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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017/SRP 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº073/2017 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 

Aos dezoito dias do mês de outubro de 2017, o Fundo Municípal de Saúde de Amargosa, 

com sede na Praça Lourival Monte, s/nº. , Centro, Amargosa, Bahia, inscrito no CNPJ sob o 

nº 13.825.484/0002-30, neste ato representado por JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS 

JÚNIOR, e ALINE SOUZA LARANJEIRA, Secretária Municipal de Saúde, nos termos da 

Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 183/13; do Decreto nº 353/2006; aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da 

classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

012/2017, conforme ato publicado em 04/10/2017 e homologada em 07/11/2017, resolve 

REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme 

especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, 

os referidos preços, oferecidos pela empresa ODONTOMAX COMÉRCIO ODONTO 

MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.790.343/0001-46, com sede na 

PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, 12 - SALA 01 1º ANDAR- NAZARÉ, CEP 

40.050-405, no Município de Salvador - BA, neste ato, representada pela Sra. Maria Vilma 

Correia da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 01.046.588-00 SSP/BA e CPF nº 

274.116.055-49, cuja proposta foi classificada em 01º lugar no certame.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual aquisição de material penso e outros 

insumos médico-hospitalares para servir ao Hospital Municipal e Secretaria de Saúde do 

Município de Amargosa, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades 

estabelecidas abaixo: 

 

LOTE 04 - FIOS CIRÚRGICOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

1 

FIO, para sutura, em linho, n.0, com 70cm de 
comprimento, agulha de 2,5 mm e 3/8 circulo, 
cilindrica.para cirurgia gastrointestinal. Embalagem: 
caixa com 24 envelopes individuais, em papel 
aluminizado ou papel grau cirurgico e/ou filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude. 

CX 13  SHALON  R$205,00 
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2 

FIO para sutura, em nylon monofilamentar preto, n. 1-
0, fio com 45 cm de comprimento, com agulha de 4,0 
cm e 1/2 de circulo, triangular, cuticular. Embalagem 
individual, em papel aluminizado e/ou papel grau 
cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em . cx 
c/24und 

CX 51  PROCARE  R$29,90 

3 

FIO para sutura, em nylon monofilamentar preto, n. 2-
0, fio com 45 cm de comprimento, com agulha de 4,0 
cm e 1/2 de circulo, triangular, cuticular. Embalagem 
individual, em papel aluminizado e/ou papel grau 
cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em . cx 
c/24und 

Cx 83  PROCARE  R$29,90 

4 

FIO para sutura, em nylon monofilamentar preto, n. 3-
0, fio com 45 cm de comprimento, com agulha de 4,0 
cm e 3/8 de circulo, triangular, cuticular. Embalagem 
individual, em papel aluminizado e/ou papel grau 
cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em .cx 
c/24und 

CX 123  PROCARE  R$29,90 

5 

FIO para sutura, em nylon monofilamentar preto, n. 3-
0, fio com 45 cm de comprimento, com agulha de 3,0 
cm e 1/2 de circulo, triangular, cuticular. Embalagem 
individual, em papel aluminizado e/ou papel grau 
cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em  

CX 193  PROCARE  R$29,90 

6 

FIO para sutura, em nylon monofilamentar preto, n. 4-
0, fio com 45 cm de comprimento, com agulha de 4,0 
cm e 3/8 de circulo, triangular, cuticular. Embalagem 
individual, em papel aluminizado e/ou papel grau 
cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em. cx 
c/24und  

CX 25  PROCARE  R$29,90 

7 

FIO para sutura, em nylon monofilamentar preto, n. 0, 
fio com 45 cm de comprimento, com agulha de 4,0 cm e 
3/8 de circulo, triangular, cuticular. Embalagem 
individual, em papel aluminizado e/ou papel grau 
cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em  

CX 101  PROCARE  R$29,90 

8 

FIO para sutura, em nylon monofilamentar preto, n. 5-
0, fio com 45 cm de comprimento, com agulha de 1.95 
cm e 3/8 de circulo, triangular, cuticular. Embalagem 
individual, em papel aluminizado e/ou papel grau 
cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em .cx 
c/24und 

CX 25  PROCARE  R$29,90 

9 

FIO para sutura, em nylon monofilamentar preto, n. 6-
0, fio com 45 cm de comprimento, com agulha de 1.90 
cm e 3/8 de circulo, triangular, cuticular. Embalagem 
individual, em papel aluminizado e/ou papel grau 
cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em  

CX 3  PROCARE  R$29,90 

10 

FIO Seda 0, com agulha de 4 cm círculo 2,5cm 
(gastrointestinal). Embalagem: envelope individual, em 
papel aluminizado e/ou papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplastico, abertura em petala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificacao, tipo de esteri.cx c/24und 

CX 27  PROCARE  R$29,90 



  
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 

Tel.: 75-3634-3977 

3 
 

11 

FIO Seda 0, sem agulha, círculo 2,5cm 
(gastrointestinal). Embalagem: envelope individual, em 
papel aluminizado e/ou papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplastico, abertura em petala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificacao, tipo de esteri.cx c/24und 

CX 1  BIOLINE  R$91,70 

12 

FIO Seda Sutupak 0.com agulha de 4 cm Embalagem: 
envelope individual, em papel aluminizado e/ou papel 
grau cirúrgico e/ou filme termoplastico, abertura em 
petala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data 
de fabrica 

CX 2  BIOLINE  R$91,90 

13 

FIO Seda Sutupak 0.sem agulha, Embalagem: envelope 
individual, em papel aluminizado e/ou papel grau 
cirúrgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. 
Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data 
de fabrica 

CX 2  BIOLINE  R$91,90 

14 

FIO, para sutura, catgut cromado n. 0,0  fio com 70 cm 
de comprimento, agulha de 5,0 cm  circulo, cilindrica, 
para cirurgia gastrointestinal. Embalagem: envelope 
individual, em papel aluminizado e/ou filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
dev.cx c/24und 

CX 96  SHALON  R$74,95 

15 

FIO, para sutura, catgut cromado, n.1.0 , fio com 70cm 
de comprimento, agulha de 5,0,cm, 3/8 circulo 
cilindrica. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirurgicoe filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera est 

CX 60  SHALON  R$74,95 

16 

FIO, para sutura, catgut simples, n.0.0 , fio com 75cm 
de comprimento, agulha de 5,0,cm, 3/8 circulo 
cilindrica. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirurgicoe filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera est 

CX 10  SHALON  R$86,10 

17 

FIO, para sutura, catgut simples, n.1.0 , fio com 75cm 
de comprimento, agulha de 5,0,cm, 3/8 circulo 
cilindrica. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirurgicoe filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera est 

CX 35  SHALON  R$86,10 

18 

FIO, para sutura, catgut simples, n.2.0 , fio com 75cm 
de comprimento, agulha de 3,5cm, 1/2 circulo 
cilindrica. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirurgicoe filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera est 

CX 51  SHALON  R$86,10 

19 

FIO, para sutura, catgut simples, n.3.0 , fio com 75cm 
de comprimento, agulha de 3,5cm, 1/2 circulo 
cilindrica. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirurgicoe filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera est 

CX 26  SHALON  R$86,10 
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20 

FIO, para sutura, catgut simples, n.4.0 , fio com 75cm 
de comprimento, agulha de 4,0,cm, 1/2 circulo 
cilindrica. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirurgicoe filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera est 

CX 10  SHALON  R$86,10 

21 

FIO, para sutura, catgut simples, n.2.0 , fio com 75cm 
de comprimento, agulha de 4,0cm, 1/2 circulo 
cilindrica. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirurgicoe filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera est 

CX 20  SHALON  R$86,10 

22 

FIO, para sutura, catgut simples, n.2.0 , fio com 150 cm 
de comprimento, sem agulha. Embalagem: envelope 
individual, em papel aluminizado ou papel grau 
cirurgicoe filme termoplastico, abertura em petala. Na 
embalagem devera est 

CX 1  SHALON  R$86,10 

23 

FIO, para sutura, catgut simples, n.3.0 , fio com 150 cm 
de comprimento, sem agulha. Embalagem: envelope 
individual, em papel aluminizado ou papel grau 
cirurgicoe filme termoplastico, abertura em petala. Na 
embalagem devera est 

CX 24  SHALON  R$86,10 

24 

FIO, para sutura, catgut simples, n.4.0 , fio com 150 cm 
de comprimento, sem agulha. Embalagem: envelope 
individual, em papel aluminizado ou papel grau 
cirurgicoe filme termoplastico, abertura em petala. Na 
embalagem devera est 

CX 13  SHALON  R$86,10 

25 

FIO, para sutura, catgut, cromado, nº 2-0, fio com 75 
cm de comprimento, agulha de 4 cm e 1/2 circulo, 
cilindrica.(gastrointestinal). Na embalagem devera 
estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, praz. cx 
c/24und 

