a parti da entrega. 

30 RL    

VALOR ESTIMADO LOTE 11: R$  
Lote 12: Equipamentos e Materiais Duráveis 

Item Especificação Quant
. Unid. Marca Valor 

Unit. 
Valor 
total 

001 

Cadeira de banho fixa, pacientes até 120kg, 
estrutura em aço carbono, tubos redondos tipo 304, 
fixa, pintura epóxi, assento sanitário com abertura 
frontal, encosto em courvin, braço fixo e liso, apoio 
para os pés, com sistema de trava nas rodas 
traseiras. 

02 UN    

002 
Caixa plástica organizadora 5 LITROS 
transparente c/ tampa pead (polietileno alta 
densidade) 34,5x12x10cm 

30 UN    

003 
Caixa plástica organizadora 10 LITROS 
transparente c/ tampa pead (polietileno alta 
densidade) 41x29x14cm. 

30 UN    

004 Caixa plástica organizadora 66 LITROS 30 UN    
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transparente c/tampa pead (polietano alta 
densidade) 63x42x34cm 

005 
Caixa plástica organizadora 15 LITROS 
transparente c/tampa pead (polietano alta 
densidade) 44x29x17cm 

30 UN 
 

 
 

006 

Carrinho para condomínio 140 litros, 
confeccionado em arame 4mm e 6mm, arame de 
aço 1020, com revestimento emborrachado para 
proteção das mãos. Medidas 95cm A X 86,5cm L X 
54cm P. Rodas PP/PVC. 

01 UN 
 

 
 

007 

Central de inalação 4 saídas Evolt, sem rodízio. 
Gabinete em ABS; filtro bactericida; compressor 
médico-odontológico isento de óleo; fluxômetro para 
ar comprimido; micronebulizador completo, o motor 
do compressor deve possuir cabeçote duplo e filtro 
para drenagem de água. Fluxômetros com 
regulagem das vazões desejadas (0 a 151/min.) Na 
saída do(s) fluxômetro(s) é (são) conectado(s) o(s) 
micronebulizador(es) com recipiente para colocar 
medicamentos para a nebulização. Modelo: 4 saídas, 
Motor: Bivolt-elétrico 1/4 HP 

01 UN    

008 

Clorimetro digital. Visor LCD 2 linhas x16 
caracteres com função back-light (luz de fundo) para 
leituras em ambientes pouco iluminados. Emissor: 
LED – emissor de luz. Sensor:fotodiodo de silício; 
precisão melhor que 1,5% - final de escala; 
Resolução de 0,01 mg/l, reprodutilibilidade +/- 
0,02mg/l; delisgamento automático. Alimentação: 
bateria 9V (mais de 5500 leituras) fonte chaveada de 
85 a 265V – 50/60Hz; saída serial RS 232; L 90MM; 
C 200mm; A 50mm, peso 295 g. o DLA-FCF permite 
a visualização dos últimos resultados de cada 
parâmetro (ferro, cloro e flúor) e a transferência 
direta dos resultados através da saída RS 232. 

01 UN    

009 

Colar Cervical Pediátrico com Regulagem de altura 
e largura, com dois sistemas de travas e apoio de 
Mento retrátil, versátil e seguro; material da 
estrutura: Polietileno; Acolchoamento: E.V.A; sistema 
de ajuste: cremalheira com travamento duplo; radio 
translúcido: raio-X, ressonância magnética e 
tomografia computadorizada; Apoio de mento retrátil; 
ganchos para fixação de cateter de oxigênio; número 
de ajustes: 12; Alturas ajustáveis: infantil, pediátrico 
e adulto pequeno; Velcro extra: permite ajuste em 
pescoço mais fino. Registro na ANVISA. 

03 UN    

010 

Colar Cervical Resgate adulto regulável com travas 
asseguram os tamanhos selecionados 
permanecerem no local; trilhas de ajuste assegurem 
o alinhamento simétrico do tamanho; fácil acesso 
para verificações do pulso, procedimentos 
avançados da vias respiratórias e visualização 

06 UN    
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através do orifício superdimensionado da traqueia; 
Espaço para dedos grandes deslizarem através da 
abertura do painel traseiro para apalpação cervical; 
instruções moldadas dentro do colar; abertura frontal 
para realização de procedimentos como: 
Cricotirotomia ou Traqueostomia; Transparente à 
radiação, compatível à varredura por ressonância 
magnética e tomografia computadorizada; Ajusta a 
todos os pacientes adultos e fornece a mesma 
imobilização; Registro na ANVISA. 

