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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão 
Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviço prestado com publicação, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para publicação 
no sistema INCOM da Imprensa Nacional (DOU) para 
publicação de editais, extrato e termos.

Fornecedor: Imprensa Nacional

Empenho(s): 96/2019

Valor: R$ 396,48

Avaré, 29 de Abril de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviço prestado com Publicação, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a publicação de 
editais da Municipalidade.

Fornecedor: Imprensa Oficial Estado S.A

Empenho(s): 169/2019

Valor: R$ 5.098,11

Avaré, 29 de Abril de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviço prestado com publicação, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a publicação de 
avisos de editais para o setor de licitações.

Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de 
Propaganda/Publicidade Ltda.

Empenho(s): 6251/2019

Valor: R$ 1.133,60

Avaré, 29 de Abril de 2019

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito Municipal
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Licitações e Contratos Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO: 548/18 – PREGÃO PRESENCIAL: 192/18 – ATA DE REGISTRO: 630/18 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais para a sinalização viária, 
conforme edital. 
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA 
LOTE 01 – COTA PRINCIPAL 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 300 latas 
de 18 ltros 

Tinta para demarcação viária a base de metil 
metacrilato monocomponente branca. 

R$ 234,18 R$ 
70.254,00 

02 150 latas 
de 18 litros 

Tinta para demarcação viária a base de metil 
metacrilato monocomponente cor amarela. 

R$ 234,18 R$ 
35.127,00 

03 15 latas de 
18 litros 

Tinta para demarcação viária a base de metil 
metacrilato monocomponente cor preta. 

R$ 224,43 R$ 3.366,45 

04 15 latas de 
18 litros 

Tinta para demarcação viária a base de metil 
metacrilato monocomponente cor azul. 

R$ 224,43 R$ 3.366,45 

05 150 latas 
de 18 litros 

Solvente (diluiente para tinta de demarcação viária). R$ 119,18 R$ 
17.877,00 

Especificação da Tinta à base de Metacrilato 
1. Estas especificações técnicas estabelecem as condições mínimas exigíveis para fornecimento de 
Tinta à base de Metil Metacrilato Monocomponente, para uso em demarcação da Sinalização Viária – 
Padrão CET – ET – SH -14.  
2. Condições Gerais da tinta:  
1. Deverá ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland;  
2. Logo após abertura do recipiente, não deverá apresentar sedimento, natas e grumos;  
3. Deverá ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada;  
4. Deverá estar apta a ser aplicada nas seguintes condições:  
a) Temperatura do ar entre 5º e 40ºC/temperatura do pavimento entre 10º e 45º;  
b) Umidade Relativa do ar até 80%;  
5 – Deverá apresentar condições para ser aplicada por processo mecânico (máquinas apropriadas) 
ou manual (rolo ou trincha) e ter a consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro 
aditivo qualquer, exceto a adição no máximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume sobre a 
tinta compatível com a mesma, para acerto de viscosidade;  
6 – A aplicação em única demão, deverá recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao 
tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos;  
7- Deverá manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento;  
8- Após a secagem física total, deverá apresentar plasticidade e característica de adesividade às 
microesferas de vidro e ao pavimento, produzir película seca, de aspecto uniforme, sem apresentar 
fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil;  
9 - Quando aplicada sobre a superfície betuminosa, não deverá apresentar sangria nem exercer 
qualquer ação que danifique o pavimento;  
10 - Não deverá modificar as suas características (não podendo apresentar espessamento, 
coagulação, empedramento ou sedimento que não possa ser facilmente disperso por agitação 
manual, devendo após agitação, apresentar aspecto homogêneo) ou deteriorar-se, quando estocada, 
por um período mínimo de 6 meses após a data de fabricação do material, quando estocada em local 
protegido de luz solar direta e à temperatura máxima de 30º C, livre de umidade e contato direto com 
o solo;  
11 – A tinta deverá ser envazada em balde de 18 litros, metálico, cilíndrico, devendo ser novo, não 
podendo ser recondicionado e/ou reciclado e nem pintado em suas laterais; com necessidade de 
equipamento especial para fechamento denominado ARANHA, com diâmetro igual ao da embalagem.  
3- No balde deverá conter em seu corpo, bem legível, as seguintes informações:  
I)......Nome do produto: Tinta para Sinalização Viária Horizontal;  
II).....Nome comercial;  
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III)....Cor da tinta;  
IV)....Referência quanto à natureza química da resina;  
V).....Data de Fabricação e prazo de validade;  
VI)....Identificação do lote de fabricação;  
VII)...Nome e endereço do fabricante;  
VIII)..Quantidade contida no recipiente, em litros;  
IX)....Nome do químico responsável e o número de identificação no Conselho Regional dos Químicos;  
X)....Selos de inspeção (selos que comprovem que o produto passou pó um controle de Qualidade);  
 
Quanto aos requisitos técnicos:  
a) Quantitativos:  
Requisitos  Mínimo  Máximo  
Consistência (UK)  85  100  
Estabilidade na 
armazenagem (UK)  

-  10  

Matéria não-volátil 
(porcentagem em 
massa)  

70  -  

Tempo de secagem 
“no-pick-up time” 
(minutos)  

-  15  

Resistência à abrasão 
na cor branco, 
(unidade)  

100  -  

Resistência à abrasão 
outras cores (unidade)  

90  -  

Massa específica 
(g/cm³)  

1,45  -  

 
b) Qualitativos:  
Cor (notação Munsell 
Highway)  
- tinta branca  
- tinta amarela  
- tinta vermelha  
- tinta cinza chumbo  

N.9.5 (tolerância N.9.0)  
10 YR 7,5/14  
7,5 R 4/14  
N 3.5  

Sangramento  Ausência  
Resistência à água  Inalterada  
Resistência ao intemperismo  
(400h)  

Inalterada  

Identificação do veículo não 
volátil  

O espectrograma de  
absorção de radiações  
infravermelhas deve  
apresentar bandas  
características  
predominantes de  
resinas metacrílicas  

Breu e derivados  Ausência  
 
 

  
Garantia das Tintas à base de Metacrilato 
A garantia do material deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de fabricação, 
contra vícios de fabricação ou deficiências inesperadas nas condições de uso. A data de fabricação 
deverá constar expressa em todos os baldes entregues pela CONTRATADA, sendo que não serão 
aceitos materiais com tal data superior a 60 (sessenta) dias. 
Especificação do Solvente para diluir em tinta para demarcação viária à base de Metacrilato 
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a)Solvente para tinta de demarcação viária, com os seguintes requisitos:  
1. Deverá ser compatível com a tinta especificada no subitem 02; 
2. Deverá ser acondicionado em recipiente de 18 litros;  
3. Deverá ter prazo de validade mínimo de 6 meses;  
Valor Global do Lote: R$ 129.990,90 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 20/12/2018 
 
PROCESSO: 548/18 – PREGÃO PRESENCIAL: 192/18 – ATA DE REGISTRO: 631/18 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais para a sinalização viária, 
conforme edital. 
MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 
LOTE 02 – COTA RESERVADA 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 100 latas 
de 18 ltros 

Tinta para demarcação viária a base de metil 
metacrilato monocomponente branca. 

R$ 227,73 R$ 
22.773,00 

02 50 latas de 
18 litros 

Tinta para demarcação viária a base de metil 
metacrilato monocomponente cor amarela. 

R$ 227,74 R$ 
11.387,00 

03 05 latas de 
18 litros 

Tinta para demarcação viária a base de metil 
metacrilato monocomponente cor preta. 

R$ 230,00 R$ 1.150,00 

04 05 latas de 
18 litros 

Tinta para demarcação viária a base de metil 
metacrilato monocomponente cor azul. 

R$ 230,00 R$ 1.150,00 

05 50 latas de 
18 litros 

Solvente (diluiente para tinta de demarcação viária). R$ 130,00 R$ 6.500,00 

Especificação da Tinta à base de Metacrilato 
1. Estas especificações técnicas estabelecem as condições mínimas exigíveis para fornecimento de 
Tinta à base de Metil Metacrilato Monocomponente, para uso em demarcação da Sinalização Viária – 
Padrão CET – ET – SH -14.  
2. Condições Gerais da tinta:  
1. Deverá ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland;  
2. Logo após abertura do recipiente, não deverá apresentar sedimento, natas e grumos;  
3. Deverá ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada;  
4. Deverá estar apta a ser aplicada nas seguintes condições:  
a) Temperatura do ar entre 5º e 40ºC/temperatura do pavimento entre 10º e 45º;  
b) Umidade Relativa do ar até 80%;  
5 – Deverá apresentar condições para ser aplicada por processo mecânico (máquinas apropriadas) 
ou manual (rolo ou trincha) e ter a consistência especificada, sem ser necessária a adição de outro 
aditivo qualquer, exceto a adição no máximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume sobre a 
tinta compatível com a mesma, para acerto de viscosidade;  
6 – A aplicação em única demão, deverá recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao 
tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos;  
7- Deverá manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento;  
8- Após a secagem física total, deverá apresentar plasticidade e característica de adesividade às 
microesferas de vidro e ao pavimento, produzir película seca, de aspecto uniforme, sem apresentar 
fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil;  
9 - Quando aplicada sobre a superfície betuminosa, não deverá apresentar sangria nem exercer 
qualquer ação que danifique o pavimento;  
10 - Não deverá modificar as suas características (não podendo apresentar espessamento, 
coagulação, empedramento ou sedimento que não possa ser facilmente disperso por agitação 
manual, devendo após agitação, apresentar aspecto homogêneo) ou deteriorar-se, quando estocada, 
por um período mínimo de 6 meses após a data de fabricação do material, quando estocada em local 
protegido de luz solar direta e à temperatura máxima de 30º C, livre de umidade e contato direto com 
o solo;  
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11 – A tinta deverá ser envazada em balde de 18 litros, metálico, cilíndrico, devendo ser novo, não 
podendo ser recondicionado e/ou reciclado e nem pintado em suas laterais; com necessidade de 
equipamento especial para fechamento denominado ARANHA, com diâmetro igual ao da embalagem.  
3- No balde deverá conter em seu corpo, bem legível, as seguintes informações:  
I)......Nome do produto: Tinta para Sinalização Viária Horizontal;  
II).....Nome comercial;  
III)....Cor da tinta;  
IV)....Referência quanto à natureza química da resina;  
V).....Data de Fabricação e prazo de validade;  
VI)....Identificação do lote de fabricação;  
VII)...Nome e endereço do fabricante;  
VIII)..Quantidade contida no recipiente, em litros;  
IX)....Nome do químico responsável e o número de identificação no Conselho Regional dos Químicos;  
X)....Selos de inspeção (selos que comprovem que o produto passou pó um controle de Qualidade);  
 
Quanto aos requisitos técnicos:  
a) Quantitativos:  
Requisitos  Mínimo  Máximo  
Consistência (UK)  85  100  
Estabilidade na 
armazenagem (UK)  

-  10  

Matéria não-volátil 
(porcentagem em 
massa)  

70  -  

Tempo de secagem 
“no-pick-up time” 
(minutos)  

-  15  

Resistência à abrasão 
na cor branco, 
(unidade)  

100  -  

Resistência à abrasão 
outras cores (unidade)  

90  -  

Massa específica 
(g/cm³)  

1,45  -  

 
b) Qualitativos:  
Cor (notação Munsell 
Highway)  
- tinta branca  
- tinta amarela  
- tinta vermelha  
- tinta cinza chumbo  

N.9.5 (tolerância N.9.0)  
10 YR 7,5/14  
7,5 R 4/14  
N 3.5  

Sangramento  Ausência  
Resistência à água  Inalterada  
Resistência ao intemperismo  
(400h)  

Inalterada  

Identificação do veículo não 
volátil  

O espectrograma de  
absorção de radiações  
infravermelhas deve  
apresentar bandas  
características  
predominantes de  
resinas metacrílicas  

Breu e derivados  Ausência  
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Garantia das Tintas à base de Metacrilato 
A garantia do material deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de fabricação, 
contra vícios de fabricação ou deficiências inesperadas nas condições de uso. A data de fabricação 
deverá constar expressa em todos os baldes entregues pela CONTRATADA, sendo que não serão 
aceitos materiais com tal data superior a 60 (sessenta) dias. 
Especificação do Solvente para diluir em tinta para demarcação viária à base de Metacrilato 
a)Solvente para tinta de demarcação viária, com os seguintes requisitos:  
1. Deverá ser compatível com a tinta especificada no subitem 02; 
2. Deverá ser acondicionado em recipiente de 18 litros;  
3. Deverá ter prazo de validade mínimo de 6 meses;  
Valor Global do Lote: R$ 42.960,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 20/12/2018 
 
PROCESSO: 565/18 – PREGÃO PRESENCIAL: 200/18 – ATA DE REGISTRO: 010/19 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de construção, conforme 
edital. 
ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME  

COTA PRINCIPAL 
LOTE 01 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 30 m³ Areia fina para reboco – com limite de porcentagem de 
mat. Nocivo igual a 1,5%, com limite de porcentagem de 
mat. Carbonosos igual a 1%, com limite de % de mat. 
Pulverulentos igual a 5%, a areia será fornecida com 
nome do produtor, vol. ap. Água doce. 

R$ 107,56 R$ 3.221,80 

02 225 m³ Areia média branca – com limite de porcentagem de mat. 
Nocivo igual a 1,5%, com limite de porcentagem de mat. 
Carbonosos igual a 1%, com limite de % de mat. 
Pulverulentos igual a 5%, a areia será fornecida con 
mome do produtor, vol. ap. Água doce. 

R$ 102,16 R$ 
22.986,00 

03 150 
sacos 

Argamassa colante industrializada uso externo – de 
cimento, areia quartzosa, aditivos e polímeros, para 
assentamento de placas cerâmicas, uso externo, tipo 
argamassa colante ac II, conforme NBR 14081. 

R$ 22,59 R$ 3.388,50 

04 113 m² Azulejo 15x15 na cor branco – placas cerâmicas 
esmaltadas, 15x15cm, absorção de água acima de 10%, 
nível de resistência química ga., limpabilidade mínima 
classe 3, carga de ruptura mínima maior ou igual a 400n, 
na cor branca, de primeira qualidade, conforme NBR 
13817, NBR 13818, indicada para revestimento de 
parede. 

R$ 37,91 R$ 4.283,83 

05 113 m² Azulejo 20x20 na cor branco, gelo, areia ou similar - 
placas cerâmicas esmaltadas, 20x20cm, absorção de 
água acima de 10%, nível de resistência química ga., 
limpabilidade mínima classe 3, carga de ruptura mínima 
maior ou igual a 400n, na cor branca, gelo, areia ou 
similar, sendo a mesma escolhida no momento da 
solicitação, de primeira qualidade, conforme NBR 13817, 
NBR 13818, indicada para revestimento de parede. 

R$ 39,64 R$ 4.479,32 

06 12 unid. Biano – adesivo para argamassa, de copolímero 
compatível com o cimento, utilizado como aditivo para 
argamassa ou chapiscos, deverá ser misturado a água de 

R$ 217,72 R$ 2.612,64 
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preparação das argamassas ou chapiscos, proporciona 
grande aderência, elasticidade das argamassas aos 
diversos substratos, fabricado com resina sintética de alto 
desempenho, semelhante ao bianco da otto baugartem, 
acondicionado em embalagem apropriada. 

07 2.250 
unid. 

Bloco cerâmico vazado de vedação 6 furos, de 1/2 
medidas 9x14x11,5cm – meio bloco cerâmico de 
vedação, dimensões 09x14x11,5 
(larguraxalturaxcomprimento), tipo tijolo baiano com 06 
furos para uso em construção civil, conforme NBR 15270-
1. 

R$ 0,57 R$ 1.282,50 

08 2.250 
unid. 

Bloco cerâmico vazado de vedação 6 furos, medidas 
9x14x24cm – bloco cerâmico de vedação, dimensões 
09x14x24 (larguraxalturaxcomprimento), tipo tijolo baiano 
06 furos para uso em construção civil, conforme NBR 
15270-1. 

R$ 0,53 R$ 1.192,50 

09 23 baldes Impermeabilizante 18kg, composto de revestimento 
semiflexível, bicomponente a base de cimento, areias 
selecionadas e resina acrílica, para ser usado em 
superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, na cor 
cinza azulado, embalada em balde de 18kg. 

R$ 95,99 R$ 2.207,77 

10 38 rolos Linha de nylon para pedreiro – rolo de 100m. R$ 7,36 R$ 279,68 
11 135 m³ Pedra britada 1 – agregado graúdo, pontiagudo, que 

passa pela peneira malha 25mm e fica retida na malha 
12,5mm nos percentuais da nm248, peneira utilizada 
série intermediária, conforme NBR 7211 e nm 248. 

R$ 119,96 R$ 
16,194,60 

12 53 m³ Pedra britada, agregado graúdo, brita 2, passante 100% 
peneira 31,75mm – medindo 32mm a 25mm, formato 
pontiagudo, granulometria que passa 100% na peneira 
31,75mm (peneira 1.1/4") e fica retida na peneira 19mm 
(3/4", utilização de peneira série intermediária, para 
aplicação em concreto, conforme normas ABNT NBR 
7211 e NBR mm 248. 

R$ 119,11 R$ 6.312,83 

13 53 m³ Pedrisco – proveniente do britamento de pedra, para 
usina de asfalto, pontiagudo, grosso. 

R$ 116,42 R$ 6.158,07 

14 38 m³ Pó de pedra de rocha basáltica, granulometria máxima de 
4,75mm – para uso em serviços de pavimentação, 
calçamento de pisos pré-moldados, assentamento de 
bloco intertravados. 

R$ 110,42 R$ 4.195,96 

15 225 m² Placas cerâmicas esmaltadas 43x43, cor areia PE, 5 
antiderrapante – absorção de água 6 a 10%, pei 5, 
coeficiente de atrito 0,4, nível de resistência química gbl, 
limpabilidade classe 5, dureza mohs maior ou igual a 6, 
carga de ruptura mínima maior ou igual a 1000n, na cor 
areia, primeira qualidade, antiderrapante, base branca, 
borda plana, conforme NBR 13817, NBR 13818, indicado 
para áreas internas e externas. 

R$ 15,09 R$ 3.395,25 

16 53 unid. Rejunte embalado em saco plástico de 1kg na cor branco 
– rejunte, de cimento, agregados minerais, pigmentos 
inorgânicos, aditivos e polímeros, tipo II conf. NBR 14992, 
na cor branca, para juntas de 2 a 10mm entre placas 
cerâmicas, embalado em saco plástico de 1kg. 

R$ 4,99 R$ 264,47 
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17 38 kg Rejunte embalado em saco plástico de 1kg na cor cinza – 
rejunte, de cimento, agregados minerais, pigmentos 
inorgânicos, aditivos e polímeros, tipo II conf. NBR 14992, 
na cor cinza, para juntas de 2 a 10mm entre placas 
cerâmicas, embalado em saco plástico de 1kg. 

R$ 4,60 R$ 174,80 

18 23 kg Rejunte flexível tipo II de cimento portland, cor areia, 
juntas 2-10mm – composto de cimento portland, 
agregados minerais, polímeros, pigmentos inorgânicos e 
fungicidas, flexível, tipo II, na cor areia, uso em ambiente 
interno/externo, para rejuntamento de placas de 
cerâmicas, azulejos, ladrilhos, mármores, em juntas de 2 
a 10mm de esp. Segundo validade mínima de 12 meses, 
embalado em saco plástico, conforme norma ABNT NBR 
14992. 

R$ 11,40 R$ 262,20 

19 15.000 
unid. 

Tijolo maciço cerâmico, medindo 190x90x57mm, cor 
vermelha, categoria B – tijolo para alvenaria, medindo 
190mm de comprimento x 90mm de largura x 57mm de 
altura, tipo comum, cor vermelha, categoria b (reistência 
à compressão fck 2,5mpa) fabricação conforme normas 
ABNT NBR 7170 e NBR 8041. 

R$ 0,49 R$ 7.350,00 

Valor Global do Lote: R$ 90.247,72 
 
LOTE 02 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 150 
barras 

Aço destinado a armadura para concreto armado – CA 
50, 8mm, em barras, categoria CA 50, com diàmetro de 
8mm, nervurado, conforme NBR 7480, compulsoriamente 
certificado por laboratório acreditado pelo INMETRO, 
5/16. 

R$ 31,31 R$ 4.696,50 

02 75 
barras 

Aço destinado a armadura para concreto armado – CA 
50, 12,5mm, em barras, categoria CA 50, com diàmetro 
de 12,5mm, nervurado, conforme NBR 7480, 
compulsoriamente certificado por laboratório acreditado 
pelo INMETRO, 1/2". 

R$ 66,67 R$ 5.000,25 

03 150 
barras 

Aço destinado a armadura para concreto armado – CA 
60, DN 4,2, em barras com 12 metros de comprimento, 
categoria CA 60, com diâmetro de 4.2mm, nervurado, 
conforme NBR 7480, 3/16. 

R$ 9,82 R$ 1.473,00 

04 45 kg Arame recozido nº 18 torcido – trancado (2 fios), núnero 
18 bwg, com diâmetro de 1,25mm, conforme NBR 5589. 

R$ 14,35 R$ 645,75 

05 75 
barras 

Barra maciça metais ferrosos, CA 50, diâmetro 6.35mm, 
12m – de aço, laminado a quente, conforme norma ABNT 
eb-3/72, com formato redondo, com saliência, do tipo 
barra, com comprimento de 12 metros, devendo ser 
entregue natural, para ser utilizada em manutenção em 
geral, 1/4. 

R$ 19,08 R$ 1.431,00 

06 150 
barras 

Barras de ferra de diâmetro 10mm, CA 50, comprimento 
12m, barra maciça metais ferrosos, de aço, com formato 
redondo, do tipo vergalhão, xom dimensões de 3/8", 
devendo ser entregue com acabamento nervurado, para 
ser urilizada em construção. 

R$ 43,14 R$ 6.471,00 
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Valor Global do Lote: R$ 19.717,50 
 
LOTE 04 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 750 unid. Telhas de barro tipo romana. R$ 1,62 R$ 1.215,00 
02 750 unid. Telhas de barro tipo portuguesa. R$ 1,62 R$ 1.215,00 
Valor Global do Lote: R$ 2.430,00 
 
LOTE 05 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 900 
sacos 

Cal para pintura, composto de carbonato de cálcio, 
embalagem com 8kg, conforme NBR 7175, 9205 e 9206. 

R$ 9,20 R$ 8.280,00 

02 263 unid. Cal para reboco hidratada CP III, sacos de 20kg, 
composto de calcário tipo CH III, com plasticidade maior 
ou igual a 110, especificação conforme NBR 7175, e o 
produto deverá ser entregue com a fispq, conforme NBR 
14725. 

R$ 10,89 R$ 2.864,07 

03 2.025 
sacos 

Cimento comum CP II 32, sacos de 50kg, cimento 
portland comporto (CP II-z), composto de pozalana, com 
resistência de 32 mpa, faixa de porcentagem em peso de 
clíquer+sulf.calcio 94-76%, com faixa de porcentagem de 
material pozolânico de 6-14%, com faixa de porcentagem 
de material carbonático de 0-10%, embalagem em sacos 
de papel tipo kraft, com limite de porcentagem de resíduo 
insolúvel menor ou igual a 16%, com limite de 
porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%, 
limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou 
igual a 6,5%, limite de porcentagem de trióxido de 
enxofre menor ou igual a 4%, limite de porcentagem de 
anidrido carbônico menor ou igual a 5%, com limite de 
tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas, limite 
de expansabilidade a frio/quente menor ou igual a 5mm, 
limite de tempo de início de pega maior ou igual a 1 hora, 
normatização conforme NBR 11578, eb-208, mb-1153. 

R$ 25,89 R$ 
52.427,25 

Valor Global do Lote: R$ 63.571,32 
 
LOTE 07 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 75 unid. Porta de madeira de 1,02m encabeçada. R$ 189,54 R$ 14.215,50 
02 75 unid. Porta de madeira de 1,00m encabeçada. R$ 184,21 R$ 13.815,75 
03 75 unid. Porta de madeira de 0,92m encabeçada. R$ 154,07 R$ 11.555,25 
04 75 unid. Porta de madeira de 0,90m encabeçada. R$ 170,87 R$ 12.815,25 
05 75 unid. Porta de madeira de 0,82m encabeçada. R$ 153,20 R$ 11.490,00 
06 75 unid. Porta de madeira de 0,80m encabeçada. R$ 151,87 R$ 11.390,25 
07 75 unid. Porta de madeira de 0,72m encabeçada. R$ 151,87 R$ 11.390,25 
08 75 unid. Porta de madeira de 0,70m encabeçada. R$ 150,87 R$ 11.315,25 
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09 75 unid. Porta de madeira de 0,62m encabeçada. R$ 135,40 R$ 10.155,00 
10 75 unid. Porta de madeira de 0,60m encabeçada. R$ 158,20 R$ 11.865,00 
11 188 

unid. 
Fechadura externa profundidade da caixa 61mm, 
distância da entrada da chave ao centro da 
maçaneta 53mm, comprimento da caixa 122mm, 
distância entre o furo de fixação da teste 171mm. 

R$ 50,16 R$ 9.430,08 

12 150 
peças 

Trinco tipo sarjeta 2, "tipo borboleta". R$ 4,43 R$ 664,50 

13 75 unid. Fechadura externa profundidade da caixa 46mm, 
distância da entreda da chave ao centro da 
maçaneta 50mm, comprimento da caixa 131mm, 
distância entre o furo de fixação da testa 173mm. 

R$ 49,83 R$ 3.737,25 

14 188 
unid. 

Jogo de dobradiça 3,5 polegadas, completa. R$ 9,32 R$ 1.752,16 

15 38 unid. Fechadura para banheiro profundidade da caixa 
61mm, distância da entreda da chave ao centro da 
maçaneta 53mm, comprimento da caixa 122mm, 
distância entre o furo de fixação da teste 171mm. 

R$ 49,06 R$ 1.864,28 

Valor Global do Lote: R$ 137.455,77 
 
LOTE 08 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 8 kg Prego com cabeça 8x8. R$ 15,88 R$ 127,04 
02 15 kg Prego com cabeça 12x12. R$ 15,72 R$ 234,80 
03 15 kg Prego com cabeça 13x15. R$ 16,67 R$ 250,05 
04 15 kg Prego com cabeça 13x18. R$ 17,30 R$ 259,50 
05 15 kg Prego com cabeça 16x21. R$ 13,70 R$ 205,50 
06 15 kg Prego com cabeça 17x21. R$ 12,84 R$ 192,60 
07 15 kg Prego com cabeça 18x24. R$ 11,99 R$ 179,85 
08 15 kg Prego com cabeça 18x30. R$ 12,24 R$ 183,60 
09 15 kg Prego com cabeça 19x36. R$ 11,99 R$ 179,85 
10 75 kg Prego com cabeça 22x54. R$ 13,66 R$ 1.024,50 
11 3.000 

unid 
Parafuso 6,1x75mm, auto-tarrachante, sextavado, 
cabeça chata. 

R$ 0,81 R$ 2.430,00 

12 375 unid. Parafuso 4,2x50mm philips, cabeça chata. R$ 0,27 R$ 101,25 
13 3.000 

unid. 
Parafuso 4,8x60mm philips, cabeça chata. R$ 0,29 R$ 870,00 

14 3.000 
unid. 

Parafuso 3,8x40mm philips, cabeça chata. R$ 0,20 R$ 600,00 

15 750 unid. Parafuso 4,8x75mm philips, cabeça chata. R$ 0,54 R$ 405,00 
16 1.500 

unid. 
Parafuso 4,8x65mm philips, cabeça chata. R$ 0,55 R$ 825,00 

17 1.500 
unid. 

Parafuso 4,5x20mm philips, cabeça chata. R$ 0,15 R$ 225,00 

18 1.500 Parafuso 4,5x25mm philips, cabeça chata. R$ 0,17 R$ 255,00 
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unid. 
19 1.500 

unid. 
Parafuso 4,5x30mm philips, cabeça chata. R$ 0,20 R$ 300,00 

20 375 unid. Parafuso 4,5x50mm philips, cabeça chata. R$ 0,25 R$ 93,75 
21 3.000 

unid. 
Bucha nº 8. R$ 0,15 R$ 450,00 

22 1.500 
unid. 

Bucha nº 10. R$ 0,18 R$ 270,00 

23 3.000 
unid. 

Bucha nº 6. R$ 0,07 R$ 210,00 

24 75 unid. Bucha nº 12. R$ 0,26 R$ 19,50 
25 75 unid. Bucha de aço tipo parabolt nº 12. R$ 2,19 R$ 164,25 
26 750 unid. Rebite pop 3,2x12. R$ 0,17 R$ 127,50 
27 750 unid. Rebite pop 6,2x22. R$ 0,17 R$ 127,50 
28 750 unid. Rebite pop 4,8x30. R$ 0,20 R$ 150,00 
29 750 unid. Rebite pop 4,0x10. R$ 0,18 R$ 135,00 
Valor Global do Lote: R$ 10.597,04 
 

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI 
LOTE 09 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 10 m³ Areia fina para reboco – com limite de porcentagem de 
mat. Nocivo igual a 1,5%, com limite de porcentagem de 
mat. Carbonosos igual a 1%, com limite de % de mat. 
Pulverulentos igual a 5%, a areia será fornecida com 
nome do produtor, vol. ap. Água doce. 

R$ 107,56 R$ 1.075,60 

02 75 m³ Areia média branca – com limite de porcentagem de mat. 
Nocivo igual a 1,5%, com limite de porcentagem de mat. 
Carbonosos igual a 1%, com limite de % de mat. 
Pulverulentos igual a 5%, a areia será fornecida con 
mome do produtor, vol. ap. Água doce. 

R$ 102,16 R$ 7.662,00 

03 50 sacos Argamassa colante industrializada uso externo – de 
cimento, areia quartzosa, aditivos e polímeros, para 
assentamento de placas cerâmicas, uso externo, tipo 
argamassa colante ac II, conforme NBR 14081. 

R$ 22,59 R$ 1.129,50 

04 37 m² Azulejo 15x15 na cor branco – placas cerâmicas 
esmaltadas, 15x15cm, absorção de água acima de 10%, 
nível de resistência química ga., limpabilidade mínima 
classe 3, carga de ruptura mínima maior ou igual a 400n, 
na cor branca, de primeira qualidade, conforme NBR 
13817, NBR 13818, indicada para revestimento de 
parede. 

R$ 37,91 R$ 1.402,67 

05 37 m² Azulejo 20x20 na cor branco, gelo, areia ou similar - 
placas cerâmicas esmaltadas, 20x20cm, absorção de 
água acima de 10%, nível de resistência química ga., 
limpabilidade mínima classe 3, carga de ruptura mínima 
maior ou igual a 400n, na cor branca, gelo, areia ou 
similar, sendo a mesma escolhida no momento da 

R$ 39,64 R$ 1.466,68 
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solicitação, de primeira qualidade, conforme NBR 13817, 
NBR 13818, indicada para revestimento de parede. 

06 03 unid. Biano – adesivo para argamassa, de copolímero 
compatível com o cimento, utilizado como aditivo para 
argamassa ou chapiscos, deverá ser misturado a água de 
preparação das argamassas ou chapiscos, proporciona 
grande aderência, elasticidade das argamassas aos 
diversos substratos, fabricado com resina sintética de alto 
desempenho, semelhante ao bianco da otto baugartem, 
acondicionado em embalagem apropriada. 

R$ 217,72 R$ 653,16 

07 750 unid. Bloco cerâmico vazado de vedação 6 furos, de 1/2 
medidas 9x14x11,5cm – meio bloco cerâmico de 
vedação, dimensões 09x14x11,5 
(larguraxalturaxcomprimento), tipo tijolo baiano com 06 
furos para uso em construção civil, conforme NBR 15270-
1. 

R$ 0,57 R$ 427,50 

08 750 unid. Bloco cerâmico vazado de vedação 6 furos, medidas 
9x14x24cm – bloco cerâmico de vedação, dimensões 
09x14x24 (larguraxalturaxcomprimento), tipo tijolo baiano 
06 furos para uso em construção civil, conforme NBR 
15270-1. 

R$ 0,53 R$ 397,50 

09 07 baldes Impermeabilizante 18kg, composto de revestimento 
semiflexível, bicomponente a base de cimento, areias 
selecionadas e resina acrílica, para ser usado em 
superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, na cor 
cinza azulado, embalada em balde de 18kg. 

R$ 95,99 R$ 671,93 

10 12 rolos Linha de nylon para pedreiro – rolo de 100m. R$ 7,36 R$ 88,32 
11 45 m³ Pedra britada 1 – agregado graúdo, pontiagudo, que 

passa pela peneira malha 25mm e fica retida na malha 
12,5mm nos percentuais da nm248, peneira utilizada 
série intermediária, conforme NBR 7211 e nm 248. 

R$ 119,96 R$ 5.398,20 

12 17 m³ Pedra britada, agregado graúdo, brita 2, passante 100% 
peneira 31,75mm – medindo 32mm a 25mm, formato 
pontiagudo, granulometria que passa 100% na peneira 
31,75mm (peneira 1.1/4") e fica retida na peneira 19mm 
(3/4", utilização de peneira série intermediária, para 
aplicação em concreto, conforme normas ABNT NBR 
7211 e NBR mm 248. 

R$ 119,11 R$ 2.024,87 

13 17 m³ Pedrisco – proveniente do britamento de pedra, para 
usina de asfalto, pontiagudo, grosso. 

R$ 116,42 R$ 1.975,23 

14 12m³ Pó de pedra de rocha basáltica, granulometria máxima de 
4,75mm – para uso em serviços de pavimentação, 
calçamento de pisos pré-moldados, assentamento de 
bloco intertravados. 

R$ 110,42 R$ 1.325,04 

15 75 m² Placas cerâmicas esmaltadas 43x43, cor areia PE, 5 
antiderrapante – absorção de água 6 a 10%, pei 5, 
coeficiente de atrito 0,4, nível de resistência química gbl, 
limpabilidade classe 5, dureza mohs maior ou igual a 6, 
carga de ruptura mínima maior ou igual a 1000n, na cor 
areia, primeira qualidade, antiderrapante, base branca, 
borda plana, conforme NBR 13817, NBR 13818, indicado 
para áreas internas e externas. 

R$ 15,09 R$ 1.131,75 
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16 17 unid. Rejunte embalado em saco plástico de 1kg na cor branco 
– rejunte, de cimento, agregados minerais, pigmentos 
inorgânicos, aditivos e polímeros, tipo II conf. NBR 14992, 
na cor branca, para juntas de 2 a 10mm entre placas 
cerâmicas, embalado em saco plástico de 1kg. 

R$ 4,99 R$ 84,83 

17 12 kg Rejunte embalado em saco plástico de 1kg na cor cinza – 
rejunte, de cimento, agregados minerais, pigmentos 
inorgânicos, aditivos e polímeros, tipo II conf. NBR 14992, 
na cor cinza, para juntas de 2 a 10mm entre placas 
cerâmicas, embalado em saco plástico de 1kg. 

R$ 4,60 R$ 55,20 

18 07 kg Rejunte flexível tipo II de cimento portland, cor areia, 
juntas 2-10mm – composto de cimento portland, 
agregados minerais, polímeros, pigmentos inorgânicos e 
fungicidas, flexível, tipo II, na cor areia, uso em ambiente 
interno/externo, para rejuntamento de placas de 
cerâmicas, azulejos, ladrilhos, mármores, em juntas de 2 
a 10mm de esp. Segundo validade mínima de 12 meses, 
embalado em saco plástico, conforme norma ABNT NBR 
14992. 

R$ 11,40 R$ 79,80 

19 5.000 
unid. 

Tijolo maciço cerâmico, medindo 190x90x57mm, cor 
vermelha, categoria B – tijolo para alvenaria, medindo 
190mm de comprimento x 90mm de largura x 57mm de 
altura, tipo comum, cor vermelha, categoria b (reistência 
à compressão fck 2,5mpa) fabricação conforme normas 
ABNT NBR 7170 e NBR 8041. 

R$ 0,49 R$ 2.450,00 

Valor Global do Lote: R$ 29.499,78 
 
LOTE 10 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 50 
barras 

Aço destinado a armadura para concreto armado – CA 
50, 8mm, em barras, categoria CA 50, com diàmetro de 
8mm, nervurado, conforme NBR 7480, compulsoriamente 
certificado por laboratório acreditado pelo INMETRO, 
5/16. 

R$31,31 R$ 1.565,50 

02 25 
barras 

Aço destinado a armadura para concreto armado – CA 
50, 12,5mm, em barras, categoria CA 50, com diàmetro 
de 12,5mm, nervurado, conforme NBR 7480, 
compulsoriamente certificado por laboratório acreditado 
pelo INMETRO, 1/2". 

R$ 66,67 R$ 1.666,75 

03 50 
barras 

Aço destinado a armadura para concreto armado – CA 
60, DN 4,2, em barras com 12 metros de comprimento, 
categoria CA 60, com diâmetro de 4.2mm, nervurado, 
conforme NBR 7480, 3/16. 

R$ 9,82 R$ 491,00 

04 15 kg Arame recozido nº 18 torcido – trancado (2 fios), núnero 
18 bwg, com diâmetro de 1,25mm, conforme NBR 5589. 

R$ 14,35 R$ 215,25 

05 25 
barras 

Barra maciça metais ferrosos, CA 50, diâmetro 6.35mm, 
12m – de aço, laminado a quente, conforme norma ABNT 
eb-3/72, com formato redondo, com saliência, do tipo 
barra, com comprimento de 12 metros, devendo ser 
entregue natural, para ser utilizada em manutenção em 
geral, 1/4. 

R$ 19,08 R$ 477,00 
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06 50 
barras 

Barras de ferra de diâmetro 10mm, CA 50, comprimento 
12m, barra maciça metais ferrosos, de aço, com formato 
redondo, do tipo vergalhão, xom dimensões de 3/8", 
devendo ser entregue com acabamento nervurado, para 
ser urilizada em construção. 

R$ 43,14 R$ 2.157,00 

Valor Global do Lote: R$ 6.572,50 
 
LOTE 11 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 05 unid. Telhas fibrocimento 8mm, medida 2,13. R$ 74,34 R$ 371,70 
02 50 unid. Telhas fibrocimento 6mm, medida 2,13. R$ 54,89 R$ 2.744,50 
03 30 unid. Telhas fibrocimento 6mm, medida 1,53. R$ 39,42 R$ 1.182,60 
04 65 unid. Telhas fibrocimento 6mm, medida 1,83. R$ 45,66 R$ 2.967,90 
05 12 unid. Telhas fibrocimento 6mm, medida 2,44. R$ 57,46 R$ 689,52 
06 12 peças Telhas fibrocimento 6mm, medida 3,05. R$ 73,98 R$ 887,76 
07 12 unid. Telhas fibrocimento 6mm, medida 3,66. R$ 87,17 R$ 1.046,04 
08 50 unid. Grade para telha canalete, kalhete, calhetão, canaletão 

90. 
R$ 8,08 R$ 404,00 

09 50 unid. Grade para telha canalete, kalhete, calhetão, canaletão 
49. 

R$ 3,53 R$ 176,50 

10 375 
unid. 