CX 1  SHALON  R$78,20 

26 

FIO, para sutura, catgut, cromado, nº 3-0, fio com 75 
cm de comprimento, agulha de 4 cm e 1/2 circulo, 
cilindrica.(gastrointestinal). Na embalagem devera 
estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, praz. cx 
c/24und 

CX 48  SHALON  R$78,20 

27 

FIO, para sutura, catgut, cromado, nº 0, fio com 75 cm 
de comprimento, agulha de 5 cm e 1/2 circulo, 
cilindrica.(gastrointestinal). Na embalagem devera 
estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, praz. cx 
c/24und 

CX 48  SHALON  R$78,20 

28 

FIO, para sutura, catgut, cromado, nº 1, fio com 75 cm 
de comprimento, agulha de 5 cm e 1/2 circulo, 
cilindrica.(gastrointestinal). Na embalagem devera 
estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, praz. cx 
c/24und 

CX 48  SHALON  R$78,20 

29 

FIO, para sutura, em monofilamento de polipropileno 
azul n. 0,   fio com 75 cm de comprimento, agulha de 4 
cm e 1/2 circulo, cilindrica, para fechamento geral.. 
Embalagem: envelope individual em papel 
aluminizado ou papel grau cirurgico e filme 
termoplast.cx c/24und 

CX 51 
 

TECHNOFIO  
R$42,80 
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30 

FIO, para sutura, em monofilamento de polipropileno 
azul n. 0,1, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 
2,5 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para fechamento geral.. 
Embalagem: envelope individual em papel 
aluminizado ou papel grau cirurgico e filme 
termoplast.cx c/24und 

CX 27 
 

TECHNOFIO  
R$42,80 

31 

FIO, para sutura, em monofilamento de polipropileno 
azul n. 2,0, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 
4,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para fechamento geral. 
Embalagem: envelope individual em papel 
aluminizado ou papel grau cirurgico e filme 
termoplasti 

CX 27 
 

TECHNOFIO  
R$42,80 

32 

FIO, para sutura, em monofilamento de polipropileno 
azul n. 3-0, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 
3,5 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para fechamento geral. 
envelope individual, em papel aluminizado ou papel 
grau cirurgico e filme termoplastico, aber.cx c/24und 

CX 2 
 

TECHNOFIO  
R$42,80 

33 

FIO, para sutura, em monofilamento de polipropileno 
azul n. 4-0, fio com 75 cm de comprimento, com agulha 
de 2.0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para 
Casrdiovascular. Embalagem: envelope individual, em 
papel aluminizado ou papel grau cirurgico e filme 
termo 

CX 1 
 

TECHNOFIO  
R$42,80 

34 

FIO, para sutura, vicril, absorvivel, sintetico, n. 0, fio 
com 70 cm de comprimento, agulha de 4,0 cm e 1/2 
circulo. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado e/ou filme termoplastico, abertura em 
petala. Na embalagem devera estar impresso dado.cx 
c/24und 

CX 5  SHALON  R$149,24 

  

      
LOTE 09 - MATERIAL PENSO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRADO 

1 

ABAIXADOR, DE LINGUA, espátula em madeira lisa, 
isto e, com ausência de farpas, descartável, 
extremidades arredondadas, formato convencional, 
resistente à esterilização, com 14 cm de comprimento, 
largura entre 1,4 e 1,5 cm. Embalagem: pacote com 100 
unida 

PCT 500  ESTILO  R$ 4,50 

2 

ABAIXADOR DE LINGUA embalado 
individualmente, em madeira, descartável, formato 
convencional liso, superfície e bordas perfeitamente 
acabadas espessura e largura uniforme em toda a sua 
extensão medindo aproximadamente 14 cm de 
comprimento; 1,4 cm de largura 0,5 mm de espessura, 
embalado em pacote com 100 pecas. 

PCT 5 ESTILO R$ 77,00 

3 

AGULHA HIPODERMICA, 13 X 4,5, descartável, 
estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, 
cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, 
afiado, rígido e centralizado; canhão em polipropileno 
e que permita encaixe perfeito; protetor em p 

UND 60.000  SR  R$ 0,06 
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4 

AGULHA HIPODERMICA, 13 X 3,8, descartável, 
estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, 
cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, 
afiado, rígido e centralizado; canhão em polipropileno 
e que permita encaixe perfeito; protetor em p 

UND 22.000  SR  R$ 0,06 

5 

AGULHA, HIPODERMICA, 20 X 5, 5, descartável, 
estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, 
cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, 
afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno 
e que permita encaixe perfeito, protetor em  

UND 45.000  SR  R$ 0,06 

6 

AGULHA para anestesia raquidiana, 17 G x 3 1/2", 
descartavel, esteril, atoxica, apirogenica, com ponta 
tipo "quincke" sem rebarbas, canula de parede fina, 
canhao Luer Lok, com visor translucido e internamente 
conico que garanta conexao segura. Embalagem i 

UND 500  SR  R$ 0,06 

7 

AGULHA para anestesia raquidiana, 23 G x 3 1/2", 
descartavel, esteril, atoxica, apirogenica, com ponta 
tipo "quincke" sem rebarbas, canula de parede fina, 
canhao Luer Lok, com visor translucido e internamente 
conico que garanta conexao segura. Embalagem i 

UND 1000  SR  R$ 0,06 

8 

AGULHA para anestesia raquidiana, 25 G x 3 1/2", 
descartavel, esteril, atoxica, apirogenica, com ponta 
tipo "quincke" sem rebarbas, canula de parede fina, 
canhao Luer Lok, com visor translucido e internamente 
conico que garanta conexao segura. Embalagem i 

UND 1200  SR  R$ 0,06 

9 

AGULHA para anestesia raquidiana, 26 G x 3 1/2", 
descartavel, esteril, atoxica, apirogenica, com ponta 
tipo "quincke" sem rebarbas, canula de parede fina, 
canhao Luer Lok, com visor translucido e internamente 
conico que garanta conexao segura. Embalagem i 

UND 1000  SR  R$ 0,06 

10 

AGULHA para anestesia raquidiana, 27 G x 3 1/2", 
descartavel, esteril, atoxica, apirogenica, com ponta 
tipo "quincke" sem rebarbas, canula de parede fina, 
canhao Luer Lok, com visor translucido e internamente 
conico que garanta conexao segura. Embalagem i 

UND 1000  SR  R$ 0,06 

11 

AGULHA, HIPODERMICA, 25 X 7, descartável, estéril, 
atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, 
reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, 
rígida e centraliza, canhão em polipropileno e que 
permita encaixe perfeito, protetor em polip 

UND 73.000  SR  R$ 0,06 

12 

AGULHA, HIPODERMICA, 25 X 8, descartável, estéril, 
atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, 
reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, 
rígida e centraliza, canhão em polipropileno e que 
permita encaixe perfeito, protetor em polip 

UND 68.000  SR  R$ 0,06 

13 

AGULHA, HIPODERMICA, 30 X 7, descartável, estéril, 
atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, 
reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, 
rígida e centraliza, canhão em polipropileno e que 
permita encaixe perfeito, protetor em polip 

UND 80.000  SR  R$ 0,06 
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14 

AGULHA, HIPODERMICA, 30 X 8, descartável, estéril, 
atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, 
reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, 
rígida e centraliza, canhão em polipropileno e que 
permita encaixe perfeito, protetor em polip 

UND 80.000  SR  R$ 0,06 

15 

AGULHA, HIPODERMICA, 40 X 12, descartável, 
estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, 
cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, 
afiada, rígida e centraliza, canhão em polipropileno e 
que permita encaixe perfeito,  

UND 70.000  SR  R$ 0,06 

16 

ALGODAO, hidrófilo, 100% algodão, alvejado, insento 
de impurezas, inodoro e insípido, rolos com manta fina 
com espessura uniforme, camadas sobrepostas 
regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, 
boa absorção, enrolado em papel apropriado. 500g 

RL 800  NATHALYA  R$ 9,00 

17 

ALGODAO, ortopedico, 100%, cru, baixo teor de 
impurezas, 10cm x 1,00m, mantas uniformes. 
Embalagem devera estar impresso dados de 
identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de 
esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio 
da Saude Pct c/12und 

Pct 100  CREMER  R$ 6,90 

18 

ALGODAO, ortopedico, 100%, cru, baixo teor de 
impurezas, 12cm x 1,00m, mantas uniformes. 
Embalagem devera estar impresso dados de 
identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de 
esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio 
da Saude Pct c/12und 

PCT 200  CREMER  R$ 8,40 

19 

ALGODAO, ortopedico, 100%, cru, baixo teor de 
impurezas, 15cm x 1,00m, mantas uniformes. 
Embalagem devera estar impresso dados de 
identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de 
esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio 
da Saude Pct c/12und 

PCT 200  CREMER  R$ 9,70 

20 

ALGODAO, ortopedico, 100%, cru, baixo teor de 
impurezas, 20cm x 1,00m, mantas uniformes. 
Embalagem devera estar impresso dados de 
identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de 
esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio 
da Saude Pct c/12und 

PCT 200  CREMER  R$ 13,50 

21 

ALMOTOLIA frasco plastico para acondicionar 
solucao, na cor branco transparente, com tampa de 
rosca para vedacao, protetor da tampa conjugado, 
capacidade para 250 ml. 