011 

Detector fetal portátil MD700.Faixa de medida do 
BCF - 50 – 210 batimentos por minuto 
.Tensão (Volts) bateria - 9VDC.Tipo de corrente - CC 
(Contínua) .Proteção contra penetração nociva de 
água - Equipamento comum – IPX1; .Tipo de 
alimentação - Bateria 9V não recarregável; Gabinete 
– ABS; Potência Máxima de consumo (mW) - 288. 
Frequência ultra-som – 2,25 MHz ± 10%. Dimensões 
: (mm) - 73 x 173 x 36. Controles - Liga/desliga 
Volume. Indicadores - Liga/desliga. Acompanha: 
Frasco de gel e capa  

02 UN    

012 

Eletrodo cpr stat para estimulação/desfibrilação 
ADULTO, confeccionado em polímero sólido, gel 
adesivo e elemento condutivo em estanho. 
Embalado em lâmina multi camada, com pré-
conexão do eletrodo sem violação da embalagem. 
Deve possuir sensor de RCP que informa a 
profundidade e frequência durante a RCP e desenho 
do correto posicionamento no paciente, na 
embalagem e no eletrodo. Validade de até 18 meses 
para uso adulto; original para uso em desfibrilador 
externo automático marca Zoll AED Plus. 
Comprimento do cabo de conexão mínimo de 
120cm. Eletrodo do ápice e esterno com área total 
mínima de 165cm2. Embalagem adequada, 
contendo dados de identificação, procedência, prazo 
de validade, lote, conforme a legislação sanitária 
vigente pertinente ao produto. 

02 UN    

013 

Eletrodo cpr-d stat pad para 
estimulação/desfibrilação PEDIÁTRICO, 
confeccionado em polímero hidrogel e elemento 
condutivo em estanho. Embalado em papel 
laminado, com pré-conexão do eletrodo sem 
violação da embalagem. Com desenho do correto 
posicionamento no paciente, na embalagem e no 
eletrodo.Validade de até 18 meses para uso 
pediátrico; original para uso em desfibrilador 
externo automático marca Zoll AED Plus. 
Comprimento do cabo de conexão mínimo de 80cm. 
Eletrodo do ápice com área total máxima de 70cm2. 
Eletrodo do esterno com área total máxima de 

02 UN    
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124cm2. Embalagem adequada, contendo dados de 
identificação, procedência, prazo de validade, lote, 
conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao 
produto. 

014 

Esfignomanômetro adulto, braçadeira permitável 
em tecido (algodão) com fecho metálico em aço, 
manômetro aneroide com visor graduado de 0 a 
300mmHg e de fácil leitura, válvula de metal, 
permitindo retenções e esvaziamentos de ar, 
manguito de borracha sem emendas; pêra para 
insuflação em borracha sintética ou látex em peça 
única. Precisão +/- 3 mmHg ou melhor. Resistente 
as quedas e impacto. Registrado e aprovado pelo 
INMETRO. Garantia mínima 36 meses. 

30 UN    

015 

Esfignomanômetro aneroide, faixa de medição 6 a 
304mmHg, divisão de escala 2 mmHg, precisão +/- 
3mmHg, manômetro com anel amortecedor de 
borracha; resistente a queda; braçadeira adulto (25 a 
34cm) em nylon com fechamento em velcro 
resistente; pera insufladora, tubo, certificado de 
calibração INMETRO. Garantia 5 anos. 

05 UN    

016 

Esfignomanômetro infantil, braçadeira permitável 
em tecido (algodão) com fecho metálico em aço, 
manômetro aneroide com visor graduado de 0 a 
300mmHg e de fácil leitura, válvula de metal, 
permitindo retenções e esvaziamentos de ar, 
manguito de borracha sem emendas; pêra para 
insuflação em borracha sintética ou látex em peça 
única. Precisão +/- 3 mmHg ou melhor. Resistente 
as quedas e impacto. Registrado e aprovado pelo 
INMETRO. Garantia mínima 36 meses. 

05 UN 
 

 
 

017 
Estetoscópio infantil simples, auscultador de alta 
precisão, leve e resistente. Olivas macias, tubo de 
PVC de alta resistência. 

05 UN    

018 

Estetoscópio adulto. Tubo em PVC macio, flexível 
e atóxico, auscultador em aço inox com diafragma de 
alta sensibilidade, olivas macias e confortáveis, mola 
ajustável, garantia de 5 anos. Registro ANVISA. 

30 UN    

019 

Gaveta para estante preta BIN n.05. Caixa plástica, 
super-resistente na cor preta. Tam. 05, encaixe 
macho x fêmea para travamento horizontal. L 15,5 X 
A 12 X C 25 cm. 

40 UN    

020 

Imobilizador de cabeça impermeável Adulto. 
Finalidade do Imobilizador de cabeça impermeável é 
ser utilizado para imobilização de resgatados na 
prancha, substituindo os apoios convencionais. Deve 
ser usado com colar cervical de resgate; 
confeccionado em poliuretano injetado; resistente a 
impactos; utilizado em conjunto com prancha de 
imobilização; anatômico; regulagem com velcro; 
base com regulagem. 