Haste ferro reta telha 1/4x300mm, completa. R$ 1,18 R$ 442,50 

11 375 
unid. 

Haste ferro reta telha 5/16x500mm, completa. R$ 2,77 R$ 1.038,75 

12 125 
unid. 

Parafuso para telha 5/16x150 (anel de vedação, arroela, 
porca). 

R$ 1,17 R$ 146,25 

13 375 
unid. 

Parafuso para telha 5/16x110 (anel de vedação, arroela, 
porca). 

R$ 1,09 R$ 408,75 

14 25 unid. Cumeeira fibro cimento articulada 1,10m. R$ 33,04 R$ 826,00 
15 75 m Kalhetão 90 fibro cimento, medisa conforme pedido de 

compras. 
R$ 58,19 R$ 4.364,25 

16 75 m Kalhetão 44 fibro cimento, medida conforme pedido de 
compras. 

R$ 27,52 R$ 2.064,00 

Valor Global do Lote: R$ 19.761,02 
 
LOTE 12 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 250 unid. Telhas de barro tipo romana. R$ 1,62 R$ 405,00 
02 250 unid. Telhas de barro tipo portuguesa. R$ 1,62 R$ 405,00 
Valor Global do Lote: R$ 810,00 
 
LOTE 13 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 
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01 300 
sacos 

Cal para pintura, composto de carbonato de cálcio, 
embalagem com 8kg, conforme NBR 7175, 9205 e 9206. 

R$ 9,20 R$ 2.760,00 

02 87 unid. Cal para reboco hidratada CP III, sacos de 20kg, 
composto de calcário tipo CH III, com plasticidade maior 
ou igual a 110, especificação conforme NBR 7175, e o 
produto deverá ser entregue com a fispq, conforme NBR 
14725. 

R$ 10,89 R$ 947,43 

03 675 
sacos 

Cimento comum CP II 32, sacos de 50kg, cimento 
portland comporto (CP II-z), composto de pozalana, com 
resistência de 32 mpa, faixa de porcentagem em peso de 
clíquer+sulf.calcio 94-76%, com faixa de porcentagem de 
material pozolânico de 6-14%, com faixa de porcentagem 
de material carbonático de 0-10%, embalagem em sacos 
de papel tipo kraft, com limite de porcentagem de resíduo 
insolúvel menor ou igual a 16%, com limite de 
porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%, 
limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou 
igual a 6,5%, limite de porcentagem de trióxido de 
enxofre menor ou igual a 4%, limite de porcentagem de 
anidrido carbônico menor ou igual a 5%, com limite de 
tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas, limite 
de expansabilidade a frio/quente menor ou igual a 5mm, 
limite de tempo de início de pega maior ou igual a 1 hora, 
normatização conforme NBR 11578, eb-208, mb-1153. 

R$ 25,89 R$ 
17.475,75 

Valor Global do Lote: R$ 21.183,18 
 
LOTE 15 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 25 unid. Porta de madeira de 1,02m encabeçada. R$ 189,54 R$ 4.738,50 
02 25unid. Porta de madeira de 1,00m encabeçada. R$ 184,21 R$ 4.605,25 
03 25 unid. Porta de madeira de 0,92m encabeçada. R$ 154,07 R$ 3.851,75 
04 25 unid. Porta de madeira de 0,90m encabeçada. R$ 170,87 R$ 4.271,75 
05 25 unid. Porta de madeira de 0,82m encabeçada. R$ 153,20 R$ 3.830,00 
06 25 unid. Porta de madeira de 0,80m encabeçada. R$ 151,87 R$ 3.796,75 
07 25 unid. Porta de madeira de 0,72m encabeçada. R$ 151,87 R$ 3.796,75 
08 25 unid. Porta de madeira de 0,70m encabeçada. R$ 150,87 R$ 3.771,75 
09 25 unid. Porta de madeira de 0,62m encabeçada. R$ 135,40 R$ 3.385,00 
10 25 unid. Porta de madeira de 0,60m encabeçada. R$ 158,20 R$ 3.955,00 
11 62 unid. Fechadura externa profundidade da caixa 61mm, 

distância da entrada da chave ao centro da maçaneta 
53mm, comprimento da caixa 122mm, distância entre o 
furo de fixação da teste 171mm. 

R$ 50,16 R$ 3.109,92 

12 50 peças Trinco tipo sarjeta 2, "tipo borboleta". R$ 4,43 R$ 221,50 
13 25 unid. Fechadura externa profundidade da caixa 46mm, 

distância da entreda da chave ao centro da maçaneta 
50mm, comprimento da caixa 131mm, distância entre o 
furo de fixação da testa 173mm. 

R$ 49,83 R$ 1.245,75 

14 62 unid. Jogo de dobradiça 3,5 polegadas, completa. R$ 9,32 R$ 577,84 
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15 12 unid. Fechadura para banheiro profundidade da caixa 61mm, 
distância da entreda da chave ao centro da maçaneta 
53mm, comprimento da caixa 122mm, distância entre o 
furo de fixação da teste 171mm. 

R$ 49,06 R$ 588,72 

Valor Global do Lote: R$ 45.746,23 
 
LOTE 16 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Global 

01 02 kg Prego com cabeça 8x8. R$ 15,88 R$ 31,76 
02 05 kg Prego com cabeça 12x12. R$ 15,72 R$ 78,60 
03 05 kg Prego com cabeça 13x15. R$ 16,67 R$ 83,35 
04 05 kg Prego com cabeça 13x18. R$ 17,30 R$ 86,50 
05 05 kg Prego com cabeça 16x21. R$ 13,70 R$ 68,50 
06 05 kg Prego com cabeça 17x21. R$ 12,84 R$ 64,20 
07 05 kg Prego com cabeça 18x24. R$ 11,99 R$ 59,95 
08 05 kg Prego com cabeça 18x30. R$ 12,24 R$ 61,50 
09 05 kg Prego com cabeça 19x36. R$ 11,99 R$ 59,95 
10 25 kg Prego com cabeça 22x54. R$ 13,66 R$ 341,50 
11 1.000 

unid 
Parafuso 6,1x75mm, auto-tarrachante, sextavado, cabeça 
chata. 

R$ 0,81 R$ 810,00 

12 125 unid. Parafuso 4,2x50mm philips, cabeça chata. R$ 0,27 R$ 33,75 
13 1.000 

unid. 
Parafuso 4,8x60mm philips, cabeça chata. R$ 0,29 R$ 290,00 

14 1.000 
unid. 

Parafuso 3,8x40mm philips, cabeça chata. R$ 0,20 R$ 200,00 

15 250 unid. Parafuso 4,8x75mm philips, cabeça chata. R$ 0,54 R$ 135,00 
16 500 unid. Parafuso 4,8x65mm philips, cabeça chata. R$ 0,55 R$ 275,00 
17 500 unid. Parafuso 4,5x20mm philips, cabeça chata. R$ 0,15 R$ 75,00 
18 500 unid. Parafuso 4,5x25mm philips, cabeça chata. R$ 0,17 R$ 85,00 
19 500 unid. Parafuso 4,5x30mm philips, cabeça chata. R$ 0,20 R$ 100,00 
20 125 unid. Parafuso 4,5x50mm philips, cabeça chata. R$ 0,25 R$ 31,25 
21 1.000 

unid. 
Bucha nº 8. R$ 0,15 R$ 150,00 

22 500 unid. Bucha nº 10. R$ 0,18 R$ 90,00 
23 1.000 

unid. 
Bucha nº 6. R$ 0,07 R$ 70,00 

24 25 unid. Bucha nº 12. R$ 0,26 R$ 6,50 
25 25 unid. Bucha de aço tipo parabolt nº 12. R$ 2,19 R$ 54,75 
26 250 unid. Rebite pop 3,2x12. R$ 0,17 R$ 42,50 
27 250 unid. Rebite pop 6,2x22. R$ 0,17 R$ 42,50 
28 250 unid. Rebite pop 4,8x30. R$ 0,20 R$ 50,00 
29 250 unid. Rebite pop 4,0x10. R$ 0,18 R$ 45,00 
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Valor Global do Lote: R$ 3.521,76 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 17/01/2019 
 
PROCESSO Nº 0111/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 151/18 
OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição de soluções específicas para atender todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. 
 
LOTE 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LITRO 
Acondicionado em frasco de 01 litro – Registro na 
Anvisa; Validade mínima de 24 meses. Contendo 
dados de identificação, nº lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente. 

374 
 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 
 

R$ 4,94 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.847,56 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 09 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

 

CLOREXIDINA 0,5%  ALCOOLICA - LITRO 
Solução de Digliconato de Clorexidina 0,5%. 
Frasco 1 litro. Validade mínima de 24 meses. 
Contendo dados  de identificação, n.º lote, 
procedência e responsável técnico. Frasco que 
garanta a integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais.  Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

396 
 
 
 
 
 
 
 

Lt 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 11,39 
 
 
 
 
 
 

R$ 4.510,44 
 
 
 
 
 
 

2 

CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE - LITRO 
Solução de Digliconato de Clorexidina 2% com 
tensoativos,. Frasco 1 litro. Validade mínima de 24 
meses. Contendo dados  de identificação, n.º lote,  
procedência e responsável técnico. Frasco que 
garanta a integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais.  Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

396 Lt R$ 14,80 R$ 5.860,80 

 
LOTE 21 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

GEL CONDUTOR PARA ECG 
Gel especialmente desenvolvido para uso como 
meio de contato para transmissão de impulsos 
elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo nos 
exames de eletrocardiograma, desfibriladores e 
bisturis elétricos. Produto com validade. Frasco de 
aproximadamente 100 gramas, contendo dados de 
identificação, nº do lote, procedência, responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

898 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1,39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.248,22 
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LOTE 23 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

GEL CONDUTOR INCOLOR – Galão 5 litros 
Gel especialmente recomendado para uso como 
meio de contato para transmissão ultrassônica, em 
aparelhos de ultrassonografia, ecógrafos e 
dopplers. Galão de 05 litros. Produto com validade, 
contendo dados de identificação, nº do lote, 
procedência e responsável técnico. Frasco que 
garanta a integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

14 Gl R$ 16,42 R$ 229,88 

 
LOTE 33 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

PVPI DEGERMANTE – FRASCO 1 LITRO 
À base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em 
solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um 
complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente. Frasco 1 litro. Validade mínima 
de 24 meses, contendo dados de identificação, nº 
do lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

212 Lt 

R$ 24,22 
 
 
 
 
 
 

R$ 5.134,64 
 
 
 
 
 
 

2 

PVPI TÓPICO – FRASCO 1 LITRO 
À base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em 
solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um 
complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente. Frasco 1 litro. Validade mínima 
de 24 meses, contendo dados de identificação, nº 
do lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

401 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lt 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 24,60 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 9.864,60 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura: 09/05/2018 Vigência: 08/05/2019 
 
PROCESSO Nº 0111/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 155/18 
OBJETO: Registro de Preços para  futura aquisição de soluções específicas para todas as Unidades 
de Saúde. 
DETENTORA: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA – EPP 
 
LOTE 08 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

ÁLCOOL GEL COM VÁLVULA – 500 ML 
Álcool em Gel, para As Mãos Sem Perfume, Sem 
Corante; Composto de 70% de Álcool Etílico; 
Frasco de aproximadamente 500 ml. Agentes 
Hidratantes, Emolientes; Indicado para Antissepsia 
Das Mãos; Acondicionado Em Frasco Com Válvula 
Pump e Trava de Segurança Contendo dados  de 

420 
 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 
 

R$ 10,46 
 
 
 
 
 
 

R$ 4.393,20 
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identificação, n.º lote, procedência e responsável 
técnico; Registro na  Anvisa; Validade Mínima do 
Produto de 24 Meses a Contar Da Data de 
Fabricação; Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais.  Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
LOTE 30 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - GALÃO 5 LITROS 
À base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo 
estabilizado (10.000 ppm), forma farmacêutica 
solução. Galão 5 litros. Validade mínima de 12 
meses, contendo dados de identificação, nº do lote, 
procedência e responsável técnico. Frasco que 
garanta a integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

1.090 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 17,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 19.271,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura: 09/05/2018 Vigência: 08/05/2019 
 
PROCESSO Nº 0111/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 154/18 
OBJETO: Registro de Preços para  futura aquisição de soluções específicas para todas as Unidades 
de Saúde. 
DETENTORA: JOSÉ HUMBERTO BOTERO – ME. 
 
LOTE 04 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un Valor Total 

1 

ÁLCOOL 70% - LITRO 
Álcool etílico hidratado na concentração de 70º 
INPM. Frasco 1litro. Validade mínima de 12 meses. 
Contendo dados  de identificação, n.º lote, 
procedência e responsável técnico. Frasco que 
garanta a integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa.  Apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente. 

6.197 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 7,02 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 43.502,94 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 10 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

CLOREXIDINA 0,5%  ALCOOLICA - LITRO 
Solução de Digliconato de Clorexidina 0,5%. 
Frasco 1 litro. Validade mínima de 24 meses. 
Contendo dados  de identificação, n.º lote, 
procedência e responsável técnico. Frasco que 
garanta a integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais.  Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

132 
 
 
 
 
 
 
 

Lt 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 16,29 
 
 
 
 

R$ 2.150,28 
 
 
 
 

2 
CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE - LITRO 
Solução de Digliconato de Clorexidina 2% com 
tensoativos,. Frasco 1 litro. Validade mínima de 24 
meses. Contendo dados  de identificação, n.º lote,  

132 
 
 
 

Lt 
 
 
 

R$ 16,71 
 
 
 

R$ 2.205,72 
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procedência e responsável técnico. Frasco que 
garanta a integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais.  Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
LOTE 14 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtd
e Un Valor Un Valor Total 

1 

DESINFETANTE BACTERICIDA PARA USO 
HOSPITALAR 
Desinfetante para superfícies fixas e artigos não 
críticos de hospitais. Produto com validade, 
contendo dados de identificação, nº do lote, 
procedência, responsável técnico. Frasco que 
garanta a integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. Galão 5 litros 

183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 128,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 23.424,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 15 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

DETERGENTE NEUTRO – Galão 5 litros 
Composto de tensoativos aniônicos, ideal para a 
limpeza de hospitais e casas de saúde, 
ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e 
postos de saúde. Podendo ser aplicado em 
mobília, artigos, pisos, paredes e instrumentação 
em geral. Sua aplicação segura pode ser em 
acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, 
porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, 
PVC e vinil. Produto com validade, contendo dados 
de identificação, nº do lote, procedência, 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente. 

1.116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 55,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 61.491,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura: 09/05/2018 Vigência: 08/05/2019 
 
PROCESSO Nº 0111/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 153/18 
OBJETO: Registro de Preços para  futura aquisição de soluções específicas para todas as Unidades 
de Saúde. 
DETENTORA: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME 
 
LOTE 03 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un Valor Total 

1 

ÁLCOOL 70% - LITRO 
Álcool etílico hidratado na concentração de 70º 
INPM. Frasco 1litro. Validade mínima de 12 meses. 
Contendo dados  de identificação, n.º lote, 
procedência e responsável técnico. Frasco que 
garanta a integridade do produto. Garantia contra 

18.593 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 

R$ 4,78 
 
 
 
 
 

R$ 88.874,54 
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defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa.  Apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
LOTE 06 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un Valor Total 

1 

ÁLCOOL GEL – 60 ML 
Álcool em Gel, para As Mãos; Sem Perfume, Sem 
Corante; Composto de 70% de Álcool Etílico; 
Agentes Hidratantes, Emolientes; Indicado para 
Antissepsia Das Mãos; Acondicionado Em Frasco 
aproximadamente 60 ml. Contendo dados  de 
identificação, n.º lote, procedência e responsável 
técnico. Registro na  Anvisa; Validade Mínima do 
Produto de 24 Meses a Contar Da Data de 
Fabricação; Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais.  Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

420 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 4,59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.927,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 07 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un Valor Total 

1 

ÁLCOOL GEL COM VÁLVULA – 500 ML 
Álcool em Gel, para As Mãos; Sem Perfume, Sem 
Corante; Composto de 70% de Álcool Etílico; 
Frasco de aproximadamente 500 ml. Agentes 
Hidratantes, Emolientes; Indicado para Antissepsia 
Das Mãos; Acondicionado Em Frasco Com Válvula 
Pump e Trava de Segurança Contendo dados  de 
identificação, n.º lote,  procedência e responsável 
técnico; Registro na  Anvisa; Validade Mínima do 
Produto de 24 Meses a Contar Da Data de 
Fabricação; Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais.  Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

1.260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 9,59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 12.083,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 17 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtd
e Un Valor Un Valor Total 

1 

DETERGENTE ENZIMÁTICO – Galão 5 litros 
Galão 5 litros – Validade mínima de 24 meses, 
contendo dados de identificação, nº do lote, 
procedência, responsável técnico. Frasco que 
garanta a integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

297 
 
 
 
 
 
 
 

GL 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 101,70 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 30.204,90 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 18 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtd
e Un Valor Un Valor Total 
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1 

DETERGENTE ENZIMÁTICO – Galão 5 litros 
Galão 5 litros – Validade mínima de 24 meses, 
contendo dados de identificação, nº do lote, 
procedência, responsável técnico. Frasco que 
garanta a integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

99 
 
 
 
 
 
 
 

GL 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 101,70 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 10.068,30 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 19 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

ENXAGUANTE BUCAL 
À base de Gluconato de Clorhexidina a 0,12%; 
Produto com validade, contendo dados de 
identificação, nº do lote, procedência, responsável 
técnico. Frasco com aproximadamente 1 litro. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 25,62 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 819,84 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 20 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

ENXAGUANTE BUCAL 
À base de Gluconato de Clorhexidina a 0,12%; 
Produto com validade, contendo dados de 
identificação, nº do lote, procedência, responsável 
técnico. Frasco com aproximadamente 1 litro. 
Frasco que garanta a integridade do produto. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 25,62 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 256,20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 22 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

GEL CONDUTOR PARA ECG 
Gel especialmente desenvolvido para uso como 
meio de contato para transmissão de impulsos 
elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo nos 
exames de eletrocardiograma, desfibriladores e 
bisturis elétricos. Produto com validade. Frasco de 
aproximadamente 100 gramas, contendo dados de 
identificação, nº do lote, procedência, responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

299 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 2,49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 744,51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 24 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
GEL CONDUTOR INCOLOR – Galão 5 litros 
Gel especialmente recomendado para uso como 
meio de contato para transmissão ultrassônica, em 

04 
 
 

GL 
 
 

R$ 26,54 
 
 

R$ 106,16 
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aparelhos de ultrassonografia, ecógrafos e 
dopplers. Galão de 05 litros. Produto com validade, 
contendo dados de identificação, nº do lote, 
procedência e responsável técnico. Frasco que 
garanta a integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 29 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - GALÃO 5 
LITROS 
À base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo 
estabilizado (10.000 ppm), forma farmacêutica 
solução. Galão 5 litros. Validade mínima de 12 
meses, contendo dados de identificação, nº do lote, 
procedência e responsável técnico. Frasco que 
garanta a integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

3.272 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 11,97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 39.165,84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 31 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor 
Total 

1 

PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA 
Creme adesivo e condutivo para exames de 
eletroencefalografia. Sedosa, branca, soft, emulsão 
cremosa hidrofílica, excelente estabilidade e 
desempenho, baixa perda de umidade. Não tóxica. 
Apresentação: Pote de aproximadamente 1 kg. 
Remoção: remove-se com água somente. Produto 
com validade, contendo dados de identificação, nº 
do lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 49,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 449,91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 32 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor 
Total 

1 

PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA 
Creme adesivo e condutivo para exames de 
eletroencefalografia. Sedosa, branca, soft, emulsão 
cremosa hidrofílica, excelente estabilidade e 
desempenho, baixa perda de umidade. Não tóxica. 
Apresentação: Pote de aproximadamente 1 kg. 
Remoção: remove-se com água somente. Produto 
com validade, contendo dados de identificação, nº 
do lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 

03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 49,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 149,97 
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Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
LOTE 38 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

VASELINA LÍQUIDA LITRO 
Vaselina líquida. Frasco 1 litro. Validade mínima de 
24 meses, contendo dados de identificação, nº do 
lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

420 
 
 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 35,35 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 14.847,00 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura: 09/05/2018 Vigência: 08/05/2019 
 
PROCESSO Nº 0111/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 152/18 
OBJETO: Registro de Preços para  futura aquisição de soluções específicas para todas as Unidades 
de Saúde. 
DETENTORA: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME 
 
LOTE 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

1 

ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LITRO 
Acondicionado em frasco de 01 litro – Registro na 
Anvisa; Validade mínima de 24 meses. Contendo 
dados de identificação, nº lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente. 

124 
 
 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 9,14 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.133,36 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 05 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

1 

ÁLCOOL GEL – 60 ML 
Álcool em Gel, para As Mãos; Sem Perfume, Sem 
Corante; Composto de 70% de Álcool Etílico; 
Agentes Hidratantes, Emolientes; Indicado para 
Antissepsia Das Mãos; Acondicionado Em Frasco 
aproximadamente 60 ml. Contendo dados  de 
identificação, n.º lote, procedência e responsável 
técnico. Registro na  Anvisa; Validade Mínima do 
Produto de 24 Meses a Contar Da Data de 
Fabricação; Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais.  Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

1.260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 2,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 2.696,40 
 
 
 
 
 

 
LOTE 11 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

CREME PARA CABELO – Galão 5 litros 
Condicionador; cabelos de todos os tipos; uso 
adultos; validade mínima de 1 ano a contar da data 
de entrega; produto com validade, contendo dados 
de identificação, nº do lote, procedência, 

09 
 
 
 
 

GL 
 
 
 
 

R$ 58,66 
 
 
 
 

R$ 527,94 
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responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
LOTE 12 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

CREME PARA CABELO – Galão 5 litros 
Condicionador; cabelos de todos os tipos; uso 
adultos; validade mínima de 1 ano a contar da data 
de entrega; produto com validade, contendo dados 
de identificação, nº do lote, procedência, 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente. 

03 
 
 
 
 
 
 
 
 

GL 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 58,66 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 175,98 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 13 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

DESINFETANTE BACTERICIDA PARA USO 
HOSPITALAR 
Desinfetante para superfícies fixas e artigos não 
críticos de hospitais. Produto com validade, 
contendo dados de identificação, nº do lote, 
procedência, responsável técnico. Frasco que 
garanta a integridade do produto. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. Galão 5 litros. 

549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 41,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 22.948,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 16 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

DETERGENTE NEUTRO – Galão 5 litros 
Composto de tensoativos aniônicos, ideal para a 
limpeza de hospitais e casas de saúde, 
ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e 
postos de saúde. Podendo ser aplicado em 
mobília, artigos, pisos, paredes e instrumentação 
em geral. Sua aplicação segura pode ser em 
acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, 
porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, 
PVC e vinil. Produto com validade, contendo dados 
de identificação, nº do lote, procedência, 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente. 

372 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 53,49 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 19.898,28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 25 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
GLICERINA LÍQUIDA LITRO 
Glicerina líquida; frasco 1 litro. Validade mínima de 
24 meses, contendo dados de identificação, nº do 

203 
 
 

Frs 
 
 

R$ 24,09 
 
 

R$ 4.890,27 
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lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
LOTE 26 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

GLICERINA LÍQUIDA LITRO 
Glicerina líquida; frasco 1 litro. Validade mínima de 
24 meses, contendo dados de identificação, nº do 
lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

67 
 
 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 24,09 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.614,03 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 27 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

LÍQUIDO DE DAKLIN – HIPOCLORITO DE 
SÓDIO 0,5% USO ODONTOLÓGICO 
Indicado como antisséptico local, para curativo de 
feridas e úlceras; utilizado em odontologia na 
irrigação de canais desvitalizados. Validade mínima 
de 02 anos, contendo dados de identificação, nº do 
lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 5,61 R$ 151,47 

 
LOTE 28 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

LÍQUIDO DE DAKLIN – HIPOCLORITO DE 
SÓDIO 0,5% USO ODONTOLÓGICO 
Indicado como antisséptico local, para curativo de 
feridas e úlceras; utilizado em odontologia na 
irrigação de canais desvitalizados. Validade mínima 
de 02 anos, contendo dados de identificação, nº do 
lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 5,61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 50,49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 34 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

PVPI DEGERMANTE – FRASCO 1 LITRO 
À base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em 
solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um 
complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente. Frasco 1 litro. Validade mínima 
de 24 meses, contendo dados de identificação, nº 

70 
 
 
 
 
 

Lt 
 
 
 
 
 

R$ 29,12 
 
 
 
 
 

R$ 2.038,40 
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do lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 

PVPI TÓPICO – FRASCO 1 LITRO 
À base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em 
solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um 
complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente. Frasco 1 litro. Validade mínima 
de 24 meses, contendo dados de identificação, nº 
do lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 30,26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 4.024,58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 35 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

SABONETE CREMOSO NEUTRO – Galão 5 litros 
Sabonete cremoso; neutro; suave (ph entre 7,0 a 
8,0); para higiene das mãos. Validade mínima de 
24 meses, contendo dados de identificação, nº do 
lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

1.260 
 
 
 
 
 
 
 
 

GL 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 24,75 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 31.185,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 36 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

SABONETE CREMOSO NEUTRO – Galão 5 litros 
Sabonete cremoso; neutro; suave (ph entre 7,0 a 
8,0); para higiene das mãos. Validade mínima de 
24 meses, contendo dados de identificação, nº do 
lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

420 
 
 
 
 
 
 
 
 

GL 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 24,75 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 10.395,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 37 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

VASELINA LÍQUIDA LITRO 
Vaselina líquida. Frasco 1 litro. Validade mínima de 
24 meses, contendo dados de identificação, nº do 
lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

1.260 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 24,17 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 30.454,20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 39 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

SHAMPOO NEUTRO – Galão 5 litros 
Shampoo; tipo neutro, composto de 
cocoamidopropil betaína, glicerina, edta, água 
deionizada; uso adulto; para cabelos normais; sem 
álcool; com PH balanceado. Validade mínima de 1 
ano a contar da data de entrega. Produto com 
validade, contendo dados de identificação, nº do 
lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 55,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 495,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 40 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

SHAMPOO NEUTRO – Galão 5 litros 
Shampoo; tipo neutro, composto de 
cocoamidopropil betaína, glicerina, edta, água 
deionizada; uso adulto; para cabelos normais; sem 
álcool; com PH balanceado. Validade mínima de 1 
ano a contar da data de entrega. Produto com 
validade, contendo dados de identificação, nº do 
lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 55,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 165,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura: 09/05/2018 Vigência: 08/05/2019 
 
PROCESSO Nº 0112/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 132/18 
OBJETO: Registro de Preços para  futura aquisição de máscaras facial e nasal de silicone para atender 
pacientes da CASE 
DETENTORA:  SANIMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 
 

Ite
m DESCRIÇÃO Qtd Un Marca Valor 

Un 
Valor 
total  

1 Máscara Facial Comfortgel Blue Full – 
Tamanho M 05 un Respironic

s 719,60 3.598,00 

2 Máscara Nasal de Silicone – Tamanho P 10 un BMC 429,90 4.299,00 
3 Máscara Nasal de Silicone – Tamanho M 10 un BMC 404,93 4.049,30 
4 Máscara Nasal de Silicone – Tamanho G 10 un BMC 404,93 4.049,30 
5 Máscara Facial de Silicone – Tamanho P 10 un BMC 766,60 7.666,00 
6 Máscara Facial de Silicone – Tamanho M 10 un BMC 719,93 7.199,30 
7 Máscara Facial de Silicone – Tamanho G 10 un BMC 719,93 7.199,30 
8 Filtro para CPAP – com 02 un 05 pct BMC 48,19 240,95 

9 Kit CPAP Automático com Umidificador 10 un BMC 2.706,8
7 

27.068,7
0 

Assinatura: 26/04/2018 Vigência: 25/04/2019 
 
PROCESSO Nº 0113/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 175/18 
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OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Equipamentos Diversos para o SAMU. 
DETENTORA:  CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP. 
 
Lote 01  

Ite
m DESCRIÇÃO Qtd Un Marca Valor 

Un 
Valor 
total  

01 
Laringoscópio Adulto com lâminas 
retas e curvas 
Lâminas número 1, 2, 3, 4, 5 

02 kit 

JG Moriya/M.A. 
Arain & Brothers 

PVT Ltd 
Paquistão/Conven

c 

512,10 1.024,2
0 

02 
Laringoscópio Infantil com lâminas 
retas e curvas 
Lâminas número 0, 1, 2 

02  kit 

JG Moriya/M.A. 
Arain & Brothers 

PVT Ltd 
Paquistão/Conven

c 

337,90 675,80 

Assinatura: 23/05/2018 Vigência: 22/05/2019 
 
PROCESSO Nº 0113/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 177/18 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Equipamentos Diversos para o SAMU. 
DETENTORA:  PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI – ME 
 
Lote 02 

Ite
m DESCRIÇÃO Qtd Un Marca Valor Un Valor total  

01 
Tesoura Cirúrgica 15 cm reta 
Produto confeccionado em aço Inoxidável 
– Embalagem plástica individual – 15 cm 
– reta – Ponta Romba Romba 

10 un Golgran 21,84 218,40 

02 
Pinça Kelly Reta  
Produto confeccionado em aço inoxidável 
– 14 cm - Autoclavável 

10 un ABC 22,62 226,20 

03 

Pinça Kelly Curva 
Produto confeccionado em aço inoxidável 
AISI – 420 Embalagem plástica 
individual, constando os dados de 
identificação, procedência e 
rastreabilidade. 

10 un ABC 30,18 301,80 

04 
Porta Agulha para Fio de Aço – 16 cm 
Material confeccionado em Aço Inox. 
Material Autoclavável. Instrumento 
Cirúrgico não articulado – Não Cortante 

10 un Golgran 71,90 719,00 

05 

Pinça Anatômica – 16 cm 
Pinça dissecção anatômica, 
confeccionada em aço inox, embalada 
individualmente em plástico, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência. 

10 un ABC 15,98 159,80 

06 
Tesoura Lister 20 cm para Bandagens 
– Profissional 
Instrumental fabricado em aço inoxidável 
de alta qualidade 

10 un ABC 71,57 715,70 
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Lote 03 
Ite
m DESCRIÇÃO Qtd Un Marca Valor Un Valor total  

01 

Lanterna para avaliação pupilar 
Lâmpada LED premium super brilhante 
Luz LED focalizada 
Corpo de metal de alta resistência 
Clips de segurança de metal para fixar no 
bolso ou na pasta 
Interruptor emborrachado na parte 
superior 
Acompanha 02 pilhas 

30 un Romed 26,49 794,70 

Assinatura: 23/05/2018 Vigência: 22/05/2019 
 
PROCESSO Nº 0113/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 176/18 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Equipamentos Diversos para o SAMU. 
DETENTORA:  SANIMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME 
 
Lote 06 

Ite
m DESCRIÇÃO Qtd Un Marca Valor Un Valor total  

01 

Bateria para DEA  (desfibrilador 
automático externo) 
Bateria DL 123 Lithium, 3v, CR 123ª, 
Bateria para AED PLUS – pacote com 10 
unidades 

10 pct Duracell 309,80 3.098,00 

Assinatura: 23/05/2018 Vigência: 22/05/2019 
 
PROCESSO Nº 0149/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 159/18 
OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição de Baterias para os veículos da Frota Municipal. 
DETENTORA:  RONALDO MILANI & CIA LTDA – EPP 
 
LOTE 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor un Valor Total 

1 Bateria sem manutenção de 180 AMP, sem 
base de troca 15 Un R$ 946,71 R$ 14.200,65 

2 Bateria sem manutenção de 150 AMP, sem 
base de troca 45 Un R$ 891,27 R$ 40.107,15 

3 Bateria sem manutenção de 100 AMP, sem 
base de troca 30 Un R$ 607,25 R$ 18.217,50 

4 Bateria sem manutenção de 70 AMP, sem base 
de troca 11 Un R$ 438,06 R$ 4.818,66 

5 Bateria sem manutenção de 60 AMP, sem base 
de troca 68 Un R$ 338,53 R$ 23.020,04 

6 Bateria sem manutenção de 90 AMP, caixa 
baixa, sem base de troca 09 Un R$ 732,52 R$ 6.592,68 

 
LOTE 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 

1 Bateria sem manutenção de 180 AMP, sem 
base de troca 05 Un R$ 946,71 R$ 4.733,55 
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2 Bateria sem manutenção de 150 AMP, sem 
base de troca 15 Un R$ 891,27 R$ 13.369,05 

3 Bateria sem manutenção de 100 AMP, sem 
base de troca 10 Un R$ 607,25 R$ 6.072,50 

4 Bateria sem manutenção de 70 AMP, sem base 
de troca 03 Un R$ 438,06 R$ 1.314,18 

5 Bateria sem manutenção de 60 AMP, sem base 
de troca 22 Un R$ 338,53 R$ 7.447,66 

6 Bateria sem manutenção de 90 AMP, caixa 
baixa, sem base de troca 03 Un R$ 732,52 R$ 2.197,56 

Assinatura: 14/05/2018 Vigência: 13/05/2019 
 
PROCESSO Nº 0192/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 233/18 
OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos para atender os pacientes 
cadastrados do Ambulatório DST/AIDS. 
DETENTORA:  AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – EPP 
 
ITEM 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 ACICLOVIR 200 MG 3.750 comp 0,65 2.437,50 

 
ITEM 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 ACICLOVIR 200 MG 1.250 comp 0,65 812,50 

 
ITEM 05 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 BETAMETASONA, DIPROPIONATO 0,5 MG/G + 
CETOCONAZOL 20 - Pomada 90 

Bisna
ga 

30 g 
20,96 1.886,40 

 
ITEM 06 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 BETAMETASONA, DIPROPIONATO 0,5 MG/G + 
CETOCONAZOL 20 - Pomada 30 

Bisnag
a 

30 g 
20,96 628,80 

 
ITEM 07 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 
BETAMETASONA, VALERATO 0,5 MG/G + 
GENTAMICINA 1 MG/G + CLIOQUINOL 10 MG/G + 
TOLNAFTATO 10 MG/G - Pomada 

150 
Bisna

ga 
20 g 

27,96 4.194,00 

 
ITEM 08 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 
BETAMETASONA, VALERATO 0,5 MG/G + 
GENTAMICINA 1 MG/G + CLIOQUINOL 10 MG/G + 
TOLNAFTATO 10 MG/G - Pomada 

50 
Bisna

ga 
20 g 

27,96 1.398,00 

 
ITEM 09 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG 1.800 comp 3,07 5.526,00 

 
ITEM 11 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 CLINDAMICINA. CLORIDRATO 300 MG 1.620 cáp 3,16 5.119,20 

 
ITEM 12 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 CLINDAMICINA. CLORIDRATO 300 MG 540 cáp 3,16 1.706,40 

 
ITEM 17 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 DOXICICLINA, CLORIDRATO 100 MG 750 comp 2,07 1.552,50 

 
ITEM 21 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 IMIQUIMODE  50 MG/G – creme   180 sachê 13,26 2.386,80 

 
ITEM 22 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 IMIQUIMODE  50 MG/G - creme 60 sachê 13,26 795,60 

 
ITEM 24 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 ITRACONAZOL 100 MG 300 cáp 1,50 450,00 

 
ITEM 26 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Valor 
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un Total 

1 LEVOFLOXACINO 500 MG 150 comp 7,32 1.098,00 

ITEM 27 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI/G – 
pomada dermatológica 150 

Bisna
ga 

15 g 
14,77 2.215,50 

 
ITEM 33 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 
TIAMINA, CLORIDRATO 100 MG/ML + PIRIDOXINA, 
CLORIDRATO 100 MG/ML + CIANOCOBALAMINA 
5000 MCG/ML – solução injetável (IM)  

180 
Ampol

a 
2 ml 

14,01 2.521,80 

 
ITEM 34 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 
TIAMINA, CLORIDRATO 100 MG/ML + PIRIDOXINA, 
CLORIDRATO 100 MG/ML + CIANOCOBALAMINA 
5000 MCG/ML – solução injetável (IM)  

60 
Ampol

a 
2 ml 

14,01 840,60 

Assinatura: 20/06/2018 Vigência: 19/06/2019 
 
PROCESSO Nº 0192/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 234/18 
OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos para atender os pacientes 
cadastrados do Ambulatório DST/AIDS. 
DETENTORA:   EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP 
 
ITEM 03 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

1 AZITROMICINA 500 MG 1.800 comp 10,65 19.170,00 

 
ITEM 04 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

1 AZITROMICINA 500 MG 600 comp 10,65 6.390,00 

 
ITEM 18 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 DOXICICLINA, CLORIDRATO 100 MG 250 comp 1,76 440,00 

 
ITEM 19 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 
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1 FLUCONAZOL 150 MG 1.200 cáp 2,47 2.964,00 

 
ITEM 20 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 FLUCONAZOL 150 MG 400 cáp 2,47 988,00 

 
ITEM 23 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 ITRACONAZOL 100 MG 900 cáp 4,62 4.158,00 

 
ITEM 25 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 LEVOFLOXACINO 500 MG 450 comp 1,57 706,50 

 
ITEM 28 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

1 NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI/G – 
pomada dermatológica 50 

Bisna
ga 

15 g 
3,00 150,00 

Assinatura: 20/06/2018 Vigência: 19/06/2019 
 
PROCESSO Nº 0192/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 235/18 
OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos para atender os pacientes 
cadastrados do Ambulatório DST/AIDS. 
DETENTORA: SANI MEDICAMENTOS EIRELI – EPP 
 
ITEM 10 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

1 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG 600 comp 2,98 1.788,00 

Assinatura: 20/06/2018 Vigência: 19/06/2019 
 
PROCESSO Nº 273/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 408/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 
 
LOTE 07  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 
ATADURA DE RAYON NÃO ESTÉRIL – ROLO – 
7,5cmx5m 
Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon. Livre 

609 Rol 5,52 3.361,68 
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de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas. Atóxica 
e apirogênico. Indicado para  curativos ou onde 
necessite de alta absorção e baixa aderência tecidual. 
Como no caso de curativos para queimaduras. Rolo 
da atadura com 5 metros em embalagem não estéril. 
Produto com validade. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

 
LOTE 09  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

BISTURI DESCARTÁVEL COM CABO PLÁSTICO 
TAMANHO Nº 11 
Bisturi descartável com cabo plástico, resistente, com 
ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de 
aço inox de superior qualidade isenta de manchas, 
rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor 
plástico para a lâmina, embalado individualmente em 
blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade 
do produto ate o momento do uso. Validade mínima 
de 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  Registro na Anvisa. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual vigente . 

1.919 Un 3,10 5.948,90 

02 

BISTURI DESCARTÁVEL COM CABO PLÁSTICO 
TAMANHO Nº 15 
Bisturi descartável com cabo plástico, resistente, com 
ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de 
aço inox de superior qualidade isenta de manchas, 
rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor 
plástico para a lâmina, embalado individualmente em 
blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade 
do produto ate o momento do uso. Validade mínima 
de 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  Registro na Anvisa. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual vigente . 