UND 150  J PROLAB  R$ 2,75 

22 

ALMOTOLIA frasco plastico para acondicionar 
solucao, na cor marrom, com tampa de rosca para 
vedacao, protetor da tampa conjugado, capacidade 
para 250 ml. 

UND 140  J PROLAB  R$ 2,75 

23 

ALMOTOLIA, em plastico, na cor branca, 
transparente, descartavel, capacidade para 500ml, com 
tampa de rosca, protetor de tampa conjugado. 
Embalagem: frasco descartavel contendo dados de 
identificacao do produto, procedencia, data de 
fabricacao, validade e registro no Ministerio da Saude. 

UND 80  J PROLAB  R$ 3,10 
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24 

ALMOTOLIA, frasco plastico para acondicionar 
solucao, na cor marrom, com tampa de rosca para 
vedacao, protetor da tampa conjugado, capacidade 
para 500 ml. 

UND 80  J PROLAB  R$ 3,10 

25 

APARELHO DE BARBEAR,/Tricotomia descartável 
com fita lubrificante e duas lâminas paralelas, cabo 
plástico com textura antideslizante e capa de plástico 
que protege as lâminas evitando contato com outros 
objetos. 

UND 2.100  BIC  R$ 1,70 

26 

Ambu adulto com reservatório (RWR). Balão auto-
inflável em vinil. Máscara facial anatômica; conexão de 
entrada para alimentação de oxigênio; válvula 
unidirecional com dispositivo de segurança. 

UND 22  MD  R$ 150,00 

27 

Ambu infantil com reservatório (RWR). Balão auto-
inflável em vinil. Máscara facial anatômica; conexão de 
entrada para alimentação de oxigênio; válvula 
unidirecional com dispositivo de segurança. 

UND 22  MD  R$ 150,00 

28 

Ambu neonatal com reservatório (RWR). Balão auto-
inflável em vinil. Máscara facial anatômica; conexão de 
entrada para alimentação de oxigênio, válvula 
unidirecional com dispositivo de segurança.limentação 
de oxigênio; válvula unidirecional com dispositivo de 
segurança. 

UND 16  MD  R$ 150,00 

29 

ATADURA, de crepom, dimensões de 08 cm x 4,5 m, 
contendo 13 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, 
confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, 
com fio retorcido ou singelo, trama e urdume 
regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, 
bordas delimi. Pct c/12und 

Dz 800  MB TEXTIL  R$ 3,90 

30 

ATADURA, de crepom, dimensões de 10 cm x 4,5 m, 
contendo 13 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, 
confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, 
com fio retorcido ou singelo, trama e urdume 
regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, 
bordas delimi 

Dz 1800  MB TEXTIL  R$ 4,10 

31 

ATADURA, de crepom, dimensões de 12 cm x 4,5 m, 
contendo 13 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, 
confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, 
com fio retorcido ou singelo, trama e urdume 
regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, 
bordas delimi. Pct c/12und 

Dz 1800  MB TEXTIL  R$ 5,40 

32 

ATADURA, de crepom, dimensões de 15 cm x 4,5 m, 
contendo 13 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, 
confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, 
com fio retorcido ou singelo, trama e urdume 
regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, 
bordas delimi 

Dz 1800  MB TEXTIL  R$ 6,40 

33 

ATADURA, de crepom, dimensões de 20 cm x 4,5 m, 
contendo 13 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, 
confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, 
com fio retorcido ou singelo, trama e urdume 
regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, 
bordas delimi. Pct c/12und 

Dz 1800  MB TEXTIL  R$ 7,50 
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34 

ATADURA, de crepom, dimensões de 25 cm x 4,5 m, 
contendo 13 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, 
confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, 
com fio retorcido ou singelo, trama e urdume 
regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, 
bordas delimi. Pct c/12und 

Dz 1800  MB TEXTIL  R$ 8,50 

35 

ATADURA, de crepom, dimensões de 30 cm x 4,5 m, 
contendo 13 fios/cm2, medindo 4,5 m esticada, 
confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, 
com fio retorcido ou singelo, trama e urdume 
regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade, 
bordas delimi. Pct c/12und 

Dz 1800  MB TEXTIL  R$ 9,85 

36 

ATADURA, gessada, 10 cm x 3,0 m, na cor branca, 
alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, acidos, 
corantes corretivos e alvejantes opticos, confeccionada 
em tecido de gaze especial 100% algodao, impregnada 
uniformemente com massa de pouca viscosidade 
C/20und 

CX 36  POLAR FIX  R$ 18,00 

37 

ATADURA, gessada, 12 cm x 3,0 m, na cor branca, 
alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, acidos, 
corantes corretivos e alvejantes opticos, confeccionada 
em tecido de gaze especial 100% algodao, impregnada 
uniformemente com massa de pouca viscosidade 
C/20und 

CX 36  POLAR FIX  R$ 22,00 

38 

ATADURA, gessada, 15 cm x 3,0 m, na cor branca, 
alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, acidos, 
corantes corretivos e alvejantes opticos, confeccionada 
em tecido de gaze especial 100% algodao, impregnada 
uniformemente com massa de pouca viscosidade 
c/20und 

CX 36  POLAR FIX  R$ 27,00 

39 

ATADURA, gessada, 20 cm x 4,0 m, na cor branca, 
alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, acidos, 
corantes corretivos e alvejantes opticos, confeccionada 
em tecido de gaze especial 100% algodao, impregnada 
uniformemente com massa de pouca viscosidade 
c/20und 

CX 36  POLAR FIX  R$ 46,00 

40 

AVENTAL, uso hospitalar, descartável, ergonômico, 
cor branca, com abertura para as costas, fechamento 
superior com tiras e faixa na cintura com ponto de 
fixação na frente, gola rente que promova a proteção 
do pescoço dos usuários, com mangas curtas, compr 

PCT 600  JARC  R$ 11,45 

41 

AVENTAL, uso hospitalar, descartável, ergonômico, 
cor branca, com abertura para as costas, fechamento 
superior com tiras e faixa na cintura com ponto de 
fixação na frente, gola rente que promova a proteção 
do pescoço dos usuários, com mangas longas e punho. 
minimo de 30gramas.  pct c/10und 

PCT 300  JARC  R$ 14,50 
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42 

BORRACHA, para oxigenacao e aspiracao de secrecao, 
tipo mangueira, de silicone, resistente, autoclavavel, 
transparente, n. 204. Embalagem com dados de 
identificacao do produto, procedencia, marca do 
fabricante, data de fabricacao, prazo de validade. Rolo 
com 15metros 

Rolo 16  BIOLINE  R$ 42,00 

43 

CAIXA coletora para materiais perfuro cortantes 
resistente a perfurações com revestimento 
impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção 
extra contra perfurações, cinta interna e bandeja 
coletora de resíduos líquidos. 7Lts caixa com 10Und 
Cor Amarela 

Cx 600  DESCARP  R$ 4,13 

44 

CAIXA coletora para materiais perfuro cortantes 
resistente a perfurações com revestimento 
impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção 
extra contra perfurações, cinta interna e bandeja 
coletora de resíduos líquidos. 13Lts caixa com 10Und 
Cor Amarela 

Cx 20 DESCARP R$ 6,00 

45 

CAIXA coletora para materiais perfuro cortantes 
resistente a perfurações com revestimento 
impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção 
extra contra perfurações, cinta interna e bandeja 
coletora de resíduos líquidos. 20Lts caixa com 10Und 
Cor Amarela 

Cx 20 DESCARP R$ 11,25 

46 

CANULA, de guedel, n 01(infantil), descartavel, esteril, 
confeccionada em material atoxico, flexibilidade e 
curvatura adequada, orificio central que garanta 
ventilacao, com borda de seguranca, resistente a 
desifeccao, com numeracao na borda para identific 

UND 8  PROTEC  R$ 3,20 

47 

CANULA, de guedel, n 02, descartavel, esteril, 
confeccionada em material atoxico, flexibilidade e 
curvatura adequada, orificio central que garanta 
ventilacao, com borda de seguranca, resistente a 
desifeccao, com numeracao na borda para identificacao 
do ta 

UND 7  PROTEC  R$ 3,20 

48 

CANULA, de guedel, n 03, descartavel, esteril, 
confeccionada em material atoxico, flexibilidade e 
curvatura adequada, orificio central que garanta 
ventilacao, com borda de seguranca, resistente a 
desifeccao, com numeracao na borda para identificacao 
do ta 