04 UN    



 
 

MUNICÍPIO DE TAMARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Administração  
 

___________________________________________________________________________ 
Rua Isaltino José Silvestre, nº 643, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR | (43) 3398-1939 

91 

021 Incubadora de 4 furos para leitura de até 48horas 01 UN    

022 

Lâmina laringoscópio fibra óptica (reta) tam. 0 – 
neonato 75mm. Compatível com cabos de fibra 
óptica. Em aço inoxidável, acabamento antirreflexo. 
Esterelizável em óxido de etileno ou autoclave a 
vapor. Marca: MD 

02 UN 
 

 
 

023 

Lâmina laringoscópio fibra óptica (reta) tam. 00 – 
prematuro 65mm. Compatível com cabos de fibra 
óptica. Em aço inoxidável, acabamento antirreflexo. 
Esterelizável em óxido de etileno ou autoclave a 
vapor. Marca: MD 

02 UN    

024 

Lâmina laringoscópio standard - Macintosh (curva) 
tam. 0 – neonato 80mm. Compatível com cabo 
convencional. Em aço inoxidável, autoclavagem a 
vapor.  

02 UN    

025 
Lâmpada para laringoscópio rosca universal. 
Utilizada em lâminas convencional nº 1, 2, 3, 4 e 5 
curvas ou retas. Marca: MD. 

05 UN    

026 
Lâmpada para negatoscópio, LED, circular, potência 
32W, bivolt, temperatura de cor: 3000/6400k. 
Garantia 1 ano. 

05 UN    

027 

Maleta plástica para medicamentos com 3 
bandejas. Caixa plástica com 3 bandejas, 15 
divisões e tampa na bandeja superior. Com alça para 
cadeado. Em polipropileno. C 37 X L 19 X A 19 cm. 

03 UN    

028 

Microscópio binocular. Cabeça: binocular, 
inclinada 45º, giro 360º ajuste dioptria dupla anti-
fungo. Dist. Interpupilar: 54 – 75 mm; Aumento: 40 – 
1000 x; Oculares: WF 10X/18mm (P16X/11mm 
opcional); Estativa: alta resistência. Revolver: 
quadruplo. Objetivas: acromáticas 4x/0,10, 10x/0,25, 
40x/0,65 (retrátil) e 100x/1,25 (retrátil) 
(imersão/óleo); Platina: dupla quadrada 140x140mm 
com charriot graduado, área de trabalho de 
50x75mm e controle coaxial (verificador destro não 
canhoto); Condensador: ABBE N.A. 1.25 ajustável; 
Diafragma: íris com suporte para filtro; Filtro: azul e 
verde; enfoque: macro-micro coaxial com trava de 
pré-focalização e tensor; iluminador: lâmpada de 
halogênio 6V/20W com controle de luminosidade e 
espelho plano côncavo para luz solar. Alimentação 
100V a 240V (automático); garantia 12 meses. 

01 UN 
 

 
 

029 

Otoscópio c/ 5 espéculos, iluminação halógena; 
transmissão em fibra óptica até a ponta; lente de 
focalização grande angular e removível; inteiramente 
metálico; com conexão de insuflação. 

02 UN    

030 
Pallets empilhavel e vazável, para acondicionar 
medicamentos, confeccionados em plástico no 
tamanho A=15 x 1=100xc=120cm, na cor branca 

04 UN    

031 
Pallets para acondicionar medicamentos, 
confeccionados em plástico no tamanho 50x50, na 10 UN    
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cor branca. 

032 

Prancha de imobilização em polietileno - resgate. 
Acompanha 3 cintos retos - amarelo-preto-vermelho, 
projetada para o transporte manual de vítimas de 
acidentes, dimensionadas para suportar vítimas com 
peso até 180kg. Rígida, leve e confortável. Possui 
pegadores amplos para facilitar o uso com luvas, 
design em ângulo para melhor acomodação do 
paciente. Translúcida, para uso em Raio-X e 
Ressonância Magnética. Possui aberturas 
específicas para facilitar a imobilização da vítima. 
Possibilita o resgate na água e em alturas. Produzida 
em polietileno com alta resistência a impactos, 
disponíveis nas cores amarelo e vermelha a prancha 
de imobilização possui aberturas específicas para a 
utilização do cinto de segurança estilo aranha.  