1.907 Un 2,88 5.492,16 

03 

BISTURI DESCARTÁVEL COM CABO PLÁSTICO 
TAMANHO Nº 22 
Bisturi descartável com cabo plástico, resistente, com 
ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de 
aço inox de superior qualidade isenta de manchas, 
rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor 
plástico para a lâmina, embalado individualmente em 
blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade 
do produto ate o momento do uso. Validade mínima 
de 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  Registro na Anvisa. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual vigente . 

1.777 Un 2,84 5.046,68 

 
LOTE 15  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 
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01 

COLETOR DE URINA INFANTIL ADESIVO UNISSEX                      
Coletor de urina adesivo Infantil com recorte, com fita 
adesiva dupla face, hipoalérgico , embalado 
individualmente ,resistente e que não desprende do 
produto , com selagem de alta resistência nas bordas 
para evitar vazamentos .  
 Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

7.500 Un 0,24 1.800,00 

 
LOTE 23  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

ESPÉCULO  VAGINAL  DESCARTÁVEL  NAO 
ESTERIL   EMBALADOS INDIVIDUALMENTE     - 
TAMANHO P 
Produzido em poliestireno cristal, permite excelente 
transparência e transmissão luminosa.  Valvas 
anatômicas de contornos lisos e regulares, 
semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. 
Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado 
em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e 
indeformável.  
O espéculo vaginal descartável tem como finalidade 
manter as paredes vaginais afastadas facilitando a 
visualização do colo do útero para o exame 
ginecológico, colposcópico e coleta de material para 
exames citológicos , favorecendo um exame indolor, 
termicamente confortável e o fato de ser descartável, 
elimina o risco de contaminação cruzada entre 
pacientes.  
Embalagem em envelope de papel grau cirúrgico com 
filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE) 
Óxido de etileno.  
Validade mínima de 03 anos após esterilização . 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

14.823 Un 0,87 12.896,01 

02 

ESPÉCULO  VAGINAL  DESCARTÁVEL  NAO 
ESTERIL   EMBALADOS INDIVIDUALMENTE     - 
TAMANHO M 
Produzido em poliestireno cristal, permite excelente 
transparência e transmissão luminosa.  Valvas 
anatômicas de contornos lisos e regulares, 
semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. 
Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado 
em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e 
indeformável.  
O espéculo vaginal descartável tem como finalidade 
manter as paredes vaginais afastadas facilitando a 
visualização do colo do útero para o exame 
ginecológico, colposcópico e coleta de material para 
exames citológicos , favorecendo um exame indolor, 

14.823 Un 0,91 13.488,93 
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termicamente confortável e o fato de ser descartável, 
elimina o risco de contaminação cruzada entre 
pacientes.  
Embalagem em envelope de papel grau cirúrgico com 
filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE) 
Óxido de etileno.  
Validade mínima de 03 anos após esterilização . 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

 
LOTE 29  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

HASTES FLEXÍVEIS – CX 75 UN 
Devem possuir pontas de algodão com tratamento 
antigerme, tornando-as livres de impurezas. Não se 
desprendem e não soltam fiapos. São apresentadas 
em cartucho de papel cartão com 75 unidades. 
Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

204 Cx 0,90 183,60 

 
LOTE 41  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

MASCARA  CIRÚRGICA DESCARTÁVEL  COM 
ELÁSTICO  
Indicada para proteção contra respingos de saliva e 
contaminação bacteriana durante procedimentos 
odontológicos.  
 Possui tripla camada com um filtro que proporciona 
eficiência de filtração bacteriana maior que 95%.  
Solda por ultrassom.   Com clip nasal.  Cor branca.  
Com elástico com fixação auricular . 
Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.   

1.584 Cx 4,96 7.856,64 

02 

MÁSCARA SEMI FACIAL PFF2/95  
Indicada para proteção ao bacilo da tuberculose; 
manipulação de hipoclorito e no preparo de 
quimioterápicos. Filtro para particulados: classe PFF-2 
, eficiência mínima de filtragem de 94% , BFE > 99% 
(Eficiência de Filtração Bacteriológica) . Cor branca 
,tamanho regular , formato concha . 
Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na Anvisa . 
Conter : CA  ATIVO e  Lote impressos no produto 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação  atual vigente. 

1.583 Un 1,98 3.134,34 
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LOTE 43  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO                             
Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.    

20 Cx 37,50 750,00 

 
LOTE 51  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

SONDA DE FOLEY  2 VIAS  - N.º 10 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

414 Un 3,65 1.511,10 

02 

SONDA DE FOLEY  2 VIAS- N.º 12 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

414 Un 

2,93 
 
 
 
 
 
 
 

1.213,02 
 
 
 
 
 
 
 

03 

SONDA DE FOLEY  2 VIAS – N.º 14 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

1.278 Un 2,93 3.744,54 

04 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 16 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

2.358 Un 2,93 6.908,94 
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05 

SONDA DE FOLEY  2 VIAS – N.º 18 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

2.358 Un 2,93 6.908,94 

06 

SONDA DE FOLEY  2 VIAS – N.º 20 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

1.278 Un 2,93 3.744,54 

07 

SONDA DE FOLEY  2 VIAS – N.º 22 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

846 Un 2,93 2.478,78 

08 

SONDA DE FOLEY  2 VIAS – N.º 24 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

846 Un 2,94 2.487,24 

 
LOTE 53  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

SONDA DE FOLEY  3 VIAS N.º  16 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

414 Un 3,62 1.498,68 
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02 

SONDA DE FOLEY  3 VIAS N.º  18 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

414 Un 3,62 1.498,68 

03 

SONDA DE FOLEY  3 VIAS N.º 20 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

414 Un 3,62 1.498,68 

04 

SONDA DE FOLEY  3 VIAS N.º  22 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

414 Un 3,62 1.498,68 

05 

SONDA DE FOLEY  3 VIAS N.º  24 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

414 Un 3,63 1.502,82 

 
LOTE 55  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.º 06 
Sonda Nasogástrica curta, Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 34 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 

1.674 Un 
0,45 
 
 

753,30 
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fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

02 

SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.º 08 
Sonda Nasogástrica curta, Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 34 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

1.674 Un 0,48 803,52 

03 

SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.º 10 
Sonda Nasogástrica curta, Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 34 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

1.674 Un 0,49 820,26 

04 

SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.º 12 
Sonda Nasogástrica curta, Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 34 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

1.674 Un 0,49 820,26 

 
LOTE 59  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

SONDA RETAL N.º 16   
Sonda Retal; Confeccionada Em PVC Atoxica ; 
Flexível, Transparente ; Atóxica Com mínimo de 35 
Cm ; Extremidade Distal Com Conector ; Extremidade 
Proximal Arredondada, Isenta de Rebarbas, Com 
Orifício Central e Lateral Aberto ; Siliconizada ; Estéril 
; Embalado Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica  

315 Un 0,55 173,25 
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Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

02 

SONDA RETAL N.º 28   
Sonda Retal; Confeccionada Em PVC Atoxica ; 
Flexível, Transparente ; Atóxica Com mínimo de 35 
Cm ; Extremidade Distal Com Conector ; Extremidade 
Proximal Arredondada, Isenta de Rebarbas, Com 
Orifício Central e Lateral Aberto ; Siliconizada ; Estéril 
; Embalado Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica  
Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

315 Un 0,84 264,00 

03 

SONDA RETAL N.º 30 
Sonda Retal; Confeccionada Em PVC Atoxica ; 
Flexível, Transparente ; Atóxica Com mínimo de 35 
Cm ; Extremidade Distal Com Conector ; Extremidade 
Proximal Arredondada, Isenta de Rebarbas, Com 
Orifício Central e Lateral Aberto ; Siliconizada ; Estéril 
; Embalado Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica  
Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

315 Un 0,90 283,50 

04 

SONDA RETAL N.º 32  
Sonda Retal; Confeccionada Em PVC Atoxica ; 
Flexível, Transparente ; Atóxica Com mínimo de 35 
Cm ; Extremidade Distal Com Conector ; Extremidade 
Proximal Arredondada, Isenta de Rebarbas, Com 
Orifício Central e Lateral Aberto ; Siliconizada ; Estéril 
; Embalado Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica  
Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

315 Un 0,96 302,40 

 
LOTE 69  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO DEDO -  
Tamanho 12 x 180 mm – Pacote com 12 unidades . 
Confeccionada em alumínio com pontas 
arredondadas e espuma. 
Indicada para imobilização provisória de membros 
quando em casos de fraturas ou entorses. 
Produto não estéril.  
Produto com validade.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.   
Registro na Anvisa .  

33 pct 4,94 163,02 
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Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente . 

02 

TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO DEDO -  
Tamanho 16 x 180 mm – Pacote com 12 unidades . 
Confeccionada em alumínio com pontas 
arredondadas e espuma. 
Indicada para imobilização provisória de membros 
quando em casos de fraturas ou entorses. 
Produto não estéril.  
Produto com validade.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.   
Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente . 

33 pct 6,53 215,49 

03 

TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO DEDO -  
Tamanho 19 x 180 mm – Pacote com 12 unidades . 
Confeccionada em alumínio com pontas 
arredondadas e espuma. 
Indicada para imobilização provisória de membros 
quando em casos de fraturas ou entorses. 
Produto não estéril.  
Produto com validade.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.   
Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente . 

33 pct 9,26 305,58 

04 

TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO DEDO -  
Tamanho 26 x 180 mm – Pacote com 12 unidades . 
Confeccionada em alumínio com pontas 
arredondadas e espuma. 
Indicada para imobilização provisória de membros 
quando em casos de fraturas ou entorses. 
Produto não estéril.  
Produto com validade.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.   
Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente . 

35 pct 10,37 362,95 

 
LOTE 71  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO PP 
Tala para imobilizar membros, Composta de EVA; do 
Tipo Moldável em Aramado de Aço Maleável; Com 
Revestimento em Material Impermeável Resistente ao 
Álcool, Sabão e Cloro; Medida aproximada de 30 cm. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

279 Un 9,76 2.723,04 

02 
TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO P 
Tala para imobilizar membros, Composta de EVA; do 
Tipo Moldável em Aramado de Aço Maleável; Com 
Revestimento em Material Impermeável Resistente ao 

279 Un 11,16 3.113,64 
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Álcool, Sabão e Cloro; Medida aproximada de 53 cm. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

03 

TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO M 
Tala para imobilizar membros, Composta de EVA; do 
Tipo Moldável em Aramado de Aço Maleável; Com 
Revestimento em Material Impermeável Resistente ao 
Álcool, Sabão e Cloro; Medida aproximada de 63 cm. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

279 Un 12,24 3.414,96 

04 

TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO G 
Tala para imobilizar membros, Composta de EVA; do 
Tipo Moldável em Aramado de Aço Maleável; Com 
Revestimento em Material Impermeável Resistente ao 
Álcool, Sabão e Cloro; Medida aproximada de 86 cm. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

279 Un 13,39 3.735,81 

 
LOTE 81  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

FRASCO PARA ADMINISTRAÇÃO DE 
ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML  
Sua tampa possui membrana perfurável para 
adaptação aos equipos de alimentação enteral, 
quando o usuário estiver em uso de bomba de 
infusão.  Frasco de 300ml, graduado com escala de 
50 ml;  Possui dispositivo para fixação em suporte de 
soro; Tampa rosqueável com lacre e adaptador  para 
equipo de infusão;  Em PVC atóxico; Acompanha 
Etiqueta para preenchimento dos dados do usuário e 
da administração.  
Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação  atual vigente. 

81.30
0 Un 0,72 58.536,00 

02 

EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL COM 
FILTRO DE AR DE 150 CM  
Com protetor da ponta perfurante que mantém a 
esterilidade da ponta perfurante e do interior do 
equipo. Ponta perfurante para adaptação do equipo 
aos frascos, bolsas ou ampolas plásticas.  
Com filtro de ar , que assegura que todo ar admitido 
no frasco passe através do mesmo e que o fluxo do 
líquido não seja significantemente reduzido, 
dispositivo Microgotejador , câmara de gotejamento 
flexível em material atóxico. Permite a visualização da 
solução e do processo de gotejamento. Filtro de 
partícula assegurar que toda solução admitida na 
câmara de gotejamento seja filtrado. Regulador de 

22.50
0 Un 0,95 21.375,00 
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fluxo Clamp e rolete que permite controle preciso do 
gotejamento, sendo capaz de suportar uso contínuo 
sem danificar o tubo. 
Tubo flexível confeccionado em PVC flexível, atóxico 
e transparente. Prazo de validade: no mínimo de 2 
anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação  atual vigente. 

LOTE 85  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO PP 
Tala para imobilizar membros, confeccionada em 
espuma de poliuretano flexível;  
Espuma de poliuretano semi-rígida;  Arame 
galvanizado. Medida aproximada 30 cm . Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente. 

279 Un 6,17 1.721,43 

02 

TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO P 
Tala para imobilizar membros, confeccionada em 
espuma de poliuretano flexível;  
Espuma de poliuretano semi-rígida;  Arame 
galvanizado. Medida aproximada 30 cm . Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente. 

279 Un 9,35 2.608,65 

03 

TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO M 
Tala para imobilizar membros, confeccionada em 
espuma de poliuretano flexível;  
Espuma de poliuretano semi-rígida;  Arame 
galvanizado. Medida aproximada 30 cm . Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente. 

279 Un 12,52 3.493,08 

04 

TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO G 
Tala para imobilizar membros, confeccionada em 
espuma de poliuretano flexível;  
Espuma de poliuretano semi-rígida;  Arame 
galvanizado. Medida aproximada 30 cm . Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente. 

279 Un 16,70 4.659,30 

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019 
 
PROCESSO Nº 273/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 412/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 
 
LOTE 17  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Valor Total 
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un 

01 

COMPRESSA DE GAZE 10 CM X 10 CM 13 FIOS 
ESTÉRIL – PACOTE COM 10 UNIDADES .                                                             
São confeccionadas com fios 100% algodão em 
tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com 
dimensão de 10 x 10 cm quando fechadas e 20 x 40 
cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e 
isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, 
corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também 
inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por 
irradiação gama ou por óxido de etileno. Validade de 
no mínimo de 3 anos .  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

37.500 pct 1,20 45.000,00 

02 

COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 CM  x 7,5 
CM 13 FIOS – PACOTE COM  500 UNI .                                                                        
São confeccionadas em fios 100% algodão em tecido 
tipo tela, densidade: 13 fios por cm2; com 8 camadas 
e 5 dobras; Dimensões: Fechada - 7,5 cm x 7,5 cm; 
Cor: branca ., São alvejadas, purificadas e isentas de 
impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes 
corretivos, alvejantes ópticos. São dobradas para 
dentro em toda a sua extensão para evitar o 
esfiamento.  Indicação : As Compressas de Gaze 
Hidrófila são indicadas para absorção de sangue e 
exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral 
e anti-sepsia da pele e/ ou mucosas para 
procedimentos invasivos. São utilizadas também para 
confecção de gazes vaselinadas e furacinadas e de 
torundas (pipocas) para uso em cirurgias. Pacote com 
500 uni. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.                          

5.229 pct 18,75 98.043,75 

03 

COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA GRANDE 
PARA CURATIVO ESTÉRIL TAMANHO 10 CM X 15 – 
EMBALAGEM COM 1 UNIDADE 
Compressa de gaze Algodona 10x15 cm estéril. É 
constituída por uma camada de papel absorvente 
recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, com 
envoltório de tecido de gaze 13 fios. Indicado para 
tratamento de feridas altamente exsudativas e para 
cobertura de incisões pós-operatórias, principalmente 
em grandes cirurgias. Validade de no mínimo 3 anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.         

4.181 pct 1,08 4.515,48 

 
LOTE 21  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 EQUIPO MACROGOTAS COM CÂMARA FLEXÍVEL 
E  INJETOR LATERAL  1,50 CM .  67.500 Un 0,89 60.075,00 
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Para soluções parenterais indicado para fluidoterapia, 
por meio de gravidade . 
Tubo em PVC com 150 cm , transparente e flexível . 
Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de 
solução com tampa protetora , 
Câmara de gotejamento flexível com entrada de ar 
filtrado ;  filtro de Partícula; 
Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete;  
Conexão luer para dispositivo de acesso venoso. 
Injetor lateral em Y , isento de látex, com plataforma 
de proteção para dedos e corta fluxo . 
Filtro de ar hidrófobo bacteriológico e filtro de ar distal 
bacteriológico para preenchimento em sistema 
fechado, embalados individualmente . 
Validade mínima de 03 anos após esterilização . 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

 
LOTE 63  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

TORNEIRA 3 VIAS Torneira de 3 Vias Descartável; 
Confeccionada Em Policarbonato,  atóxica e 
apirogênica , estéril , Corpo Translucido Manopla 
Giratória Com Giro de 360º e Indicação de Fluxo; 
Encaixe Porção Proximal Luer Lock Macho Rotativo e 
Na Porção Distal Luer Lock Femea; Com Tampa 
Protetora; Peca Única, embalado Em Material Que 
Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o 
Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; 
Produto com validade , o Produto Deve Atender a 
Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com 
Legislação Vigente Atual;  Registro na Anvisa.  

22.500 Un 0,53 11.925,00 

 
LOTE 67  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO.                                           
Confeccionado em não-tecido , 100% prolipopileno 
utilizando sondagem eletrônica por ultra som, 
hipoalergênicas, possuem elástico revestido,  na cor 
branca,  disponíveis em pacotes com 100 unidades.                                                                                       
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.   
Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente . 

265 pct 4,60 1.219,00 

 
LOTE 79  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 ALGODÃO HIDRÓFILO – ROLO 500 GRS.  
Confeccionado com fibras 100% algodão.  1.475 rolo 9,55 14.086,25 
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Para uso no ambiente hospitalar.   
Rolo de 500 grs. Não estéril;   
Embalagem deverá constar os dados de identificação, 
procedência, n. do lote, data de fabricação, 
Procedência nacional.  
Validade mínima de 2 anos.   
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.  
Registro na Anvisa.   
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019 
PROCESSO Nº 273/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 411/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA – EPP 
LOTE 16  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

COLETOR DE URINA INFANTIL ADESIVO UNISSEX                      
Coletor de urina adesivo Infantil com recorte, com fita 
adesiva dupla face, hipoalérgico , embalado 
individualmente ,resistente e que não desprende do 
produto , com selagem de alta resistência nas bordas 
para evitar vazamentos .  
 Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

2.500 Un 0,52 1.300,00 

 
Lote 37 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

LENÇOL DESCARTÁVEL, 100%     POLIPROPILENO    
BCA – 2,00 X 0,90 .                                                                                        
Confeccionado em 100% polipropileno atóxico (TNT) 
em gramatura 30 g/m², . Com elástico. Tamanho: 200 
cm x 90 cm. Pacote com 10 unidades.       Produto 
com validade.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.   
Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente . 

4.056 pct 12,82 51.997,92 

 
LOTE 44  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO                             
Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.    

06 Cx 48,62 291,72 

 
LOTE 56  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Valor Total 
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un 

01 

SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.º 06 
Sonda Nasogástrica curta, Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 34 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

558 Un 0,97 541,26 

02 

SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.º 08 
Sonda Nasogástrica curta, Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 34 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

558 Un 0,95 530,10 

03 

SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.º 10 
Sonda Nasogástrica curta, Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 34 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

558 Un 1,41 786,78 

04 

SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.º 12 
Sonda Nasogástrica curta, Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 34 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

558 Un 1,17 652,86 

 
LOTE 57 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  06 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

375 Un 0,61 228,75 

02 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  08 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

1.674 Un 0,64 1.071,36 

03 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º 10 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

1.674 Un 0,69 1.155,06 

04 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  12 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

2.322 Un 0,73 1.695,06 
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05 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  14 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

2.322 Un 0,74 1.718,28 

06 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  16 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

2.322 Un 0,84 1.950,48 

07 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  18 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

6.858 Un 0,91 6.240,78 

08 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  20 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

6.858 Un 1,08 7.406,64 

09 
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  22 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 

6.858 Un 1,10 7.543,80 
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Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

10 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  24 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

3.618 Un 1,24 4.486,32 

 
Lote 61 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

SONDA URETRAL N.º 4 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

3.618 Un 0,52 1.881,36 

02 

SONDA URETRAL N.º 6 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

3.618 Un 0,53 1.917,54 

03 

SONDA URETRAL N.º 8 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 

3.618 Un 0,56 2.026,08 
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Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

04 

SONDA URETRAL N.º 10 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

3.618 Un 0,58 2.098,44 

05 

SONDA URETRAL N.º 12 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

13.338 Un 0,61 8.136,18 

06 

SONDA URETRAL N.º 14 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

13.338 Un 0,69 9.203,22 

07 

SONDA URETRAL N.º 16 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

13.338 Un 0,72 9.603,36 

08 
SONDA URETRAL N.º 18 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 

13.338 Un 0,82 10.937,16 
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Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

09 

SONDA URETRAL N.º 20 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

2.322 Un 0,87 2.020,14 

10 

SONDA URETRAL N.º 22 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

1.674 Un 0,91 1.523,34 

11 

SONDA URETRAL N.º 24 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

1.674 Un 0,98 1.640,52 

 
LOTE 62  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

SONDA URETRAL N.º 4 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 

1.206 Un 0,52 627,12 
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legislação atual vigente.  

02 

SONDA URETRAL N.º 6 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

1.206 Un 0,53 639,18 

03 

SONDA URETRAL N.º 8 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

1.206 Un 0,56 675,36 

04 

SONDA URETRAL N.º 10 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

1.206 Un 0,58 699,48 

05 

SONDA URETRAL N.º 12 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

4.446 Un 0,61 2.712,06 

06 

SONDA URETRAL N.º 14 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 

4.446 Un 0,69 3.067,74 
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Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

07 

SONDA URETRAL N.º 16 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

4.446 Un 0,72 3.201,12 

08 

SONDA URETRAL N.º 18 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

4.446 Un 0,82 3.645,72 

09 

SONDA URETRAL N.º 20 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

774 Un 0,87 673,38 

10 

SONDA URETRAL N.º 22 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

558 Un 0,91 507,78 

11 

SONDA URETRAL N.º 24 
Sonda Uretral; Confeccionada Em PVC,  Flexível e 
Transparente; ´para sondagem uretral , com No 
Mínimo 35 cm de Comprimento; Com Conector 
Universal; Não Lubrificada; Estéril, Atoxica e 
Apirogênica; Embalado Em Material Apropriado Com 
Barreira Microbiana Que Permita a Transferência 
Asséptica. Validade mínima 3 anos. Garantia contra 

558 Un 0,987 546,84 
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defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

 
LOTE 64  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

TORNEIRA 3 VIAS Torneira de 3 Vias Descartável; 
Confeccionada Em Policarbonato,  atóxica e 
apirogênica , estéril , Corpo Translucido Manopla 
Giratória Com Giro de 360º e Indicação de Fluxo; 
Encaixe Porção Proximal Luer Lock Macho Rotativo e 
Na Porção Distal Luer Lock Femea; Com Tampa 
Protetora; Peca Única, embalado Em Material Que 
Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o 
Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; 
Produto com validade , o Produto Deve Atender a 
Legislação Vigente Atual; Rotulagem de Acordo Com 
Legislação Vigente Atual;  Registro na Anvisa.  

7.500 Un 1,11 8.325,00 

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019 
 
PROCESSO Nº 273/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 414/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME 
 
LOTE 80  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

ALGODÃO HIDRÓFILO – ROLO 500 GRS.  
Confeccionado com fibras 100% algodão.  
Para uso no ambiente hospitalar.   
Rolo de 500 grs. Não estéril;   
Embalagem deverá constar os dados de identificação, 
procedência, n. do lote, data de fabricação, 
Procedência nacional.  
Validade mínima de 2 anos.   
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.  
Registro na Anvisa.   
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

491 rolo 14,73 7.232,43 

 
LOTE 84  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

FITA HIPOALÉRGICA DE NÃO TECIDO DE RAYON 
E VISCOSE DE ALTA ADERÊNCIA . MEDIDA 25 MM 
X 10 M ( MICROPORE )                                               
Fita cirúrgica composta por rayon de viscose não 
tecido, recoberta com 
adesivo de acrilato hipoalergêncico, sensível a 
pressão, livre de látex. 
Fita não oclusiva permitindo a transpiração da pele. 
Adesivo resistente a umidade, mas não impermeável. 

2.000 Un 3,88 7.760,00 
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Fita hipoalergênica é indicada principalmente para 
peles sensíveis e frágeis. Porosa  que permite  a pele 
respirar livremente. Cor BRANCA. Indicações de uso:  
Curativos em geral; Áreas que requerem trocas 
frequentes de curativos;  Ideal de neonatos até 
pacientes idosos.   Medida :25mm x 10m 
Capa/Carretel. Prazo de validade: no mínimo de 2 
anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação  atual vigente. 

02 

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL  BRANCO ALTA  
ADERÊNCIA TAMANHO 10 CM X 4,5 M 
Composto de tecido 100% algodão, ALTA  
ADERÊNCIA , impermeável . Fácil de rasgar e de 
excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, 
como a fixação de curativos, ataduras, entre outros. 
Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos 
também por capas , que mantém a integridade do 
produto.  Tamanho 10 cm x 4,5 m .  
Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação  atual vigente. 

2.000 rolo 10,14 20.280,00 

03 

FITA ADESIVA BRANCA  ALTA  ADERÊNCIA 
.TAMANHO 19MM X 50 M 
Fita adesiva composta de papel crepado branco e 
adesivo à base de resina de borracha sintética que 
não deixa resíduos mesmo após autoclavagem; 
Para uso geral e fechamento de pacotes a serem 
esterilizados à vapor;  
Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação  atual vigente. 

1.581 Un 6,99 11.051,19 

04 

FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M 
Confeccionada com dorso de papel crepado à base 
de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa 
adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e 
resinas e, na outra face, uma fina camada 
impermeabilizante de resina acrílica.  
Ideal para o fechamento de pacotes que serão 
esterilizados em autoclave, funciona como indicadora 
de esterilização, pois possui listras diagonais de tinta 
termoreativa que, quando submetidas à esterilização, 
mudam sua coloração de branco para preto.  
Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação  atual vigente. 

1.581 Un 5,39 8.521,59 

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019 
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PROCESSO Nº 273/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 407/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – ME. 
 
LOTE 05  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA 
LONGA 
Punho com elástico, confeccionado em SMS 30g/m², 
com tiras de ajuste internas e externas, tamanho 
único. Avental descartável com manga longa e punho 
em lastex, indicado para procedimentos médicos 
cirúrgicos e odontológicos. Possui tiras para amarrar 
no dorso e na cintura, Confeccionados em 
polipropileno (tecido não tecido) em gramatura 30, na 
cor branca. Pacote com 10 unidades.  Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos 
após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

1937 pct 19,29 37.364,73 

 
LOTE 06  – Cota reservada para ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA 
LONGA 
Punho com elástico, confeccionado em SMS 30g/m², 
com tiras de ajuste internas e externas, tamanho 
único. Avental descartável com manga longa e punho 
em lastex, indicado para procedimentos médicos 
cirúrgicos e odontológicos. Possui tiras para amarrar 
no dorso e na cintura, Confeccionados em 
polipropileno (tecido não tecido) em gramatura 30, na 
cor branca. Pacote com 10 unidades.  Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 anos 
após a fabricação. Registro na ANVISA. Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

645 pct 19,29 12.442,05 

 
LOTE 38  – Cota reservada para ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

LENÇOL DESCARTÁVEL, 100%     POLIPROPILENO    
BCA – 2,00 X 0,90 .                                                                                        
Confeccionado em 100% polipropileno atóxico (TNT) 
em gramatura 30 g/m², . Com elástico. Tamanho: 200 
cm x 90 cm. Pacote com 10 unidades.       Produto 
com validade.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.   
Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 

1.351 pct 21,69 29.303,19 
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legislação atual vigente . 

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019 
 
PROCESSO Nº 273/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 406/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: RCV DO BRASIL EIRELI – ME 
 
LOTE 02  – Cota reservada para ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 13X4,5 
Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente, constando externamente os dados de 
identificação e procedência e reembalada em caixa 
com 100 peças, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter 
sua integridade. Procedência nacional. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 
anos após a fabricação. Registro na ANVISA. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

406 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.887,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 20X5,5 
Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente, constando externamente os dados de 
identificação e procedência e reembalada em caixa 
com 100 peças, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter 
sua integridade. Procedência nacional. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 
anos após a fabricação. Registro na ANVISA. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

363 cx 19,86 7.209,18 

03 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 25X07 
Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente, constando externamente os dados de 
identificação e procedência e reembalada em caixa 
com 100 peças, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter 
sua integridade. Procedência nacional. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 
anos após a fabricação. Registro na ANVISA. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

759 cx 10,79 8.189,61 
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04 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 25X08 
Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente, constando externamente os dados de 
identificação e procedência e reembalada em caixa 
com 100 peças, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter 
sua integridade. Procedência nacional. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 
anos após a fabricação. Registro na ANVISA. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

621 cx 11,85 7.358,85 

05 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 30X07 
Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente, constando externamente os dados de 
identificação e procedência e reembalada em caixa 
com 100 peças, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter 
sua integridade. Procedência nacional. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 
anos após a fabricação. Registro na ANVISA. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

672 cx 11,38 7.647,36 

06 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 30X08 
Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente, constando externamente os dados de 
identificação e procedência e reembalada em caixa 
com 100 peças, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter 
sua integridade. Procedência nacional. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 
anos após a fabricação. Registro na ANVISA. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

632 cx 11,34 7.166,88 

07 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 40X12 
Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente, constando externamente os dados de 
identificação e procedência e reembalada em caixa 
com 100 peças, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter 
sua integridade. Procedência nacional. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 
anos após a fabricação. Registro na ANVISA. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 

2181 cx 11,80 25.735,80 
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legislação atual vigente. 

 
LOTE 10  – Cota reservada para ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

BISTURI DESCARTÁVEL COM CABO PLÁSTICO 
TAMANHO Nº 11 
Bisturi descartável com cabo plástico, resistente, com 
ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de 
aço inox de superior qualidade isenta de manchas, 
rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor 
plástico para a lâmina, embalado individualmente em 
blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade 
do produto ate o momento do uso. Validade mínima 
de 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  Registro na Anvisa. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual vigente . 

639 Un 3,18 2.032,02 

02 

BISTURI DESCARTÁVEL COM CABO PLÁSTICO 
TAMANHO Nº 15 
Bisturi descartável com cabo plástico, resistente, com 
ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de 
aço inox de superior qualidade isenta de manchas, 
rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor 
plástico para a lâmina, embalado individualmente em 
blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade 
do produto ate o momento do uso. Validade mínima 
de 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  Registro na Anvisa. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual vigente . 

635 Un 3,30 2.095,50 

03 

BISTURI DESCARTÁVEL COM CABO PLÁSTICO 
TAMANHO Nº 22 
Bisturi descartável com cabo plástico, resistente, com 
ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de 
aço inox de superior qualidade isenta de manchas, 
rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor 
plástico para a lâmina, embalado individualmente em 
blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade 
do produto ate o momento do uso. Validade mínima 
de 3 anos. Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais.  Registro na Anvisa. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual vigente . 

592 Un 2,86 1.693,12 

 
LOTE 22  – Cota reservada para ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

EQUIPO MACROGOTAS COM CÂMARA FLEXÍVEL 
E  INJETOR LATERAL  1,50 CM .  
Para soluções parenterais indicado para fluidoterapia, 
por meio de gravidade . 
Tubo em PVC com 150 cm , transparente e flexível . 
Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de 
solução com tampa protetora , 
Câmara de gotejamento flexível com entrada de ar 

22.500 Un 1,32 29.700,00 
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filtrado ;  filtro de Partícula; 
Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete;  
Conexão luer para dispositivo de acesso venoso. 
Injetor lateral em Y , isento de látex, com plataforma 
de proteção para dedos e corta fluxo . 
Filtro de ar hidrófobo bacteriológico e filtro de ar distal 
bacteriológico para preenchimento em sistema 
fechado, embalados individualmente . 
Validade mínima de 03 anos após esterilização . 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

LOTE 26  – Cota reservada para ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

ESPATULA DE AYRES   
Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas 
arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de 
exames ginecológicos . 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

125 Pct 8,85 1.106,25 

02 

ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL , ESTÉRIL , 
EMBALADA INDIVIDUALMENTE.   Escova cervical 
descartável, ponta ativa produzida com micro cerdas 
em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável. 
Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e 
resistente às trações. 
A escova cervical  apresenta ponta ativa com cerdas 
macias em formato cônico, ideal para coleta de 
material endocervical sem falsos trajetos e 
traumatismos, diminuindo assim a quantidade de 
hemáceas, facilitando a obtenção de material com 
excelente celularidade endocervical.    
Medidas  aproximada : 200 mm x 21mmx0,7 mm  
Validade mínima de 03 anos após esterilização . 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

4.593 Un 0,39 1.791,27 

03 

FIXADOR CITOLOGICO 100 ML SPRAY -  ALTA 
FIXAÇÃO                                                         
É uma solução de propilenoglicol e álcool absoluto 
que possui propriedades de  alta fixação e 
sustentação da integridade celular de esfregaços de 
material biológico estendidos em lâmina de vidro, 
estes esfregaços quando fixados pelo fixador 
citológico  e submetidos à coloração de Papanicolaou 
apresentam excelentes características tintoriais com 
ausência de pseudo-acidofilias. 
Validade mínima de 03 anos após esterilização . 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 

30 Frs 8,77 263,10 
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Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

 
LOTE 48  – Cota reservada para ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL N.º 10 
Sonda de Nutrição Enteral; Confeccionada Em 
Poliuretano ; Biocompatível, Flexível, Siliconada, 
Radiopaco ;  Com 120 Cm de Comprimento, Com 
Graduação numérica  Em Toda a Sua Extensão ; 
dupla via – Com Fio Guia lubrificado  ; Extremidade 
Distal Com Conector Universal Em Y, Resistente, 
Compatível Com Conexão Escalonada, Tampa Com 
Boa Vedação ; Extremidade Proximal Com Ponta Em 
Tungstênio/oliva Em Poliuretano/similar ; Estéril ; 
Embalado Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica . Esterilizado a óxido 
de etileno. Validade mínima 2 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

186 Un 18,60 3.459,60 

02 

SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL N.º 12 
Sonda de Nutrição Enteral; Confeccionada Em 
Poliuretano ; Biocompatível, Flexível, Siliconada, 
Radiopaco ;  Com 120 Cm de Comprimento, Com 
Graduação numérica  Em Toda a Sua Extensão ; 
dupla via – Com Fio Guia lubrificado  ; Extremidade 
Distal Com Conector Universal Em Y, Resistente, 
Compatível Com Conexão Escalonada, Tampa Com 
Boa Vedação ; Extremidade Proximal Com Ponta Em 
Tungstênio/oliva Em Poliuretano/similar ; Estéril ; 
Embalado Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica . Esterilizado a óxido 
de etileno. Validade mínima 2 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

186 Un 27,83 5.176,38 

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019 
 
PROCESSO Nº 273/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 410/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: SALVI, LOPES & CIA LTDA – ME 
 
LOTE 01  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 13X4,5 
Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente, constando externamente os dados de 

1.219 cx 8,46 10.312,74 
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identificação e procedência e reembalada em caixa 
com 100 peças, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter 
sua integridade. Procedência nacional. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 
anos após a fabricação. Registro na ANVISA. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

02 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 20X5,5 
Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente, constando externamente os dados de 
identificação e procedência e reembalada em caixa 
com 100 peças, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter 
sua integridade. Procedência nacional. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 
anos após a fabricação. Registro na ANVISA. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

1.089 cx 11,80 12.850,20 

03 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 25X07 
Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente, constando externamente os dados de 
identificação e procedência e reembalada em caixa 
com 100 peças, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter 
sua integridade. Procedência nacional. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 
anos após a fabricação. Registro na ANVISA. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

2.277 cx 8,51 19.377,27 

04 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 25X08 
Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente, constando externamente os dados de 
identificação e procedência e reembalada em caixa 
com 100 peças, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter 
sua integridade. Procedência nacional. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 
anos após a fabricação. Registro na ANVISA. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

1.863 cx 8,34 15.537,42 

05 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 30X07 
Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 

2.018 cx 8,45 17.052,10 
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individualmente, constando externamente os dados de 
identificação e procedência e reembalada em caixa 
com 100 peças, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter 
sua integridade. Procedência nacional. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 
anos após a fabricação. Registro na ANVISA. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

06 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 30X08 
Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente, constando externamente os dados de 
identificação e procedência e reembalada em caixa 
com 100 peças, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter 
sua integridade. Procedência nacional. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 
anos após a fabricação. Registro na ANVISA. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

1.898 cx 8,26 15.677,48 

07 

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 40X12 
Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada 
individualmente, constando externamente os dados de 
identificação e procedência e reembalada em caixa 
com 100 peças, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter 
sua integridade. Procedência nacional. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Validade: 5 
anos após a fabricação. Registro na ANVISA. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

6.545 cx 8,28 54.192,60 

 
LOTE 03  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 
TAMPA 250 ML – BICO RETO 
Frasco com 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, 
bico rosqueador e tampa. Apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente. 
Confeccionada inteiramente em plástico resistente. 

243 un 2,32 563,76 

02 

ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 
TAMPA 250 ML – BICO CURVO 
Frasco com 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, 
bico rosqueador e tampa. Apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente.  

208 un 3,01 626,08 

03 ALMOTOLIA DE PLÁSTICO MARRON COM TAMPA 
250 ML – BICO RETO 208 un 2,31 480,48 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

 Segunda-feira, 29 de abril de 2019             Ano III | Edição nº 331   Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

67

Frasco com 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, 
bico rosqueador e tampa. Apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente.  

04 

ALMOTOLIA DE PLÁSTICO MARRON COM TAMPA 
250 ML – BICO CURVO 
Frasco com 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, 
bico rosqueador e tampa. Apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente.  

208 un 3,02 628,16 

 
LOTE 04  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 
TAMPA 250 ML – BICO RETO 
Frasco com 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, 
bico rosqueador e tampa. Apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente. 
Confeccionada inteiramente em plástico resistente. 

80 un 2,32 185,60 

02 

ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 
TAMPA 250 ML – BICO CURVO 
Frasco com 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, 
bico rosqueador e tampa. Apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente.  

69 un 3,01 207.69 

03 

ALMOTOLIA DE PLÁSTICO MARRON COM TAMPA 
250 ML – BICO RETO 
Frasco com 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, 
bico rosqueador e tampa. Apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente.  

69 un 2,31 159,39 

04 

ALMOTOLIA DE PLÁSTICO MARRON COM TAMPA 
250 ML – BICO CURVO 
Frasco com 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, 
bico rosqueador e tampa. Apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente.  