UND 7  PROTEC  R$ 3,20 

49 

CANULA, de guedel, n 04(infantil), descartavel, esteril, 
confeccionada em material atoxico, flexibilidade e 
curvatura adequada, orificio central que garanta 
ventilacao, com borda de seguranca, resistente a 
desifeccao, com numeracao na borda para identific 

UND 8  PTOTEC  R$ 3,20 

50 

CANULA, endo-traqueal com cuff n. 2,0, descartavel, 
esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, 
com balao de alto volume e baixa pressao, conector 
semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, 
linha radiopaca continua, curva de maglli, c 

UND 10  CPL  R$ 17,10 
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51 

CANULA, endo-traqueal com cuff n. 2,5, descartavel, 
esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, 
com balao de alto volume e baixa pressao, conector 
semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, 
linha radiopaca continua, curva de maglli, c 

UND 10  CPL  R$ 17,10 

52 

CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 3,0, descartavel, 
esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, 
com balao de alto volume e baixa pressao, conector 
semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, 
linha radiopaca continua, curva de maglli,  

UND 80  CPL  R$ 17,10 

53 

CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 3,5, descartavel, 
esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, 
com balao de alto volume e baixa pressao, conector 
semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, 
linha radiopaca continua, curva de maglli,  

UND 80  CPL  R$ 17,10 

54 

CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 4,0, descartavel, 
esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, 
com balao de alto volume e baixa pressao, conector 
semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, 
linha radiopaca continua, curva de maglli,  

UND 10  CPL  R$ 17,10 

55 

CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 4,5, descartavel, 
esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, 
com balao de alto volume e baixa pressao, conector 
semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, 
linha radiopaca continua, curva de maglli,  

UND 10  CPL  R$ 17,10 

56 

CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 5,0, descartavel, 
esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, 
com balao de alto volume e baixa pressao, conector 
semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, 
linha radiopaca continua, curva de maglli,  

UND 10  CPL  R$ 17,10 

57 

CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 5,5, descartavel, 
esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, 
com balao de alto volume e baixa pressao, conector 
semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, 
linha radiopaca continua, curva de maglli,  

UND 10  CPL  R$ 17,10 

58 

CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 6,0, descartavel, 
esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, 
com balao de alto volume e baixa pressao, conector 
semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, 
linha radiopaca continua, curva de maglli,  

UND 20  CPL  R$ 17,10 

59 

CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 6,5, descartavel, 
esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, 
com balao de alto volume e baixa pressao, conector 
semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, 
linha radiopaca continua, curva de maglli,  

UND 30  CPL  R$ 17,10 

60 

CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 7,0, descartavel, 
esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, 
com balao de alto volume e baixa pressao, conector 
semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, 
linha radiopaca continua, curva de maglli,  

UND 50  CPL  R$ 17,10 
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61 

CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 7,5, descartavel, 
esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, 
com balao de alto volume e baixa pressao, conector 
semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, 
linha radiopaca continua, curva de maglli,  

UND 50  CPL  R$ 17,10 

62 

CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 8,0, descartavel, 
esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, 
com balao de alto volume e baixa pressao, conector 
semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, 
linha radiopaca continua, curva de maglli,  

UND 52  CPL  R$ 17,10 

63 

CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 8,5, descartavel, 
esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, 
com balao de alto volume e baixa pressao, conector 
semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, 
linha radiopaca continua, curva de maglli,  

UND 53  CPL  R$ 17,10 

64 

CATETER, intravenoso, tamanho/capacidade 14g, 
para acesso venoso periferico de media permanencia, 
de uso unico, descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, 
radiopaco, de material poliuretano, com agulha de aco 
inoxidavel conforme NBR ISO 9696, atraumatica 

UND 1.700  L IMPORT  R$ 1,05 

65 

CATETER, intravenoso, tamanho/capacidade 16g, 
para acesso venoso periferico de media permanencia, 
de uso unico, descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, 
radiopaco, de material poliuretano, com agulha de aco 
inoxidavel conforme NBR ISO 9696, atraumatica 

UND 2.200  L IMPORT  R$ 1,05 

66 

CATETER, intravenoso, tamanho/capacidade 18g, 
para acesso venoso periferico de media permanencia, 
de uso unico, descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, 
radiopaco, de material poliuretano, com agulha de aco 
inoxidavel conforme NBR ISO 9696, atraumatica 

UND 2.000  L IMPORT  R$ 1,05 

67 

CATETER, intravenoso, tamanho/capacidade 20g, 
para acesso venoso periferico de media permanencia, 
de uso unico, descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, 
radiopaco, de material poliuretano, com agulha de aco 
inoxidavel conforme NBR ISO 9696, atraumatica 

UND 5.200  L IMPORT  R$ 1,05 

68 

CATETER, intravenoso, tamanho/capacidade 22g, 
para acesso venoso periferico de media permanencia, 
de uso unico, descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, 
radiopaco, de material poliuretano, com agulha de aco 
inoxidavel conforme NBR ISO 9696, atraumatica 

UND 5.000  L IMPORT  R$ 1,05 

69 

CATETER, intravenoso, tamanho/capacidade 24g, 
para acesso venoso periferico de media permanencia, 
de uso unico, descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, 
radiopaco, de material poliuretano, com agulha de aco 
inoxidavel conforme NBR ISO 9696, atraumatica 

UND 5.000  L IMPORT  R$ 1,05 

70 

CATETER, nasal, para oxigenio, n. 06, siliconizado, 
esteril, atoxico, com conector universal. Embalagem 
individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e 
filme termoplastico, abertura em petala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificac 

UND 560  CPL  R$ 0,75 
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71 

CATETER, nasal, para oxigenio, n. 08, siliconizado, 
esteril, atoxico, com conector universal. Embalagem 
individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e 
filme termoplastico, abertura em petala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificac 

UND 560  CPL  R$ 0,75 

72 

CATETER, nasal, para oxigenio, n. 10, siliconizado, 
esteril, atoxico, com conector universal. Embalagem 
individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e 
filme termoplastico, abertura em petala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificac 

UND 560  CPL  R$ 0,75 

73 

CATETER, nasal, para oxigenio, n. 12, siliconizado, 
esteril, atoxico, com conector universal. Embalagem 
individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e 
filme termoplastico, abertura em petala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificac 

UND 500  CPL  R$ 0,75 

74 

CATETER, nasal, para oxigenio, tipo oculos, 
descartavel, uso adulto. Embalagem individual, em 
blister rigido e papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, 
procedencia, data de  

UND 2.700  CPL  R$ 1,30 

75 

CATETER, polifix, em duas vias. siliconizado, esteril, 
atoxico, com conector universal. Embalagem 
individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e 
filme termoplastico, abertura em petala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificacao, pr 

UND 5.700  L IMPORT  R$ 1,50 

76 

COLAR, cervical, de polietileno com abertura anterior 
para realizacao de cricotireodostomia, possuindo um 
apoio mentoniano com ligacao do mento a furcula 
external, possuindo velcro de fixacao na parte externa, 
tamanho G. 

UND 9  CHANTAL  R$ 55,25 

77 

COLAR, cervical, de polietileno com abertura anterior 
para realizacao de cricotireodostomia, possuindo um 
apoio mentoniano com ligacao do mento a furcula 
external, possuindo velcro de fixacao na parte externa, 
tamanho M. 

UND 20  CHANTAL  R$ 55,25 

78 

COLAR, cervical, de polietileno com abertura anterior 
para realizacao de cricotireodostomia, possuindo um 
apoio mentoniano com ligacao do mento a furcula 
external, possuindo velcro de fixacao na parte externa, 
tamanho p. 

UND 10  CHANTAL  R$ 55,25 

79 

COLETOR DE EXAME, tipo universal, para fezes e 
urina, tipo copo, capacidade de 80 ml, em PVC, branco 
fosco, tampa com fechamento em rosca, paleta para 
manuseio 

UND 11.000  J PROLAB  R$ 0,30 

80 

COLETOR, de urina, infantil, feminino, tipo saco 
Embalagem: pacote com 10 unidades contendo dados 
de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo 
de esterilizacao, prazo de validade e registro no 
Ministerio da Saude. 

PCT 36  MEDSONDA  R$ 6,13 
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81 

COLETOR, de urina, infantil, masculino, tipo saco. 
Embalagem: pacote com 10 unidades contendo dados 
de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo 
de esterilizacao, prazo de validade e registro no 
Ministerio da Saude. 