03 UN    

033 

Reanimador ventilatório manual tipo "AMBU", 
neonatal, reutilizável, autolavável e resistente à 
desinfecção química, de fáceis: montagem, 
desmontagem e manuseio. Bolsa (balão) 
confeccionada em silicone translúcido, com 
capacidade para até 250ml, de parede única que 
permita re-expansão rápida e automática. Válvula 
unidirecional confeccionada em policarbonato ou 
polisulfona autolavável e inquebrável, com diafragma 
em silicone, autoclavável, no formato "bico de pato". 
Conexão com perfeito encaixe com bolsa (balão) e 
com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer 
escape, provido de limitador de pressão e 
possibilitando adaptação a qualquer válvula PEEP. A 
válvula unidirecional deve oferecer a possibilidade de 
giro de 360º sem escape e sem dificuldades, 
permitindo a utilização por mais de um profissional, 
Máscara facial autolavável, com bojo e coxim 
silicone, translúcido para visualização do nariz e 
boca do paciente, atóxico e anatômico. Acompanha 
bolsa reservatória com capacidade não inferior a 
600ml para permitir, quando necessário, o 
enriquecimento de oxigênio ao gás a ser 
administrado ao paciente. Deve possuir válvula para 
conexão do reservatório à válvula inferior do balão. 
Acondicionado em maleta transparente com fecho de 
zíper. Imprescindível que o fabricante assuma o 
compromisso de reposição de todas as peças e 
componentes do equipamento por no mínimo cinco 
anos. Apresentar Registro no Ministério da Saúde 
do produto cotado. Apresentar Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação. 

03 UN    

034 
Regulador de pressão para cilindro de oxigênio, 
com fluxômetro. Tem a função de reduzir a pressão 
de saída em postos de consumo de gases 

03 UN    
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medicinais para a pressão de trabalho de 3,5 
kgf/cm2. Fluxômetro para controlar e indicar o fluxo 
de oxigênio a ser fornecido aos pacientes, deve 
possuir corpo confeccionado em latão polido e 
cromado, sistema de agulha flutuante confeccionado 
em latão, parte externa polida e cromada, e parte 
interna com tratamento químico de limpeza. Volante 
confeccionado com inserto interno de latão injetado 
posteriormente com termoplástico (nylon) de alta 
resistência na cor padrão segundo norma 254 da 
ABNT. Conexão de saída confeccionada em latão 
cromado, e diferenciado segundo norma 257 da 
ABNT. Conexão de entrada (niple) confeccionada 
em latão polido e cromado, e padronização conforme 
norma 254 da ABNT. Porca confeccionada com 
inserto metálico e cromado, com tratamento químico 
de limpeza e injetado posteriormente em 
termoplástico de alta resistência e com cores 
padronizadas segundo norma da 254 da ABNT. 
Tubo de medição confeccionado em policarbonato 
transparente e inquebrável, duplo cônico com escala 
de 0 à 15 1 litros/minuto, sendo escala expandida de 
0 à 7 e linear de 7 à 15 1 litros/minuto. Guarnição 
confeccionada em policarbonato transparente e 
inquebrável, flutuador esfera em aço inoxidável. Tem 
também a função de controlar o fluxo de gás a ser 
ministrado ao paciente. Válvula redutora fabricada 
em latão polido, cromado, completamente limpo e 
isento de graxas/óleos e aço inoxidável. Conexões 
de entrada e de saída, normatizadas pela ABNT. 
Manômetro de fácil leitura com escala de 0-315 
kgf/cm2. Pressão de entrada: até 200 kgf/cm2, 
pressão de saída: 3,5 kgf/cm2. Manômetro: alta 
pressão e dupla escala de kgf/cm2 de 0-315. 
Apresentar registro do produto no Ministério da 
Saúde. Deve permitir a opção para cabos longos ou 
curtos. Compromisso do fabricante de fornecer 
peças de reposição por um período mínimo de cinco 
anos. Apresentar registro no Ministério da Saúde. 
Certificad de Boas Práticas de Fabricação. 

035 
Filtros para máscara. Filtros químicos classe 1, 
compatível para as máscaras. 10 UN    

036 

Seladora de pedal, tubular para selagem de papel 
grau cirúrgico            
• Largura da solda: 13mm de acordo com o exigido 
pela ANVISA  
• Controle de temperatura através de pirometro 
analógico 
• Acionamento através de pedal mecânico  
• Bandeja para apoio com regulagem de altura  
• Resistência tubular  

01 UN    
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• Solda útil 350mm  
• Temporizada  
• Estrutura em aço  
• Pintura Eletrostática  
• Tensão: 110/220V  
• Potência: 400W 

037 

Bolsa térmica, aplicação água quente, material 
borracha, com tampa rosqueável que não permita 
vazamento, resistente a 100°Celsius (água quente), 
formato retangular.  