69 un 3,02 208,38 

 
LOTE 08  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

ATADURA DE RAYON NÃO ESTÉRIL – ROLO – 
7,5cmx5m 
Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon. Livre 
de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas. Atóxica 
e apirogênico. Indicado para  curativos ou onde 
necessite de alta absorção e baixa aderência tecidual. 
Como no caso de curativos para queimaduras. Rolo 
da atadura com 5 metros em embalagem não estéril. 
Produto com validade. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na ANVISA. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

203 Rol 9,16 1.859,48 

 
LOTE 11  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 
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01 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G                                 
Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, 
radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado  por 
óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do 
tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel 
b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e 
reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos.  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa.  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

4.587 Un 0,96 4.403,52 

02 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 16G                                 
Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, 
radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado  por 
óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do 
tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel 
b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e 
reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos.  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa.  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

4.587 Un 0,83 3.807,21 

03 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G                                 
Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, 
radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado  por 
óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do 
tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel 
b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e 
reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos.  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa.  
Apresentação do produto deverá obedecer a 

11.153 Un 0,97 10.818,41 
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legislação atual vigente. 

04 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G                                 
Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, 
radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado  por 
óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do 
tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel 
b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e 
reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos.  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa.  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

24.167 Un 0,95 22.958,65 

05 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G                                 
Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, 
radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado  por 
óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do 
tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel 
b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e 
reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos.  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa.  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

56.689 Un 0,96 54.421,44 

06 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G                                 
Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, 
radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado  por 
óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do 
tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel 
b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e 
reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 

56.689 Un 0,98 55.555,22 
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Validade 5 anos.  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa.  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

 
LOTE 12  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G                                 
Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, 
radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado  por 
óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do 
tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel 
b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e 
reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos.  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa.  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

1.528 Un 0,96 1.466,88 

02 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 16G                                 
Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, 
radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado  por 
óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do 
tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel 
b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e 
reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos.  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa.  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

1.528 Un 0,83 1.268,24 

03 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G                                 
Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, 
radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado  por 
óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do 
tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel 
b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e 
reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 

3.717 Un 0,97 3.605,49 
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remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos.  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa.  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

04 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G                                 
Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, 
radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado  por 
óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do 
tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel 
b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e 
reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos.  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa.  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

8.055 Un 0,95 7.652,25 

05 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G                                 
Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, 
radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado  por 
óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do 
tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel 
b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e 
reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos.  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa.  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

1.453 Un 096 1.394,88 

06 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G                                 
Cateter intravenoso periférico, estéril de uso único, 
radiopaco e flexível, apirogênico, esterilizado  por 
óxido de etileno, de polipropileno. Cateter periférico do 
tipo por fora da agulha, Agulha siliconizada com bisel 
b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e 
reduz o traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 

1.453 Un 0,98 1.423,94 
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agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos.  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa.  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

 
LOTE 13  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA  14 G – NR 32  
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de 
segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , 
apirogênico , esterilizado  por óxido de etileno , de 
polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da 
agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e 
trifacetado. Facilita a punção de e reduz o 
traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC ,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos .  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

1.347 Un 2,62 3.529,14 

02 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA  16 G – NR 32  
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de 
segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , 
apirogênico , esterilizado  por óxido de etileno , de 
polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da 
agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e 
trifacetado. Facilita a punção de e reduz o 
traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC ,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos .  Garantia contra defeitos de 

825 Un 2,70 2.227,50 
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fabricação ou materiais. Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

03 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA  18 G – NR 32  
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de 
segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , 
apirogênico , esterilizado  por óxido de etileno , de 
polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da 
agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e 
trifacetado. Facilita a punção de e reduz o 
traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC ,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos .  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

11.085 Un 2,64 29.264,40 

04 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA  20 G – NR 32  
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de 
segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , 
apirogênico , esterilizado  por óxido de etileno , de 
polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da 
agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e 
trifacetado. Facilita a punção de e reduz o 
traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC ,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos .  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

43.602 Un 2,66 115.981,32 

05 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA  22 G – NR 32  
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de 
segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , 
apirogênico , esterilizado  por óxido de etileno , de 
polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da 
agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e 
trifacetado. Facilita a punção de e reduz o 
traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 

43.602 Un 2,68 116.853,36 
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momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC ,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos .  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

06 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA  24 G – NR 32  
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de 
segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , 
apirogênico , esterilizado  por óxido de etileno , de 
polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da 
agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e 
trifacetado. Facilita a punção de e reduz o 
traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC ,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos .  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

43.548 Un 2,69 117.144,12 

 
LOTE 18  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

COMPRESSA DE GAZE 10 CM X 10 CM 13 FIOS 
ESTÉRIL – PACOTE COM 10 UNIDADES .                                                             
São confeccionadas com fios 100% algodão em 
tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com 
dimensão de 10 x 10 cm quando fechadas e 20 x 40 
cm quando abertas. São alvejadas, purificadas e 
isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, 
corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também 
inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por 
irradiação gama ou por óxido de etileno. Validade de 
no mínimo de 3 anos .  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

12.500 pct 2,11 26.375,00 

02 

COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 CM  x 7,5 
CM 13 FIOS – PACOTE COM  500 UNI .                                                                        
São confeccionadas em fios 100% algodão em tecido 
tipo tela, densidade: 13 fios por cm2; com 8 camadas 
e 5 dobras; Dimensões: Fechada - 7,5 cm x 7,5 cm; 

1.743 pct 29,89 52.098,27 
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Cor: branca ., São alvejadas, purificadas e isentas de 
impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes 
corretivos, alvejantes ópticos. São dobradas para 
dentro em toda a sua extensão para evitar o 
esfiamento.  Indicação : As Compressas de Gaze 
Hidrófila são indicadas para absorção de sangue e 
exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral 
e anti-sepsia da pele e/ ou mucosas para 
procedimentos invasivos. São utilizadas também para 
confecção de gazes vaselinadas e furacinadas e de 
torundas (pipocas) para uso em cirurgias. Pacote com 
500 uni. Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.                          

03 

COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA GRANDE 
PARA CURATIVO ESTÉRIL TAMANHO 10 CM X 15 – 
EMBALAGEM COM 1 UNIDADE 
Compressa de gaze Algodona 10x15 cm estéril. É 
constituída por uma camada de papel absorvente 
recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, com 
envoltório de tecido de gaze 13 fios. Indicado para 
tratamento de feridas altamente exsudativas e para 
cobertura de incisões pós-operatórias, principalmente 
em grandes cirurgias. Validade de no mínimo 3 anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.         

1.393 pct 2,96 4.123,28 

 
LOTE 24  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

ESPÉCULO  VAGINAL  DESCARTÁVEL  NAO 
ESTERIL   EMBALADOS INDIVIDUALMENTE     - 
TAMANHO P 
Produzido em poliestireno cristal, permite excelente 
transparência e transmissão luminosa.  Valvas 
anatômicas deUn contornos lisos e regulares, 
semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. 
Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado 
em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e 
indeformável.  
O espéculo vaginal descartável tem como finalidade 
manter as paredes vaginais afastadas facilitando a 
visualização do colo do útero para o exame 
ginecológico, colposcópico e coleta de material para 
exames citológicos , favorecendo um exame indolor, 
termicamente confortável e o fato de ser descartável, 
elimina o risco de contaminação cruzada entre 
pacientes.  
Embalagem em envelope de papel grau cirúrgico com 
filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE) 
Óxido de etileno.  
Validade mínima de 03 anos após esterilização . 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 

4.941 Un 1,25 6.176,25 
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Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

02 

ESPÉCULO  VAGINAL  DESCARTÁVEL  NAO 
ESTERIL   EMBALADOS INDIVIDUALMENTE     - 
TAMANHO M 
Produzido em poliestireno cristal, permite excelente 
transparência e transmissão luminosa.  Valvas 
anatômicas de contornos lisos e regulares, 
semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. 
Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado 
em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e 
indeformável.  
O espéculo vaginal descartável tem como finalidade 
manter as paredes vaginais afastadas facilitando a 
visualização do colo do útero para o exame 
ginecológico, colposcópico e coleta de material para 
exames citológicos , favorecendo um exame indolor, 
termicamente confortável e o fato de ser descartável, 
elimina o risco de contaminação cruzada entre 
pacientes.  
Embalagem em envelope de papel grau cirúrgico com 
filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE) 
Óxido de etileno.  
Validade mínima de 03 anos após esterilização . 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

4.941 Un 1,38 6.818,58 

 
LOTE 25  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

ESPATULA DE AYRES   
Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas 
arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de 
exames ginecológicos . 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

375 pct 7,46 2.797,50 

02 

ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL , ESTÉRIL , 
EMBALADA INDIVIDUALMENTE.   Escova cervical 
descartável, ponta ativa produzida com micro cerdas 
em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável. 
Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e 
resistente às trações. 
A escova cervical  apresenta ponta ativa com cerdas 
macias em formato cônico, ideal para coleta de 
material endocervical sem falsos trajetos e 
traumatismos, diminuindo assim a quantidade de 
hemáceas, facilitando a obtenção de material com 
excelente celularidade endocervical.    
Medidas  aproximada : 200 mm x 21mmx0,7 mm  
Validade mínima de 03 anos após esterilização . 

13.779 Un 0,33 4.547,07 
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Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

03 

FIXADOR CITOLOGICO 100 ML SPRAY -  ALTA 
FIXAÇÃO                                                         
É uma solução de propilenoglicol e álcool absoluto 
que possui propriedades de  alta fixação e 
sustentação da integridade celular de esfregaços de 
material biológico estendidos em lâmina de vidro, 
estes esfregaços quando fixados pelo fixador 
citológico  e submetidos à coloração de Papanicolaou 
apresentam excelentes características tintoriais com 
ausência de pseudo-acidofilias. 
Validade mínima de 03 anos após esterilização . 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

90 Frs 7,28 655,20 

 
LOTE 27  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA 
INFANTIL DESCARTÁVEL  
Composto por dorso em espuma, recoberto em 
adesivo acrílico, etiqueta frontal de polietileno, pino 
em aço inox 316, contra-pino de polímero ABS com 
fibra de vidro e coberto com prata/cloreto de prata, 
anel de não tecido de polipropileno linear de papel 
recoberto com polietileno e silicone . 
Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.    

9.038 Un 0,64 5.784,32 

02 

ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA 
ADULTO DESCARTÁVEL  
Composto por dorso em espuma, recoberto em 
adesivo acrílico, etiqueta frontal de polietileno, pino 
em aço inox 316, contra-pino de polímero ABS com 
fibra de vidro e coberto com prata/cloreto de prata, 
anel de não tecido de polipropileno linear de papel 
recoberto com polietileno e silicone . 
Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.    

18.000 Un 0,32 5.760,00 

 
LOTE 28  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 
ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA 
INFANTIL DESCARTÁVEL  
Composto por dorso em espuma, recoberto em 

3.012 Un 0,64 1.927,68 
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adesivo acrílico, etiqueta frontal de polietileno, pino 
em aço inox 316, contra-pino de polímero ABS com 
fibra de vidro e coberto com prata/cloreto de prata, 
anel de não tecido de polipropileno linear de papel 
recoberto com polietileno e silicone . 
Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.    

02 

ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA 
ADULTO DESCARTÁVEL  
Composto por dorso em espuma, recoberto em 
adesivo acrílico, etiqueta frontal de polietileno, pino 
em aço inox 316, contra-pino de polímero ABS com 
fibra de vidro e coberto com prata/cloreto de prata, 
anel de não tecido de polipropileno linear de papel 
recoberto com polietileno e silicone . 
Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.    

6.000 Un 0,32 1.920,00 

 
LOTE 30  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

HASTES FLEXÍVEIS – CX 75 UN 
Devem possuir pontas de algodão com tratamento 
antigerme, tornando-as livres de impurezas. Não se 
desprendem e não soltam fiapos. São apresentadas 
em cartucho de papel cartão com 75 unidades. 
Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

67 Cx 2,25 150,75 

 
LOTE 31  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

LAMINA DE VIDRO FOSCA  LÂMINA DE VIDRO 
PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA  
Lâmina de vidro para Microscopia ponta fosca  
Lâminas com espessura entre 1,0 a 1,2mm; 
Dimensões aproximada: 26 x 76mm; 
Seladas a vácuo; 
Intercaladas uma a uma, com folhas de papel com 
tratamento anti-fúngico; 
Lâminas  com ponta (extremidade) fosca; 
A ponta (extremidade) auxilia na identificação das 
amostras; 
Bordas disponíveis com ou sem lapidação 
Validade mínima de 03 anos após esterilização . 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 

1.500 Cx 6,33 9.495,00 
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legislação atual vigente. 

 
LOTE 32  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

LAMINA DE VIDRO FOSCA  LÂMINA DE VIDRO 
PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA  
Lâmina de vidro para Microscopia ponta fosca  
Lâminas com espessura entre 1,0 a 1,2mm; 
Dimensões aproximada: 26 x 76mm; 
Seladas a vácuo; 
Intercaladas uma a uma, com folhas de papel com 
tratamento anti-fúngico; 
Lâminas  com ponta (extremidade) fosca; 
A ponta (extremidade) auxilia na identificação das 
amostras; 
Bordas disponíveis com ou sem lapidação 
Validade mínima de 03 anos após esterilização . 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 

500 Cx 6,33 3.165,00 

 
LOTE 39  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

MANTA METALIZADA                                                                              
Manta Metalizada; Composto de Filme de 
Polipropileno Metalizado; Com Espessura de 0.020 a 
0.025 Mm; Com Formato Retangular; Com Dimensões 
de 2,10 Metros x 1,40 Metros; a Manta Deve Ser 
Embalada Individualmente Embalada Em Material 
Que Garanta Esterilidade Individual; Produto com 
validade . Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual vigente. 

99 Un 7,57 749,43 

 
LOTE 40  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

MANTA METALIZADA                                                                              
Manta Metalizada; Composto de Filme de 
Polipropileno Metalizado; Com Espessura de 0.020 a 
0.025 Mm; Com Formato Retangular; Com Dimensões 
de 2,10 Metros x 1,40 Metros; a Manta Deve Ser 
Embalada Individualmente Embalada Em Material 
Que Garanta Esterilidade Individual; Produto com 
validade . Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Registro na Anvisa. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual vigente. 

33 Un 7,57 249,81 

 
LOTE 42  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 
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01 

MASCARA  CIRÚRGICA DESCARTÁVEL  COM 
ELÁSTICO  
Indicada para proteção contra respingos de saliva e 
contaminação bacteriana durante procedimentos 
odontológicos.  
 Possui tripla camada com um filtro que proporciona 
eficiência de filtração bacteriana maior que 95%.  
Solda por ultrassom.   Com clip nasal.  Cor branca.  
Com elástico com fixação auricular . 
Validade mínima de 2 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.   

527 Cx 5,82 3.067,14 

02 

MÁSCARA SEMI FACIAL PFF2/95  
Indicada para proteção ao bacilo da tuberculose; 
manipulação de hipoclorito e no preparo de 
quimioterápicos. Filtro para particulados: classe PFF-2 
, eficiência mínima de filtragem de 94% , BFE > 99% 
(Eficiência de Filtração Bacteriológica) . Cor branca 
,tamanho regular , formato concha . 
Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa . 
Conter : CA  ATIVO e  Lote impressos no produto 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação  atual vigente. 

527 Un 3,42 1.802,34 

 
LOTE 45 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

SERINGA DESCARTÁVEL  BICO SLIP  SEM 
AGULHA  1 ML COM RESÍDUO ZERO 
Confeccionadas em polipropileno esterilizada e 
embalada individualmente, atóxico, siliconização 
interna que garante suavidade no deslize e controle 
preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração. Embalagem em 
papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e 
de fácil abertura;   Esterilizada por óxido de etileno. 
Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

25.689 Un 0,28 7.192,92 

02 

SERINGA DESCARTÁVEL  BICO SLIP  SEM 
AGULHA  3 ML 
Confeccionadas em polipropileno esterilizada e 
embalada individualmente, atóxico, siliconização 
interna que garante suavidade no deslize e controle 
preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração. Embalagem em 
papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e 
de fácil abertura;   Esterilizada por óxido de etileno. 
Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos 

112.032 Un 0,19 21.286,08 
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de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

03 

SERINGA DESCARTÁVEL  BICO SLIP  SEM 
AGULHA  5 M 
Confeccionadas em polipropileno esterilizada e 
embalada individualmente, atóxico, siliconização 
interna que garante suavidade no deslize e controle 
preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração. Embalagem em 
papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e 
de fácil abertura;   Esterilizada por óxido de etileno. 
Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.   

97.848 Un 0,24 23.483,52 

04 

SERINGA DESCARTÁVEL  BICO SLIP  SEM 
AGULHA 10 
Confeccionadas em polipropileno esterilizada e 
embalada individualmente, atóxico, siliconização 
interna que garante suavidade no deslize e controle 
preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração. Embalagem em 
papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e 
de fácil abertura;   Esterilizada por óxido de etileno. 
Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.   

81.333 Un 0,34 27.653,22 

05 

SERINGA DESCARTÁVEL  BICO SLIP  SEM 
AGULHA 20 ML 
Confeccionadas em polipropileno esterilizada e 
embalada individualmente, atóxico, siliconização 
interna que garante suavidade no deslize e controle 
preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração. Embalagem em 
papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e 
de fácil abertura;   Esterilizada por óxido de etileno. 
Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.   

62.568 Un 0,46 28.781,28 

06 

SERINGA DESCARTAVEL  BICO LUER LOOK   SEM 
AGULHA  60 ML 
Confeccionadas em polipropileno esterilizada e 
embalada individualmente, atóxico, siliconização 
interna que garante suavidade no deslize e controle 
preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração. Embalagem em 
papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e 
de fácil abertura;   Esterilizada por óxido de etileno. 

202 
 
 
 

Un 
 
 
 

2,98 
 
 
 

601,96 
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Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.   

LOTE 47  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL N.º 10 
Sonda de Nutrição Enteral; Confeccionada Em 
Poliuretano ; Biocompatível, Flexível, Siliconada, 
Radiopaco ;  Com 120 Cm de Comprimento, Com 
Graduação numérica  Em Toda a Sua Extensão ; 
dupla via – Com Fio Guia lubrificado  ; Extremidade 
Distal Com Conector Universal Em Y, Resistente, 
Compatível Com Conexão Escalonada, Tampa Com 
Boa Vedação ; Extremidade Proximal Com Ponta Em 
Tungstênio/oliva Em Poliuretano/similar ; Estéril ; 
Embalado Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica . Esterilizado a óxido 
de etileno. Validade mínima 2 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

559 Un 16,74 9.357,66 

02 

SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL N.º 12 
Sonda de Nutrição Enteral; Confeccionada Em 
Poliuretano ; Biocompatível, Flexível, Siliconada, 
Radiopaco ;  Com 120 Cm de Comprimento, Com 
Graduação numérica  Em Toda a Sua Extensão ; 
dupla via – Com Fio Guia lubrificado  ; Extremidade 
Distal Com Conector Universal Em Y, Resistente, 
Compatível Com Conexão Escalonada, Tampa Com 
Boa Vedação ; Extremidade Proximal Com Ponta Em 
Tungstênio/oliva Em Poliuretano/similar ; Estéril ; 
Embalado Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica . Esterilizado a óxido 
de etileno. Validade mínima 2 anos. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

559 Un 16,71 9.340,89 

 
LOTE 49  – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE  2,5 MM SEM CUFF 
Cânula Endotraqueal;  Confeccionada em PVC com 
silicone , termossensível , Transparente, Livre de 
Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação 
Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com 
Válvula de Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 

241 Un 3,75 903,75 
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Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

02 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE  3,0  MM SEM CUFF 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado;   Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com 
Válvula de Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

241 Un 3,76 906,16 

03 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE 3,5  MM SEM CUFF 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; ,  Com Encaixe para Seringa Luer-lock; 
Com Válvula de Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

241 Un 3,77 908,57 

04 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE 4,0 MM SEM CUFF 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 

241 Un 3,81 918,21 
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Montado; ,  Com Encaixe para Seringa Luer-lock; 
Com Válvula de Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

05 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE 4,5 MM SEM CUFF 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com 
Válvula de Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

241 Un 3,82 920,62 

06 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE  5,0  MM SEM CUFF 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com 
Válvula de Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

241 Un 4,05 976,05 

07 CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE 5,0 MM 241 Un 4,34 1.045,94 
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Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

08 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE  6,0  MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

241 Un 4,27 1.029,07 

09 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE 6,5  MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 

241 Un 4,29 1.033,89 
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Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

10 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE 7,0 MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

2.269 Un 4,41 10.006,29 

11 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE  7,5 MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

2.269 Un 4,48 10.165,12 

12 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE  8,0 MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  

1.297 Un 4,37 5.667,89 
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Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

13 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE 8,5  MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

1.189 Un 4,33 5.148,37 

14 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE  9,0  MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

1.108 Un 5,02 5.562,16 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

 Segunda-feira, 29 de abril de 2019             Ano III | Edição nº 331   Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

88

15 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE  9,5  MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

622 Un 3,71 2.307,62 

 
LOTE 54  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

SONDA DE FOLEY  3 VIAS N.º  16 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

138 Un 6,58 908,04 

02 

SONDA DE FOLEY  3 VIAS N.º  18 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

138 Un 7,28 1.004,64 

03 

SONDA DE FOLEY  3 VIAS N.º 20 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

138 Un 6,52 899,76 
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04 

SONDA DE FOLEY  3 VIAS N.º  22 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

138 Un 7,28 1.004,64 

05 

SONDA DE FOLEY  3 VIAS N.º  24 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 3 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

138 Un 7,34 1.012,92 

 
LOTE 58  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  06 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

125 Un 0,75 93,75 

02 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  08 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

558 Un 0,85 474,30 

03 
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  10 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  

558 Un 0,89 496,62 
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Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

04 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  12 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

774 Un 1,01 781,74 

05 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  14 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

774 Un 1,15 890,10 

06 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  16 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

774 Un 1,01 781,74 

07 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  18 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 

2.286 Un 1,29 2.948,94 
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Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

08 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  20 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

2.286 Un 1,47 3.360,42 

09 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  22 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

2.286 Un 1,45 3.314,70 

10 

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.º  24 
Sonda Nasogástrica longa; Confeccionada Em Pvc 
Cristal flexível, Atoxica, Apirogênica, Descartável; 
Conector Com Tampa Oclusiva, Universal,  
Medindo 110 Cm de Comprimento com  4 Orifícios 
Laterais alternados , ponta fechada   
Esterilizado Em Oxido de Etileno; Embalagem 
Individual, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica;  
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

1.206 Un 1,54 1.857,24 

 
LOTE 60  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

SONDA RETAL N.º 16   
Sonda Retal; Confeccionada Em PVC Atoxica ; 
Flexível, Transparente ; Atóxica Com mínimo de 35 
Cm ; Extremidade Distal Com Conector ; Extremidade 
Proximal Arredondada, Isenta de Rebarbas, Com 

105 Un 1,61 169,05 
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Orifício Central e Lateral Aberto ; Siliconizada ; Estéril 
; Embalado Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica  
Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

02 

SONDA RETAL N.º 28   
Sonda Retal; Confeccionada Em PVC Atoxica ; 
Flexível, Transparente ; Atóxica Com mínimo de 35 
Cm ; Extremidade Distal Com Conector ; Extremidade 
Proximal Arredondada, Isenta de Rebarbas, Com 
Orifício Central e Lateral Aberto ; Siliconizada ; Estéril 
; Embalado Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica  
Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

105 Un 2,22 233,10 

03 

SONDA RETAL N.º 30 
Sonda Retal; Confeccionada Em PVC Atoxica ; 
Flexível, Transparente ; Atóxica Com mínimo de 35 
Cm ; Extremidade Distal Com Conector ; Extremidade 
Proximal Arredondada, Isenta de Rebarbas, Com 
Orifício Central e Lateral Aberto ; Siliconizada ; Estéril 
; Embalado Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica  
Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

105 Un 2,44 256,20 

04 

SONDA RETAL N.º 32  
Sonda Retal; Confeccionada Em PVC Atoxica ; 
Flexível, Transparente ; Atóxica Com mínimo de 35 
Cm ; Extremidade Distal Com Conector ; Extremidade 
Proximal Arredondada, Isenta de Rebarbas, Com 
Orifício Central e Lateral Aberto ; Siliconizada ; Estéril 
; Embalado Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica  
Validade mínima 2 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

105 Un 2,64 277,20 

 
LOTE 68  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

Confeccionado em não-tecido , 100% prolipopileno 
utilizando sondagem eletrônica por ultra som, 
hipoalergênicas, possuem elástico revestido,  na cor 
branca,  disponíveis em pacotes com 100 unidades.                                                                                       
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.   
Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 

88 pct 8,38 737,44 
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legislação atual vigente . 

 
LOTE 73 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

TORNIQUETE (TECIDO ELÁSTICO) 45 CM X 2,5 CM    
C/ AUTO -TRAVA .                                                                                         
Torniquete Elástico para a fixação da veia na coleta de 
sangue e, ainda, serve para auxiliar na punção da 
veia para outras finalidades médicas.  Auto trava e 
regulagem de tensão; Pode ser utilizado com apenas 
uma das mãos.  Proporciona ajuste perfeito; 
Tecido elástico adequado. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

420 Un 9,52 3.998,40 

LOTE 74  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

TORNIQUETE (TECIDO ELÁSTICO) 45 CM X 2,5 CM    
C/ AUTO -TRAVA .                                                                                         
Torniquete Elástico para a fixação da veia na coleta de 
sangue e, ainda, serve para auxiliar na punção da 
veia para outras finalidades médicas.  Auto trava e 
regulagem de tensão; Pode ser utilizado com apenas 
uma das mãos.  Proporciona ajuste perfeito; 
Tecido elástico adequado. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

140 Un 9,52 1.332,80 

 
LOTE 75 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL PARA 
OXIGÊNIO 
Produto estéril, apirogênico e de uso único;  
Confeccionado em PVC flexível, atóxico e  
transparente com formato anatômico. 
Produto fabricado com matéria-prima atóxica e 
esterilizado a óxido de etileno; 
Produto embalado individualmente em pouche de 
papel grau cirúrgico; 
Deverá possui ajuste preciso proporcionado pelo 
tensionador, que associado à flexibilidade do tubo 
garante conforto ao paciente.  
Prazo de Validade: 02 (dois) anos 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.  
Registro na Anvisa.   
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

2.160 Un 1,24 2.678,40 

02 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO PARA 
OXIGÊNIO 4.452 Un 0,97 4.318,44 
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Produto estéril, apirogênico e de uso único;  
Confeccionado em PVC flexível, atóxico e 
transparente com formato anatômico. 
Produto fabricado com matéria-prima atóxica e 
esterilizado a óxido de etileno; 
Produto embalado individualmente em pouche de 
papel grau cirúrgico; 
Deverá possui ajuste preciso proporcionado pelo 
tensionador, que associado à flexibilidade do tubo 
garante conforto ao paciente.  
Prazo de Validade: 02 (dois) anos 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.  
Registro na Anvisa.   
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

 
LOTE 76  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL PARA 
OXIGÊNIO 
Produto estéril, apirogênico e de uso único;  
Confeccionado em PVC flexível, atóxico e  
transparente com formato anatômico. 
Produto fabricado com matéria-prima atóxica e 
esterilizado a óxido de etileno; 
Produto embalado individualmente em pouche de 
papel grau cirúrgico; 
Deverá possui ajuste preciso proporcionado pelo 
tensionador, que associado à flexibilidade do tubo 
garante conforto ao paciente.  
Prazo de Validade: 02 (dois) anos 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.  
Registro na Anvisa.   
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

720 Un 1,24 892,80 

02 

CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO PARA 
OXIGÊNIO 
Produto estéril, apirogênico e de uso único;  
Confeccionado em PVC flexível, atóxico e 
transparente com formato anatômico. 
Produto fabricado com matéria-prima atóxica e 
esterilizado a óxido de etileno; 
Produto embalado individualmente em pouche de 
papel grau cirúrgico; 
Deverá possui ajuste preciso proporcionado pelo 
tensionador, que associado à flexibilidade do tubo 
garante conforto ao paciente.  
Prazo de Validade: 02 (dois) anos 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.  
Registro na Anvisa.   
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

1.484 Un 0,97 1.439,48 

 
LOTE 77 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

CADARÇO ALGODÃO  N.º 10  
Composto por 100% algodão alvejado, na cor branca, 
com 10 mm de largura, em rolo de 10 metros.  
Apresentação: Cada rolo deve ser acondicionado 
individualmente . 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

108 Un 3,24 349,92 

 
LOTE 78  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

CADARÇO ALGODÃO  N.º 10  
Composto por 100% algodão alvejado, na cor branca, 
com 10 mm de largura, em rolo de 10 metros.  
Apresentação: Cada rolo deve ser acondicionado 
individualmente . 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

36 Un 3,24 116,64 

 
LOTE 82  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

FRASCO PARA ADMINISTRAÇÃO DE 
ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML  
Sua tampa possui membrana perfurável para 
adaptação aos equipos de alimentação enteral, 
quando o usuário estiver em uso de bomba de 
infusão.  Frasco de 300ml, graduado com escala de 
50 ml;  Possui dispositivo para fixação em suporte de 
soro; Tampa rosqueável com lacre e adaptador  para 
equipo de infusão;  Em PVC atóxico; Acompanha 
Etiqueta para preenchimento dos dados do usuário e 
da administração.  
Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação  atual vigente. 

27.100 Un 1,55 42.005,00 

02 

EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL COM 
FILTRO DE AR DE 150 CM  
Com protetor da ponta perfurante que mantém a 
esterilidade da ponta perfurante e do interior do 
equipo. Ponta perfurante para adaptação do equipo 
aos frascos, bolsas ou ampolas plásticas.  
Com filtro de ar , que assegura que todo ar admitido 
no frasco passe através do mesmo e que o fluxo do 
líquido não seja significantemente reduzido, 
dispositivo Microgotejador , câmara de gotejamento 

7.500 Un 1,88 14.100,00 
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flexível em material atóxico. Permite a visualização da 
solução e do processo de gotejamento. Filtro de 
partícula assegurar que toda solução admitida na 
câmara de gotejamento seja filtrado. Regulador de 
fluxo Clamp e rolete que permite controle preciso do 
gotejamento, sendo capaz de suportar uso contínuo 
sem danificar o tubo. 
Tubo flexível confeccionado em PVC flexível, atóxico 
e transparente. Prazo de validade: no mínimo de 2 
anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação  atual vigente. 

 
LOTE 83 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

FITA HIPOALÉRGICA DE NÃO TECIDO DE RAYON 
E VISCOSE DE ALTA ADERÊNCIA . MEDIDA 25 MM 
X 10 M ( MICROPORE )                                               
Fita cirúrgica composta por rayon de viscose não 
tecido, recoberta com 
adesivo de acrilato hipoalergêncico, sensível a 
pressão, livre de látex. 
Fita não oclusiva permitindo a transpiração da pele. 
Adesivo resistente a umidade, mas não impermeável. 
Fita hipoalergênica é indicada principalmente para 
peles sensíveis e frágeis. Porosa  que permite  a pele 
respirar livremente. Cor BRANCA. Indicações de uso:  
Curativos em geral; Áreas que requerem trocas 
frequentes de curativos;  Ideal de neonatos até 
pacientes idosos.   Medida :25mm x 10m 
Capa/Carretel. Prazo de validade: no mínimo de 2 
anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação  atual vigente. 

6.000 Un 2,26 13.560,00 

02 

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL  BRANCO ALTA  
ADERÊNCIA TAMANHO 10 CM X 4,5 M 
Composto de tecido 100% algodão, ALTA  
ADERÊNCIA , impermeável . Fácil de rasgar e de 
excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, 
como a fixação de curativos, ataduras, entre outros. 
Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos 
também por capas , que mantém a integridade do 
produto.  Tamanho 10 cm x 4,5 m .  
Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação  atual vigente. 

6.000 rolo 6,72 40.320,00 

03 FITA ADESIVA BRANCA  ALTA  ADERÊNCIA 
.TAMANHO 19MM X 50 M 4.744 Un 3,06 14.516,64 
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Fita adesiva composta de papel crepado branco e 
adesivo à base de resina de borracha sintética que 
não deixa resíduos mesmo após autoclavagem; 
Para uso geral e fechamento de pacotes a serem 
esterilizados à vapor;  
Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação  atual vigente. 

04 

FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M 
Confeccionada com dorso de papel crepado à base 
de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa 
adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e 
resinas e, na outra face, uma fina camada 
impermeabilizante de resina acrílica.  
Ideal para o fechamento de pacotes que serão 
esterilizados em autoclave, funciona como indicadora 
de esterilização, pois possui listras diagonais de tinta 
termoreativa que, quando submetidas à esterilização, 
mudam sua coloração de branco para preto.  
Prazo de validade: no mínimo de 2 anos. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Registro na Anvisa . 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação  atual vigente. 

4.744 Un 3,71 17.600,24 

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019 
 
PROCESSO Nº 273/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 409/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME 
 
LOTE 14  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA  14 G – NR 32  
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de 
segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , 
apirogênico , esterilizado  por óxido de etileno , de 
polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da 
agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e 
trifacetado. Facilita a punção de e reduz o 
traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC ,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos .  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa.  

448 Un 2,87 1.285,76 
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Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

02 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA  16 G – NR 32  
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de 
segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , 
apirogênico , esterilizado  por óxido de etileno , de 
polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da 
agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e 
trifacetado. Facilita a punção de e reduz o 
traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC ,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos .  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

274 Un 2,88 789,12 

03 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA  18 G – NR 32  
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de 
segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , 
apirogênico , esterilizado  por óxido de etileno , de 
polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da 
agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e 
trifacetado. Facilita a punção de e reduz o 
traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC ,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos .  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

3.694 Un 2,88 10.638,72 

04 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA  20 G – NR 32  
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de 
segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , 
apirogênico , esterilizado  por óxido de etileno , de 
polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da 
agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e 
trifacetado. Facilita a punção de e reduz o 
traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 

14.533 Un 2,88 41.855,04 
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remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC ,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos .  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

05 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA  22 G – NR 32  
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de 
segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , 
apirogênico , esterilizado  por óxido de etileno , de 
polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da 
agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e 
trifacetado. Facilita a punção de e reduz o 
traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC ,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos .  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

14.533 Un 2,88 41,855,04 

06 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA  24 G – NR 32  
Cateter intravenoso periférico com dispositivo de 
segurança , estéril de uso único, radiopaco e flexível , 
apirogênico , esterilizado  por óxido de etileno , de 
polipropileno .Cateter periférico do tipo por fora da 
agulha, Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e 
trifacetado. Facilita a punção de e reduz o 
traumatismo nos tecidos. Protetor do conjunto 
agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o 
momento do uso. Seu formato anatômico permite a 
remoção com apenas um das mãos.  Conector Luer 
Lok Universal , Câmara de refluxo tem desenho que 
melhora a empunhadura. Tampa da câmara de refluxo 
com micro estrias., não contendo PVC ,  embalado 
unitariamente em blister rígido,  é indicado na terapia 
intravenosa periférica, para infusões de curto prazo. 
Validade 5 anos .  Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa .  
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

14.515 Un 3,00 43.545,00 

 
LOTE 86  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Valor Total 
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un 

01 

TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO PP 
Tala para imobilizar membros, confeccionada em 
espuma de poliuretano flexível;  
Espuma de poliuretano semi-rígida;  Arame 
galvanizado. Medida aproximada 30 cm . Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

93 Un 20,90 1.943,70 

02 

TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO P 
Tala para imobilizar membros, confeccionada em 
espuma de poliuretano flexível;  
Espuma de poliuretano semi-rígida;  Arame 
galvanizado. Medida aproximada 30 cm . Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

93 Un 22,70 2.111,10 

03 

TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO M 
Tala para imobilizar membros, confeccionada em 
espuma de poliuretano flexível;  
Espuma de poliuretano semi-rígida;  Arame 
galvanizado. Medida aproximada 30 cm . Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

93 Un 28,41 2.642,13 

04 

TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS TAMANHO G 
Tala para imobilizar membros, confeccionada em 
espuma de poliuretano flexível;  
Espuma de poliuretano semi-rígida;  Arame 
galvanizado. Medida aproximada 30 cm . Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

93 Un 35,50 3.301,50 

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019 
 
PROCESSO Nº 273/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 413/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: SANTEC FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – EPP 
 
LOTE 46  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

SERINGA DESCARTÁVEL  BICO SLIP  SEM 
AGULHA  1 ML COM RESÍDUO ZERO 
Confeccionadas em polipropileno esterilizada e 
embalada individualmente, atóxico, siliconização 
interna que garante suavidade no deslize e controle 
preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração. Embalagem em 
papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e 
de fácil abertura;   Esterilizada por óxido de etileno. 
Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos 

8.563 Un 0,38 3.253,94 
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de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

02 

SERINGA DESCARTÁVEL  BICO SLIP  SEM 
AGULHA  3 ML 
Confeccionadas em polipropileno esterilizada e 
embalada individualmente, atóxico, siliconização 
interna que garante suavidade no deslize e controle 
preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração. Embalagem em 
papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e 
de fácil abertura;   Esterilizada por óxido de etileno. 
Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

37.344 Un 0,15 5.601,60 

03 

SERINGA DESCARTÁVEL  BICO SLIP  SEM 
AGULHA  5 M 
Confeccionadas em polipropileno esterilizada e 
embalada individualmente, atóxico, siliconização 
interna que garante suavidade no deslize e controle 
preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração. Embalagem em 
papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e 
de fácil abertura;   Esterilizada por óxido de etileno. 
Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.   

32.616 Un 0,28 9.132,48 

04 

SERINGA DESCARTÁVEL  BICO SLIP  SEM 
AGULHA 10 
Confeccionadas em polipropileno esterilizada e 
embalada individualmente, atóxico, siliconização 
interna que garante suavidade no deslize e controle 
preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração. Embalagem em 
papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e 
de fácil abertura;   Esterilizada por óxido de etileno. 
Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.   

27.111 Un 041 11.115,51 

05 

SERINGA DESCARTÁVEL  BICO SLIP  SEM 
AGULHA 20 ML 
Confeccionadas em polipropileno esterilizada e 
embalada individualmente, atóxico, siliconização 
interna que garante suavidade no deslize e controle 
preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração. Embalagem em 
papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e 
de fácil abertura;   Esterilizada por óxido de etileno. 

20.856 Un 1,21 25.235,76 
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Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.   

06 

SERINGA DESCARTAVEL  BICO LUER LOOK   SEM 
AGULHA  60 ML 
Confeccionadas em polipropileno esterilizada e 
embalada individualmente, atóxico, siliconização 
interna que garante suavidade no deslize e controle 
preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. 
Cilindro com anel de retenção que evita perda do 
medicamento durante a aspiração. Embalagem em 
papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e 
de fácil abertura;   Esterilizada por óxido de etileno. 
Validade mínima de 4 anos. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.   