PCT 36  MEDSONDA  R$ 6,10 

82 

COLETOR, de urina, sistema fechado, de 2000 ml, 
bolsa em PVC, resistente, atoxica, branco opaco na face 
posterior, branco transparente na face anterior, com 
selagem segura, camera de pasteur flexivel, valvula 
ante refluxo, filtro de ar, alca de sustentacao rigida, ti 

UND 2.700 
 

DESCARPACK  
R$ 4,20 

83 

Compressas de Gaze Hidrófila Estéril confeccionadas 
em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito 
camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm 
quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. isentas 
de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina, 
corretivos colorantes. 

UND 5.000 MB TEXTIL R$ 0,95 

84 

COMPRESSA, de gaze hidrófila, 7,5 x 7,5 cm, 
descartável, não estéril, 100 % algodão em tecido tipo 
tela, com 8 camadas, 13 fios por cm2, inodora. 
C/500und 

PCT 11.300  MB TEXTIL  R$ 10,80 

85 

COMPRESSA, tipo campo operatorio, 45 x 50 cm, nao 
esteril, confeccionada em tecido absorvente, 100% 
algodao, com quatro camadas sobrepostas, de cor 
branca, bordas devidamente acabadas, com cantos 
arredondados, provida de alca de apoio (cadarco). 
Embalagem. com 50und 

PCT 480  MB TEXTIL  R$ 55,00 

86 

DRENO, de kher, n. 16, confeccionado em latex 
natural, descartavel, esteril, atoxico, flexivel, formato 
tubular, uniforme em toda a sua extensao,com paredes 
finas e maleaveis. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude. 

UND 10  TAYLOR  R$ 9,50 

87 

DRENO, de kher, n. 18, confeccionado em latex 
natural, descartavel, esteril, atoxico, flexivel, formato 
tubular, uniforme em toda a sua extensao,com paredes 
finas e maleaveis. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude. 

UND 10  TAYLOR  R$ 9,50 

88 

DRENO, de kher, n. 20, confeccionado em latex 
natural, descartavel, esteril, atoxico, flexivel, formato 
tubular, uniforme em toda a sua extensao,com paredes 
finas e maleaveis. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude. 

UND 10  TAYLOR  R$ 9,50 
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89 

DRENO, de Penrose, n. 01, confeccionado em latex 
natural, descartavel, esteril, atoxico, flexivel, formato 
tubular, uniforme em toda a sua extensao,com paredes 
finas e maleaveis. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico, abertura em petala. Na embala 

UND 20  MADEITEX  R$ 1,80 

90 

DRENO, de Penrose, n. 02, confeccionado em latex 
natural, descartavel, esteril, atoxico, flexivel, formato 
tubular, uniforme em toda a sua extensao,com paredes 
finas e maleaveis. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico, abertura em petala. Na embala 

UND 20  MADEITEX  R$ 1,80 

91 

DRENO, de Penrose, n. 03, confeccionado em latex 
natural, descartavel, esteril, atoxico, flexivel, formato 
tubular, uniforme em toda a sua extensao,com paredes 
finas e maleaveis. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico, abertura em petala. Na embala 

UND 20  MADEITEX  R$ 2,50 

92 

DRENO, de Penrose, n. 04, confeccionado em latex 
natural, descartavel, esteril, atoxico, flexivel, formato 
tubular, uniforme em toda a sua extensao,com paredes 
finas e maleaveis. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico, abertura em petala. Na embala 

UND 20  MADEITEX  R$ 3,40 

93 

ELETRODO, para monitoracao cardiaca, adulto, com 
gel, descartavel, dorso de papel microporoso, revestido 
em papel hipoalergico na face interna, com 
adesividade garantida em presenca de umidade. 
Embalagem: pacote com 50 unidades, com dados de 
identificacao  

PCT 360  SOLIDOR  R$ 22,50 

94 

ELETRODO, para monitoracao cardiaca, neonatal, com 
gel, descartavel, dorso de papel microporoso, revestido 
em papel hipoalergico na face interna, com 
adesividade garantida em presenca de umidade. 
Embalagem: pacote com 25 unidades, com dados de 
identificaca 

PCT 60 
 DOUBLE 

TRACE  
R$ 35,00 

95 

EQUIPO microgotas para solucao venosa com infusao 
por gravidade, esteril, apirogenico, com tampa 
protetora na entrada e saida, ponta perfurante 
transparente, adaptavel a qualquer tipo de frasco de 
solucao parenteral, entrada de ar com membrana 
hidrofoba e 

UND 3.700  L IMPORT  R$ 1,30 

96 

EQUIPO, macrogotas, para soro, com duas entradas, 
infusao, frasco de vidro ou ampolas plasticas, filtro 
hidrofabo, bacteriologico, com tampa reversivel, 
camara flexivel, gotas, pinca rolete, injetor lateral, 
embalagem em papel grau cirurgico esterilizado  

UND 14.100  L IMPORT  R$ 1,30 

97 

EQUIPO, macrogotas, fotosensivel, para soro, com 
duas entradas, infusao, frasco de vidro ou ampolas 
plasticas, filtro hidrofabo, bacteriologico, com tampa 
reversivel, camara flexivel, gotas, pinca rolete, injetor 
lateral, embalagem em papel grau cirurgico 
esterilizado  

UND 2.600  EMBRAMED  R$ 3,40 



  
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 

Tel.: 75-3634-3977 

16 
 

98 

EQUIPO para transfusao de sangue, provido de 
entrada unica, comprimento de aproximado de 170 cm, 
camara dupla flexivel, filtro de (nylon) poliamida 66 
monofulamento com malha 190 micra, provida de 
pinca reguladora de fluxo tipo rolete, adaptador a 
bolsa e luer macho conforme norma ISO 1135-4, esteril 
atoxixo e apirogenico, esterilizado a raio gama, 
embalado indivudualmente em saco de polietileno, 
(segmento de latex-opcional). 

UND 800  LAMEDID  R$ 3,88 

100 

ESCOVA ENDOCERVICAL, DESCARTAVEL, em 
polietileno resistente, autoclavável, com resistência a 
alta temperatura em processo de esterilização no 
autoclave, para uso ginecológico. Embalagem contendo 
dados de identificação do produto, procedência, data 
de fabricante. pct c/100und 

UND 200  ADLIN  R$ 16,00 

101 
Esfigmomanômetro aneroide adulto para uso clinico. 
Braçadeira de velcro com manguito de borracha 
certificado inmetro 

UND 85 SOLIDOR R$ 69,50 

102 

ESPARADRAPO impermeável, na cor branca, em 
tecido apropriado de algodão, massa adesiva a base de 
oxido de zinco e borracha na outra, com boa aderência, 
isento de substancias alergenas, enrolado em carretel e 
no tamanho de 10 cm x 4,5 m.  

RL 5.000  MISSNER  R$ 5,65 

103 

ESPARADRAPO impermeável, na cor branca, em 
tecido apropriado de algodão, massa adesiva a base de 
oxido de zinco e borracha na outra, com boa aderência, 
isento de substancias alergenas, enrolado em carretel e 
no tamanho de 5 cm x 4,5 m.  

RL 100 MISSNER R$ 3,00 

104 

ESPARADRAPO, micropore, na cor branca, em tecido 
micro poroso, massa adesiva a base de oxido de zinco e 
borracha, impermeável, com ótima aderência, isento de 
substancia alergenas, dimensões 10 cm x 4,5 m. 
Embalagem: rolo com dados de identificação 

RL 5.000 MISSNER R$ 4,60 

105 

ESPARADRAPO, micropore, na cor branca, em tecido 
micro poroso, massa adesiva a base de oxido de zinco e 
borracha, impermeável, com ótima aderência, isento de 
substancia alergenas, dimensões 25 mm x 10 m. 
Embalagem: rolo com dados de identificação, 

RL 100 MISSNER R$ 2,63 

106 

ESPARADRAPO, transpore,hipoalergênica 
transparente permitindo a visualização do local onde 
foi aplicada, corte bidirecional que dispensa o uso de 
tesouras resistente a umidade dimensões 100mm x 
4,5m 

RL 400 COPERTINA R$ 8,13 

107 

ESTETOSCOPIO adulto duo-som, auscultador com 
diafragma de alta sensibilidade,em material resistente, 
tamanho adulto, conjunto biauricular em metal 
cromado e resistente,flexivel na curvatura do tubo "y", 
com olivas em borracha sem rebarbas, acondicionado 
em material que garanta a integridade do produto. 

UND 160  SOLIDOR  R$ 15,50 

108 

ESPATULA de Ayres, em madeira, formato achatado, 
dimensões 180 mm (comprimento) x 16,5 mm (largura) 
x 1,5 mm (espessura). Embalagem: pacote com 100 
unidades 

PCT 300  ADLIN  R$ 7,00 
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109 

FITA, adesiva hospitalar, branca, dimensões 19 mm x 
50 m, com dorso de papel crepado recoberto com 
adesivo na face interna resistente a esterilização. 
Embalagem em rolo, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e 
regi 

RL 2300  CREMER  R$ 6,40 

110 

FITA, adesiva para autoclave, dimensões 19 mm x 30 
m, resistente à alta temperatura. Embalagem com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saude. 