05 UN    

038 

Imobilizador de Cabeça Head Block, adulto. 
Confeccionado em espuma injetada, impermeável, 
tirantes de fixação para testa e queixo, pontos para 
verificação de saída de liquido pelo ouvido - 80mm 
lavável. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua 
(prancha) de resgate em qualquer largura (base 
fixada na prancha 40 x 25cm; laterais fixadas na 
base 25 x 16 x 0,9cm). Cor: amarelo, branco e preto. 
Registro ANVISA. 

10 UN    

039 

Cinto de imobilização para prancha de resgate com 3 
peças. Confeccionado em nylon resistente de 50mm, 
com fecho em nylon de rápida abertura (tic-tac). 
Tamanho 1,65m x 5cm. Cor preto, amarelo e 
vermelho. 

10 UN    

040 

AMBÚ ADULTO: Reanimador ventilatório manual 
adulto reutilizável; Resistente a desinfecção química, 
de fácil montagem e desmontagem das diversas 
partes para possibilitar correto procedimento de 
limpeza e de fácil manuseio; Bolsa com capacidade 
para até 1.000 ml, construída em material 
transparente, resistente, de parede única que 
permita reexpansão rápida e automática; Válvula 
unidirecional, conexão perfeita com a bolsa e com a 
máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, 
provido de limitador de pressão conforme as normas 
técnicas para reanimação, devendo possibilitar a 
adaptação a qualquer válvula PEEP, fácil montagem 
e desmontagem das diversas partes para possibilitar 
correto procedimento de limpeza; Máscara em 
silicone ou material compatível, transparente para 
visualização do nariz e boca do paciente, bocal 
acolchoado evitando traumatizar a face do paciente 
e proporcionando conforto, desenho anatômico. 
Embalagem individual com dados de identificação do 
produto, lote, data de fabricação, prazo de validade. 
Apresentar registro no MS e Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação. 

03 UN    

041 

Mesa de exame Clínico. Cabeceira reclinável, 
construída em tubos inox pintados de 1”1/4; leito 
estofado em espuma D23 com cabeceira regulável; 
revestimento em curvin; pés com ponteiras plásticas; 

01 UN    
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dimensões 1,80 x 0,70 x 0,80m. Tratamento anti-
ferruginoso, pintura eletrostática a pó. Suporta 
150kg. 

042 

Aspirador de secreção portátil. Silencioso, 
capacidade 1,3L, bivolt, frequência 60Hz, baixo 
consumo, sistema diafragma, vácuo regulável 0 – 
23”Hg, válvula automática de nível. Aspire líquidos e 
secreções. Sem necessidade  de manutenção e 
lubrificantes. 

02 UN    

043 
Colchão hospitalar D26, confeccionado em NAPA 
impermeável. Medidas 188 x 88 x 10 cm. 07 N    

044 
Travesseiro hospitalar impermeável revestido em 
courvin, com zíper. Tam 60 x 40 x 10 cm. 15 UN    

045 
Fixador estéril para cateter periférico (50mm x 
74mm e 2 Tiras Extras com 74mm x 12mm cada) - 
Caixa com 50 unidades 

20 CX    

046 Gelo rígido reutilizável (Gelox)  250mL 30 UN    
047 Gelo rígido reutilizável (Gelox)  500mL 30 UN    

048 
Suporte para coletor pérfuro de agulhas 1,5 litros, 
em arame BTC, branco. 05 UN    

049 
Suporte para coletor pérfuro de agulhas 3 litros, em 
arame BTC, branco. 05 UN    

050 

Caixa térmica 26 litros (42,5 x 29 x 38,5 cm), 
parede interna e externa em polipropileno, tampa em 
polietileno e isolamento térmico em poliestireno 
expandido. Atóxico e sem odor. Com alça. 

05 UN    

051 

Caixa térmica 45 litros (57 x 38 x 43 cm), parede 
interna e externa em polipropileno, tampa em 
polietileno e isolamento térmico em poliestireno 
expandido. Atóxico e sem odor. Com alça. 

04 UN    

052 

Caixa térmica 8,5 litros (33Lx23Ax29P cm), parede 
interna e externa em polipropileno, tampa em 
polietileno e isolamento térmico em poliestireno 
expandido. Atóxico e sem odor. Com alça. 

04 UN    

053 

Caixa térmica easycooler 100litros com roda. 
Material polietileno de alta densidade, com 
isolamento interno em poliuretano e polipropileno. 
Com fecho de travamento em aço inox, alças rígidas 
bidirecionais, dreno para escoamento, rodas de 
borracha maciça. Termômetro embutido a caixa – 
resolução 0,1 grau, precisão +/- 1 grau, com cabo 
sensor, blindado a prova d’agua, alimentação solar. 