67 Un 3,57 239,19 

LOTE 50  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE  2,5 MM SEM CUFF 
Cânula Endotraqueal;  Confeccionada em PVC com 
silicone , termossensível , Transparente, Livre de 
Látex, Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação 
Oral Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com 
Válvula de Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

80 Un 6,50 520,00 

02 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE  3,0  MM SEM CUFF 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado;   Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com 
Válvula de Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 

80 Un 6,50 520,00 
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Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

03 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE 3,5  MM SEM CUFF 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; ,  Com Encaixe para Seringa Luer-lock; 
Com Válvula de Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

80 Un 6,50 520,00 

04 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE 4,0 MM SEM CUFF 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; ,  Com Encaixe para Seringa Luer-lock; 
Com Válvula de Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

80 Un 6,50 520,00 

05 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE 4,5 MM SEM CUFF 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com 
Válvula de Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 

80 Un 6,50 520,00 
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Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

06 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE  5,0  MM SEM CUFF 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com 
Válvula de Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

80 Un 6,50 520,00 

07 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE 5,0 MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

80 Un 8,80 704,00 

08 
CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE  6,0  MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 

80 Un 8,80 704,00 
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, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

09 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE 6,5  MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

80 Un 8,80 704,00 

10 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE 7,0 MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 

756 Un 8,75 6.615,00 
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fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

11 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE  7,5 MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

756 Un 8,75 6.615,00 

12 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE  8,0 MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

432 Un 8,75 3.780,00 

13 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE 8,5  MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  

396 Un 8,75 3.465,00 
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Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

14 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE  9,0  MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

369 Un 9,00 3.321,00 

15 

CÂNULA ENDOTRAQUEAL  DIÂMETRO INTERNO 
DE  9,5  MM 
Cânula Endotraqueal;  
Confeccionada em PVC com silicone , termossensível 
, Transparente, Livre de Látex,  
Siliconizada , Flexível, Atoxica,  para Intubação Oral 
Ou Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi 
Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume,  
Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de 
Segurança;  
Extremidade Retraída Atraumatica Com Orifício 
Murphy e Curva Magill;  
Graduação Indelével Com Marcação a Cada 1cm; 
Descartável;  
Com Fio Radiopaco Continuo; Esteril;  
Embalado em Material Que Promova Barreira 
Microbiana . 
Validade 5 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

207 Un 8,31 1.720,17 

 
LOTE 52  – Cota reservada para ME, EPP, MEI   
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un Valor Total 

01 

SONDA DE FOLEY  2 VIAS  - N.º 10 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

138 Un 4,00 552,00 

02 

SONDA DE FOLEY  2 VIAS- N.º 12 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

138 Un 3,50 483,00 

03 

SONDA DE FOLEY  2 VIAS – N.º 14 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

426 Un 5,00 2.130,00 

04 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS – N.º 16 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

786 Un 4,65 3.654,90 

05 

SONDA DE FOLEY  2 VIAS – N.º 18 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

786 Un 4,65 3.654,90 

06 SONDA DE FOLEY  2 VIAS – N.º 20 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 426 Un 4,70 2.002,20 
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Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

07 

SONDA DE FOLEY  2 VIAS – N.º 22 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

282 Un 3,94 1.111,08 

08 

SONDA DE FOLEY  2 VIAS – N.º 24 
Sonda Foley; Em látex de borracha 100% natural , 
Siliconizada; Estéril; Com Balão de 5 a 30ml; Com 2 
Vias, com ponta distal atraumática;  Número do 
Calibre Estampado Em Local Visível Na Extremidade 
Distal Da Sonda. 
Validade mínima 3 anos. Garantia contra defeitos de 
fabricação ou materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

282 Un 3,94 1.111,08 

Assinatura: 17/09/2018 Vigência: 16/09/2019 
 
PROCESSO Nº 276/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 330/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de coletores rígidos descartáveis para 
resíduos tóxicos e filtro HME para os respiradores do Pronto Socorro. 
DETENTORA: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 
 

Ite
m DESCRIÇÃO Qtd Un Marca Valor 

Un Valor total  

02 

FILTRO HME (Trocador de calor e umidade) com 
conector extensível para Ventilação Mecânica.  
Composto por cápsula de plástico rígido 
transparente contendo no interior disco HME 
(trocador de calor e umidade), com espuma em 
poliuretano com impregnação de Cloreto de 
Cálcio e filtro bi-direcional hidrofóbico de alta 
capacidade como barreira bactéria / vírus, 
composto de fibras de polipropileno, confere uma 
filtração eletrostática retendo em sua estrutura 
partículas acima de 0,2 microns de diâmetro. 
CORPO: Polipropileno 
MATERIAL FILTRANTE: 
Papel filtro (Higroscópico) 
Algodão Eletrostático (Hidrofóbico) 
ESPAÇO MORTO: 30 ml 
CONEXÓES: 15/22 mm 
ESTERILIZAÇÃO: Óxido de Etileno 

400 Un KSN 20,70 8.280,00 
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RESISTÊNCIA AO FLUXO: 1,8 cm H2O/L a 60 
L/min de fluxo 
VOLUME CORRENTE: 150 a 1500 ml 
TAMANHO DO PORO DO FILTRO: 0,2 Micras 
COM ENTRADA PARA CAPNOGRAFIA 
EMBALAGEM  
EMBALAGEM INDIVIDUAL 

Assinatura: 13/08/2018 Vigência: 12/08/2019 
 
PROCESSO Nº 276/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 329/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de coletores rígidos descartáveis para 
resíduos tóxicos e filtro HME para os respiradores do Pronto Socorro. 
DETENTORA: RCV DO BRASIL EIRELI - ME 
 

Ite
m DESCRIÇÃO Qtd Un Marca Valo

r Un Valor total  

01 

COLETOR RÍGIDO DESCARTÁVEL para 
resíduos classe B (tóxicos) para utilização em 
todas as farmácias municipais e no Almoxarifado 
da Saúde. 
COR: Laranja 
MATERIAL: Polietileno Rígido 
CAPACIDADE: 07 litros 

300 Un Descarpac
k 

32,1
5 9.645,00 

Assinatura: 13/08/2018 Vigência: 12/08/2019 
 
PROCESSO Nº 292/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 383/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual 
para toda a Municipalidade 
DETENTORA: LICITEC COMERCIAL LTDA – EPP 
 
LOTE 04 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 35 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 35 

25 Par 30,33 758,25 

2 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 36 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 36 

25 Par 30,33 758,25 

3 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 37 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 37 

25 Par 30,33 758,25 

4 
Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 38 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 

25 Par 30,33 758,25 
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só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 38 

5 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 39 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 39 

25 Par 30,33 758,25 

6 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 40 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 40 

25 Par 30,33 758,25 

7 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 41 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 41 

25 Par 30,33 758,25 

8 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 42 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 42 

25 Par 30,33 758,25 

9 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 43 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 43 

25 Par 30,33 758,25 

10 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 44 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 44 

25 Par 30,33 758,25 

11 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 34 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 34 

02 Par 35,15 70,30 

12 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 35 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 

50 Par 35,15 1.757,50 
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no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 35 

13 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 36 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 36 

50 Par 35,15 1.757,50 

14 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 37 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 37 

50 Par 35,15 1.757,50 

15 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 38 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 38 

50 Par 35,15 1.757,50 

16 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 39 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 39 

51 Par 35,15 1.792,65 

17 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 40 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 

51 Par 35,15 1.792,65 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

 Segunda-feira, 29 de abril de 2019             Ano III | Edição nº 331   Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

113

C.A. número 40 

18 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 41 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 41 

51 Par 35,15 1.792,65 

19 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 42 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 42 

51 Par 35,15 1.792,65 

20 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 43 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 43 

52 Par 35,15 1.827,80 

21 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 44 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 44 

52 Par 35,15 1.827,80 

22 

Botina de segurança sem biqueira de aço, 
número 37 – Botina de segurança sem biqueira 
de aço, em couro, com elástico lateral, 04 
costuras, biqueira plástica e solado poliuretano 
(PU), bidensidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 37 

10 Par 38,69 386,90 

23 

Botina de segurança sem biqueira de aço, 
número 38 – Botina de segurança sem biqueira 
de aço, em couro, com elástico lateral, 04 
costuras, biqueira plástica e solado poliuretano 
(PU), bidensidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 38 

12 Par 38,69 464,28 
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24 

Botina de segurança sem biqueira de aço, 
número 39 – Botina de segurança sem biqueira 
de aço, em couro, com elástico lateral, 04 
costuras, biqueira plástica e solado poliuretano 
(PU), bidensidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 39 

20 Par 38,69 773,80 

25 

Botina de segurança sem biqueira de aço, 
número 40 – Botina de segurança sem biqueira 
de aço, em couro, com elástico lateral, 04 
costuras, biqueira plástica e solado poliuretano 
(PU), bidensidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 40 

30 Par 38,69 1.160,70 

26 

Botina de segurança sem biqueira de aço, 
número 41 – Botina de segurança sem biqueira 
de aço, em couro, com elástico lateral, 04 
costuras, biqueira plástica e solado poliuretano 
(PU), bidensidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 41 

24 Par 38,69 928,56 

27 

Botina de segurança sem biqueira de aço, 
número 42 – Botina de segurança sem biqueira 
de aço, em couro, com elástico lateral, 04 
costuras, biqueira plástica e solado poliuretano 
(PU), bidensidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 42 

15 Par 38,69 580,35 

28 

Botina de segurança sem biqueira de aço, 
número 43 – Botina de segurança sem biqueira 
de aço, em couro, com elástico lateral, 04 
costuras, biqueira plástica e solado poliuretano 
(PU), bidensidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 43 

07 Par 38,69 270,83 

29 

Botina de segurança sem biqueira de aço, 
número 44 – Botina de segurança sem biqueira 
de aço, em couro, com elástico lateral, 04 
costuras, biqueira plástica e solado poliuretano 
(PU), bidensidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 44 

03 Par 38,69 116,07 

30 

Botina de segurança com biqueira de aço, 
número 37 – Botina de segurança com biqueira 
de aço, com elástico lateral, recoberto, 
confeccionado em couro estampa relax, dorso 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano sem sanitec dublado com manta de 
não tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre 
palmilha antimicrobiana. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 37 

25 Par 62,30 1.557,50 

31 

Botina de segurança com biqueira de aço, 
número 38 – Botina de segurança com biqueira 
de aço, com elástico lateral, recoberto, 
confeccionado em couro estampa relax, dorso 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano sem sanitec dublado com manta de 
não tecido com tratamento antimicrobiano, bico 

25 Par 62,30 1.557,50 
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plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre 
palmilha antimicrobiana. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 38 

32 

Botina de segurança com biqueira de aço, 
número 39 – Botina de segurança com biqueira 
de aço, com elástico lateral, recoberto, 
confeccionado em couro estampa relax, dorso 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano sem sanitec dublado com manta de 
não tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre 
palmilha antimicrobiana. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 39 

25 Par 62,30 1.557,50 

33 

Botina de segurança com biqueira de aço, 
número 40 – Botina de segurança com biqueira 
de aço, com elástico lateral, recoberto, 
confeccionado em couro estampa relax, dorso 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano sem sanitec dublado com manta de 
não tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre 
palmilha antimicrobiana. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 40 

25 Par 62,30 1.557,50 

34 

Botina de segurança com biqueira de aço, 
número 41 – Botina de segurança com biqueira 
de aço, com elástico lateral, recoberto, 
confeccionado em couro estampa relax, dorso 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano sem sanitec dublado com manta de 
não tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre 
palmilha antimicrobiana. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 41 

25 Par 62,30 1.557,50 

35 

Botina de segurança com biqueira de aço, 
número 42 – Botina de segurança com biqueira 
de aço, com elástico lateral, recoberto, 
confeccionado em couro estampa relax, dorso 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano sem sanitec dublado com manta de 
não tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre 
palmilha antimicrobiana. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 42 

25 Par 62,30 1.557,50 

36 

Botina de segurança com biqueira de aço, 
número 43 – Botina de segurança com biqueira 
de aço, com elástico lateral, recoberto, 
confeccionado em couro estampa relax, dorso 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano sem sanitec dublado com manta de 

25 Par 62,30 1.557,50 
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não tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre 
palmilha antimicrobiana. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 43 

37 

Botina de segurança com biqueira de aço, 
número 44 – Botina de segurança com biqueira 
de aço, com elástico lateral, recoberto, 
confeccionado em couro estampa relax, dorso 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano sem sanitec dublado com manta de 
não tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre 
palmilha antimicrobiana. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 44 

25 Par 62,30 1.557,50 

38 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 36 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 36 

25 Par 31,28 782,00 

39 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 37 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 37 

25 Par 31,28 782,00 

40 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 38 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 38 

25 Par 31,28 782,00 

41 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 39 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 39 

25 Par 31,28 782,00 

42 Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 40 – Bota PVC de segurança cano 25 Par 31,28 782,00 
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longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 40 

43 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 41 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 41 

25 Par 31,28 782,00 

44 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 42 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 42 

25 Par 31,28 782,00 

45 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 43 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 43 

25 Par 31,28 782,00 

46 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 44 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 44 

25 Par 31,28 782,00 

47 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 45 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 45 

25 Par 31,28 782,00 

Assinatura: 04/09/2018 Vigência: 03/09/2019 
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PROCESSO Nº 292/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 384/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual 
para toda a Municipalidade 
DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – ME 
 
LOTE 06 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Capa de chuva de trevira com capuz – Capa 
de chuva de trevira com capuz, capa de 
segurança resistente, fechamento frontal através 
de botões de pressão. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. (tamanho padrão) 

150 Un 27,17 4.075,50 

2 

Capacete de Segurança com jugular – 
Capacete de segurança com jugular, casco: 
rígido, leve, balanceado para um dia inteiro de 
uso confortável, injetado em uma peça, em 
polietileno de alta resistência dielétrica. Possui 
fendas laterais (Slot) para que sejam acoplados 
protetores faciais e auditivos. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. (tamanho padrão) 

10 Un 135,00 1.350,00 

3 

Capuz para soldador - Capuz para soldador, 
confeccionada em brim leve, para proteção 
contra respingos de solda. Cobre a cabeça, testa 
e nuca com abertura pela face. Capuz para 
soldador -  

02 Un 14,00 28,00 

4 

Cinturão de segurança tipo 
paraquedista/abdominal - Cinturão de 
segurança tipo paraquedista/abdominal, 
confeccionado em fita de poliéster 
multifilamentos / 45 mm, com acolchoado (em 
borracha revestida) na cintura e pernas, dotado 
de 4 alças frontais e ancoragem para conexão, 3 
fivelas de engate automático, 8 fivelas de ajuste 
e 5 pontos de conexão sendo 2 meias argolas 
nas laterais, 2 pontos frontais e 1 meia argola 
dorsal. Fivelas e meias argolas em aço. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
padrão) 

03 Un 451,00 1.353,00 

5 

Cinto de segurança – Cinto de segurança, 
argola dorsal regulável, ajuste na cintura, ajuste 
nas pernas (regulagem nas pernas). Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
padrão) 

03 Un 104,00 312,00 

6 

Talabarte – Talabarte elastizado com absorvedor 
de energia confeccionada em cadarço de 
poliéster 25 mm, na extremidade mosquetão de 
55 mm, dupla trava, fixado por meio de costura 
reforçada e na outra extremidade mosquetão 
francês, dupla trava e abertura de 17 mm, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
padrão) 

03 Un 114,00 342,00 

7 
Talabarte de posicionamento ajustável – 
Talabarte de posicionamento ajustável, para 
utilização em cinto de segurança de eletricista. 

03 Un 124,63 373,89 
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Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
padrão) 

8 

Trava queda – Trava queda em aço com 
sistema “dupla trava”, para corda 12 mm de 
diâmetro, possui sistema de travamento que 
mantém o usuário na posição necessária. 
(tamanho único) 

03 Un 147,50 442,50 

9 

Creme protetor / bloqueador solar facial FPS 
30 – Creme protetor / bloqueador solar facial 
FPS 30, protege a pele até 30 vezes mais que se 
o mesmo não tivesse sido aplicado contra 
queimaduras provocadas pela radiação, sendo 
recomendado o seu uso em trabalhos ao ar livre 
por agricultores, paisagistas, construtores de 
estrada e edifícios, trabalhos em ferrovias, 
telhados, telefonia em serviços em solda elétrica, 
12 grs. 

875 Un 10,14 8.872,50 

 
 

LOTE 07 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Luva de raspa, tamanho P – Luva de raspa, 
confeccionada em raspa, tira de reforço externo 
em raspa entre os dedos polegar e indicador, 
reforço interno em raspa na palma e face palmar 
dos dedos, punho 30 cm. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. tamanho P  

75 Par 22,00 1.650,00 

2 

Luva de raspa, tamanho M – Luva de raspa, 
confeccionada em raspa, tira de reforço externo 
em raspa entre os dedos polegar e indicador, 
reforço interno em raspa na palma e face palmar 
dos dedos, punho 30 cm. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. tamanho M  

750 Par 22,00 16.500,00 

3 

Luva de raspa, tamanho G – Luva de raspa, 
confeccionada em raspa, tira de reforço externo 
em raspa entre os dedos polegar e indicador, 
reforço interno em raspa na palma e face palmar 
dos dedos, punho 30 cm. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. tamanho G  

750 Par 22,00 16,500,00 

4 

Luva de segurança isolante alta tensão 2,5 kv 
de borracha - Luva de segurança isolante alta 
tensão 2,5 kv de borracha natural destinada a 
proteger a mão contra choques elétricos, o 
punho e a parte antebraço, completa 
independência de movimento dos dedos. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
padrão) 

08 Par 133,00 1.064,00 

5 
Luva de cobertura – Luva de cobertura para 
uso em eletricidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. (tamanho padrão) 

08 Par 32,00 256,00 

6 
Luva de segurança de baixa tensão – Luva de 
segurança de baixa tensão, para uso de 
eletricista. Com Certificado de Aprovação – C.A. 

30 Par 132,00 3.960,00 
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(tamanho padrão) 

7 

Luva de segurança malha de algodão cano 
curto com revestimento nitrílico, tamanho P -  
Luva de segurança malha de algodão cano curto 
com banho nitrílico, com palma emborrachada. 
Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
P) 

150 Par 11,00 1.650,00 

8 

Luva de segurança malha de algodão cano 
curto com revestimento nitrílico, tamanho M -  
Luva de segurança malha de algodão cano curto 
com banho nitrílico, com palma emborrachada. 
Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
M) 

750 Par 11,00 8.250,00 

9 

Luva de segurança malha de algodão cano 
curto com revestimento nitrílico, tamanho G -  
Luva de segurança malha de algodão cano curto 
com banho nitrílico, com palma emborrachada. 
Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
G) 

750 Par 11,00 8.250,00 

10 

Luva de borracha nitrílica, tamanho P – Luva 
de borracha nitrílica, de segurança, fabricada em 
látex nitrílico, forrada internamente, com flocos 
de algodão e palma antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho P) 

1.12
5 Par 6,82 7.672,50 

11 

Luva de borracha nitrílica, tamanho M – Luva 
de borracha nitrílica, de segurança, fabricada em 
látex nitrílico, forrada internamente, com flocos 
de algodão e palma antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho M) 

1.87
5 Par 6,82 12.787,50 

12 

Luva de borracha nitrílica, tamanho G – Luva 
de borracha nitrílica, de segurança, fabricada em 
látex nitrílico, forrada internamente, com flocos 
de algodão e palma antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho G) 

1.87
5 Par 6,82 12.787,50 

13 

Luva térmica para cozinha – Luva para forno 
refeitório até 250º C, modelo tipo mão reversível, 
com reforço em para aramida entre o polegar e o 
indicador, confeccionada em aramida, com 
revestimento siliconado, punho 20 cm de 
comprimento em tecido brim tipo sol siliconado, 
forração descartável, costura em linha de meta 
aramida. Com Certificado de Aprovação – C.A. 
(tamanho padrão) 

75 Un 140,00 10.500,00 

14 

Luva para procedimento, tamanho P – Luva 
para procedimento, em látex, com boa 
sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem 
falhas e formato anatômico, talcada, com punho 
acabado de 04 a 06 cm, com bainha do mesmo 
material de luva, estéril, embalado em material 
que garanta a integridade do produto. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho P) 

3.75
0 Un 0,22 825,000 
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15 

Luva para procedimento, tamanho M – Luva 
para procedimento, em látex, com boa 
sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem 
falhas e formato anatômico, talcada, com punho 
acabado de 04 a 06 cm, com bainha do mesmo 
material de luva, estéril, embalado em material 
que garanta a integridade do produto. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho M) 

3.75
0 Un 0,22 825,00 

16 

Luva para procedimento, tamanho G – Luva 
para procedimento, em látex, com boa 
sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem 
falhas e formato anatômico, talcada, com punho 
acabado de 04 a 06 cm, com bainha do mesmo 
material de luva, estéril, embalado em material 
que garanta a integridade do produto. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho G) 

3.75
0 Un 0,22 825,00 

17 

Luva de látex natura, tamanho P – Luva de 
látex natura, com forro de algodão (flocada), 
comprimento de 30 cm, espessura de 0,45 mm, 
com palma antiderrapante e virola tamanho 
grande, na cor amarela, cano longo. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho P) 

75 Par 4,82 361,50 

18 

Luva de látex natura, tamanho M – Luva de 
látex natura, com forro de algodão (flocada), 
comprimento de 30 cm, espessura de 0,45 mm, 
com palma antiderrapante e virola tamanho 
grande, na cor amarela, cano longo. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho M) 

1.87
5 Par 4,82 9.037,50 

19 

Luva de látex natura, tamanho G – Luva de 
látex natura, com forro de algodão (flocada), 
comprimento de 30 cm, espessura de 0,45 mm, 
com palma antiderrapante e virola tamanho 
grande, na cor amarela, cano longo. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho G) 

1.87
5 Par 4,82 9,037,50 

20 

Máscara cirúrgica descartável – Máscara 
cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, 
melt blown, não alérgica, com 4 tiras para 
colocação, clip nasal pregas. Na horizontal 3 
camadas, atóxica, hipoalérgica, isento de fibra 
de vidro, emendas por ultrassom, não estéril, 1ª 
camada polipropileno 20g, 2ª camada filtro melt 
blown 20g, 3ª camada polipropileno 30g, com 
filtro eficiência de filtragem bacteriana maior que 
96%. Embalagem em papel apropriado que 
garanta a integridade do produto. A apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. Com Certificado de Aprovação – C.A. 
(tamanho padrão) 

750 Un 0,13 97,50 

 
LOTE 08 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 
Luva de raspa, tamanho P – Luva de raspa, 
confeccionada em raspa, tira de reforço externo 
em raspa entre os dedos polegar e indicador, 

25 Par 22,00 550,00 
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reforço interno em raspa na palma e face palmar 
dos dedos, punho 30 cm. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. tamanho P  

2 

Luva de raspa, tamanho M – Luva de raspa, 
confeccionada em raspa, tira de reforço externo 
em raspa entre os dedos polegar e indicador, 
reforço interno em raspa na palma e face palmar 
dos dedos, punho 30 cm. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. tamanho M  

250 Par 22,00 5.500,00 

3 

Luva de raspa, tamanho G – Luva de raspa, 
confeccionada em raspa, tira de reforço externo 
em raspa entre os dedos polegar e indicador, 
reforço interno em raspa na palma e face palmar 
dos dedos, punho 30 cm. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. tamanho G  

250 Par 22,00 5.500,00 

4 

Luva de segurança isolante alta tensão 2,5 kv 
de borracha - Luva de segurança isolante alta 
tensão 2,5 kv de borracha natural destinada a 
proteger a mão contra choques elétricos, o 
punho e a parte antebraço, completa 
independência de movimento dos dedos. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
padrão) 

02 Par 133,00 266,00 

5 
Luva de cobertura – Luva de cobertura para 
uso em eletricidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. (tamanho padrão) 

02 Par 32,00 64,00 

6 
Luva de segurança de baixa tensão – Luva de 
segurança de baixa tensão, para uso de 
eletricista. Com Certificado de Aprovação – C.A. 
(tamanho padrão) 

10 Par 132,00 1.320,00 

7 

Luva de segurança malha de algodão cano 
curto com revestimento nitrílico, tamanho P -  
Luva de segurança malha de algodão cano curto 
com banho nitrílico, com palma emborrachada. 
Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
P) 

50 Par 11,00 550,00 

8 

Luva de segurança malha de algodão cano 
curto com revestimento nitrílico, tamanho M -  
Luva de segurança malha de algodão cano curto 
com banho nitrílico, com palma emborrachada. 
Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
M) 

250 Par 11,00 2.750,00 

9 

Luva de segurança malha de algodão cano 
curto com revestimento nitrílico, tamanho G -  
Luva de segurança malha de algodão cano curto 
com banho nitrílico, com palma emborrachada. 
Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
G) 

250 Par 11,00 2.750,00 

10 

Luva de borracha nitrílica, tamanho P – Luva 
de borracha nitrílica, de segurança, fabricada em 
látex nitrílico, forrada internamente, com flocos 
de algodão e palma antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho P) 

375 Par 6,82 2.557,50 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

 Segunda-feira, 29 de abril de 2019             Ano III | Edição nº 331   Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

123

11 

Luva de borracha nitrílica, tamanho M – Luva 
de borracha nitrílica, de segurança, fabricada em 
látex nitrílico, forrada internamente, com flocos 
de algodão e palma antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho M) 

625 Par 6,82 4.262,50 

12 

Luva de borracha nitrílica, tamanho G – Luva 
de borracha nitrílica, de segurança, fabricada em 
látex nitrílico, forrada internamente, com flocos 
de algodão e palma antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho G) 

625 Par 6,82 4.262,50 

13 

Luva térmica para cozinha – Luva para forno 
refeitório até 250º C, modelo tipo mão reversível, 
com reforço em para aramida entre o polegar e o 
indicador, confeccionada em aramida, com 
revestimento siliconado, punho 20 cm de 
comprimento em tecido brim tipo sol siliconado, 
forração descartável, costura em linha de meta 
aramida. Com Certificado de Aprovação – C.A. 
(tamanho padrão) 

25 Un 140,00 3.500,00 

14 

Luva para procedimento, tamanho P – Luva 
para procedimento, em látex, com boa 
sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem 
falhas e formato anatômico, talcada, com punho 
acabado de 04 a 06 cm, com bainha do mesmo 
material de luva, estéril, embalado em material 
que garanta a integridade do produto. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho P) 

1.25
0 Un 0,22 275,00 

15 

Luva para procedimento, tamanho M – Luva 
para procedimento, em látex, com boa 
sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem 
falhas e formato anatômico, talcada, com punho 
acabado de 04 a 06 cm, com bainha do mesmo 
material de luva, estéril, embalado em material 
que garanta a integridade do produto. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho M) 

1.25
0 Un 0,22 275,00 

16 

Luva para procedimento, tamanho G – Luva 
para procedimento, em látex, com boa 
sensibilidade tátil, com textura uniforme, sem 
falhas e formato anatômico, talcada, com punho 
acabado de 04 a 06 cm, com bainha do mesmo 
material de luva, estéril, embalado em material 
que garanta a integridade do produto. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho G) 

1.25
0 Un 0,22 275,00 

17 

Luva de látex natura, tamanho P – Luva de 
látex natura, com forro de algodão (flocada), 
comprimento de 30 cm, espessura de 0,45 mm, 
com palma antiderrapante e virola tamanho 
grande, na cor amarela, cano longo. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho P) 

25 Par 4,82 120,50 

18 

Luva de látex natura, tamanho M – Luva de 
látex natura, com forro de algodão (flocada), 
comprimento de 30 cm, espessura de 0,45 mm, 
com palma antiderrapante e virola tamanho 
grande, na cor amarela, cano longo. Com 

625 Par 4,82 3.012,50 
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Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho M) 

19 

Luva de látex natura, tamanho G – Luva de 
látex natura, com forro de algodão (flocada), 
comprimento de 30 cm, espessura de 0,45 mm, 
com palma antiderrapante e virola tamanho 
grande, na cor amarela, cano longo. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho G) 

625 Par 4,82 3.012,50 

20 

Máscara cirúrgica descartável – Máscara 
cirúrgica descartável, em 100% polipropileno, 
melt blown, não alérgica, com 4 tiras para 
colocação, clip nasal pregas. Na horizontal 3 
camadas, atóxica, hipoalérgica, isento de fibra 
de vidro, emendas por ultrassom, não estéril, 1ª 
camada polipropileno 20g, 2ª camada filtro melt 
blown 20g, 3ª camada polipropileno 30g, com 
filtro eficiência de filtragem bacteriana maior que 
96%. Embalagem em papel apropriado que 
garanta a integridade do produto. A apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. Com Certificado de Aprovação – C.A. 
(tamanho padrão) 

250 Un 013 32,50 

Assinatura: 04/09/2018 Vigência: 03/09/2019 
 
PROCESSO Nº 292/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 382/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual 
para toda a Municipalidade 
DETENTORA:  NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – ME 
 
LOTE 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Avental de raspa – Avental de segurança 
confeccionado em raspa, com fechamento em 
tiras de raspa com ajuste em fivela metálica e tira 
no pescoço. Pode ter emenda de raspa de 20 cm 
no barrado. Com Certificado de Aprovação – C. A. 
(120 cm x 60 cm) 

75 Un 22,00 1.650,00 

2 
Avental de lona – Avental de lona, cadarço em 
tecido de algodão no pescoço e na cintura para 
ajuste. Com Certificado de Aprovação – C. A. (100 
cm x 60 cm) 

38 Un 16,00 608,00 

3 

Avental térmico Impermeabilizado – Avental de 
segurança, confeccionado em tecido de algodão 
com tratamento impermeabilizante em silicone, 
ajustável através de tiras nas costas, sem forro. 
Com Certificado de Aprovação – C. A. (padrão) 

150 Un 78,00 11.700,00 

4 

Conjunto de camisa e calça em tecido hidro e 
repelente com capuz – Conjunto de camisa e 
calça em tecido hidro e repelente com capuz, para 
pulverização de calda agrotóxica, aplicação de 
defensivos via solo, aplicação de produtos 
veterinários, preparo de pré misturas, manuseio 
de agrotóxicos, aplicação de produtos 
domissanitários, proteção em capina química, 

23 Cj 70,00 1.610,00 
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ambientes com poeiras tóxicas em suspensão, 
controle de pragas e vetores e entre outros. Nº de 
lavagens: 30 Com Certificado de Aprovação – C. 
A. (padrão) 

5 

Avental impermeável – Avental de segurança 
confeccionado com trevira reforçada de peça 
única, modelo frontal, com ilhoses metálicos. 
Proteção do tronco do usuário contra respingos 
químicos (ácidos, álcalis e detergentes) e água. 
Com Certificado de Aprovação – C. A. (120 cm x 
70 cm) 

75 Un 14,30 1.072,50 

 
LOTE 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un  Valor Total 

1 

Avental de raspa – Avental de segurança 
confeccionado em raspa, com fechamento em 
tiras de raspa com ajuste em fivela metálica e 
tira no pescoço. Pode ter emenda de raspa de 
20 cm no barrado. Com Certificado de 
Aprovação – C. A. (120 cm x 60 cm) 

25 Un 22,00 550,00 

2 
Avental de lona – Avental de lona, cadarço em 
tecido de algodão no pescoço e na cintura para 
ajuste. Com Certificado de Aprovação – C. A. 
(100 cm x 60 cm) 

12 Un 16,00 192,00 

3 

Avental térmico Impermeabilizado – Avental 
de segurança, confeccionado em tecido de 
algodão com tratamento impermeabilizante em 
silicone, ajustável através de tiras nas costas, 
sem forro. Com Certificado de Aprovação – C. A. 
(padrão) 

50 
 
 
 
 

Un 78,00 3.900,00 

4 

Conjunto de camisa e calça em tecido hidro e 
repelente com capuz – Conjunto de camisa e 
calça em tecido hidro e repelente com capuz, 
para pulverização de calda agrotóxica, aplicação 
de defensivos via solo, aplicação de produtos 
veterinários, preparo de pré misturas, manuseio 
de agrotóxicos, aplicação de produtos 
domissanitários, proteção em capina química, 
ambientes com poeiras tóxicas em suspensão, 
controle de pragas e vetores e entre outros. Nº 
de lavagens: 30 Com Certificado de Aprovação – 
C. A. (padrão) 

7 Cj 70,00 490,00 

5 

Avental impermeável – Avental de segurança 
confeccionado com trevira reforçada de peça 
única, modelo frontal, com ilhoses metálicos. 
Proteção do tronco do usuário contra respingos 
químicos (ácidos, álcalis e detergentes) e água. 
Com Certificado de Aprovação – C. A. (120 cm x 
70 cm) 

25 Un 14,30 357,50 

 
LOTE 03 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 
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1 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 35 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 35 

75 Par 27,00 2.025,00 

2 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 36 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 36 

75 Par 27,00 2.025,00 

3 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 37 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 37 

75 Par 27,00 2.025,00 

4 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 38 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 38 

75 Par 27,00 2.025,00 

5 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 39 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 39 

75 Par 27,00 2.025,00 

6 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 40 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 40 

75 Par 27,00 2.025,00 

7 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 41 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 41 

75 Par 27,00 2.025,00 

8 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 42 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 42 

75 Par 27,00 2.025,00 

9 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 43 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 

75 Par 27,00 2.025,00 
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Certificado de Aprovação – C.A. número 43 

10 

Bota de segurança cor branca, cano curto, 
número 44 – Bota de segurança cano curto, 
impermeável, de uso profissional, confeccionada 
em policloreto de vinilia (PVC) injetado em uma 
só peça, com solado antiderrapante. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. número 44 

75 Par 27,00 2.025,00 

11 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 34 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 34 

08 Par 36,30 290,40 

12 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 35 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 35 

150 Par 36,30 5.445,00 

13 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 36 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 36 

151 Par 36,30 5.481,30 

14 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 37 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 37 

152 Par 36,30 5.517,60 

15 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 38 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 

153 Par 36,30 5.553,90 
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palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 38 

16 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 39 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 39 

153 Par 36,30 5.553,90 

17 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 40 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 40 

154 Par 36,30 5.590,20 

18 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 41 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 41 

155 Par 36,30 5.626,50 

19 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 42 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 42 

156 Par 36,30 5.662,80 

20 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 43 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 43 

156 Par 36,30 5.662,80 
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21 

Bota PVC de segurança cor branca, cano 
longo, número 44 – Bota PVC de segurança, 
cano longo, com cabedal em borracha, modelo 
unissex, sem fechamento, cano longo (=/- 35 
cm), solado em borracha, solado injetado direto 
no cabedal, palmilha de montagem em borracha, 
palmilha higiênica, biqueira em borracha, 
atendendo exigências de segurança conforme 
NBR 12594. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. número 44 

157 Par 36,30 5.699,10 

22 

Botina de segurança sem biqueira de aço, 
número 37 – Botina de segurança sem biqueira 
de aço, em couro, com elástico lateral, 04 
costuras, biqueira plástica e solado poliuretano 
(PU), bidensidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 37 

30 Par 39,50 1.185,00 

23 

Botina de segurança sem biqueira de aço, 
número 38 – Botina de segurança sem biqueira 
de aço, em couro, com elástico lateral, 04 
costuras, biqueira plástica e solado poliuretano 
(PU), bidensidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 38 

38 Par 39,50 1.501,00 

24 

Botina de segurança sem biqueira de aço, 
número 39 – Botina de segurança sem biqueira 
de aço, em couro, com elástico lateral, 04 
costuras, biqueira plástica e solado poliuretano 
(PU), bidensidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 39 

62 Par 39,50 2.449,00 

25 

Botina de segurança sem biqueira de aço, 
número 40 – Botina de segurança sem biqueira 
de aço, em couro, com elástico lateral, 04 
costuras, biqueira plástica e solado poliuretano 
(PU), bidensidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 40 

90 Par 39,50 3.555,00 

26 

Botina de segurança sem biqueira de aço, 
número 41 – Botina de segurança sem biqueira 
de aço, em couro, com elástico lateral, 04 
costuras, biqueira plástica e solado poliuretano 
(PU), bidensidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 41 

72 Par 39,50 2.844,00 

27 

Botina de segurança sem biqueira de aço, 
número 42 – Botina de segurança sem biqueira 
de aço, em couro, com elástico lateral, 04 
costuras, biqueira plástica e solado poliuretano 
(PU), bidensidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 42 

47 Par 39,50 1.856,50 

28 

Botina de segurança sem biqueira de aço, 
número 43 – Botina de segurança sem biqueira 
de aço, em couro, com elástico lateral, 04 
costuras, biqueira plástica e solado poliuretano 
(PU), bidensidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 43 

21 Par 39,50 829,50 
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29 

Botina de segurança sem biqueira de aço, 
número 44 – Botina de segurança sem biqueira 
de aço, em couro, com elástico lateral, 04 
costuras, biqueira plástica e solado poliuretano 
(PU), bidensidade. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 44 

11 Par 39,50 434,50 

30 

Botina de segurança com biqueira de aço, 
número 37 – Botina de segurança com biqueira 
de aço, com elástico lateral, recoberto, 
confeccionado em couro estampa relax, dorso 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano sem sanitec dublado com manta de 
não tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre 
palmilha antimicrobiana. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 37 

75 Par 40,68 3.051,00 

31 

Botina de segurança com biqueira de aço, 
número 38 – Botina de segurança com biqueira 
de aço, com elástico lateral, recoberto, 
confeccionado em couro estampa relax, dorso 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano sem sanitec dublado com manta de 
não tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre 
palmilha antimicrobiana. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 38 

75 Par 40,68 3.051,00 

32 

Botina de segurança com biqueira de aço, 
número 39 – Botina de segurança com biqueira 
de aço, com elástico lateral, recoberto, 
confeccionado em couro estampa relax, dorso 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano sem sanitec dublado com manta de 
não tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre 
palmilha antimicrobiana. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 39 

75 Par 40,68 3.051,00 

33 

Botina de segurança com biqueira de aço, 
número 40 – Botina de segurança com biqueira 
de aço, com elástico lateral, recoberto, 
confeccionado em couro estampa relax, dorso 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano sem sanitec dublado com manta de 
não tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre 
palmilha antimicrobiana. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 40 

75 Par 40,68 3.051,00 

34 
Botina de segurança com biqueira de aço, 
número 41 – Botina de segurança com biqueira 
de aço, com elástico lateral, recoberto, 
confeccionado em couro estampa relax, dorso 

75 Par 40,68 3.051,00 
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acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano sem sanitec dublado com manta de 
não tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre 
palmilha antimicrobiana. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 41 

35 

Botina de segurança com biqueira de aço, 
número 42 – Botina de segurança com biqueira 
de aço, com elástico lateral, recoberto, 
confeccionado em couro estampa relax, dorso 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano sem sanitec dublado com manta de 
não tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre 
palmilha antimicrobiana. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 42 

75 Par 40,68 3.051,00 

36 

Botina de segurança com biqueira de aço, 
número 43 – Botina de segurança com biqueira 
de aço, com elástico lateral, recoberto, 
confeccionado em couro estampa relax, dorso 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano sem sanitec dublado com manta de 
não tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre 
palmilha antimicrobiana. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 43 

75 Par 40,68 3.051,00 

37 

Botina de segurança com biqueira de aço, 
número 44 – Botina de segurança com biqueira 
de aço, com elástico lateral, recoberto, 
confeccionado em couro estampa relax, dorso 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano sem sanitec dublado com manta de 
não tecido com tratamento antimicrobiano, bico 
plástico, palmilha de montagem não tecido, 
solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre 
palmilha antimicrobiana. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. número 44 

75 Par 40,73 3.054,75 

38 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 36 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 36 

75 Par 32,00 2.400,00 

39 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 37 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 

75 Par 32,00 2.400,00 
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palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 37 

40 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 38 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 38 

75 Par 32,00 2.400,00 

41 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 39 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 39 

75 Par 32,00 2.400,00 

42 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 40 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 40 

75 Par 32,00 2.400,00 

43 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 41 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 41 

75 Par 32,00 2.400,00 

44 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 42 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 42 

75 Par 32,00 2.400,00 

45 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 43 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 

75 Par 32,00 2.400,00 
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palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 43 

46 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 44 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 44 

75 Par 32,00 2.400,00 

47 

Bota PVC de segurança cano longo cor preta, 
número 45 – Bota PVC de segurança cano 
longo cor preta, com cabedal em borracha, 
modelo unissex, sem fechamento, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, 
palmilha de montagem em borracha, palmilha 
higiênica, biqueira em borracha, atendendo 
exigência de segurança conforme NBR 12594. 
Certificado de Aprovação – C.A. número 45 

75 Par 32,00 2.400,00 

 
LOTE 05 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Capa de chuva de trevira com capuz – Capa 
de chuva de trevira com capuz, capa de 
segurança resistente, fechamento frontal através 
de botões de pressão. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. (tamanho padrão) 

450 Un 28,00 12.600,00 

2 

Capacete de Segurança com jugular – 
Capacete de segurança com jugular, casco: 
rígido, leve, balanceado para um dia inteiro de 
uso confortável, injetado em uma peça, em 
polietileno de alta resistência dielétrica. Possui 
fendas laterais (Slot) para que sejam acoplados 
protetores faciais e auditivos. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. (tamanho padrão) 

30 Un 114,53 3.435,90 

3 

Capuz para soldador - Capuz para soldador, 
confeccionada em brim leve, para proteção 
contra respingos de solda. Cobre a cabeça, testa 
e nuca com abertura pela face. Capuz para 
soldador -  

08 Un 14,00 112,00 

4 

Cinturão de segurança tipo 
paraquedista/abdominal - Cinturão de 
segurança tipo paraquedista/abdominal, 
confeccionado em fita de poliéster 
multifilamentos / 45 mm, com acolchoado (em 
borracha revestida) na cintura e pernas, dotado 
de 4 alças frontais e ancoragem para conexão, 3 
fivelas de engate automático, 8 fivelas de ajuste 
e 5 pontos de conexão sendo 2 meias argolas 
nas laterais, 2 pontos frontais e 1 meia argola 
dorsal. Fivelas e meias argolas em aço. Com 

12 Un 410,00 4.920,00 
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Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
padrão) 

5 

Cinto de segurança – Cinto de segurança, 
argola dorsal regulável, ajuste na cintura, ajuste 
nas pernas (regulagem nas pernas). Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
padrão) 

12 Un 75,00 900,00 

6 

Talabarte – Talabarte elastizado com absorvedor 
de energia confeccionada em cadarço de 
poliéster 25 mm, na extremidade mosquetão de 
55 mm, dupla trava, fixado por meio de costura 
reforçada e na outra extremidade mosquetão 
francês, dupla trava e abertura de 17 mm, Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
padrão) 

12 Un 114,75 1.377,00 

7 

Talabarte de posicionamento ajustável – 
Talabarte de posicionamento ajustável, para 
utilização em cinto de segurança de eletricista. 
Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
padrão) 

12 Un 120,00 1.440,00 

8 

Trava queda – Trava queda em aço com 
sistema “dupla trava”, para corda 12 mm de 
diâmetro, possui sistema de travamento que 
mantém o usuário na posição necessária. 
(tamanho único) 

12 Un 145,00 1.740,00 

9 

Creme protetor / bloqueador solar facial FPS 
30 – Creme protetor / bloqueador solar facial 
FPS 30, protege a pele até 30 vezes mais que se 
o mesmo não tivesse sido aplicado contra 
queimaduras provocadas pela radiação, sendo 
recomendado o seu uso em trabalhos ao ar livre 
por agricultores, paisagistas, construtores de 
estrada e edifícios, trabalhos em ferrovias, 
telhados, telefonia em serviços em solda elétrica, 
12 grs. 