RL 2800  CREMER  R$ 4,10 

111 
FURADOR de bolsa aminiotica, em plastico, 
descartavel. 

UND 100  ADLIN  R$ 1,06 

112 

Flebo Extrator, Kit  composto por: 1 cabo, 4 olivas e 1 
puxador; Cabo com 1,5mm de diâmetro e 100 cm 
comprimento radiopaco ; 4 olivas com 6 – 9 – 11 – 13 
mm de diâmetro azul radiopaca; Fabricados de 
poliamida. Embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saude. 

UND 20  VARICOSTRIP  R$ 149,00 

113 
GARROTE em borracha sintetica, sem latex, anti-
alergica, para puncao venosa Embalagem: caixa com 25 
unidades 

PCT 15  L IMPORT  R$ 23,00 

114 

GORRO, cirurgico, descartavel, branco, hipoalergico, 
atoxico, em prolipropileno, gramatura 20 g/m2, com 
tiras ajustaveis, solda eletronica, sem costura. 
Embalagem caixa com 100 unidades. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, 
procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e 
registro no Ministerio da Saude 

PCT 400 
 

DESCARPACK  
R$ 5,90 

115 

KIT de mascara de nebolizaçao, adulto, com 
manguinho, mascara de silicone, adaptador, conector e 
valvulas. Embalagem com dados de identificacao do 
produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo 
de validade e registro no Ministerio da Saude. 

KIT 100  NS  R$ 13,63 

116 

KIT de mascara de nebolizaçao, infantil, com 
manguinho, mascara de silicone, adaptador, conector e 
valvulas. Embalagem com dados de identificacao do 
produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo 
de validade e registro no Ministerio da Saude. 

KIT 100  NS  R$ 13,63 

117 

LAMINA de bisturi numero 10, descartável, estéril, em 
aço inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se 
adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem 
individual, em papel laminado, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de ide 

Cx 30  LAMEDID  R$ 25,50 

118 

LAMINA de bisturi numero 11, descartável, estéril, em 
aço inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se 
adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem 
individual, em papel laminado, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de ide 

Cx 51  LAMEDID  R$ 25,50 
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119 

LAMINA de bisturi numero 12, descartável, estéril, em 
aço inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se 
adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem 
individual, em papel laminado, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de ide 

Cx 51  LAMEDID  R$ 25,50 

120 

LAMINA de bisturi numero 15, descartável, estéril, em 
aço inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se 
adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem 
individual, em papel laminado, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de ide 

Cx 51  LAMEDID  R$ 25,50 

121 

LAMINA de bisturi numero 20, descartável, estéril, em 
aço inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se 
adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem 
individual, em papel laminado, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de ide 

Cx 87  LAMEDID  R$ 25,50 

122 

LAMINA de bisturi numero 22, descartável, estéril, em 
aço inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se 
adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem 
individual, em papel laminado, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de ide 

Cx 115  LAMEDID  R$ 25,50 

123 

LAMINA de bisturi numero 24, descartável, estéril, em 
aço inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se 
adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem 
individual, em papel laminado, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de ide 

Cx 115  LAMEDID  R$ 25,50 

124 

LAMINA, uso laboratorial, com extremidade fosca 
lapidada, cortada, dimensões 26 x 76 mm, precisão 
dimensional da espessura entre 0,8 a 1,4 mm, para 
microscopia. Embalagem: caixa com 50 unidades, 
contendo dados de identificação em português e marca 
do fabr 

CX 700  SOLIDOR  R$ 4,70 

125 

KIT, para drenagem de torax, n. 36, em PVC, atoxico, 
transparente, flexivel, com 40 cm, multiperfurado, 
linha radiopaca, com diametro de 32, tubo extensor em 
pvc atoxico, flexivel, transparente, com 120 cm e pinca 
corta fluxo, frasco com capacidade para 2lt 

CX 20 
 LAC 

MEDICAL  
R$ 25,70 

126 

MALHA, ortopedica, tubular, de algodao cru, 
dimensoes 04 cm(largura) x 15 m. (comprimento). 
Embalagem: em rolo, com dados de identificacao do 
produto e marca do fabricante, o produto devera ter 
registro no Ministerio da Saude 

Rl 40  POLAR FIX  R$ 3,20 

127 

MALHA, ortopedica, tubular, de algodao cru, 
dimensoes 08 cm(largura) x 15 m. (comprimento). 
Embalagem: em rolo, com dados de identificacao do 
produto e marca do fabricante, o produto devera ter 
registro no Ministerio da Saude 

Rl 40  POLAR FIX  R$ 5,20 

128 

MALHA, ortopedica, tubular, de algodao cru, 
dimensoes 12 cm(largura) x 15 m. (comprimento). 
Embalagem: em rolo, com dados de identificacao do 
produto e marca do fabricante, o produto devera ter 
registro no Ministerio da Saude 

RL 40  POLAR FIX  R$ 5,75 



  
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 

Tel.: 75-3634-3977 

19 
 

129 

MALHA, ortopedica, tubular, de algodao cru, 
dimensoes 15 cm(largura) x 15 m. (comprimento). 
Embalagem: em rolo, com dados de identificacao do 
produto e marca do fabricante, o produto devera ter 
registro no Ministerio da Saude 

RL 40  POLAR FIX  R$ 6,20 

130 

MALHA, ortopedica, tubular, de algodao cru, 
dimensoes 20 cm(largura) x 15 m. (comprimento). 
Embalagem: em rolo, com dados de identificacao do 
produto e marca do fabricante, o produto devera ter 
registro no Ministerio da Saude 

RL 40  POLAR FIX  R$ 7,40 

131 

MASCARA, cirurgica, descartavel, tripla proteção, 
retangular, com elastico. Embalagem: caixa com 50 
unidades, com dados de identificacao do produto, 
marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de 
validade. 

CX 2.200 
 

DESCARPACK  
R$ 6,00 

132 

MASCARA, cirurgica, descartavel, tripla proteção, 
retangular, com Tiras. Embalagem: caixa com 50 
unidades, com dados de identificacao do produto, 
marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de 
validade. 

CX 360 
 

DESCARPACK  
R$ 7,30 

133 

MASCARA, de venturi, com reservatorio de 
reinalacao, uso adulto. Embalagem com dados de 
identificacao do produto, marca do fabricante e 
registro no Ministerio da Saude. 

UND 30  MD  R$ 14,00 

134 

MASCARA, de venturi, com reservatorio de 
reinalacao, uso infantil. Embalagem com dados de 
identificacao do produto, marca do fabricante e 
registro no Ministerio da Saude. 

UND 30  MD  R$ 14,00 

135 

 MASCARA, respiratoria, ccom filtro respirador 
particula n 95, com efeciencia de filtracao bacteriana 
acima de 95%, para particula de 0,3 micron. CX 
C/10UND 

CX 80 
 

DESCARPACK  
R$ 21,50 

136 

PINCA, de Cheron, 25 cm, em plastico, descartavel , 
para assepsia e curativo uterino. Embalagem 
individual, com dados de identificacao, procedencia, 
data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude. 

UND 700  ADLIN  R$ 1,06 

137 

PORTA, lamina, uso laboratorial, tipo frasco, em 
prolipropileno, com tampa em rosca, divisao interna 
para 03 laminas. Embalagem com dados de 
identificacao do produto, procedencia, data de 
fabricacao e registro no Ministerio da Saude. 

UND 9.600  L IMPORT  R$ 0,60 

138 

PRENDEDOR, umbilical, tipo cord-clamp, presilha 
plastificada com fecho seguro para pincar Embalagem 
com dados de identificaçao e procedencia. Pacote com 
100 unidades. 

CX 24  H MED  R$ 53,13 

139 

PRESERVATIVO, sem lubrificante. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, 
procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e 
registro no Ministerio da Saude. Caixa com 144 
unidades. 

CX 24  MADEITEX  R$ 50,00 

140 

PRESERVATIVO, lubificado. Na embalagem devera 
estar impresso dados de identificacao, procedencia, 
data de fabricacao, prazo de validade e registro no 
Ministerio da Saude. Caixa com 144 unidades. 

CX 50 MADEITEX R$ 52,80 
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141 
PRESERVATIVO FEMININO lubrificadi, fabricado em 
borracha nitrílica, material antialérgico, inodoro e 
atóxico. textura sensível embalagem individual. 