01 UN    

054 
Caixa organizadora com divisórias, 4 divisórias, 
capacidade por divisória 2,4L, A 10 x L 33,6 x C 
54,1cm, em polipropileno. 

04 UN    

055 

Máscara facial completa. Respirador de ar de 
segurança, tipo peça facial inteira, confeccionada em 
silicone. Com um visor panorâmico, de material 
plástico rígido transparente, fixo na máscara. 
Projetada para utilizar dois filtros 

02 UN    

056 Respirador semifacial. Respirador purificador de ar 02 UN    
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de segurança, tipo peça um quarto facial, tamanho 
único, confeccionado em composto de borracha e 
silicone. Para dois filtros. 

VALOR ESTIMADO LOTE 12:  R$  
Lote 13: Outros  

Item Especificação Quant
. Unid. Marca Valor 

Unit. 
Valor 
total 

001 

Protetor solar fácial FPS 99, uso diário, para todo 
tipo de pele. Hipoalergênico. Loção oil free de toque 
seco. Proteção UVA equivalente a, no mínimo, 1/3 
do FPS declarado (proteção UVB).  

100 FR    

002 
Protetor solar FPS 50, loção oil free, corporal, 
proteção UVA e UVB. Testado dermatologicamente. 
Registro na ANVISA. (120mL). 

400 FR    

003 
Protetor solar corporal FPS 70, loção oil free, 
textura leve e rápida absorção. Hipoalergênico. 
Registro na ANVISA. 

30 FR    

004 

Balança de chão digital com plataforma de Vidro 
6mm, 
Capacidade/divisão: 150kg/100gr, ampla plataforma 
de vidro temperado 30x30 cm indicador de bateria 
fraca, 1 bateria de lítio Cr 2032 instalada, sensores 
alta precisão display de LCD de fácil visualização, 
zera automaticamente, plataforma de vidro 
temperado com alta resistência, desligamento 
automático, indicador de excesso de peso e desing 
moderno. 

40 UN    

VALOR ESTIMADO LOTE 13:  R$  
VALOR GERAL ESTIMADO DOS LOTES  R$  

 
 

Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e 

quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente, 

decorram do fornecimento do objeto licitado.  

 Ter validade não inferior a 03 (três) meses corridos, a contar da data de sua 

apresentação (caso o prazo de validade não seja informado na proposta, prevalecerá o 

do Edital); ___/___/___.  

____________________, ____ de _____________________ de 2016. 
________________________________________________________ 

Identificação e assinatura do representante legal da licitante 
Carimbo CNPJ  

 
(Este anexo deverá ser apresentado no Envelope A – Proposta de Preços) 

 
 
 
 
 



 
 

MUNICÍPIO DE TAMARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Administração  
 

___________________________________________________________________________ 
Rua Isaltino José Silvestre, nº 643, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR | (43) 3398-1939 

97 

ANEXO VI 
Pregão Presencial nº 003/2018 
Pedido nº 002/2018 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA  
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
A empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ 
nº.__________________________________________, por intermédio de seu 
responsável (contador) ____________________________________________, inscrito 
no CPF sob o nº _____________________________, declara, para fins de participação 
no Edital de Pregão presencial nº. 003/2018, Pedido nº 002/2018 que: 
 

(   ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123/06. 

(  ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n° 123/06. 

 
Local e data 

 
 

____________________________________________ 
Nome do profissional contábil: 

Nº de seu registro junto ao CRC: 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 

                                     
 
 

(Este anexo deverá ser apresentado fora dos envelopes, por ocasião do 
credenciamento).
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ANEXO VII 
Pregão Presencial nº 003/2018 
Pedido nº 002/2018 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº ---/2018 de --/--/2018 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL-003/2018 
Pedido nº 002/2018 

 
Contrato de fornecimento de Materiais 

Hospitalares, que entre si celebram 

Município de Tamarana e a empresa----------

-------------. 

 
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, como 

CONTRATANTE, a AUTARQUIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAMARANA, pessoa 

jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob o nº 29.127.162/0001-77, com 

sede a Rua Cornélio Fico, nº 175, neste ato representado pela Diretora Presidente, 

Dalva Aparecida Siena, portadora do RG nº --------------- e inscrito no CPF sob o nº -------

----------------; e, de outro lado, como CONTRATADA, a empresa --------------------------------

-, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº -------------------------, 

estabelecida ----------------, neste ato representada por --------------------------------, inscrito 

no CPF sob o nº -------------------; sujeitos às normas estabelecidas pela Lei 8.666/93 e, 

conforme parecer da Comissão Especial, convencionam e mutuamente estipulam o 

seguinte: 