2.625 
 
 
 

Un 11,00 28.875,00 

 
LOTE 09 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Mangote de raspa – Mangote de segurança, 
confeccionada em couro de raspa, com 
fechamento em tiras de raspa e fivelas metálicas 
na cor cinza. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. (tamanho padrão) 

75 Un 16,37 1.227,75 

2 

Máscara para solda – Máscara confeccionada 
em Celeron, fabricada com visor articulado com 
filtro de luz transparente, fixadas no visor através 
de uma mola plástica encaixada em fendas 
internas, a cameira é presa ao escudo por meio 
de dois parafusos plásticos. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. (tamanho padrão) 

06 Un 61,83 370,98 

3 
Óculos de segurança – incolor Óculos de 
segurança, constituído de armação e visor, 
confeccionado em uma única peça de 

750 Un 4,16 3.120,00 
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policarbonato incolor com quatro pinos localizados 
na posição do nariz, utilizados para o encaixe de 
apoio nasal de plástico maleável incolor ou preto 
e hastes tipo espátula. As hastes são 
confeccionadas de material plástico e são fixadas 
à extremidade do visor através de parafuso 
metálico. Com Certificado de Aprovação – C.A. 
(tamanho padrão) 

4 

Óculos de segurança – escuro Óculos de 
segurança, constituído de armação e visor, 
confeccionado em uma única peça de 
policarbonato, cor escura com quatro pinos 
localizados na posição do nariz, utilizados pelo 
encaixe do material plástico maleável incolor ou 
preto e hastes tipo espátula. As hastes são 
confeccionadas de material plástico e são fixadas 
à extremidade do visor através de parafuso 
metálico. Com Certificado de Aprovação – C.A. 
(tamanho padrão) 

300 Un 4,30 1.290,00 

5 

Óculos de segurança – amarelo Óculos de 
segurança, constituído de armação e visor, 
confeccionado em uma única peça de 
policarbonato na cor amarela para trabalho 
noturno, com quatro pinos localizados na posição 
do nariz, para encaixe de apoio nasal de plástico 
maleável incolor ou preto e hastes tipo espátula. 
As hastes são confeccionadas de material plástico 
e são fixadas à extremidade do visor através de 
parafuso metálico. Com Certificado de Aprovação 
– C.A. (tamanho padrão) 

08 Un 3,40 27,20 

6 

Óculos de solda Oxiacetilênica – Óculos de 
proteção destinado para usuário  em soldagem 
oxiacetilênica de armação e visor em peça única 
com duas oculares rosqueáveis e tirante em 
elástico ajustável, com armação em PVC de alta 
resistência, sem protetor lateral, lente deverá ser 
antiembaçante, com diâmetro de 50 mm, 
espessura de 0,5 mm com protetor translúcido de 
policarbonato, resistente a partículas volantes e 
luminosidade intensa. Os óculos deverão 
proporcionar visão panorâmica, com lente na cor 
verde, com no mínimo transmitância nos visores. 
Com 6,0 de tonalidade, sem cordão de 
segurança, embalado individualmente em 
embalagem apropriada. Com garantia total de no 
mínimo 12 meses, e suas condições deverão 
atender a norma pertinente a espécie e 
Certificação de Aprovação do Ministério do 
Trabalho (tamanho padrão)  

03 Un 10,30 30,90 

7 
Lente redonda para óculos maçariqueiro 
tonalidade 8 carbografite – Lentes IRUV para 
processos de soldagem. Usadas em óculos de 
solda maçariqueiro tipo concha (tamanho Padrão) 

15 Un 1,21 18,15 

 
LOTE 10 – Cota reservada ME, EPP, MEI 
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Mangote de raspa – Mangote de segurança, 
confeccionada em couro de raspa, com 
fechamento em tiras de raspa e fivelas metálicas 
na cor cinza. Com Certificado de Aprovação – 
C.A. (tamanho padrão) 

25 Un 16,37 409,25 

2 

Máscara para solda – Máscara confeccionada 
em Celeron, fabricada com visor articulado com 
filtro de luz transparente, fixadas no visor através 
de uma mola plástica encaixada em fendas 
internas, a cameira é presa ao escudo por meio 
de dois parafusos plásticos. Com Certificado de 
Aprovação – C.A. (tamanho padrão) 

02 Un 61,83 123,66 

3 

Óculos de segurança – incolor Óculos de 
segurança, constituído de armação e visor, 
confeccionado em uma única peça de 
policarbonato incolor com quatro pinos localizados 
na posição do nariz, utilizados para o encaixe de 
apoio nasal de plástico maleável incolor ou preto 
e hastes tipo espátula. As hastes são 
confeccionadas de material plástico e são fixadas 
à extremidade do visor através de parafuso 
metálico. Com Certificado de Aprovação – C.A. 
(tamanho padrão) 

250 Un 4,16 1.040,00 

4 

Óculos de segurança – escuro Óculos de 
segurança, constituído de armação e visor, 
confeccionado em uma única peça de 
policarbonato, cor escura com quatro pinos 
localizados na posição do nariz, utilizados pelo 
encaixe do material plástico maleável incolor ou 
preto e hastes tipo espátula. As hastes são 
confeccionadas de material plástico e são fixadas 
à extremidade do visor através de parafuso 
metálico. Com Certificado de Aprovação – C.A. 
(tamanho padrão) 

100 Un 4,30 430,00 

5 

Óculos de segurança – amarelo Óculos de 
segurança, constituído de armação e visor, 
confeccionado em uma única peça de 
policarbonato na cor amarela para trabalho 
noturno, com quatro pinos localizados na posição 
do nariz, para encaixe de apoio nasal de plástico 
maleável incolor ou preto e hastes tipo espátula. 
As hastes são confeccionadas de material plástico 
e são fixadas à extremidade do visor através de 
parafuso metálico. Com Certificado de Aprovação 
– C.A. (tamanho padrão) 

02 Un 3,40 6,80 

6 
Lente redonda para óculos maçariqueiro 
tonalidade 8 carbografite – Lentes IRUV para 
processos de soldagem. Usadas em óculos de 
solda maçariqueiro tipo concha (tamanho Padrão) 

05 Un 1,21 6,05 

 
LOTE 12 – Cota reservada ME, EPP, MEI 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 
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1 

Protetor tipo concha – Protetor auditivo circum 
auricular, constituído de conchas de formato 
trapezoidal de material plástico, montada 
simetricamente por meio de haste plástica. 
Conchas preenchidas internamente com espuma 
e bordas com espuma (almofadada). Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
padrão) 

50 Un 14,50 725,00 

2 

Protetor tipo plug – Protetor auditivo que alia 
baixo custo, conforto e alto grau de atenuação. 
Esse protetor é confeccionado em copolímero e 
fisiologicamente inerte. Fornecido do tamanho 
único, conta com 3 flanges curvos que se 
adaptam a curvatura do canal auditivo, conferindo 
atenuação e conforto ao usuário. Com Certificado 
de Aprovação – C.A. (tamanho padrão) 

250 Un 2,16 540,00 

3 

Protetor facial – Protetor facial, constituído de 
coroa e carneira de plástico com regulagem de 
tamanho através de ajuste simples e visor de 
material plástico (policarbonato), incolor, com 
cerca de 200 mm de largura e 250 mm de altura. 
O visor é preso à coroa através de sistema de 
encaixe e por meio de dois pinos plásticos. 
(tamanho padrão) 

15 Un 34,00 510,00 

4 

Respirador PFF2 com válvula – Respirador 
semi-facial, descartável Classe PFF2, modelo 
dobrável, com solda por ultrassom em todo seu 
perímetro, tamanho único, aerodispersoides 
(partículas) gerados mecanicamente (poeiras e 
névoas) e termicamente. As partículas podem ser 
sólidas ou líquidas geradas de soluções ou 
confeccionado com filtro de manta sintética, para 
uso contra suspensões aquosas, sem válvula de 
exalação. Com Certificado de Aprovação – C.A. 
(tamanho padrão) 

250 Un 2,00 500,00 

Assinatura: 04/09/2018 Vigência: 03/09/2019 
 
PROCESSO Nº 292/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 385/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual 
para toda a Municipalidade 
DETENTORA: SALVI, LOPES & CIA LTDA – ME 
 
LOTE 11– Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Protetor tipo concha – Protetor auditivo circum 
auricular, constituído de conchas de formato 
trapezoidal de material plástico, montada 
simetricamente por meio de haste plástica. 
Conchas preenchidas internamente com espuma 
e bordas com espuma (almofadada). Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
padrão) 

150 Un 12,63 1.894,50 

2 Protetor tipo plug – Protetor auditivo que alia 
baixo custo, conforto e alto grau de atenuação. 750 Un 1,95 1.462,50 
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Esse protetor é confeccionado em copolímero e 
fisiologicamente inerte. Fornecido do tamanho 
único, conta com 3 flanges curvos que se 
adaptam a curvatura do canal auditivo, 
conferindo atenuação e conforto ao usuário. 
Com Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
padrão) 

3 

Protetor facial – Protetor facial, constituído de 
coroa e carneira de plástico com regulagem de 
tamanho através de ajuste simples e visor de 
material plástico (policarbonato), incolor, com 
cerca de 200 mm de largura e 250 mm de altura. 
O visor é preso à coroa através de sistema de 
encaixe e por meio de dois pinos plásticos. 
(tamanho padrão) 

45 Un 30,10 1.354,50 

4 

Respirador PFF2 com válvula – Respirador 
semi-facial, descartável Classe PFF2, modelo 
dobrável, com solda por ultrassom em todo seu 
perímetro, tamanho único, aerodispersoides 
(partículas) gerados mecanicamente (poeiras e 
névoas) e termicamente. As partículas podem 
ser sólidas ou líquidas geradas de soluções ou 
confeccionado com filtro de manta sintética, para 
uso contra suspensões aquosas, sem válvula de 
exalação. Com Certificado de Aprovação – C.A. 
(tamanho padrão) 

750 Un 1,83 1.372,50 

 
LOTE 13 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Un Valor Total 

1 

Avental de proteção plumbífero – Avental 
padrão masculino 0,50 mm PB fabricado com 
manta de chumbo plumbífero de 0,50 mm PB, 
revestido com nylon lavável, possui alças 
cruzadas para maior segurança e conforto 
durante os procedimentos, sem proteção nas 
costas. Medidas: 1,10 x 0,60 cm. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 1,10 x 
0,60 cm) 

02 Un 905,00 1.810,00 

2 

Óculos plumbífero – Óculos plumbífero, 
armação de acrílico e lentes de vidro plumbífero 
com equivalência de 0,75 mm de chumbo. Com 
Certificado de Aprovação – C.A. (tamanho 
padrão) 

02 Un 840,76 1.681,52 

3 

Luvas plumbífero – Luvas tipo escudo, 
confeccionada em borracha plumbífera flexível 
com equivalência em chumbo de 0,50 mm, 
acabamento em nylon lavável. Tamanho 
padronizado. Com Certificado de Aprovação – 
C.A.  

02 Un 508,33 1.016,66 

Assinatura: 04/09/2018 Vigência: 03/09/2019 
 
PROCESSO Nº 395/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 429/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de feijão carioquinha para Merenda Escolar e 
Internos dos Equipamentos Municipais (Semads) 
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DETENTORA: ATACADÃO LOGÍSTICA E ALIMENTOS EIRELI – ME 
 
LOTE 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Kg Valor Total 

1 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 
O produto deverá estar de acordo com a NTA (Lei 
6.305 de 15/12/75 e Decreto 82.110 de 14/08/78), 
obedecendo à Portaria 161 de 24/07/87 – MAA; 
Classe carioquinha, constituído de no mínimo 95% 
de grãos inteiros e íntegros de cor característica, 
maduros, limpos e secos, de produção de última 
safra. Deve apresentar-se isento de mofo, odores 
estranhos, sujidades, insetos, substâncias nocivas 
e matérias estranhas como grãos ou sementes de 
outras espécies. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, quantidade do 
produto e data de validade. Deve estar embalado 
em pacotes de 2 kg, de polietileno atóxico, 
transparente, resistente e termo selada. 
Embalagem secundária; fardo plástico lacrado 
contendo no máximo 30 kg. No momento da 
entrega o produto deverá apresentar prazo de 
validade mínima de 6 meses, e fabricação inferior 
a 30 dias. 

26.250 
sendo: 

 
2.250 

Semads 
18.000 
Escola 
6.000 

Creche 

Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,20 110.250,00 

Assinatura: 25/09/2018 Vigência: 24/09/2019 
 
PROCESSO Nº 395/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 430/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de feijão carioquinha para Merenda Escolar e 
Internos dos Equipamentos Municipais (Semads) 
DETENTORA: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA – EPP 
 
LOTE 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI 

 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
kg Valor Total 

01 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 
O produto deverá estar de acordo com a NTA 
(Lei 6.305 de 15/12/75 e Decreto 82.110 de 
14/08/78), 
obedecendo à Portaria 161 de 24/07/87 – MAA; 
Classe carioquinha, constituído de no mínimo 
95% de grãos inteiros e íntegros de cor 
característica, maduros, limpos e secos, de 
produção de última safra. Deve apresentar-se 
isento de mofo, odores estranhos, sujidades, 
insetos, substâncias nocivas e matérias 
estranhas como grãos ou sementes de outras 
espécies. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, quantidade do 
produto e data de validade. Deve estar 
embalado em pacotes de 2 kg, de polietileno 
atóxico, transparente, resistente e termo selada. 

8.750 kg 3,97 34.737,50 
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Embalagem secundária; fardo plástico lacrado 
contendo no máximo 30 kg. No momento da 
entrega o produto deverá apresentar prazo de 
validade mínima de 6 meses, e fabricação 
inferior a 30 dias 

Assinatura: 25/09/2018 Vigência: 24/09/2019 
 
PROCESSO Nº 525/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 600/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de fone de ouvido para telefone. 
DETENTORA: MARCELO DE JESUS FRANCO – ME 
 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un Valor Total 

01 

Fone de ouvido/headsets – modelo SP 11, uso 
sobre a cabeça, mono auricular, fornecem aos 
centros de relacionamento com controles de 
custos mais rígidos um design econômico e 
excelente desempenho de áudio. Reduz o ruído 
de fundo e um design mono auricular que 
possibilita a fácil interação com os colegas de 
trabalho. Os componentes ajustáveis e as 
almofadas macias garantem o conforto durante o 
uso prolongado. 

60 Un 128,16 7.689,60 

Assinatura: 13/12/2018 Vigência: 12/12/2019 
 
PROCESSO Nº 527/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 011/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para as 
UBSs, EMEBs, ESFs E CEO. 
DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 
 
Lote 05 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Bisturi descartavel com cabo nº 11 
É um conjunto cabo plástico e lamina de bisturi para 
procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos de pequeno 
porte, sua lamina de aço carbono possibilita cortes 
precisos e eficientes. Possui embalagem tipo blister 
aluminizado, com abertura em pétala, conservando o 
dispositivo integro estéril e pronto para o uso. Conta 
com as certificações internacionais, ISO, CE, TUV e 
é produzido em conformidade com as normas NBR.- 
Confeccionados em aço carbono. 
- Composição do aço carbono de acordo com as 
normas NBR/ISSO e cabo de PVC ergonômico a 
anatômico. 
- Embalada individualmente em forma de sache 
aluminizado c/inibidor de corrosão, que não permite 
a perfuração da embalagem, garantindo a 
esterilização e a segurança no uso, a embalagem 
permite a retirada do bisturi descartável com muita 
facilidade pois possui abertura em pétala. 
- Confeccionada em aço cirúrgico SF 100, com 
0,015'' de espessura (0,40mm). 

9.600 Un 3,47 33.312,00 
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- Esterilizadas por Raio Gama. 
- Utilizada para corte de pele e tecidos e retiradas de 
pontos. 
- Grande resistência à perda de afiação. 
- Validade de 5 anos após a data da esterilização 
desde que a embalagem esteja inviolada.  

02 

Bisturi descartável com cabo nº 15 
É um conjunto cabo plástico e lamina de bisturi para 
procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos de pequeno 
porte, sua lamina de aço carbono possibilita cortes 
precisos e eficientes. Possui embalagem tipo blister 
aluminizado, com abertura em pétala, conservando o 
dispositivo integro estéril epronto para o uso. Conta 
com as certificações internacionais, ISO, CE, TUV e 
é produzido em conformidade com as normas NBR.- 
Confeccionados em aço carbono. 
- Composição do aço carbono de acordo com as 
normas NBR/ISSO e cabo de PVC ergonômico a 
anatômico. 
- Embalada individualmente em forma de 
sachealuminizado c/inibidor de corrosão, que não 
permite a perfuração da embalagem, garantindo a 
esterilização e a segurança no uso, a embalagem 
permite a retirada do bisturi descartável com muita 
facilidade pois possui abertura em pétala. 
- Confeccionada em aço cirúrgico SF 100, com 
0,015'' de espessura (0,40mm). 
- Esterilizadas por Raio Gama. 
- Utilizada para corte de pele e tecidos e retiradas de 
pontos. 
- Grande resistência à perda de afiação. 
- Validade de 5 anos após a data da esterilização 
desde que a embalagem esteja inviolada.  

4.800 Un 3,47 16.656,00 

 
Lote 31 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresas 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Fita para autoclave: 
Utilizada para fechamento de pacotes de papel e de 
pano que serão esterilizados em autoclave. É um 
instrumento indicador de que a esterilização foi 
efetuada em condições ideais de pressão, 
temperatura e tempo, através da mudança de 
coloração das listras de cor amarela para a cor preta. 
19mm x 30m. 
Confeccionada com dorso de papel crepado à base 
de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa 
adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e 
resinas e, na outra face, uma fina camada 
impermeabilizante de resina acrílica. Embalagem 
com 1 unidade.  

1.523 Un 3,06 4.660,38 
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02 

Compressas  de Gaze Hidrófila  9 fios: 
As Compressas de Gaze Hidrófila possuem e 20 x 
40 cm quando abertas. Oito camadas e cinco dobras. 
São confeccionadas com fios 100% algodão e em 
dois tamanhos: 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 
30 cm quando abertas, 10 x 10 cm quando fechadas. 
Práticas para diversos usos, como secar a boca do 
paciente, limpeza de instrumental, bandejas, 
seringas e outros. 
Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral 
em toda a sua extensão. Fios 100% algodão, 
alvejadas e isentas de impurezas, substâncias 
gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. 
Tamanho 7,5 x 7,5cm. Não soltam fiapos, pois 
possuem acabamento lateral em toda a sua 
extensão. 
 9 Fios. Embalagem com 500 unidades.  

3.278 Pct 16,29 53.398,62 

03 

Compressas de Gases estéril 9 fios  com 10 
unidades: Indicadas para absorção de sangue e 
exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral 
e antissepsia da pele e/ou mucosas para 
procedimentos invasivos. Fios 100% algodão, 
alvejadas e isentas de impurezas, substâncias 
gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. Tamanho 7,5 x 7,5 cm (fechada), 15x30cm 
(aberta). Esterilizada em ETO. 
 9 Fios. Embalagem com 10 unidades.  

37.350 Pct 0,48 17.928,00 

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020 
 
PROCESSO Nº 527/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 016/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para as 
UBSs, EMEBs, ESFs E CEO. 
DETENTORA: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI 
– EPP 
 
Lote 03 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Algodão hidrófilo: Utilizado para higienização, anti-
sepsia da pele além de amplo uso no ambiente 
odontológico, que proporciona um melhor 
aproveitamento do produto. É recomendado com gaze 
para utilização em ferimentos. Não estéril; 
100% puro algodão: macio e extra-absorvente; 
Cor: Branco; Peso: 500g; Dermatologicamente 
testado. Embalagem com 500g.  

98 Rol 9,28 909,44 

02 

Algodão rolete :Indicado para afastamento da 
bochecha e absorção de líquidos em tratamento 
odontológico. Confeccionadas com fibras 100% 
algodão. Macias e com ótimo poder de absorção. 
 Número 2 é mais espesso e macio. Embalagem com 
100 unidades.  

563 Pct 1,62 912,06 
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Lote 04 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Algodão hidrófilo: Utilizado para higienização, anti-
sepsia da pele além de amplo uso no ambiente 
odontológico, que proporciona um melhor 
aproveitamento do produto. É recomendado com 
gaze para utilização em ferimentos. Não estéril; 
100% puro algodão: macio e extra-absorvente; 
Cor: Branco; Peso: 500g; Dermatologicamente 
testado. Embalagem com 500g.  

32 Rol 9,28 296,96 

02 

Algodão rolete :Indicado para afastamento da 
bochecha e absorção de líquidos em tratamento 
odontológico. Confeccionadas com fibras 100% 
algodão. Macias e com ótimo poder de absorção. 
 Número 2 é mais espesso e macio. Embalagem com 
100 unidades.  

187 Pct 1,62 302,94 

 
Lote 09 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Agulha gengival curta 30G: Indicada para 
aplicação de anestesia. Agulha com bisel trifacetado. 
Cânula altamente flexível siliconizada. Estojo plástico 
e protetor, lacre de segurança que garante a 
esterilidade, rosca interna universal para seringas de 
carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de 
uso único. 
Estéril a óxido de etileno. Comprimento: Curta: 
22mm. 
Embalagem com 100 unidades.  

300 Cx 30,83 9.249,00 

02 

Agulha Gengival longa 27G : Indicada para 
aplicação de anestesia. Agulha com bisel trifacetado. 
Cânula altamente flexível siliconizada. Estojo plástico 
e protetor, lacre de segurança que garante a 
esterilidade, rosca interna universal para seringas de 
carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de 
uso único. Estéril a óxido de etileno. Comprimento: - 
Longa: 30mm. 
Embalagem com 100 unidades.  

218 Cx 30,85 6.725,30 

 
Lote 14 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Anestesico tópico benzotop 20% Substância 
anestésica local, usada como calmante para dores, 
sua rápida absorção ocorre através das mucosas.  
Embalagem com 12g. Sabor Tutti-Frutti.  

27 Cx 8,46 228,42 
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02 

Anestesico Citocaina 3% com vaso: A Citocaína 
3% está indicada para anestesia de bloqueio nervoso 
regional em odontologia. Anestesia de infiltração em 
odontologia, onde não há necessidade de isquemia 
profunda na área injetada. Embalagem c/ 50 tubetes 
c/ 1,8ml cada. 

242 Cx 79,88 19.330,96 

03 

Anestesico  2%sem vaso: Total eficácia, dentro dos 
padrões para Lidocaína; Carpule inquebrável: Não 
quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro 
da seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar 
exatamente no centro do êmbolo); Maior segurança 
e menor risco de acidentes.  
Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml 
cada. Cloridrato de Lidocaína Sem Vaso.  

87 Cx 74,77 6.504,99 

04 

Anestesico Mepiadre  2% 100 : 
Indicado para procedimentos de prolongada duração 
e que necessitam de anestesia pós-operatória. 
Utilizado em tratamentos cirúrgicos em geral e em 
pacientes asmáticos 
.Mepivacaína: O sal mepivacaína apresenta  
características semelhantes à lidocaína, porém, com 
efeito menos vasodilatador. O início de ação deste 
produto também é mais rápido que os demais sais. 
Epinefrina: Vasoconstritor de referência para 
comparação dos demais vasoconstritores no aspecto 
potência e segurança, a epinefrina atua  
semelhantemente à adrenalina endógena, liberada 
pela  glândula supra-renal. Promove vasoconstrição 
por atuação nos receptores alfa capilares, resultando 
em 
hemostasia efetiva durante procedimentos cirúrgicos. 
Sua eficácia e relativa segurança permite que a ação 
do anestésico local seja suficiente para a maioria dos 
procedimentos, diminuindo a toxicidade e 
aumentando a hemostasia.  
Composição: Cloridrato de Mepivacaína 2% com 
Epinefrina 1:100.000  Embalagem c/ 50 tubetes c/ 
1,8ml cada. 

160 Cx 133,77 21.403,20 

 
Lote 25 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Hastes Flexiveis com 75 unidades: Possuem pontas 
de algodão com tratamento antigerme, tornando-as 
livres de impurezas. Não se desprendem e não soltam 
fiapos. São apresentadas em cartucho de papel cartão  
com 75 unidades. Embalagem caixa com 75 
cartuchos. 

183 Cx 1,31 239,73 

02 Fio dental 100 m: Indicado para limpeza dos dentes 
evitando assim a formação de placa bacteriana. Cor 152 Un 1,31 199,12 
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branca; Odor menta; Sabor menta; Ativo: poliamida; 
Promotor de aderência: parafina; Lubrificante e 
aromatizante: Óleo essencial de menta;  
Validade: 3 anos a partir da data de fabricação; 

 
Lote 26 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Hastes Flexiveis com 75 unidades: Possuem 
pontas de algodão com tratamento antigerme, 
tornando-as livres de impurezas. Não se 
desprendem e não soltam fiapos. São apresentadas 
em cartucho de papel cartão  com 75 unidades. 
Embalagem caixa com 75 cartuchos. 

60 Cx 1,31 78,60 

02 

Fio dental 100 m: Indicado para limpeza dos dentes 
evitando assim a formação de placa bacteriana. Cor 
branca; Odor menta; Sabor menta; Ativo: poliamida; 
Promotor de aderência: parafina; Lubrificante e 
aromatizante: Óleo essencial de menta;  
Validade: 3 anos a partir da data de fabricação; 

50 Un 1,31 65,50 

 
Lote 38 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100  Tam 
PP ou EP:  As luvas de procedimentos  estão 
classificadas para a proteção do profissional de 
saúde nos procedimentos não invasivos. 
São indicadas para a proteção do profissional de 
saúde, em geral, durante procedimentos médicos e 
de enfermagem. Use luvas sempre que existir a 
possibilidade de contato com sangue, fluídos 
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em 
procedimentos não invasivos. 
Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: 
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 
(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. 
Ambidestras. 
Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 
pares). 

200 Cx 20,89 4.178,00 

02 

LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100  Tam P:  
As luvas de procedimentos  estão classificadas para 
a proteção do profissional de saúde nos 
procedimentos não invasivos. 
São indicadas para a proteção do profissional de 
saúde, em geral, durante procedimentos médicos e 
de enfermagem. Use luvas sempre que existir a 
possibilidade de contato com sangue, fluídos 
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em 
procedimentos não invasivos. 
Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: 
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 

1.925 Cx 20,89 40.213,25 
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(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. 
Ambidestras. 
Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 
pares). 

03 

LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100  Tam 
M:  As luvas de procedimentos  estão classificadas 
para a proteção do profissional de saúde nos 
procedimentos não invasivos. 
São indicadas para a proteção do profissional de 
saúde, em geral, durante procedimentos médicos e 
de enfermagem. Use luvas sempre que existir a 
possibilidade de contato com sangue, fluídos 
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em 
procedimentos não invasivos. 
Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: 
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 
(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. 
Ambidestras. 
Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 
pares). 

1.300 Cx 20,89 27.157,00 

04 

LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100  Tam 
G:  As luvas de procedimentos  estão classificadas 
para a proteção do profissional de saúde nos 
procedimentos não invasivos. 
São indicadas para a proteção do profissional de 
saúde, em geral, durante procedimentos médicos e 
de enfermagem. Use luvas sempre que existir a 
possibilidade de contato com sangue, fluídos 
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em 
procedimentos não invasivos. 
Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: 
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 
(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. 
Ambidestras. 
Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 
pares). 

112 Cx 20,99 2.350,88 

 
Lote 41 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 
Escova de Robison: Indicada para pré-polimento de 
resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento e 
óleo mineral. 

915 Un 1,28 1.179,00 

 
Lote 42 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 
Escova de Robison: Indicada para pré-polimento de 
resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento 
e óleo mineral. 

305 Un 1,28 390,40 

 
 

Lote 43 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Valor 
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Un Total 

01 

Curativo Alveolar: 
Ação cicatrizante, anestesica, anti-inflamatório e 
antimicrobiana. È principalmente indicado como uma 
barreira física após as extrações dentárias, conferindo 
proteção, pois age como um tampão alveolar 
moldável, constituindo um arcabouço sólido para a 
regeneração tecidual, evitando a contaminação das 
paredes ósseas. 

57 Frs 35,73 2.036,61 

02 
Cera 7: Indicado para moldagem de oclusão inicial ou 
primeira tomada de mordida. Embalagem com 18 
unidades.  

30 Cx 15,40 462,00 

 
Lote 48 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Fixador 500 ml: Indicado para a fixação da imagem 
na película de filme. Conteúdo: Sulfito de sódio, 
dietileno  glycol, hidroquinona. Pronto uso. 
Embalagem com 500ml.  

50 Frs 12,03 601,50 

02 

Formocresol: O Formocresol é indicado para terapia 
pulpar de dentes decíduos e em alguns casos 
específicos de dentes permanentes. O Formocresol 
é constituído por uma mistura de cresóis e formol, 
sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as 
inertes e possibilitando a conservação do dente 
decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). 
Menos tóxico que o Tricresol Formalina. É um 
potente agente   antimicrobiano que possui ainda a 
capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal 
radicular. Embalagem com 10ml.  

123 Frs 6,69 822,87 

03 

Fluor em Gel: Indicado para a prevenção de cáries. 
Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. Flúor 
fosfato acidulado 1,23%. Flúor acidulado 
pigmentado. Além de segura, sua aplicação é muito 
prática devido à sua tixotropia. Seu grau de 
viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. 
Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor 
penetra nas áreas interproximais .Embalagem com 
200ml.   

118 Frs 6,69 789,42 

04 

Liquido de Dakin – Hipoclorito de Sódio 0,5%  
:Desinfetante e antisseptico indicado em  
procedimentos odontológicos. Solução 0,5% de  
Hipoclorito de sódio; Desinfetante e antisséptico em 
procedimentos odontológicos. Frasco com 1 litro 

06 Frs 5,38 32,28 

05 
Clorexidina a 2% Solução 100ml: A Clorexidina é 
um anti-séptico com atividade antibacteriana. 
Indicado para desinfecção de preparos cavitários, 
preparos em coroas, inlays, anti-sepsia das mãos do 

60 Frs 6,73 403,00 
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profissional, do pessoal auxiliar, na antissepsia extra-
oral prévia em áreas que sofrerão intervenção 
cirúrgica, das  superfícies e instrumentos. Disponível 
em fraco com 100ml. Pode ser usado tanto para 
desinfecção de preparos cavitários como para anti-
sepsia das mãos do  profissional e equipamentos; 
Forte ação anti-bacteriana; Produto de baixa 
toxidade; 

 
Lote 52 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Esponja Hemostática: Especialmente indicada na 
cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e 
cicatrizante. Substitui o algodão com muitas 
vantagens nas extrações dentais. É uma esponja 
hemostática, obtida de gelatina liofilizada de origem 
porcina, esterilizada por raios gama, pesando não 
mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo 
organismo e desenvolvida para uso diário. Feito de 
100% gelatina porcina. Dimensões:1cmx1cm. 
Esterilizado por  irradiação. Embalagem com 10 
unidades.  

412 Cx 26,69 10.996,28 

 
Lote 56 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Disco de Lixa: 
Os discos de lixa são indicados para acabamento e 
polimento dental. Costado em poliéster que 
proporciona maior flexibilidade e acesso 
interproximal. Melhor relação custo X benefício. 
Granulações: Grossa, Média, Fina e Extrafina. 
Proporciona maior flexibilidade e acesso 
interproximal. Embalagem com 100 unidades de 
16mm.  

50 Pct 77,94 3.897,00 

 
Lote 59 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Sugador Cirurgico Descartavel: 
Auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de 
cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e 
pequenas cirurgias médicas. Oferece maior segurança 
nos procedimentos, diminuindo as chances de 
contaminação tanto do profissional como de seus 
pacientes. Produto esterilizado em óxido de etileno, 
fabricado em resina ABS. Produto descartável. 
Possui ponteira removível. Embalagem com 20 
unidades.  

788 Pct 5,75 4.531,00 
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02 

Sugador descartavel: Indicado para sucção da saliva 
e outros líquidos, que ficam na cavidade bucal durante 
procedimentos odontológicos. Tubo e ponteira 
atóxicos; 
Arame em aço especial; Desenvolvido para fixação 
imediata na posição desejada pelo profissional; 
Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti. 
Embalagem com 40 unidades.  

2.168 Pct 9,22 19.988,96 

 
Lote 60 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Sugador Cirurgico Descartavel: 
Auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento 
de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e 
pequenas cirurgias médicas. Oferece maior 
segurança nos procedimentos, diminuindo as 
chances de contaminação tanto do profissional como 
de seus pacientes. Produto esterilizado em óxido de 
etileno, fabricado em resina ABS. Produto 
descartável. 
Possui ponteira removível. Embalagem com 20 
unidades.  

262 Pct 5,75 1.506,50 

02 

Sugador descartavel: Indicado para sucção da 
saliva e outros líquidos, que ficam na cavidade bucal 
durante procedimentos odontológicos. Tubo e 
ponteira atóxicos; 
Arame em aço especial; Desenvolvido para fixação 
imediata na posição desejada pelo profissional; 
Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti. 
Embalagem com 40 unidades.  

722 Pct 9,22 6.656,84 

 
Lote 68 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Resina Flow  A1: Indicado para formar uma camada 
estética em toda a superfície dos dentes com 
defeitos no esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. * Restaurações em classe III; 
 Restaurações em classe V; Selamento de fóssulas e 
fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; 
Restaurações em classe III;  
Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de 
fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana; Facetas para esmalte com  manchas, 
fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito 
mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações 
com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na 
maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, 
está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não  
necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos 
fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É  

105 Un 34,00 3.570,00 
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fotoativada. É tixotrópico.  

02 

Resina Flow  A2: Indicado para formar uma camada 
estética em toda a superfície dos dentes com 
defeitos no esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. * Restaurações em classe III; 
 Restaurações em classe V; Selamento de fóssulas e 
fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; 
Restaurações em classe III;  
Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de 
fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana; Facetas para esmalte com  manchas, 
fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito 
mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações 
com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na 
maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, 
está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não  
necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos 
fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É  
fotoativada. É tixotrópico.  

105 Un 34,00 3.570,00 

03 

Resina Flow  A3: Indicado para formar uma camada 
estética em toda a superfície dos dentes com 
defeitos no esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. * Restaurações em classe III; 
 Restaurações em classe V; Selamento de fóssulas e 
fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; 
Restaurações em classe III;  
Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de 
fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana; Facetas para esmalte com  manchas, 
fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito 
mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações 
com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na 
maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, 
está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não  
necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos 
fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É  
fotoativada. É tixotrópico.  

105 Un 34,00 3.570,00 

04 

Resina Flow  A3.5: Indicado para formar uma 
camada estética em toda a superfície dos dentes 
com defeitos no esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. * Restaurações em classe III; 
 Restaurações em classe V; Selamento de fóssulas e 
fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; 
Restaurações em classe III;  
Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de 
fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana; Facetas para esmalte com  manchas, 
fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito 
mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações 
com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na 
maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, 
está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não  
necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos 

105 Un 34,00 3.570,00 
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fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É  
fotoativada. É tixotrópico.  