UND 500 MADEITEX R$ 0,50 

142 

PROPÉ, descartavel, tamanho aproximado para sapato 
numero 42, gramatura de 30 g/m2, sem costura na 
parte inferior. Embalagem em caixa tipo dispenser-box 
com 50 pares. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificacao, procedencia, data de fabricac 

PCT 240  JARC  R$ 10,00 

143 

PROTETOR, ocular, para fototerapia, composto por 
uma banda de tecido duplo em algodao atoxico, 
hipoalergico e anti-escara, anatomico, com velcro na 
extremidade para fixacao e com black-out para impedir 
a passagem de luz, tamanho P. Embalagem: caixa com 
12 unidades, com dados de identificacao do produto e 
marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude. 

PCT 3  NEXCARE  R$ 12,30 

144 

PROTETOR, ocular, para fototerapia, composto por 
uma banda de tecido duplo em algodao atoxico, 
hipoalergico e anti-escara, anatomico, com velcro na 
extremidade para fixacao e com black-out para impedir 
a passagem de luz, tamanho M. Embalagem: caixa com 
12 unidades, com dados de identificacao do produto e 
marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude. 

PCT 3  NEXCARE  R$ 12,30 

145 

PULSEIRA- para identificacao de mae e filho, na cor 
rosa, numeradas, em plastico macio e resistente, poroso 
para escrita com esferografica, bordas atraumaticas, 
lacre inviolavel e regulavel com no minimo 11 pontos. 
Embalagem: jogo contendo 01 pulseira mae, 01 pulseira 
filho, contendo dados de identificacao, marca do 
fabricante e registro no Ministerio da Saude. 

UND 200  H MED  R$ 0,38 

146 

PULSEIRA- para identificacao de mae e filho, na cor 
azul, numeradas, em plastico macio e resistente, 
poroso para escrita com esferografica, bordas 
atraumaticas, lacre inviolavel e regulavel com no 
minimo 11 pontos. Embalagem: jogo contendo 01 
pulseira mae, 01 pulseira filho, contendo dados de 
identificacao, marca do fabricante e registro no 
Ministerio da Saude. 

UND 200  H MED  R$ 0,38 

147 

SCALP para puncao venosa, com borboleta e agulha, 
esteril, descartavel , n. 19. Embalagem individual, em 
papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, 
abertura em petala. Na embalagem devera estar 
impresso dados de identificacao, procedencia, data de 
fab 

UND 3.200  L IMPORT  R$ 0,22 

148 

SCALP para puncao venosa, com borboleta e agulha, 
esteril, descartavel , n. 21. Embalagem individual, em 
papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, 
abertura em petala. Na embalagem devera estar 
impresso dados de identificacao, procedencia, data de 
fab 

UND 9.200  L IMPORT  R$ 0,22 

149 

SCALP para puncao venosa, com borboleta e agulha, 
esteril, descartavel , n. 23. Embalagem individual, em 
papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, 
abertura em petala. Na embalagem devera estar 
impresso dados de identificacao, procedencia, data de 
fab 

UND 9.200  L IMPORT  R$ 0,22 
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150 

SCALP para puncao venosa, com borboleta e agulha, 
esteril, descartavel , n. 25. Embalagem individual, em 
papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, 
abertura em petala. Na embalagem devera estar 
impresso dados de identificacao, procedencia, data de 
fab 

UND 9.200  L IMPORT  R$ 0,22 

151 

SCALP para puncao venosa, com borboleta e agulha, 
esteril, descartavel , n. 27. Embalagem individual, em 
papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, 
abertura em petala. Na embalagem devera estar 
impresso dados de identificacao, procedencia, data de 
fab 

UND 3.200  L IMPORT  R$ 0,22 

152 

SONDA, de aspiracao traqueal, n. 04, descartavel, 
esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco 
transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio 
distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude. 

UND 500  CPL  R$ 0,88 

153 

SONDA, de aspiracao traqueal, n. 06, descartavel, 
esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco 
transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio 
distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude. 

UND 1.000  CPL  R$ 0,95 

154 

SONDA, de aspiracao traqueal, n. 08, descartavel, 
esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco 
transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio 
distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude. 

UND 500  CPL  R$ 0,95 

155 

SONDA, de aspiracao traqueal, n. 10, descartavel, 
esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco 
transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio 
distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude. 

UND 500  CPL  R$ 0,98 
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156 

SONDA, de aspiracao traqueal, n. 12, descartavel, 
esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco 
transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio 
distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude. 

UND 800  CPL  R$ 1,02 

157 

SONDA, de aspiracao traqueal, n.14, descartavel, 
esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco 
transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio 
distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude. 

UND 800  CPL  R$ 1,13 

158 

SONDA, de aspiracao traqueal, n.16, descartavel, 
esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco 
transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio 
distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de 
validade e registro no Ministerio da Saude. 

UND 700  CPL  R$ 1,13 

159 

SONDA, de folley, n. 08, 02 vias, balao de 30 ml, esteril. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabr 

UND 25  SOLIDOR  R$ 3,39 

160 

SONDA, de folley, n. 10, 02 vias, balao de 30 ml, esteril. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabr 

UND 30  SOLIDOR  R$ 3,40 

161 

SONDA, de folley, n. 12, 02 vias, balao de 30 ml, esteril. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabr 

UND 250  SOLIDOR  R$ 3,40 

162 

SONDA, de folley, n. 14, 02 vias, balao de 30 ml, esteril. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabr 

UND 250  SOLIDOR  R$ 3,40 

163 

SONDA, de folley, n. 16, 02 vias, balao de 30 ml, esteril. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabr 

UND 1.200  SOLIDOR  R$ 3,40 
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164 

SONDA, de folley, n. 16, 03 vias, balao de 30 ml, esteril. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabr 

UND 50  SOLIDOR  R$ 3,75 

165 

SONDA, de folley, n. 18, 02 vias, balao de 30 ml, esteril. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabr 

UND 800  SOLIDOR  R$ 3,40 

166 

SONDA, de folley, n. 18, 03 vias, balao de 30 ml, esteril. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabr 

UND 50  SOLIDOR  R$ 3,75 

167 

SONDA, de folley, n. 20, 02 vias, balao de 30 ml, esteril. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabr 

UND 500  SOLIDOR  R$ 3,40 

168 

SONDA, de folley, n. 20, 03 vias, balao de 30 ml, esteril. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabr 

UND 50  SOLIDOR  R$ 3,75 

169 

SONDA, de folley, n. 22, 02 vias, balao de 30 ml, esteril. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabr 

UND 300  SOLIDOR  R$ 3,40 

170 

SONDA, de folley, n. 22, 03 vias, balao de 30 ml, esteril. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabr 

UND 70  SOLIDOR  R$ 3,75 

171 

SONDA, de folley, n. 24, 02 vias, balao de 30 ml, esteril. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabr 

UND 100  SOLIDOR  R$ 3,40 

172 

SONDA, de folley, n. 24, 03 vias, balao de 30 ml, esteril. 
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificacao, tipo de 
esterilizacao, procedencia, data de fabr 

UND 30  SOLIDOR  R$ 3,75 

173 

SONDA, nasoenteral (alimentacao), n, 06, descartavel, 
esteril, atoxica, adulto, em poliuretano puro, radiopaca, 
flexivel, com 1,20 m de comprimento, com marcacao 
em cm, com ponta de tungstenio, orificios laterais, 
conector luer lok e mandril, guia com pon 

UND 36  CPL  R$ 0,75 
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174 

SONDA, nasoenteral (alimentacao), n, 08, descartavel, 
esteril, atoxica, adulto, em poliuretano puro, radiopaca, 
flexivel, com 1,20 m de comprimento, com marcacao 
em cm, com ponta de tungstenio, orificios laterais, 
conector luer lok e mandril, guia com pon 

UND 36  CPL  R$ 0,75 

175 

SONDA, nasoenteral (alimentacao), n, 10, descartavel, 
esteril, atoxica, adulto, em poliuretano puro, radiopaca, 
flexivel, com 1,20 m de comprimento, com marcacao 
em cm, com ponta de tungstenio, orificios laterais, 
conector luer lok e mandril, guia com pon 

UND 80  CPL  R$ 0,83 

176 

SONDA, nasoenteral (alimentacao), n, 12, descartavel, 
esteril, atoxica, adulto, em poliuretano puro, radiopaca, 
flexivel, com 1,20 m de comprimento, com marcacao 
em cm, com ponta de tungstenio, orificios laterais, 
conector luer lok e mandril, guia com pon 

UND 150  CPL  R$ 0,83 

177 

SONDA, nasogastrica, n. 04, curta, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 160  CPL  R$ 0,75 

178 

SONDA, nasogastrica, n. 04, longa, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 160  CPL  R$ 1,13 

179 

SONDA, nasogastrica, n. 06, curta, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 220  CPL  R$ 0,75 

180 

SONDA, nasogastrica, n. 06, longa, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 300  CPL  R$ 1,13 

181 

SONDA, nasogastrica, n. 08, curta, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 300  CPL  R$ 0,77 