   
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada 

para o fornecimento de materiais hospitalares, saneantes, cosméticos e equipamentos 

para utilização em toda rede de saúde deste Município durante o período de 12 (doze) 

meses a partir da assinatura de contrato, com entregas parceladas, de acordo com a 

necessidade da Autarquia de Saúde, de acordo com a C.I nº 021/2018 Da Secretaria de 

Administração e C.I n.º 032/2018 e Termo de Referência da Autarquia de Saúde do 

Municipio de Tamarana  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ANEXOS CONTRATUAIS 

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os 

seguintes documentos: 

a) Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2018, Pedido nº 002/2018.  

b) Proposta da CONTRATADA, datada de --/--/2018. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 
A partir da assinatura do presente contrato, a ele passam a se vincular todas 

as atas de reunião e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em 

alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos 

representantes legais das partes. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE ADIMPLEMENTO E FISCAL 

 
A CONTRATADA obriga-se a: 

a) - Entregar objeto deste contrato, conforme descrito no Edital de Pregão Presencial nº 

003/2018; Pedido nº 002/2018. 

b) - Repor, no todo ou em parte, os produtos caso sejam verificados danos ou defeitos; 

c) - Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será 

convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato. 

d) - Estarão designados para o recebimento destes medicamentos, os servidores: 

Titular: Tatiane Cassanelli, suplente: Izabel Ferraz Inácio que estarão acompanhando e 

fiscalizando a entrega dos mesmos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

 
Pelo fornecimentos dos materiais objeto deste contrato, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ------------------------------------------ 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
5.1- O pagamento será efetuado 30 (TRINTA) dias, a contar da data de recebimento 

definitivo do produto e aprovado os termo (s) da(s) Nota(s) Fiscal(is)/ Fatura(s) . 
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5.2 -A liberação do pagamento ficará condicionada à apresentação de todos os 

seguintes documentos válidos na data da referida liberação: 

5.3 - Certidão Negativa de Débito (CND) referente às contribuições previdenciárias; 

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

5.4 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Tributários Federais e da Dívida Ativa da 
União; 

5.5 - Certidão Negativa de Débitos Tributários Estaduais; 

5.6 -Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipais, emitida na sede da 
CONTRATADA, outra equivalente, na forma da Lei; 

5.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

5.8 - As notas fiscais deverão ser emitidas das seguintes formas: 

Autarquia de Saúde do Município de Tamarana – ASMT,  

CNPJ nº 29.127.162/0001-77, Rua Cornélio Fico, 175 –  

Centro - CEP: 86.125-000 

TAMARANA – PARANÁ. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E VALIDADE DOS ITENS 
 

6.1 - Os itens, objeto deste Termo, deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis 

aos itens desta natureza, ficando desde já estabelecido que somente serão aceitos após 

conferência efetuada pelas servidoras mencionadas no item (3.1). Caso não satisfaça às 

especificações exigidas, serão rejeitados, devendo ser recolhidos pelo fornecedor, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da notificação, para reposição no prazo máximo de 05 

(cinco) dias corridos. 

 
6.2 - Todos os itens deverão ser entregues com, no máximo, 20% (vinte por cento) do 

tempo de vida útil decorrido a partir da data de fabricação (ou seja, com 80% de sua 

validade intacta). Não serão aceitos, em hipótese alguma, itens com prazo de validade 

inferior ao estabelecido, mesmo contendo documento se comprometendo a repor a 

mercadoria caso a validade expire. 

 

6.3 - Os itens deverão estar acondicionados da mesma forma em que são apresentados 

no comércio varejista e deverão vir em suas embalagens originais devidamente 

apropriadas atendendo às especificações deste Termo. 



 
 

MUNICÍPIO DE TAMARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Administração  
 

___________________________________________________________________________ 
Rua Isaltino José Silvestre, nº 643, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR | (43) 3398-1939 

101 

 
6.4 - A marca, o número do lote, o registro no Ministério da Saúde ou relato de sua 

isenção, data de fabricação e validade deverão estar impressos, tanto nas caixas como 

nas embalagens individuais dos itens, caso não estiver conforme descrito, ficam sujeitos 

a não serem aceitos pelas servidoras responsáveis pelo recebimento. 

 

6.5 - Serão devolvidos os itens que não estiverem devidamente registrados no Ministério 

da Saúde, ou que estiverem com registro vencido, sem o protocolo de pedido de 

revalidação. 

 

6.7 - O transporte e a descarga dos itens correrão por conta da empresa vencedora sem 

qualquer custo adicional solicitado posteriormente. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE ENTREGA 

   A entrega do(s) item(s) deverá ocorrer, no máximo, 20 (Vinte) dias uteis após o 

recebimento da nota de empenho. A não entrega do item no prazo determinado 

acarretará multa em 10% sobre o valor do pedido. 