05 

Resina A1: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); 
Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada  tratada, 2-
Benzotriazolil-4-metilfenol Elevada resistência ao 
desgaste, o que possibilita seu uso em áreas  
extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita  as 
estruturas dentais, facilitando a confecção de 
restaurações com boa estética, através de técnica 
simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores 
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia 
a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao  
desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de 
dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 
4g 

105 Un 53,43 5.610,15 

06 

Resina A2: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); 
Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada  tratada, 2-
Benzotriazolil-4-metilfenol Elevada resistência ao 
desgaste, o que possibilita seu uso em áreas  
extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita  as 
estruturas dentais, facilitando a confecção de 
restaurações com boa estética, através de técnica 
simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores 
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia 
a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao  
desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de 
dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 
4g 

105 Un 46,90 4.924,50 

07 
Resina A3: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); 

105 Un 53,43 5.610,15 
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Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada  tratada, 2-
Benzotriazolil-4-metilfenol Elevada resistência ao 
desgaste, o que possibilita seu uso em áreas  
extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita  as 
estruturas dentais, facilitando a confecção de 
restaurações com boa estética, através de técnica 
simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores 
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia 
a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao  
desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de 
dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 
4g 

08 

Resina A3.5: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); 
Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada  tratada, 2-
Benzotriazolil-4-metilfenol Elevada resistência ao 
desgaste, o que possibilita seu uso em áreas  
extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita  as 
estruturas dentais, facilitando a confecção de 
restaurações com boa estética, através de técnica 
simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores 
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia 
a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao  
desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de 
dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 
4g 

105 Un 53,43 5.610,15 

09 

Resina B2: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); 
Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2- 
Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao 
desgaste, o que  possibilita seu uso em áreas 

82 Un 53,43 4.381,26 
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extensas e sujeitas a  grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as 
estruturas dentais,  facilitando a confecção de  
restaurações com boa estética, através de técnica  
simplificada;  Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores 
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia 
a dia.  Maior fluorescência. Ótimos resultados 
estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 
4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 
posteriores. Seringa com 4g.  

10 

Resina B3: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); 
Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2- 
Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao 
desgaste, o que  possibilita seu uso em áreas 
extensas e sujeitas a  grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as 
estruturas dentais,  facilitando a confecção de  
restaurações com boa estética, através de técnica  
simplificada;  Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores 
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia 
a dia.  Maior fluorescência. Ótimos resultados 
estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 
4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 
posteriores. Seringa com 4g.  

82 Un 53,43 4.381,26 

11 

Resina C1: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); 
Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2- 
Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao 
desgaste, o que  possibilita seu uso em áreas 
extensas e sujeitas a  grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as 
estruturas dentais,  facilitando a confecção de  
restaurações com boa estética, através de técnica  
simplificada;  Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores 
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia 
a dia.  Maior fluorescência. Ótimos resultados 

82 Un 39,90 3.271,80 
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estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 
4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 
posteriores. Seringa com 4g.  

12 

Resina C2: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); 
Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2- 
Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao 
desgaste, o que  possibilita seu uso em áreas 
extensas e sujeitas a  grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as 
estruturas dentais,  facilitando a confecção de  
restaurações com boa estética, através de técnica  
simplificada;  Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores 
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia 
a dia.  Maior fluorescência. Ótimos resultados 
estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 
4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 
posteriores. Seringa com 4g.  

82 Un 53,42 4.380,44 

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020 
 
PROCESSO Nº 527/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 012/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para as 
UBSs, EMEBs, ESFs E CEO. 
DETENTORA: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES – 
EIRELI. 
 
Lote 07 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Adesivo 6 ml: Primer e Adesivo no mesmo frasco. 
Benefícios: Elevado poder de resistência adesiva; 
Baixo índice de sorção e solubilidade; Baixa incidência 
de hipersensibilidade; Longevidade clínica  
comprovada: 94,2% de retenção após 18 meses. 
CARACTERÍSTICAS: 
Adesivo Monocomponente; Solvente a base de etanol; 
Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de 
dois passos; Técnica do condicionamento ácido total; 
Primer e adesivo em um só frasco; 
Contém nanopartículas que conferem maior 
estabilidade e resistência ao filme adesivo; Com MDP: 
o MDP faz a ligação química que somada a adesão 
mecânica presente no produto concede ao  um 
potencial superior de adesão. 
INDICAÇÕES: 
Indicado para restaurações diretas em compósitos 

480 Frs 42,36 20.332,80 
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(classe I, II, III, IV eV), cimentação adesiva (em 
conjunto com cimento resinoso) de peças protéticas 
em fibra de vidro, compômero, cerâmica, resina e 
metal. O adesivo ainda é indicado para reparos 
adesivos em cerâmicas e compósitos. 

02 

Condicionador ácido  fosfórico 37%: Indicado no 
condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a 
adesão dos materiais restauradores ao dente. 
Gel de baixa viscosidade e com propriedade 
tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua 
visualização e controle durante a aplicação.  
Possui boa afinidade com água, o que permite fácil 
remoção após o condicionamento. Não escorre do 
local aplicado. È um gel de base aquosa contendo 
Ácido Fosfórico a 37%. Embalagem com 3 seringas 
com 2,5ml cada + 3 pontas para aplicação.  

273 Un 13,50 3.685,50 

03 

Alginato Tipo 1: Alginato classificado como tipo I, com 
presa rápida (cerca de 2 minutos). Devido à 
grandecompatibilidade com o gesso reproduz os mais 
finos detalhes, apresentando baixa deformação 
permanente (apenas 3%), além de excelentes 
propriedades de tixotropia, escoamento e elasticidade. 
Livre de poeira. Sabor tutti-frutti. Adquire uma 
consistência cremosa, com fácil reprodução dos 
detalhes menores que 50µ. Aumenta a higiene e a bio-
segurança nos consultórios. Melhor reprodução da 
cavidade bucal. Melhor aceitação pelos pacientes 
infantis e pelos pacientes que não suportam 
moldagens por períodos prolongados. Melhor 
aceitação por parte dos pacientes. Permite ao gesso 
reproduzir os mais finos detalhes da moldagem, evita o 
surgimento de superficies pulverulenta nos modelos de 
gesso. 
Não sofrem distorção quando vazado em gesso, 
suportando facilmente o peso. Baixos índices de 
distorção e maior estabilidade dimensional. Excelentes 
propriedades de tixotropia, escoamento e 
elasticidade.  
Grande elasticidade e resistência ao rasgamento. 
Livre de poeira. Tipo I, presa rápida. Agradável sabor 
tutti-frutti. Excelente compatibilidade com gessos 
odontológicos. Alta resistência a compressão. Baixa 
sinérese e dessecação quando armazenado em 
umidificador. Embalagem com 454g.  

15 Un 32,00 480,00 

 
Lote 13 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Anestesico tópico benzotop 20% Substância 
anestésica local, usada como calmante para dores, 
sua rápida absorção ocorre através das mucosas.  
Embalagem com 12g. Sabor Tutti-Frutti.  

83 Cx 7,00 581,00 
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02 

Anestesico Citocaina 3% com vaso: A Citocaína 
3% está indicada para anestesia de bloqueio nervoso 
regional em odontologia. Anestesia de infiltração em 
odontologia, onde não há necessidade de isquemia 
profunda na área injetada. Embalagem c/ 50 tubetes 
c/ 1,8ml cada. 

728 Cx 67,31 49.001,68 

03 

Anestesico  2%sem vaso: Total eficácia, dentro dos 
padrões para Lidocaína; Carpule inquebrável: Não 
quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro 
da seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar 
exatamente no centro do êmbolo); Maior segurança 
e menor risco de acidentes.  
Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml 
cada. Cloridrato de Lidocaína Sem Vaso.  

263 Cx 52,34 13.765,42 

04 

Anestesico Mepiadre  2% 100 : 
Indicado para procedimentos de prolongada duração 
e que necessitam de anestesia pós-operatória. 
Utilizado em tratamentos cirúrgicos em geral e em 
pacientes asmáticos 
.Mepivacaína: O sal mepivacaína apresenta  
características semelhantes à lidocaína, porém, com 
efeito menos vasodilatador. O início de ação deste 
produto também é mais rápido que os demais sais. 
Epinefrina: Vasoconstritor de referência para 
comparação dos demais vasoconstritores no aspecto 
potência e segurança, a epinefrina atua  
semelhantemente à adrenalina endógena, liberada 
pela  glândula supra-renal. Promove vasoconstrição 
por atuação nos receptores alfa capilares, resultando 
em 
hemostasia efetiva durante procedimentos cirúrgicos. 
Sua eficácia e relativa segurança permite que a ação 
do anestésico local seja suficiente para a maioria dos 
procedimentos, diminuindo a toxicidade e 
aumentando a hemostasia.  
Composição: Cloridrato de Mepivacaína 2% com 
Epinefrina 1:100.000  Embalagem c/ 50 tubetes c/ 
1,8ml cada. 

480 Cx 93,64 44.947,20 

 
Lote 17 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Cimento  Forrador de Hidroxido de Cálcio: 
Indicado para o capeamento pulpar e forramento 
protetor sob materiais restauradores, cimentos e 
outros materiais de base. Segurança para 
procedimento: importante como proteção pulpar em 
especial em cavidades profundas; 
Cimento sem eugenol não interfere em futuro 
reembasamento do provisório nem na futura 
cimentação adesiva, preparos protéticos são mais 

461 Kit 12,36 5.697,96 
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agressivos à polpa e o ideal é utilizar um cimento 
que ao mesmo tempo seja protetor. Presa rápida: 
rápido endurecimento; Biocompatível; Kit com 13g de 
Base + 11g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura. 
Validade Minima de 2 anos da data de entrega 

02 

Cimento Endodontico Cimento Obturador à base 
de óxido de zinco e eugenol. Apresenta boa 
tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e  
impermeabilidade. Possui uma fina granulação, 
propiciando uma mistura homogênea e um perfeito 
escoamento. apresenta boa tolerância pelos tecidos  
apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Possui 
fina granulação, proporcionando uma mistura 
homogênea e  um perfeito escoamento. Cimento 
endodontico à base de Óxido de Zinco e Eugenol 
Kit com 1 pó 12g + 1 liquído 10ml.  
Validade Minima de 2 anos da data de entrega. 

12 Kit 20,00 240,00 

03 

Cimento cirúrgico pó 50 g: Indicado como 
revestimento periodontal para proteção de suturas 
oriundas de cirurgias periodontais. Oferece uma 
proteção local segura para feridas cirúrgicas, 
mantendo-as limpasb. Embalagem contendo 01 
frasco com 50 gramas.  

49 Un 12,86 630,14 

04 

Cimento cirúrgico em liquido 20ml. - Indicada para 
uso como protetor sobre a área operada - Cimento 
Cirurgico á base de óxido de zinco e eugenol; - Sem 
asbesto (amianto) não cancerígeno; - Melhor 
aderência; - Maior plasticidade; Ótima tolerabilidade; 
Fácil manipulação. Frasco com 20 mL  

49 Un 13,57 664,93 

 
Lote 29 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Fio de sutura seda 3.0: 
É indicada para uso em: processos cirúrgicos gerais; 
fechamento de paredes teciduais; cirurgias gastro 
facial, gengivas utilizando a técnica ponto a ponto, 
segundo critério médico ou odontológico. Com 
agulha CT 1/2 - 1,7cm. 
Embalagem com 24 unidades.  

1.020 Cx 29,37 29.957,40 

02 

Fio de  Sutura Nylon 3.0:  
Indicado no fechamento de incisões da pele. 
Procedimentos de plásticas em geral. Cirurgias 
cardiovasculares. Cirurgias odontológicas.  
Anastomoses vasculares. Tenorrafias, miorrafias e 
neurorrafias. A sutura de Nylon é uma sutura 
cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido 
por extrusão de poliamida, resultando em um 
monofilamento de superfície lisa e uniforme e 

563 Cx 29,37 16.535,31 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

 Segunda-feira, 29 de abril de 2019             Ano III | Edição nº 331   Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

158

preparada através de processos químicos sintéticos 
resultando em fios de coloração preta com agulhas 
cirúrgicas de aço inox. 
 O produto atende as especificações da NBR 13904 
da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas 
Cirúrgicas não absorvíveis. Fio de 45cm. Com 
agulha ½ CT (Círculo triangular) 1,5cm. Embalagem 
com 24 unidades.   

 
Lote 35 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Fita banda matriz metálica 5x0,5x500mm: Indicada 
para reconstrução de dentes posteriores, possui uma 
superfície uniforme. Suas bordas não machucam o 
paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar 
a restauração. Promove o contorno proximal, sendo 
rígida o suficiente para não se descolar durante a 
condensação do amálgama. Confeccionada de aço 
inoxidável; Superfície uniforme; Bordas não machuca 
o paciente; Flexível: Promove o contorno proximal; 
Fácil remoção sem danificar a restauração. 
Medidas: 5x0,05x500mm. Embalagem com 1 rolo. 
5x0,05x500mm  

548 Un 1,79 980,92 

02 

Fita banda matriz metálica 7x0,5x500mm:Indicada 
para reconstrução de dentes posteriores, possui uma 
superfície uniforme. Suas bordas não machucam o 
paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar 
a restauração. Promove o contorno proximal, sendo 
rígida o suficiente para não se descolar durante a 
condensação do amálgama. Confeccionada de aço 
inoxidável; Superfície uniforme; Bordas não machuca 
o paciente; Flexível: Promove o contorno proximal; 
Fácil remoção sem danificar a restauração. 
Medidas: 7x0,05x500mm. Embalagem com 1 rolo. 
7x0,05x500mm  

289 Un 1,79 517,31 

 
Lote 49 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Ionômero de Vidro: Cimento de ionômero de vidro 
autopolimerizável indicado para cimentação, 
apresentado na forma de pó e líquido, o cimento 
possui elevado poder de escoamento e capacidade 
de formar uma película muito fina na interface 
dente/peça. Compatível com todas as ligas metálicas 
e resinas acrílicas. Alta capacidade de adesão à 
estrutura dentária. Capacidade de liberação de 
fluoreto. Solubilidade baixa. Fluidez excelente. 
Radiopaco. Itens inclusos. Embalagem com 1 frasco 
de cimento em pó com 15g + 1 frasco de líquido com 

178 Kit 39,99 7.118,22 
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10g + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação. 

02 

Restaurador Intermediário: 
E uma composição reforçada á base de óxido de 
zinco e eugenol, indicada para restaurações 
provisórias de longa espera de 2 anos e forramento 
de cavidades propiciando um atendimento rápido e 
de emergencia no controle de cáries dentárias. O 
restaurador  intermediário demonstrou excelente 
durabilidade mesmo em restaurações de Classe II. 
Embalagem contendo: 
- 01 Frasco do pó com 38g; 
- 01 Frasco do liquido com 15mL.  

222 Kit 69,28 15.380,16 

 
Lote 51 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Esponja Hemostática: Especialmente indicada na 
cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e 
cicatrizante. Substitui o algodão com muitas vantagens 
nas extrações dentais. É uma esponja hemostática, 
obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, 
esterilizada por raios gama, pesando não mais de 
10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e 
desenvolvida para uso diário. Feito de 100% gelatina 
porcina. Dimensões:1cmx1cm. Esterilizado por  
irradiação. Embalagem com 10 unidades.  

1.238 Cx 36,34 44.988,92 

 
Lote 55 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Disco de Lixa: 
Os discos de lixa são indicados para acabamento e 
polimento dental. Costado em poliéster que 
proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. 
Melhor relação custo X benefício. Granulações: 
Grossa, Média, Fina e Extrafina. Proporciona maior 
flexibilidade e acesso interproximal. Embalagem com 
100 unidades de 16mm.  

150 Pct 73,33 10.999,50 

 
Lote 63 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Revelador 500ml: Indicado para revelação da 
imagem do exame na película de filme. Composição: 
Sulfito de sódio. Pronto uso. Validade: 1 ano 
Embalagem com 500ml.  

113 Frs 12,49 1.411,37 

02 
Pasta de Zinco Enólica: 
É indicada para moldagem de bocas totalmente 

12 Kit 34,05 408,60 
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desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos 
detalhes. Não é irritante a mucosa bucal, nem possui 
sabor desagradável; Quando corretamente 
manipulada é de presa rápida no meio bucal; 
Reproduz corretamente os diferentes pormenores da 
mucosa  bucal; Adere perfeitamente à moldeira e, 
quando  endurecida, não adere à mucosa bucal ou 
às mãos do profissional. Kit com 1 pasta base 60g e 
1 pasta aceleradora 60g.  

03 

Aplicador Microsbrush com 100 unidades: 
Indicados para levar e aplicar soluções como: 
evidenciadores, adesivos, selantes, soluções 
hemostáticas, ácidos etc. Possui haste dobrável (1 
dobra) e ponta com cerdas de nylon. Embalagem 
com 100 aplicadores  

183 Pct 10,00 1.830,00 

04 

Pasta Profilática 90 g: 
Indicado na limpeza profilática para remoção de 
manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos 
orais.  A Pasta Profilática  é suficientemente abrasiva 
para remover de modo eficiente todos os tipos de 
resíduos da superfície dentária sem provocar 
abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. 
Além de agir como agente de limpeza, confere ao 
tecido duro uma aparência estética e altamente 
polida. 
 A pasta profilática tem consistência adequada para 
ser colocada diretamente sobre os dentes, sem que  
escorra para a cavidade bucal. Nos sabores tutti-
Frutti ou Menta. Nova formulação Sem óleo. Possui 
flúor e sabor Tutti-Frutti (rosa) ou menta (verde). 
Embalagem com 90g. 

180 Un 7,50 1.350,00 

 
Lote 67 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Resina Flow  A1: Indicado para formar uma camada 
estética em toda a superfície dos dentes com 
defeitos no esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. * Restaurações em classe III; 
 Restaurações em classe V; Selamento de fóssulas e 
fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; 
Restaurações em classe III;  
Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de 
fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana; Facetas para esmalte com  manchas, 
fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito 
mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações 
com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na 
maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, 
está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não  
necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos 
fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É  

315 Un 29,05 9.150,75 
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fotoativada. É tixotrópico.  

02 

Resina Flow  A2: Indicado para formar uma camada 
estética em toda a superfície dos dentes com 
defeitos no esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. * Restaurações em classe III; 
 Restaurações em classe V; Selamento de fóssulas e 
fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; 
Restaurações em classe III;  
Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de 
fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana; Facetas para esmalte com  manchas, 
fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito 
mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações 
com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na 
maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, 
está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não  
necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos 
fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É  
fotoativada. É tixotrópico.  

315 Un 29,05 9.150,75 

03 

Resina Flow  A3: Indicado para formar uma camada 
estética em toda a superfície dos dentes com 
defeitos no esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. * Restaurações em classe III; 
 Restaurações em classe V; Selamento de fóssulas e 
fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; 
Restaurações em classe III;  
Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de 
fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana; Facetas para esmalte com  manchas, 
fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito 
mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações 
com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na 
maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, 
está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não  
necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos 
fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É  
fotoativada. É tixotrópico.  

315 Un 29,05 9.150,75 

04 

Resina Flow  A3.5: Indicado para formar uma 
camada estética em toda a superfície dos dentes 
com defeitos no esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. * Restaurações em classe III; 
 Restaurações em classe V; Selamento de fóssulas e 
fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; 
Restaurações em classe III;  
Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de 
fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana; Facetas para esmalte com  manchas, 
fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito 
mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações 
com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na 
maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, 
está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não  
necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos 

315 Un 29,05 9.150,75 
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fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É  
fotoativada. É tixotrópico.  

05 

Resina A1: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); 
Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada  tratada, 2-
Benzotriazolil-4-metilfenol Elevada resistência ao 
desgaste, o que possibilita seu uso em áreas  
extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita  as 
estruturas dentais, facilitando a confecção de 
restaurações com boa estética, através de técnica 
simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores 
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia 
a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao  
desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de 
dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 
4g 

315 Un 43,14 13.589,10 

06 

Resina A2: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); 
Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada  tratada, 2-
Benzotriazolil-4-metilfenol Elevada resistência ao 
desgaste, o que possibilita seu uso em áreas  
extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita  as 
estruturas dentais, facilitando a confecção de 
restaurações com boa estética, através de técnica 
simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores 
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia 
a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao  
desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de 
dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 
4g 

315 Un 43,14 13.589,10 

07 
Resina A3: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); 

315 Un 43,14 13.589,10 
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Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada  tratada, 2-
Benzotriazolil-4-metilfenol Elevada resistência ao 
desgaste, o que possibilita seu uso em áreas  
extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita  as 
estruturas dentais, facilitando a confecção de 
restaurações com boa estética, através de técnica 
simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores 
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia 
a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao  
desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de 
dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 
4g 

08 

Resina A3.5: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); 
Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada  tratada, 2-
Benzotriazolil-4-metilfenol Elevada resistência ao 
desgaste, o que possibilita seu uso em áreas  
extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita  as 
estruturas dentais, facilitando a confecção de 
restaurações com boa estética, através de técnica 
simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores 
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia 
a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência ao  
desgaste. Rendimento: 4g - 30 restaurações de 
dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 
4g 

315 Un 43,14 13.589,10 

09 

Resina B2: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); 
Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2- 
Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao 
desgaste, o que  possibilita seu uso em áreas 

248 Un 43,14 10.698,72 
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extensas e sujeitas a  grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as 
estruturas dentais,  facilitando a confecção de  
restaurações com boa estética, através de técnica  
simplificada;  Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores 
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia 
a dia.  Maior fluorescência. Ótimos resultados 
estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 
4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 
posteriores. Seringa com 4g.  

10 

Resina B3: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); 
Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2- 
Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao 
desgaste, o que  possibilita seu uso em áreas 
extensas e sujeitas a  grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as 
estruturas dentais,  facilitando a confecção de  
restaurações com boa estética, através de técnica  
simplificada;  Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores 
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia 
a dia.  Maior fluorescência. Ótimos resultados 
estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 
4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 
posteriores. Seringa com 4g.  

248 Un 43,14 10.698,72 

11 

Resina C1: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); 
Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2- 
Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao 
desgaste, o que  possibilita seu uso em áreas 
extensas e sujeitas a  grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as 
estruturas dentais,  facilitando a confecção de  
restaurações com boa estética, através de técnica  
simplificada;  Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores 
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia 
a dia.  Maior fluorescência. Ótimos resultados 

248 Un 39,90 9.895,20 
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estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 
4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 
posteriores. Seringa com 4g.  

12 

Resina C2: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); 
Fechamento de diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2- 
Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao 
desgaste, o que  possibilita seu uso em áreas 
extensas e sujeitas a  grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as 
estruturas dentais,  facilitando a confecção de  
restaurações com boa estética, através de técnica  
simplificada;  Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema de cores 
simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia 
a dia.  Maior fluorescência. Ótimos resultados 
estéticos. Alta resistência ao desgaste. Rendimento: 
4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 
posteriores. Seringa com 4g.  

248 Un 43,13 10.696,24 

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020 
 
PROCESSO Nº 527/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 015/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para as 
UBSs, EMEBs, ESFs E CEO. 
DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE - ME 
 
Lote 01 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Coletor de Resíduos Perfuro cortantes Rígido 07L 
O coletor de resíduos perfuro cortantes rígido 
Descarpack tem como finalidade de uso, o descarte de 
materiais perfurantes e cortantes provenientes das 
ações de atenção à saúde, gerados em hospitais, 
laboratórios, farmácias, consultórios médicos, 
odontológicos e veterinários, com carga 
potencialmente infectante. 
Características do produto: 
- Fabricado com plástico rígido proporcionando 
segurança contra perfurações; 
- Translúcido, permite a visualização do conteúdo; 
- Desconectador de agulhas na tampa; 
- Tampa especialmente desenvolvida para o ambiente 
hospitalar  

154 Un 29,18 4.493,72 

 
Lote 02 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Coletor de Resíduos Perfuro cortantes Rígido 07L 
O coletor de resíduos perfuro cortantes rígido 
Descarpack tem como finalidade de uso, o descarte 
de materiais perfurantes e cortantes provenientes 
das ações de atenção à saúde, gerados em 
hospitais, laboratórios, farmácias, consultórios 
médicos, odontológicos e veterinários, com carga 
potencialmente infectante. 
Características do produto: 
- Fabricado com plástico rígido proporcionando 
segurança contra perfurações; 
- Translúcido, permite a visualização do conteúdo; 
- Desconectador de agulhas na tampa; 
- Tampa especialmente desenvolvida para o 
ambiente hospitalar  

51 Un 29,18 1.488,18 

 
Lote 39 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Máscara descartável  com elástico:Indicada para 
proteção contra respingos de saliva e contaminação 
bacteriana durante procedimentos odontológicos. 
Possui tripla camada com um filtro que proporciona 
eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. 
Solda por ultrassom. Com clip nasal. Cor branca. 
Com elástico. Embalagem com 50 unidades.  

638 Cx 5,53 3.528,14 

02 

Lençol de Borracha: Indicado para isolamento 
absoluto do campo operatório, reduzindo a 
possibilidade de contaminação. O lençol de borracha 
é produzido de látex natural e utilizado para 
isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo 
a possibilidade de contaminação. Isento de pó. 
Embalagem com 26 unidades.    

38 Cx 21,56 819,28 

03 

Touca descartável com elástico: As toucas  são 
indicadas para evitar a queda de cabelos em 
ambientes onde há necessidade de alta limpeza. 
Combinando conforto e resistência. Fabricada em 
não tecido spunbonded 100 % polipropileno 
utilizando soldagem eletrônica por ultrassom, as 
toucas Descarpack permitem uma maior 
respirabilidade do couro cabeludo devido à matéria 
prima utilizada e maior conforto durante sua 
utilização; hipoalergênicas. São encontradas no 
tamanho 45 x 52 cm; possuem elástico revestido. As 
toucas  são disponibilizadas somente na cor branca  
com 100 unidades 

192 Pct 14,13 2.712,96 

04 
Avental descartável com manga longa e punho 
com 10 unidades: Utilizado para proteção do 
profissional em operações que contenham secreções 
e fluídos corporais 

2.378 Pct 21,41 50.912,98 
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Características do produto:  
-Avental de procedimento; 
- Uso clínico e ambulatorial; 
- Manga longa; 
- Descartável; Uso único e individual (Proibido 
reprocessar); 
- Fornecido não estéril.  
Tam : Especial 

 
Lote 40 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Máscara descartável  com elástico:Indicada para 
proteção contra respingos de saliva e contaminação 
bacteriana durante procedimentos odontológicos. 
Possui tripla camada com um filtro que proporciona 
eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. 
Solda por ultrassom. Com clip nasal. Cor branca. 
Com elástico. Embalagem com 50 unidades.  

212 Cx 5,53 1.172,36 

02 

Lençol de Borracha: Indicado para isolamento 
absoluto do campo operatório, reduzindo a 
possibilidade de contaminação. O lençol de borracha 
é produzido de látex natural e utilizado para 
isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo 
a possibilidade de contaminação. Isento de pó. 
Embalagem com 26 unidades.    

12 Cx 21,56 258,72 

03 

Touca descartável com elástico: As toucas  são 
indicadas para evitar a queda de cabelos em 
ambientes onde há necessidade de alta limpeza. 
Combinando conforto e resistência. Fabricada em 
não tecido spunbonded 100 % polipropileno 
utilizando soldagem eletrônica por ultrassom, as 
toucas Descarpack permitem uma maior 
respirabilidade do couro cabeludo devido à matéria 
prima utilizada e maior conforto durante sua 
utilização; hipoalergênicas. São encontradas no 
tamanho 45 x 52 cm; possuem elástico revestido. As 
toucas  são disponibilizadas somente na cor branca  
com 100 unidades 

63 Pct 14,13 890,19 

04 

Avental descartável com manga longa e punho 
com 10 unidades: Utilizado para proteção do 
profissional em operações que contenham secreções 
e fluídos corporais 
Características do produto:  
-Avental de procedimento; 
- Uso clínico e ambulatorial; 
- Manga longa; 
- Descartável; Uso único e individual (Proibido 
reprocessar); 
- Fornecido não estéril.  
Tam : Especial 

792 Pct 21,41 16.956,72 
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Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020 
 
PROCESSO Nº 527/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 014/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para as 
UBSs, EMEBs, ESFs E CEO. 
DETENTORA: RCV DO BRASIL EIRELI - ME 
 
Lote 06 - Cota reservada para ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

01 

Bisturi descartavel com cabo nº 11 
É um conjunto cabo plástico e lamina de bisturi para 
procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos de pequeno 
porte, sua lamina de aço carbono possibilita cortes 
precisos e eficientes. Possui embalagem tipo blister 
aluminizado, com abertura em pétala, conservando o 
dispositivo integro estéril e pronto para o uso. Conta 
com as certificações internacionais, ISO, CE, TUV e 
é produzido em conformidade com as normas NBR.- 
Confeccionados em aço carbono. 
- Composição do aço carbono de acordo com as 
normas NBR/ISSO e cabo de PVC ergonômico a 
anatômico. 
- Embalada individualmente em forma de sache 
aluminizado c/inibidor de corrosão, que não permite 
a perfuração da embalagem, garantindo a 
esterilização e a segurança no uso, a embalagem 
permite a retirada do bisturi descartável com muita 
facilidade pois possui abertura em pétala. 
- Confeccionada em aço cirúrgico SF 100, com 
0,015'' de espessura (0,40mm). 
- Esterilizadas por Raio Gama. 
- Utilizada para corte de pele e tecidos e retiradas de 
pontos. 
- Grande resistência à perda de afiação. 
- Validade de 5 anos após a data da esterilização 
desde que a embalagem esteja inviolada.  

3.200 
 
 

Un 
 
 

3,53 11.296,00 

02 

Bisturi descartável com cabo nº 15 
É um conjunto cabo plástico e lamina de bisturi para 
procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos de pequeno 
porte, sua lamina de aço carbono possibilita cortes 
precisos e eficientes. Possui embalagem tipo blister 
aluminizado, com abertura em pétala, conservando o 
dispositivo integro estéril epronto para o uso. Conta 
com as certificações internacionais, ISO, CE, TUV e 
é produzido em conformidade com as normas NBR.- 
Confeccionados em aço carbono. 
- Composição do aço carbono de acordo com as 
normas NBR/ISSO e cabo de PVC ergonômico a 
anatômico. 
- Embalada individualmente em forma de 
sachealuminizado c/inibidor de corrosão, que não 
permite a perfuração da embalagem, garantindo a 
esterilização e a segurança no uso, a embalagem 

1.600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.888,00 
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permite a retirada do bisturi descartável com muita 
facilidade pois possui abertura em pétala. 
- Confeccionada em aço cirúrgico SF 100, com 
0,015'' de espessura (0,40mm). 
- Esterilizadas por Raio Gama. 
- Utilizada para corte de pele e tecidos e retiradas de 
pontos. 
- Grande resistência à perda de afiação. 
- Validade de 5 anos após a data da esterilização 
desde que a embalagem esteja inviolada.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020 
 
PROCESSO Nº 527/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 013/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para as 
UBSs, EMEBs, ESFs E CEO. 
DETENTORA:SALVI, LOPES & CIA LTDA – ME. 
 
Lote 08 -  Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Adesivo 6 ml: Primer e Adesivo no mesmo frasco. 
Benefícios: Elevado poder de resistência adesiva; 
Baixo índice de sorção e solubilidade; Baixa incidência 
de hipersensibilidade; Longevidade clínica  
comprovada: 94,2% de retenção após 18 meses. 
CARACTERÍSTICAS: 
Adesivo Monocomponente; Solvente a base de etanol; 
Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de 
dois passos; Técnica do condicionamento ácido total; 
Primer e adesivo em um só frasco; 
Contém nanopartículas que conferem maior 
estabilidade e resistência ao filme adesivo; Com MDP: 
o MDP faz a ligação química que somada a adesão 
mecânica presente no produto concede ao  um 
potencial superior de adesão. 
INDICAÇÕES: 
Indicado para restaurações diretas em compósitos 
(classe I, II, III, IV eV), cimentação adesiva (em 
conjunto com cimento resinoso) de peças protéticas 
em fibra de vidro, compômero, cerâmica, resina e 
metal. O adesivo ainda é indicado para reparos 
adesivos em cerâmicas e compósitos. 

160 Frs 58,07 9.291,20 

02 

Condicionador ácido  fosfórico 37%: Indicado no 
condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a 
adesão dos materiais restauradores ao dente. 
Gel de baixa viscosidade e com propriedade 
tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua 
visualização e controle durante a aplicação.  
Possui boa afinidade com água, o que permite fácil 
remoção após o condicionamento. Não escorre do 
local aplicado. È um gel de base aquosa contendo 
Ácido Fosfórico a 37%. Embalagem com 3 seringas 
com 2,5ml cada + 3 pontas para aplicação.  

91 Un 14,71 1.338,61 
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03 

Alginato Tipo 1: Alginato classificado como tipo I, com 
presa rápida (cerca de 2 minutos). Devido à 
grandecompatibilidade com o gesso reproduz os mais 
finos detalhes, apresentando baixa deformação 
permanente (apenas 3%), além de excelentes 
propriedades de tixotropia, escoamento e elasticidade. 
Livre de poeira. Sabor tutti-frutti. Adquire uma 
consistência cremosa, com fácil reprodução dos 
detalhes menores que 50µ. Aumenta a higiene e a bio-
segurança nos consultórios. Melhor reprodução da 
cavidade bucal. Melhor aceitação pelos pacientes 
infantis e pelos pacientes que não suportam 
moldagens por períodos prolongados. Melhor 
aceitação por parte dos pacientes. Permite ao gesso 
reproduzir os mais finos detalhes da moldagem, evita o 
surgimento de superficies pulverulenta nos modelos de 
gesso. 
Não sofrem distorção quando vazado em gesso, 
suportando facilmente o peso. Baixos índices de 
distorção e maior estabilidade dimensional. Excelentes 
propriedades de tixotropia, escoamento e 
elasticidade.  
Grande elasticidade e resistência ao rasgamento. 
Livre de poeira. Tipo I, presa rápida. Agradável sabor 
tutti-frutti. Excelente compatibilidade com gessos 
odontológicos. Alta resistência a compressão. Baixa 
sinérese e dessecação quando armazenado em 
umidificador. Embalagem com 454g.  

05 Un 45,90 229,50 

 
Lote 10 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Agulha gengival curta 30G: Indicada para 
aplicação de anestesia. Agulha com bisel trifacetado. 
Cânula altamente flexível siliconizada. Estojo plástico 
e protetor, lacre de segurança que garante a 
esterilidade, rosca interna universal para seringas de 
carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de 
uso único. 
Estéril a óxido de etileno. Comprimento: Curta: 
22mm. 
Embalagem com 100 unidades.  

100 Cx 31,95 3.195,00 

02 

Agulha Gengival longa 27G : Indicada para 
aplicação de anestesia. Agulha com bisel trifacetado. 
Cânula altamente flexível siliconizada. Estojo plástico 
e protetor, lacre de segurança que garante a 
esterilidade, rosca interna universal para seringas de 
carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de 
uso único. Estéril a óxido de etileno. Comprimento: - 
Longa: 30mm. 
Embalagem com 100 unidades.  

72 Cx 32,00 2.304,00 

 
Lote 11 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Àgua Destilada 5 litros : Indicação Produto utilizado 
para enxágüe final e complementação de câmeras 
de autoclave, utensílios e materiais de uso geral. 
Modo de Usar: Aplicar o produto puro nos locais 
desejados. 
Composição 
Água quimicamente pura (isenta de íons) de baixa 
condutividade, descrita na Farmacopéia Brasileira III 
edição. 
Obs. Produto não estéril, não devendo ser utilizado 
como veiculo de medicamentos. Dispensado de 
registro pela finalidade e uso a que se destina.  
Prazo de Validade: 12 meses a partir da data de 
fabricação. 

480 Frs 8,77 4.209,60 

02 
Agua oxigenada 10 vol: Antisséptico para uso em 
feridas e como removedor de tecidos mortos. 
Antisséptico tópico.- Frasco com 1000 ml.   

98 Frs 7,04 689,92 

 
Lote 12 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Àgua Destilada 5 litros : Indicação Produto utilizado 
para enxágüe final e complementação de câmeras 
de autoclave, utensílios e materiais de uso geral. 
Modo de Usar: Aplicar o produto puro nos locais 
desejados. 
Composição 
Água quimicamente pura (isenta de íons) de baixa 
condutividade, descrita na Farmacopéia Brasileira III 
edição. 
Obs. Produto não estéril, não devendo ser utilizado 
como veiculo de medicamentos. Dispensado de 
registro pela finalidade e uso a que se destina.  
Prazo de Validade: 12 meses a partir da data de 
fabricação. 

160 Frs 8,77 1.403,20 

02 
Agua oxigenada 10 vol: Antisséptico para uso em 
feridas e como removedor de tecidos mortos. 
Antisséptico tópico.- Frasco com 1000 ml.   

32 Frs 7,04 225,28 

 
Lote 15 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Bicarbonato de Sódio 250 g: No mais alto grau de 
pureza disponível, permite ótima profilaxia oral com 
remoção de placa bacteriana. Por possuir granulação 
EXTRA FINA, proporciona jateamento amplo, livre e 
contínuo. Não causa danos ao esmalte e gengiva.  
Granulometria extra fina. Não entope o equipamento. 

111 Frs 21,69 2.407,59 
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Grau de pureza de 99,9%. 

02 

Pasta de Hidroxido de Cálcio Calen: Calen é uma 
pasta à base de hidróxido de cálcio radiopaca, 
indicada para o tratamento dos canais radiculares. 
Apresenta consistência uniforme e cremosa que lhe 
permite escoamento até o ápice e impede a rápida 
reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronta para 
uso clínico imediato, Calen é indicada como curativo 
de demora entre seções clínicas, como curativo 
expectante como tampão apical e na prevenção das 
absorções cervicais. Reúne as propriedades da 
pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as do 
paramonoclorofenol canforado. 
O PMC associado à cânfora melhora os   
resultadosclínicos em função da sua maior  
difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. 
Calen com PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso 
imediato. Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de 
hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de glicerina.  
Validade Minima de 2 anos da data de entrega. 

08 Kit 58,50 468,00 

03 

Hidroxido de Cálcio PA 10 g: 
É uma medicação intracanal. Na clínica endodôntica 
é indicado em várias situações, tanto nos casos de 
polpa viva como polpa necrosada com presença ou 
não de periodontite apical, como material com 
material capeador de polpa em exposição pulpar 
acidental e pulpotomias. Favorece ainda o reparo 
periapical com a deposição de tecido mineralizado. 
Indicado como material curativo intracanal. Quando 
estimulado à formação de dentina reparadora, 
consequentemente aumentando sua espessura, 
proporciona uma maior  proteção ao tecido pulpar. 
Composta por 100% dehidróxido de cálcio puro na 
forma de pó.  
Validade Minima de 2 anos da data de entrega. 

87 Un 6,20 539,40 

 
Lote 16 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Bicarbonato de Sódio 250 g: No mais alto grau de 
pureza disponível, permite ótima profilaxia oral com 
remoção de placa bacteriana. Por possuir granulação 
EXTRA FINA, proporciona jateamento amplo, livre e 
contínuo. Não causa danos ao esmalte e gengiva.  
Granulometria extra fina. Não entope o equipamento. 
Grau de pureza de 99,9%. 