182 

SONDA, nasogastrica, n. 08, longa, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 300  CPL  R$ 1,15 

183 

SONDA, nasogastrica, n. 10, curta, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 200  CPL  R$ 0,81 
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184 

SONDA, nasogastrica, n. 10, longa, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 100  CPL  R$ 1,19 

185 

SONDA, nasogastrica, n. 12, curta, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 120  CPL  R$ 0,81 

186 

SONDA, nasogastrica, n. 12, longa, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 220  CPL  R$ 1,19 

187 

SONDA, nasogastrica, n. 14, curta, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 200  CPL  R$ 0,88 

188 

SONDA, nasogastrica, n. 14, longa, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 460  CPL  R$ 1,25 

189 

SONDA, nasogastrica, n. 16, curta, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 220  CPL  R$ 1,13 

190 

SONDA, nasogastrica, n. 16, longa, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 340  CPL  R$ 1,56 

191 

SONDA, nasogastrica, n. 18, curta, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 250  CPL  R$ 1,38 

192 

SONDA, nasogastrica, n. 18, longa, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 340  CPL  R$ 1,75 

193 

SONDA, nasogastrica, n. 20, longa, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 340  CPL  R$ 2,00 
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194 

SONDA, nasogastrica, n. 22, longa, descartavel, esteril, 
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, 
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirurgico e/ou filme termopl 

UND 460  CPL  R$ 2,25 

195 

SONDA, retal,  n. 06,  descartavel, esteril, atoxica, 
maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, 
siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em pe 

UND 300  CPL  R$ 0,77 

196 

SONDA, retal, n. 08, descartavel, esteril, atoxica, 
maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, 
siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em pe 

UND 300  CPL  R$ 0,77 

197 

SONDA, retal, n. 10, descartavel, esteril, atoxica, 
maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, 
siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em pe 

UND 300  CPL  R$ 0,80 

198 

SONDA, retal, n. 12, descartavel, esteril, atoxica, 
maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, 
siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em pe 

UND 400  CPL  R$ 0,83 

199 

SONDA, retal, n. 14, descartavel, esteril, atoxica, 
maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, 
siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em pe 

UND 480  CPL  R$ 0,88 

200 

SONDA, retal, n. 16, descartavel, esteril, atoxica, 
maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, 
siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em pe 

UND 480  CPL  R$ 0,95 

201 

SONDA, retal, n. 18, descartavel, esteril, atoxica, 
maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, 
siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em pe 

UND 480  CPL  R$ 1,00 

202 

SONDA, retal, n. 20, descartavel, esteril, atoxica, 
maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, 
siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em pe 

UND 420  CPL  R$ 1,10 

203 

SONDA, uretral, n. 06, descartavel, esteril, atoxica, 
maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, 
siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em pe 

UND 2.000  CPL  R$ 0,65 
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204 

SONDA, uretral, n. 08, descartavel, esteril, atoxica, 
maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, 
siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em pe 

UND 1.800  CPL  R$ 0,65 

205 

SONDA, uretral, n. 10, descartavel, esteril, atoxica, 
maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, 
siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em pe 

UND 3.000  CPL  R$ 0,70 

206 

SONDA, uretral, n. 12, descartavel, esteril, atoxica, 
maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, 
siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em pe 

UND 3.500  CPL  R$ 0,75 

207 

SONDA, uretral, n. 14, descartavel, esteril, atoxica, 
maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, 
siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em pe 

UND 2.500  CPL  R$ 0,75 

208 

SONDA, uretral, n. 16, descartavel, esteril, atoxica, 
maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, 
siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em pe 

UND 1.600  CPL  R$ 0,82 

209 

SONDA, uretral, n. 18, descartavel, esteril, atoxica, 
maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, 
siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em pe 

UND 2.300  CPL  R$ 0,88 

210 

TELA cirurgica, em polipropileno, dimensoes 30 x 30 
cm, para reforco de parede abdominal. Embalagem: 
caixa com 3 unidades, embaladas individualmente em 
em papel aluminizado ou papel grau cirurgico e filme 
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem de 

CX 20  INTRACORP  R$ 215,00 

211 

TERMOMETRO clinico analogico oval, para uso 
hospitalar, com graduacao de 35 a 42 graus 
centigrados, coluna de mercurio com dilatacao 
uniforme, integra, visivel e de facil leitura. Na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificacao, procedencia, data de fabricacao, registro 
no Ministerio da Saude e no Inmetro. Caixa com 24 
unidades. 

CX 74  INCOTERM  R$ 173,30 

212 

TORNEIRA de 3 vias, descartavel, esteril, 
confeccionado em plastico resistente, transparente, com 
dimensoes reduzidas e praticas, volante em polietileno, 
giratorio, setas indicativas, acionamento macio, 
conector Luer Lok rotativo que permita conexao rapid 

UND 100 
 

DESCARPACK  
R$ 1,00 
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213 

TOUCA, sanfonada, elastico soldado em toda volta, em 
100% polipropileno, nao esteril, de uso unico, 
descartavel, gramatura de 30 g/m2. Embalagem caixa 
dispenser box com 100 unidades. A embalagem deve 
estar de de acordo com as normas de embalagem que 
garanta a integridade do produto ate o momento de 
sua utilizacao; a embalagem primaria deve conter 
informacoes de identificacao e caracteristicas do 
produto, tais como: nome do fabricante, lote e data de 
fabricacao do produto; a embalagem secundaria deve 
ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir 
a integridade do produto durante o armazenamento 
ate o momento do uso; o produto deve obedecer a 
qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. 
Embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme 
a RDC185/01/ANVISA 

UND 1480 
 

DESCARPACK  
R$ 5,30 

 

 

 

(NOTA EXPLICATIVA: As tabelas deste item e seu subitem devem ser adaptadas e preenchidas de acordo com o 

objeto e as particularidades da aquisição, especificando também os itens destinados a cada órgão participante do 

registro de preços (se houver).) 

 

1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo 

assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. 

 

2.1. São participantes os seguintes órgãos: 

a) Secretaria Municipal de Saúde 

b) Fundo Municipal de Saúde 

c) Hospital Municipal 

 

2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão 

gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 183/2013, e na Lei nº 8.666/93. 

 

2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 

2.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços. 
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2.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

 

2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 

cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE  PREÇOS 

 

4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei 

nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 

eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 

fornecedores. 

 

4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

 

4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

 

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, 

sem aplicação de penalidade;  

 

4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a 

ordem de classificação original do certame. 

 

4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

 

4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, 

para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, 

porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 

ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 

 

4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando 

cabível. 

 

4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações 

havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos 

componentes dos custos devidamente justificada. 

 

4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação 

dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre 

empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela 

própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser 

instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da 

Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido 

de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante 

dos autos processuais. 

 

4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de 

revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a 

hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 

 

4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou 

total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município, e adotar as 

medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do 

Decreto Municipal nº.  183/13. 

 

4.10. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 

 

4.11. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação. 

 

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de 

Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando: 

 

5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, 

no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 

7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

5.4.1. Por razões de interesse público; 
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5.4.2. A pedido do fornecedor. 

 

5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do 

fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

 

6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas licitações 

com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega, 

independente do valor. 

6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis 

como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, nesses 

instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir previstas as cláusulas essenciais da 

contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, tais como: prazo de pagamento; local de entrega; 

obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão contratual, dentre outras pertinentes.) 

6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última 

proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será 

formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despesa; c) 

autorização de compra; ou b) descrever outro instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da 

Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 183/2013. 

6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo 

de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) 

assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

Edital e na Ata de Registro de Preços. 

6.4.  Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e 

aceita pela Administração. 

6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à regularidade 

fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a 

manutenção das condições de habilitação. 

6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato. 

6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

6.7.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do valor total licitado, 

mediante prévia e expressa autorização do órgão contratante, observados os requisitos constantes da Seção “DA 

CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES” do Edital de licitação que deu origem à presente ata de 

registro de preços. 

6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

 

7. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado na forma do art. 57 e art. 65 da Lei nº.  8.666/93, até o limite legal. 

   

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 
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8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 

 

9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas Seções 

“DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE” do edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

10. Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO” do 

edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

12. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 

Administração.  

12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 

 

14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de 

Referência e a proposta da empresa.  

 

14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto n° 

353/2006, do Decreto nº 183/13, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, 

subsidiariamente. 

 

14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Amargosa, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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Amargosa, 07 de novembro de 2017. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

ALINE SOUZA LARANJEIRA 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

ODONTOMAX COMÉRCIO ODONTO MÉDICO 

HOSPITALAR LTDA 

Representante legal: Maria Vilma Correia da Silva 

CI nº 01.046.588-00 SSP/BA e CPF nº 274.116.055-49 

Instrumento de outorga de poderes: contrato social 

 

 

     

 