 

CLAÚSULA OITAVA - DO LOCAL DE ENTREGA 

  Os itens deverão ser entregues no Hospital Municipal São Francisco de 

Tamarana, situado na Rua Cornélio Fico, nº 175, em Tamarana-PR, de segunda à 

sexta-feira, entre 08h e 16h. O telefone para contato é: (43) 3398-1932 - servidora 

Tatiane Cassanelli. 

 

CLAÚSULA NONA - DO TRANSPORTE DOS ITENS 

9.1 - É de inteira responsabilidade da licitante o transporte dos itens para o local 

designado neste Termo. 

 
9.2 - As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de 

armazenamento do item (temperatura, umidade, empilhamento, etc.). 

 
9.3 - Os itens serão devolvido imediatamente caso haja qualquer avaria ocasionada pelo 

transporte. 
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9.4 - O transporte compreende o procedimento como um todo, ou seja, desde o 

carregamento da mercadoria até a efetiva descarga dos mesmos no endereço constante 

do item 6.1 deste anexo.  

 
9.5 - Os demais procedimentos acessórios, como utilização de guinchos, empilhadeiras 

e outros (caso o item assim o exija) devem ser realizados sem qualquer ônus para o 

Município. 

CLAÚSULA DÉCIMA – DA GARANTIA 
 
 Os equipamentos deverão apresentar no mínimo um (01) ano de garantia a partir 

da data da entrega, de acordo com a especificação do fabricante, contra qualquer tipo 

de defeito e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA VIGÊNCIA 
 

O prazo de vigência do termo contratual será de 12 (doze) meses contado da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme necessidade do 

CONTRATANTE, mediante a anuência da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 
 O presente instrumento contratual será rescindido nas hipóteses previstas pelo 

artigo 78 da Lei Federal 8.666/93 e, ainda: 

 

a) Pelo CONTRATANTE, quando a CONTRATADA: 

1. Transferir, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia autorização do 

CONTRATANTE; 

2. Assumir compromissos ou alterar seu desempenho, de modo que reste prejudicada a 

execução do contrato; 

3. Não cumprir quaisquer das demais obrigações contratuais. 

 
b) Pela CONTRATADA, quando o CONTRATANTE inadimplir qualquer cláusula ou 

condições deste contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 

Caso a CONTRATADA incorra em abusos ou irregularidades quanto ao 

fornecimento do serviço ou houver inadimplência de qualquer cláusula ou condição 
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contratual, o CONTRATANTE se reserva no direito de rescindir este contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA 

caiba o direito de indenização de qualquer espécie. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

 
A rescisão do presente contrato, quando motivada por quaisquer dos itens 

acima relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem embargos da 

aplicação das demais providências cabíveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

 
À CONTRATADA total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as 

sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, a saber: 

a) advertência;  

b) multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, cumulável com as 

demais sanções; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de até 2 (dois) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da lei perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CLÁUSULA PENAL 

 
A CONTRATADA, em caso de rescisão do contrato por qualquer motivo, 

pagará ao CONTATANTE, a título de cláusula penal, 100% (cem por cento) do valor da 

obrigação principal, nos termos dos artigos 408 e 412 do Código Civil. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

DOTAÇÕES 
13 43011030100102051339030000000001000 
19 43011030100102051449052000000001303 
25 43011030100102052339030000000001303 
31 43011030100102052449052000000001000 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO COMBATE À FRAUDE E À CORRUPÇÃO 
 
16.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por 

seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de 

ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 

contratual.  

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo 

de licitação ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, 

às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo 

licitatório ou afetar a execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 

objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste 

Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 

organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

16.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre 

uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por 

prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em 

qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de 

um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 

participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

16.3 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 

condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o 
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contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro 

e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do 

contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à 

execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
 

Elegem as partes o foro da Comarca de Londrina como único competente 

para dirimir as dúvidas que se originem do presente contrato. 

Justos e contratados, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias de 

igual teor, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos 

legais. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Tamarana, aos --------- de --------- de 2.018. 
 
 

_____________________________ 
MUNICÍPIO DE TAMARANA 

CONTRATANTE 
Dalva Aparecida Siena 

Diretora Presidente 

______________________________ 
------------------------------------ 

CONTRATADA 
----------------------------- 
Representante Legal 

  
____________________________________ 

Roberto da Silva 
Secretário de Administração 

 
 

Testemunhas:  
 
_______________________________        _______________________________ 

Nome: _________________________         Nome: _________________________ 

RG: ___________________________         RG: ___________________________ 
 
 
 Conforme minuta aprovada pela 

Procuradoria às fls  385 a 386 do 
Pregão Presencial nº 003/2018: 
Pedido nº 002/2018 
______________________________ 

Edvanda Camargo de Paula 
Equipe de Apoio 