36 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 

21,69 
 
 
 
 
 

780,84 
 
 
 
 
 

02 
Pasta de Hidroxido de Cálcio Calen: Calen é uma 
pasta à base de hidróxido de cálcio radiopaca, 
indicada para o tratamento dos canais radiculares. 
Apresenta consistência uniforme e cremosa que lhe 

02 Kit 58,50 117,00 
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permite escoamento até o ápice e impede a rápida 
reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronta para 
uso clínico imediato, Calen é indicada como curativo 
de demora entre seções clínicas, como curativo 
expectante como tampão apical e na prevenção das 
absorções cervicais. Reúne as propriedades da 
pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as do 
paramonoclorofenol canforado. 
O PMC associado à cânfora melhora os   
resultadosclínicos em função da sua maior  
difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. 
Calen com PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso 
imediato. Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de 
hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de glicerina.  
Validade Minima de 2 anos da data de entrega. 

03 

Hidroxido de Cálcio PA 10 g: 
É uma medicação intracanal. Na clínica endodôntica 
é indicado em várias situações, tanto nos casos de 
polpa viva como polpa necrosada com presença ou 
não de periodontite apical, como material com 
material capeador de polpa em exposição pulpar 
acidental e pulpotomias. Favorece ainda o reparo 
periapical com a deposição de tecido mineralizado. 
Indicado como material curativo intracanal. Quando 
estimulado à formação de dentina reparadora, 
consequentemente aumentando sua espessura, 
proporciona uma maior  proteção ao tecido pulpar. 
Composta por 100% dehidróxido de cálcio puro na 
forma de pó.  
Validade Minima de 2 anos da data de entrega. 

29 Un 6,20 179,80 

 
Lote 18 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Cimento  Forrador de Hidroxido de Cálcio: 
Indicado para o capeamento pulpar e forramento 
protetor sob materiais restauradores, cimentos e 
outros materiais de base. Segurança para 
procedimento: importante como proteção pulpar em 
especial em cavidades profundas; 
Cimento sem eugenol não interfere em futuro 
reembasamento do provisório nem na futura 
cimentação adesiva, preparos protéticos são mais 
agressivos à polpa e o ideal é utilizar um cimento 
que ao mesmo tempo seja protetor. Presa rápida: 
rápido endurecimento; Biocompatível; Kit com 13g de 
Base + 11g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura. 
Validade Minima de 2 anos da data de entrega 

153 Kit 24,72 3.782,16 

02 
Cimento Endodontico Cimento Obturador à base 
de óxido de zinco e eugenol. Apresenta boa 
tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e  
impermeabilidade. Possui uma fina granulação, 

03 Kit 33,56 100,68 
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propiciando uma mistura homogênea e um perfeito 
escoamento. apresenta boa tolerância pelos tecidos  
apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Possui 
fina granulação, proporcionando uma mistura 
homogênea e  um perfeito escoamento. Cimento 
endodontico à base de Óxido de Zinco e Eugenol 
Kit com 1 pó 12g + 1 liquído 10ml.  
Validade Minima de 2 anos da data de entrega. 

03 

Cimento cirúrgico pó 50 g: Indicado como 
revestimento periodontal para proteção de suturas 
oriundas de cirurgias periodontais. Oferece uma 
proteção local segura para feridas cirúrgicas, 
mantendo-as limpasb. Embalagem contendo 01 
frasco com 50 gramas.  

16 Un 13,34 213,44 

04 

Cimento cirúrgico em liquido 20ml. - Indicada para 
uso como protetor sobre a área operada - Cimento 
Cirurgico á base de óxido de zinco e eugenol; - Sem 
asbesto (amianto) não cancerígeno; - Melhor 
aderência; - Maior plasticidade; Ótima tolerabilidade; 
Fácil manipulação. Frasco com 20 mL  

16 Un 12,73 203,68 

 
Lote 19 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Cone de Guta Percha 15 a 40: 
Usado em endodontia para a obturação de canais 
radiculares. Combina elasticidade e dureza. 
Maior durabilidade. Embalagem com 120 unidades.  

23 Cx 19,80 455,40 

02 

Cone de Guta Percha 45 a 80: 
Usado em endodontia para a obturação de canais 
radiculares. Combina elasticidade e dureza. 
Maior durabilidade. Embalagem com 120 unidades.  

18 Cx 19,70 354,60 

03 

Cone de Papel  absorvente 15 a 40  
Cones de papel feitos pelo processo manual, o que 
permite maior precisão na calibragem dos cones. 
- Usado em endodontia para a obturação de canais 
radiculares. 
- Com alto poder de absorção.Caixa c/120 unidades  

30 Cx 18,05 541,50 

04 

Cone de Papel  absorvente 45 a 80  
Cones de papel feitos pelo processo manual, o que 
permite maior precisão na calibragem dos cones. 
- Usado em endodontia para a obturação de canais 
radiculares. 
- Com alto poder de absorção. Caixa c/120 unidades  

23 Cx 18,05 415,15 

05 Cone de Guta Secundário B8 23 Cx 19,75 454,25 
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Atuam como cones acessórios nas obturações 
endodônticas, assim como cones principais; - 
Indicada para uso na técnica de condensação lateral; 
-Auxiliares na obturação de canais radiculares. 
Permite maiores e melhores opções técnicas durante 
a obturação dos condutos radiculares; -Fácil de 
introduzir no canal; -Firmes porem flexíveis 
suficientes para se adaptarem de forma exata no 
canal; -Biocompativel.01 caixa com 120 unidades.   

06 

Cone de Guta Secundário B7 
Atuam como cones acessórios nas obturações 
endodônticas, assim como cones principais; -
Indicada para uso na técnica de condensação lateral; 
-Auxiliares na obturação de canais radiculares. 
Permite maiores e melhores opções técnicas durante 
a obturação dos condutos radiculares; -Fácil de 
introduzir no canal; -Firmes porem flexíveis 
suficientes para se adaptarem de forma exata no 
canal; -Biocompativel.01 caixa com 120 unidades.   

30 Cx 19,75 592,50 

 
Lote 20 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Cone de Guta Percha 15 a 40: 
Usado em endodontia para a obturação de canais 
radiculares. Combina elasticidade e dureza. 
Maior durabilidade. Embalagem com 120 unidades.  

07 Cx 19,80 138,60 

02 

Cone de Guta Percha 45 a 80: 
Usado em endodontia para a obturação de canais 
radiculares. Combina elasticidade e dureza. 
Maior durabilidade. Embalagem com 120 unidades.  

06 Cx 19,70 118,20 

03 

Cone de Papel  absorvente 15 a 40  
Cones de papel feitos pelo processo manual, o que 
permite maior precisão na calibragem dos cones. 
- Usado em endodontia para a obturação de canais 
radiculares. 
- Com alto poder de absorção.Caixa c/120 unidades  

10 Cx 18,05 180,50 

04 

Cone de Papel  absorvente 45 a 80  
Cones de papel feitos pelo processo manual, o que 
permite maior precisão na calibragem dos cones. 
- Usado em endodontia para a obturação de canais 
radiculares. 
- Com alto poder de absorção. Caixa c/120 unidades  

07 Cx 18,05 126,35 

05 

Cone de Guta Secundário B8 
Atuam como cones acessórios nas obturações 
endodônticas, assim como cones principais; - 
Indicada para uso na técnica de condensação lateral; 

07 Cx 19,75 138,25 
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-Auxiliares na obturação de canais radiculares. 
Permite maiores e melhores opções técnicas durante 
a obturação dos condutos radiculares; -Fácil de 
introduzir no canal; -Firmes porem flexíveis 
suficientes para se adaptarem de forma exata no 
canal; -Biocompativel.01 caixa com 120 unidades.   

06 

Cone de Guta Secundário B7 
Atuam como cones acessórios nas obturações 
endodônticas, assim como cones principais; -
Indicada para uso na técnica de condensação lateral; 
-Auxiliares na obturação de canais radiculares. 
Permite maiores e melhores opções técnicas durante 
a obturação dos condutos radiculares; -Fácil de 
introduzir no canal; -Firmes porem flexíveis 
suficientes para se adaptarem de forma exata no 
canal; -Biocompativel.01 caixa com 120 unidades.   

10 Cx 19,75 197,50 

 
Lote 21 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Eugenol 20ml: Tem boa compatibilidade biológica, 
influenciando na reparação pulpar e de feridas 
cirúrgicas. O Eugenol é um líquido oleaginoso incolor 
ou amarelo, de odor forte e aromático de cravo e 
sabor picante. Nas pastas de oxido de zinco e 
eugenol tem boa compatibilidade biológica, o que 
pode influenciar a reparação tanto do órgão pulpar 
como das feridas cirúrgicas. Pouco solúvel na água e 
completamente solúvel no álcool, no éter, no 
clorofórmio, nos óleos fixos e no ácido acético 
glacial. Substância com aroma de cravo e sabor 
picante. Bacteriostático. Embalagem c/ 20ml. 

152 Un 10,66 1.620,32 

02 

Oxido de zinco 50 g: O Cimento de Zinco é um 
produto utilizado para cimentar restaurações 
metálicas fundidas, restaurações cerâmicas, coroas, 
pontes e para uso como cimento de base ou forro 
cavitário. Fixação deincrustações, coroas e pontes; - 
Forração de cavidades; - Restaurações dentárias 
provisórias; - Muito utilizado para cimentação de 
incrustações, coroas e pontes; - Produto de alta 
resistência e baixa solubilidade; - Ótima consistência 
para manuseio; - Excelente presa. Embalagem com 
01 pote de 50g  

152 Un 3,77 573,04 

03 

Cariostatico 12%: A solução de diamino fluoreto de 
prata a 12% em meio amoniacal, promove o 
fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação 
de Ca F2 (Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4 (Fosfato de 
Prata) através de sua reação com a estrutura 
dentária, além ainda da formação de complexos 
protéicos de prata na superfície do dente. A ação 
preventiva está relacionada com o íon fluoreto e a 
ação controladora com o íon prata. A ação 

152 Frs 15,34 2.331,68 
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cariostática se dá pela estimulação da esclerose da 
dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A 
ação anti-microbiana se dá principalmente por sua 
ação sobre S. mutans. Estudos relataram uma 
diminuição de 65% do índice de cárie em molares, 
com a aplicação trimestral de cariostáticos. Tem ação 
bactericida, devido à presença da Prata; Ação 
preventiva e remineralizante, pela ação do flúor; 
Ação curativa, paralisando lesões cariosas, pela 
formação de dentina esclerosada; Ação 
antimicrobiana, agindo mais especificamente sobre 
Str. Mutans. Apresentação em duas concentrações 
atendendo a necessidade de cada procedimento; 1 
frasco com 10mL de 12%.  duas concentrações 
atendendo a necessidade de cada procedimento; 1 
frasco com 10mL de 12%.  

 
Lote 22 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Eugenol 20ml: Tem boa compatibilidade biológica, 
influenciando na reparação pulpar e de feridas 
cirúrgicas. O Eugenol é um líquido oleaginoso incolor 
ou amarelo, de odor forte e aromático de cravo e 
sabor picante. Nas pastas de oxido de zinco e 
eugenol tem boa compatibilidade biológica, o que 
pode influenciar a reparação tanto do órgão pulpar 
como das feridas cirúrgicas. Pouco solúvel na água e 
completamente solúvel no álcool, no éter, no 
clorofórmio, nos óleos fixos e no ácido acético 
glacial. Substância com aroma de cravo e sabor 
picante. Bacteriostático. Embalagem c/ 20ml. 

50 Un 10,66 533,00 

02 

Oxido de zinco 50 g: O Cimento de Zinco é um 
produto utilizado para cimentar restaurações 
metálicas fundidas, restaurações cerâmicas, coroas, 
pontes e para uso como cimento de base ou forro 
cavitário. Fixação deincrustações, coroas e pontes; - 
Forração de cavidades; - Restaurações dentárias 
provisórias; - Muito utilizado para cimentação de 
incrustações, coroas e pontes; - Produto de alta 
resistência e baixa solubilidade; - Ótima consistência 
para manuseio; - Excelente presa. Embalagem com 
01 pote de 50g  

50 Un 3,77 188,50 

03 

Cariostatico 12%: A solução de diamino fluoreto de 
prata a 12% em meio amoniacal, promove o 
fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação 
de Ca F2 (Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4 (Fosfato de 
Prata) através de sua reação com a estrutura 
dentária, além ainda da formação de complexos 
protéicos de prata na superfície do dente. A ação 
preventiva está relacionada com o íon fluoreto e a 
ação controladora com o íon prata. A ação 
cariostática se dá pela estimulação da esclerose da 

50 Frs 15,34 767,00 
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dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A 
ação anti-microbiana se dá principalmente por sua 
ação sobre S. mutans. Estudos relataram uma 
diminuição de 65% do índice de cárie em molares, 
com a aplicação trimestral de cariostáticos. Tem ação 
bactericida, devido à presença da Prata; Ação 
preventiva e remineralizante, pela ação do flúor; 
Ação curativa, paralisando lesões cariosas, pela 
formação de dentina esclerosada; Ação 
antimicrobiana, agindo mais especificamente sobre 
Str. Mutans. Apresentação em duas concentrações 
atendendo a necessidade de cada procedimento; 1 
frasco com 10mL de 12%.  duas concentrações 
atendendo a necessidade de cada procedimento; 1 
frasco com 10mL de 12%.  

Lote 24 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Filme Radiografico Infantil: 
Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 
22x35mm), processamento manual ou automático. 
Alta velocidade F. Embalagem com 100 unidade.  

10 Cx 169,94 1.699,40 

02 

Filme Radiografico adulto: Indicado para tomadas 
radiográficas intra-orais (filme 3x4cm), 
processamento manual ou automático. Velocidade 
intermediária Embalagem com 150 unidades.  

25 Cx 144,73 3.618,25 

03 

Papel de carbono para articulação com 12 
unidades: 
Utilizado para marcação de pontos oclusais, 
possibilitando melhor identificação das regiões para 
acabamento em restaurações e superfícies dentais. 
Atingem anatomicamente os pontos oclusais; 
Dupla Face com duas cores: Vermelho e Azul; 
Papel 100% Vegetal; Espessura de 100 micra. 
Embalagem com 12 unidades.  

127 Pct 3,01 382,27 

 
Lote 27 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un Valor Total 

01 

Envelope de Esterilização 190x330 . 
Envelopes para esterilização de produtos médicos e 
odontológicos com indicador de esterilidade e 
autoselantes. No papel são impressas as tintas 
indicativas (atóxicas, solúveis em água) para 
esterilização em vapor ou gás óxido de etileno 
(ETO), além da versão para formaldeído. O filme 4 
camadas verde, livre de microfuros, possui alta 
complexidade que proporciona a abertura asséptica 
da embalagem processada de maneira íntegra (sem 
romper durante a abertura e sem resquício de fibras 

2.243 Pct 

69,98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

156.965,14 
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de papel) é altamente resistente às tensões de 
manipulação. Papel em conformidade com norma 
ABNT NBR 14990-2;  Gramatura de 60g/m2 a 
70g/m2;  Livre de rasgos, dobras ou diferenças de 
espessura;  Baixa permeabilidade a líquidos;  
Porosidade controlada em toda extensão; Livre de 
cargas minerais e branqueador óptico;  Barreira 
microbiana;  FITA AUTOSELANTE com 2,5cm de 
largura total proporcionando assim maior segurança 
na selagem;  Normais de Referência; - Série ABNT 
NBR 14990- Sistema e materiais de embalagem para 
esterilização de produtos para saúde  minerais e 
branqueador óptico; Barreira microbiana;FITA 
AUTOSELANTE com 2,5cm de largura total 
proporcionando assim maior segurança na selagem;  
Normais de Referência; - Série ABNT NBR 14990- 
Sistema e materiais de embalagem para 
esterilização de produtos para saúde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

Envelope de esterilização autosselante 
90x260mm com 100 unidades: Higieniza o produto 
e o deixa pronto para o uso em segurança no que se 
refere a esterilidade 
Possui fita autoselante e indicador do processo de 
esterilização. 
Confeccionados com matéria prima de primeira linha, 
composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado 
Poliéster/Polipropileno. 
Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica 
necessária para obtenção da esterilidade do produto. 
Selagem tripla. 

3.525 Pct 23,80 83.895,00 

03 

Envelope de esterilização autosselante 150x250  
com 200 unidades. 
Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em 
segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita 
auto auto selante e indicador do processo de 
esterilização. 
Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. 
Possuem fita auto selante que permite o fechamento 
da embalagem dispensando o uso de seladoras 
térmicas. Tem indicador do processo de esterilização 
e sistema triplo de selagem. Indicado para 
esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de 
etileno. Envelopes para esterilização de produtos 
médicos e odontológicos 

1.508 Pct 51,22 77.239,76 

04 

Envelope esterilização auto selante 50x130mm 
com 100 unidades: 
Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em 
segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita 
autoselante e indicador do processo de esterilização. 

1.508 Pct 11,84 17.854,72 
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Confeccionados com matéria prima de primeira linha, 
composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado 
Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para garantir 
a barreira bacteriológica necessária para obtenção 
da esterilidade do produto. Selagem tripla. 

 
Lote 28 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Envelope de Esterilização 190x330 . 
Envelopes para esterilização de produtos médicos e 
odontológicos com indicador de esterilidade e 
autoselantes. No papel são impressas as tintas 
indicativas (atóxicas, solúveis em água) para 
esterilização em vapor ou gás óxido de etileno 
(ETO), além da versão para formaldeído. O filme 4 
camadas verde, livre de microfuros, possui alta 
complexidade que proporciona a abertura asséptica 
da embalagem processada de maneira íntegra (sem 
romper durante a abertura e sem resquício de fibras 
de papel) é altamente resistente às tensões de 
manipulação. Papel em conformidade com norma 
ABNT NBR 14990-2;  Gramatura de 60g/m2 a 
70g/m2;  Livre de rasgos, dobras ou diferenças de 
espessura;  Baixa permeabilidade a líquidos;  
Porosidade controlada em toda extensão; Livre de 
cargas minerais e branqueador óptico;  Barreira 
microbiana;  FITA AUTOSELANTE com 2,5cm de 
largura total proporcionando assim maior segurança 
na selagem;  Normais de Referência; - Série ABNT 
NBR 14990- Sistema e materiais de embalagem para 
esterilização de produtos para saúde  minerais e 
branqueador óptico; Barreira microbiana;FITA 
AUTOSELANTE com 2,5cm de largura total 
proporcionando assim maior segurança na selagem;  
Normais de Referência; - Série ABNT NBR 14990- 
Sistema e materiais de embalagem para 
esterilização de produtos para saúde  

747 Pct 69,98 52.275,06 

02 

Envelope de esterilização autosselante 
90x260mm com 100 unidades: Higieniza o produto 
e o deixa pronto para o uso em segurança no que se 
refere a esterilidade 
Possui fita autoselante e indicador do processo de 
esterilização. 
Confeccionados com matéria prima de primeira linha, 
composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado 
Poliéster/Polipropileno. 
Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica 
necessária para obtenção da esterilidade do produto. 
Selagem tripla. 

1.175 Pct 23,80 27.965,00 

03 Envelope de esterilização autosselante 150x250  502 Pct 51,22 25.712,44 
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com 200 unidades. 
Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em 
segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita 
auto auto selante e indicador do processo de 
esterilização. 
Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. 
Possuem fita auto selante que permite o fechamento 
da embalagem dispensando o uso de seladoras 
térmicas. Tem indicador do processo de esterilização 
e sistema triplo de selagem. Indicado para 
esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de 
etileno. Envelopes para esterilização de produtos 
médicos e odontológicos 

04 

Envelope esterilização auto selante 50x130mm 
com 100 unidades: 
Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em 
segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita 
autoselante e indicador do processo de esterilização. 
Confeccionados com matéria prima de primeira linha, 
composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado 
Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para garantir 
a barreira bacteriológica necessária para obtenção 
da esterilidade do produto. Selagem tripla. 

502 Pct 11,84 5.943,68 

 
Lote 30 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Fio de sutura seda 3.0: 
É indicada para uso em: processos cirúrgicos gerais; 
fechamento de paredes teciduais; cirurgias gastro 
facial, gengivas utilizando a técnica ponto a ponto, 
segundo critério médico ou odontológico. Com 
agulha CT 1/2 - 1,7cm. 
Embalagem com 24 unidades.  

340 Cx 50,39 17.132,60 

02 

Fio de  Sutura Nylon 3.0:  
Indicado no fechamento de incisões da pele. 
Procedimentos de plásticas em geral. Cirurgias 
cardiovasculares. Cirurgias odontológicas.  
Anastomoses vasculares. Tenorrafias, miorrafias e 
neurorrafias. A sutura de Nylon é uma sutura 
cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido 
por extrusão de poliamida, resultando em um 
monofilamento de superfície lisa e uniforme e 
preparada através de processos químicos sintéticos 
resultando em fios de coloração preta com agulhas 
cirúrgicas de aço inox. 
 O produto atende as especificações da NBR 13904 
da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas 
Cirúrgicas não absorvíveis. Fio de 45cm. Com 

187 Cx 42,07 7.867,09 
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agulha ½ CT (Círculo triangular) 1,5cm. Embalagem 
com 24 unidades.   

 
Lote 32 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Fita para autoclave: 
Utilizada para fechamento de pacotes de papel e de 
pano que serão esterilizados em autoclave. É um 
instrumento indicador de que a esterilização foi 
efetuada em condições ideais de pressão, 
temperatura e tempo, através da mudança de 
coloração das listras de cor amarela para a cor preta. 
19mm x 30m. 
Confeccionada com dorso de papel crepado à base 
de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa 
adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e 
resinas e, na outra face, uma fina camada 
impermeabilizante de resina acrílica. Embalagem 
com 1 unidade.  

507 Un 3,98 2.017,86 

02 

Compressas  de Gaze Hidrófila  9 fios: 
As Compressas de Gaze Hidrófila possuem e 20 x 
40 cm quando abertas. Oito camadas e cinco dobras. 
São confeccionadas com fios 100% algodão e em 
dois tamanhos: 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 
30 cm quando abertas, 10 x 10 cm quando fechadas. 
Práticas para diversos usos, como secar a boca do 
paciente, limpeza de instrumental, bandejas, 
seringas e outros. 
Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral 
em toda a sua extensão. Fios 100% algodão, 
alvejadas e isentas de impurezas, substâncias 
gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. 
Tamanho 7,5 x 7,5cm. Não soltam fiapos, pois 
possuem acabamento lateral em toda a sua 
extensão. 
 9 Fios. Embalagem com 500 unidades.  

1.092 Pct 23,55 25.716,60 

03 

Compressas de Gases estéril 9 fios  com 10 
unidades: Indicadas para absorção de sangue e 
exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral 
e antissepsia da pele e/ou mucosas para 
procedimentos invasivos. Fios 100% algodão, 
alvejadas e isentas de impurezas, substâncias 
gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. Tamanho 7,5 x 7,5 cm (fechada), 15x30cm 
(aberta). Esterilizada em ETO. 
 9 Fios. Embalagem com 10 unidades.  

12.450 
 
 
 

Pct 
 
 
 

0,85 
 
 
 
 

10.582,50 
 
 
 
 

 
Lote 33 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 
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01 

Lima 21 mm de 15 a 40: Indicada para canais 
curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas 
tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para 
instrumentação de canais radiculares. Sua secção 
tranversal triangular garante maior flexibilidade ao 
instrumento. É fabricada por torção e possui alta 
eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade 
(TAPER) é .02. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 
40 e comprimentos 21mm. Embalagem com 6 
unidades. 

45 Jg 36,08 1.623,60 

02 

Lima de 25 mm 15 a 40: Indicada para canais 
curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas 
tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para 
instrumentação de canais radiculares. Sua secção 
tranversal triangular garante maior flexibilidade ao 
instrumento. É fabricada por torção e possui alta 
eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos.  
Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos 
tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 25mm. 
Embalagem com 6 unidades. 

45 Jg 36,73 1.652,85 

03 

Lima de 21 mm 45 a 80: Indicada para canais 
curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas 
tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para 
instrumentação de canais radiculares.Sua secção 
tranversal triangular garante maior flexibilidade ao 
instrumento.  É fabricada por torção e possui alta 
eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos. 
 Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos 
tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 21mm. 
Embalagem com 6 unidades. 

30 Jg 41,65 1.249,50 

04 

Lima de 25 mm 45 a 80: Indicada para canais 
curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas 
tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para 
instrumentação de canais radiculares.Sua secção 
tranversal triangular garante maior flexibilidade ao 
instrumento.  É fabricada por torção e possui alta 
eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos. 
 Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos 
tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 25mm. 
Embalagem com 6 unidades. 

30 Jg 39,12 1.173,60 

 
Lote 34 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 
Lima 21 mm de 15 a 40: Indicada para canais 
curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas 
tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para 
instrumentação de canais radiculares. Sua secção 

15 Jg 36,08 541,20 
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tranversal triangular garante maior flexibilidade ao 
instrumento. É fabricada por torção e possui alta 
eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade 
(TAPER) é .02. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 
40 e comprimentos 21mm. Embalagem com 6 
unidades. 

02 

Lima de 25 mm 15 a 40: Indicada para canais 
curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas 
tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para 
instrumentação de canais radiculares. Sua secção 
tranversal triangular garante maior flexibilidade ao 
instrumento. É fabricada por torção e possui alta 
eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos.  
Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos 
tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 25mm. 
Embalagem com 6 unidades. 

15 Jg 36,73 550,95 

03 

Lima de 21 mm 45 a 80: Indicada para canais 
curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas 
tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para 
instrumentação de canais radiculares.Sua secção 
tranversal triangular garante maior flexibilidade ao 
instrumento.  É fabricada por torção e possui alta 
eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos. 
 Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos 
tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 21mm. 
Embalagem com 6 unidades. 

10 Jg 41,65 416,50 

04 

Lima de 25 mm 45 a 80: Indicada para canais 
curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas 
tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para 
instrumentação de canais radiculares.Sua secção 
tranversal triangular garante maior flexibilidade ao 
instrumento.  É fabricada por torção e possui alta 
eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos. 
 Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos 
tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 25mm. 
Embalagem com 6 unidades. 

10 Jg 39,12 391,20 

 
Lote 36 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Fita banda matriz metálica 5x0,5x500mm: Indicada 
para reconstrução de dentes posteriores, possui uma 
superfície uniforme. Suas bordas não machucam o 
paciente, é de fácil aplicação e remoção sem 
danificar a restauração. Promove o contorno 
proximal, sendo rígida o suficiente para não se 
descolar durante a condensação do amálgama. 
Confeccionada de aço inoxidável; Superfície 

182 Un 1,97 358,54 
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uniforme; Bordas não machuca o paciente; Flexível: 
Promove o contorno proximal; Fácil remoção sem 
danificar a restauração. 
Medidas: 5x0,05x500mm. Embalagem com 1 rolo. 
5x0,05x500mm  

02 

Fita banda matriz metálica 7x0,5x500mm:Indicada 
para reconstrução de dentes posteriores, possui uma 
superfície uniforme. Suas bordas não machucam o 
paciente, é de fácil aplicação e remoção sem 
danificar a restauração. Promove o contorno 
proximal, sendo rígida o suficiente para não se 
descolar durante a condensação do amálgama. 
Confeccionada de aço inoxidável; Superfície 
uniforme; Bordas não machuca o paciente; Flexível: 
Promove o contorno proximal; Fácil remoção sem 
danificar a restauração. 
Medidas: 7x0,05x500mm. Embalagem com 1 rolo. 
7x0,05x500mm  

96 Un 1,99 191,04 

 
Lote 37 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un Valor Total 

01 

LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100  Tam 
PP ou EP:  As luvas de procedimentos  estão 
classificadas para a proteção do profissional de 
saúde nos procedimentos não invasivos. 
São indicadas para a proteção do profissional de 
saúde, em geral, durante procedimentos médicos e 
de enfermagem. Use luvas sempre que existir a 
possibilidade de contato com sangue, fluídos 
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em 
procedimentos não invasivos. 
Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: 
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 
(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. 
Ambidestras. 
Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 
pares). 

600 Cx 17,47 10.482,00 

02 

LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100  Tam P:  
As luvas de procedimentos  estão classificadas para 
a proteção do profissional de saúde nos 
procedimentos não invasivos. 
São indicadas para a proteção do profissional de 
saúde, em geral, durante procedimentos médicos e 
de enfermagem. Use luvas sempre que existir a 
possibilidade de contato com sangue, fluídos 
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em 
procedimentos não invasivos. 
Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: 
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 
(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. 
Ambidestras. 
Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 
pares). 

5.775 Cx 17,43 100.658,25 
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03 

LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100  Tam 
M:  As luvas de procedimentos  estão classificadas 
para a proteção do profissional de saúde nos 
procedimentos não invasivos. 
São indicadas para a proteção do profissional de 
saúde, em geral, durante procedimentos médicos e 
de enfermagem. Use luvas sempre que existir a 
possibilidade de contato com sangue, fluídos 
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em 
procedimentos não invasivos. 
Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: 
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 
(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. 
Ambidestras. 
Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 
pares). 

3.900 Cx 

 
 

17,42 
 
 
 

67.938,00 

04 

LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100  Tam 
G:  As luvas de procedimentos  estão classificadas 
para a proteção do profissional de saúde nos 
procedimentos não invasivos. 
São indicadas para a proteção do profissional de 
saúde, em geral, durante procedimentos médicos e 
de enfermagem. Use luvas sempre que existir a 
possibilidade de contato com sangue, fluídos 
corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em 
procedimentos não invasivos. 
Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: 
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 
(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. 
Ambidestras. 
Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 
pares). 

338 Cx 18,10 6.117,80 

 
Lote 44 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Curativo Alveolar: 
Ação cicatrizante, anestesica, anti-inflamatório e 
antimicrobiana. È principalmente indicado como uma 
barreira física após as extrações dentárias, 
conferindo proteção, pois age como um tampão 
alveolar moldável, constituindo um arcabouço sólido 
para a regeneração tecidual, evitando a 
contaminação das paredes ósseas. 

19 Frs 34,96 664,24 

02 
Cera 7: Indicado para moldagem de oclusão inicial 
ou primeira tomada de mordida. Embalagem com 18 
unidades.  

10 Cx 13,56 135,60 

 
Lote 45 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 
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01 

Pedra Pomes 100 g: 
A Pedra Pomes é um pó abrasivo extra fino de cor 
acinzentada, de baixa densidade e peso. Muito 
utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, 
ouro coesivo, amálgama e resina acrílica Pó extra 
fino. 
Abrasivo. Embalagem com 100g.  

138 Frs 6,35 876,30 

 
Lote 46 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Pedra Pomes 100 g: 
A Pedra Pomes é um pó abrasivo extra fino de cor 
acinzentada, de baixa densidade e peso. Muito 
utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, 
ouro coesivo, amálgama e resina acrílica Pó extra 
fino. 
Abrasivo. Embalagem com 100g.  

46 Frs 6,35 292,10 

 
Lote 47 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Fixador 500 ml: Indicado para a fixação da imagem 
na película de filme. Conteúdo: Sulfito de sódio, 
dietileno  glycol, hidroquinona. Pronto uso. 
Embalagem com 500ml.  

150 Frs 17,02 2.553,00 

02 

Formocresol: O Formocresol é indicado para terapia 
pulpar de dentes decíduos e em alguns casos 
específicos de dentes permanentes. O Formocresol 
é constituído por uma mistura de cresóis e formol, 
sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as 
inertes e possibilitando a conservação do dente 
decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). 
Menos tóxico que o Tricresol Formalina. É um 
potente agente   antimicrobiano que possui ainda a 
capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal 
radicular. Embalagem com 10ml.  

372 Frs 6,85 2.548,20 

03 

Fluor em Gel: Indicado para a prevenção de cáries. 
Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. Flúor 
fosfato acidulado 1,23%. Flúor acidulado 
pigmentado. Além de segura, sua aplicação é muito 
prática devido à sua tixotropia. Seu grau de 
viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. 
Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor 
penetra nas áreas interproximais .Embalagem com 
200ml.   

354 Frs 5,95 2.106,30 

04 
Liquido de Dakin – Hipoclorito de Sódio 0,5%  
:Desinfetante e antisseptico indicado em  
procedimentos odontológicos. Solução 0,5% de  
Hipoclorito de sódio; Desinfetante e antisséptico em 

18 Frs 5,38 96,84 
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procedimentos odontológicos. Frasco com 1 litro 

05 

Clorexidina a 2% Solução 100ml: A Clorexidina é 
um anti-séptico com atividade antibacteriana. 
Indicado para desinfecção de preparos cavitários, 
preparos em coroas, inlays, anti-sepsia das mãos do 
profissional, do pessoal auxiliar, na antissepsia extra-
oral prévia em áreas que sofrerão intervenção 
cirúrgica, das  superfícies e instrumentos. Disponível 
em fraco com 100ml. Pode ser usado tanto para 
desinfecção de preparos cavitários como para anti-
sepsia das mãos do  profissional e equipamentos; 
Forte ação anti-bacteriana; Produto de baixa 
toxidade; 

180 Frs 13,58 2.444,40 

 
Lote 50 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Ionômero de Vidro: Cimento de ionômero de vidro 
autopolimerizável indicado para cimentação, 
apresentado na forma de pó e líquido, o cimento 
possui elevado poder de escoamento e capacidade 
de formar uma película muito fina na interface 
dente/peça. Compatível com todas as ligas metálicas 
e resinas acrílicas. Alta capacidade de adesão à 
estrutura dentária. Capacidade de liberação de 
fluoreto. Solubilidade baixa. Fluidez excelente. 
Radiopaco. Itens inclusos. Embalagem com 1 frasco 
de cimento em pó com 15g + 1 frasco de líquido com 
10g + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação. 

59 Kit 35,50 2.094,50 

02 

Restaurador Intermediário: 
E uma composição reforçada á base de óxido de 
zinco e eugenol, indicada para restaurações 
provisórias de longa espera de 2 anos e forramento 
de cavidades propiciando um atendimento rápido e 
de emergencia no controle de cáries dentárias. O 
restaurador  intermediário demonstrou excelente 
durabilidade mesmo em restaurações de Classe II. 
Embalagem contendo: 
- 01 Frasco do pó com 38g; 
- 01 Frasco do liquido com 15mL.  

73 Kit 37,80 2.759,40 

 
Lote 53 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Cunha de madeira:  
Cunhas interdentais produzidas em madeira adaptar 
matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes Possuem 
rebaixo na extremidade, que facilita o manuseio com 
a pinça. Geometria simétrica e ângulos agudos. 
Tingidas com pigmentos atóxicos, não mancham a 

150 Cx 19,66 2.949,00 
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restauração.  
Embalagem com 100 unidades 

 
Lote 54 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Cunha de madeira:  
Cunhas interdentais produzidas em madeira adaptar 
matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes Possuem 
rebaixo na extremidade, que facilita o manuseio com 
a pinça. Geometria simétrica e ângulos agudos. 
Tingidas com pigmentos atóxicos, não mancham a 
restauração.  
Embalagem com 100 unidades 

50 Cx 19,66 983,00 

 
Lote 57 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Tira de Lixa de aço: Para acabamento de 
restaurações interproximais. Tiras em aço inox. 
Super maleável com aplicação de camada regular de 
abrasivos a base de óxido de alumínio, o que facilita 
o ponto de contato. Sem Centro Neutro. Embalagem 
com 12 unidades.  

578 Cx 5,63 3.254,14 

02 

Tira de Poliester com 50 unidades: Utilizadas em 
isolamento de restaurações interproximais com 
resina composta 100% poliéster e super flexível. 
Envelope com 50 unidades. 

578 Cx 2,91 1.681,98 

 
Lote 58 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Tira de Lixa de aço: Para acabamento de 
restaurações interproximais. Tiras em aço inox. 
Super maleável com aplicação de camada regular de 
abrasivos a base de óxido de alumínio, o que facilita 
o ponto de contato. Sem Centro Neutro. Embalagem 
com 12 unidades.  

192 Cx 5,63 1.080,96 

02 

Tira de Poliester com 50 unidades: Utilizadas em 
isolamento de restaurações interproximais com 
resina composta 100% poliéster e super flexível. 
Envelope com 50 unidades. 

192 Cx 2,91 558,72 

 
Lote 61 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 
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01 

Posicionador Universal 
O Posicionador CONE é um produto utilizado para 
auxiliar na orientação da angulação do aparelho de 
Raios-X odontológico, resultando em imagens 
radiográficas padronizadas e nítidas. Imagens  
fotográficas nítidas. Economia de tempo e filmes  
radiográficos. Esterelização química. 
Kit com 6 peças.  

51 Kit 36,48 1.860,48 

02 
Colgadura individual: 
Indicado para prender e (ou) pendurar filmes  
radiográficos. Individual. Validade indeterminada. 

203 Un 2,98 604,94 

03 

Taça de Borracha: Utilizada para profilaxia dental. 
Possui excelente flexibilidade necessária para 
obtenção do melhor desempenho. Disponível na cor 
branca. Embalagem com 1 unidade.   

750 Un 1,18 885,00 

 
 
Lote 62 -  Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Posicionador Universal 
O Posicionador CONE é um produto utilizado para 
auxiliar na orientação da angulação do aparelho de 
Raios-X odontológico, resultando em imagens 
radiográficas padronizadas e nítidas. Imagens  
fotográficas nítidas. Economia de tempo e filmes  
radiográficos. Esterelização química. 
Kit com 6 peças.  

16 Kit 36,48 583,68 

02 
Colgadura individual: 
Indicado para prender e (ou) pendurar filmes  
radiográficos. Individual. Validade indeterminada. 

67 Un 2,98 199,66 

03 

Taça de Borracha: Utilizada para profilaxia dental. 
Possui excelente flexibilidade necessária para 
obtenção do melhor desempenho. Disponível na cor 
branca. Embalagem com 1 unidade.   

250 Un 1,18 295,00 

 
Lote 64 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Revelador 500ml: Indicado para revelação da 
imagem do exame na película de filme. Composição: 
Sulfito de sódio. Pronto uso. Validade: 1 ano 
Embalagem com 500ml.  

37 Frs 17,02 629,74 

02 
Pasta de Zinco Enólica: 
É indicada para moldagem de bocas totalmente 
desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos 

03 Kit 45,96 137,88 
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detalhes. Não é irritante a mucosa bucal, nem possui 
sabor desagradável; Quando corretamente 
manipulada é de presa rápida no meio bucal; 
Reproduz corretamente os diferentes pormenores da 
mucosa  bucal; Adere perfeitamente à moldeira e, 
quando  endurecida, não adere à mucosa bucal ou 
às mãos do profissional. Kit com 1 pasta base 60g e 
1 pasta aceleradora 60g.  

03 

Aplicador Microsbrush com 100 unidades: 
Indicados para levar e aplicar soluções como: 
evidenciadores, adesivos, selantes, soluções 
hemostáticas, ácidos etc. Possui haste dobrável (1 
dobra) e ponta com cerdas de nylon. Embalagem 
com 100 aplicadores  

60 Pct 15,03 901,80 

04 

Pasta Profilática 90 g: 
Indicado na limpeza profilática para remoção de 
manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos 
orais.  A Pasta Profilática  é suficientemente abrasiva 
para remover de modo eficiente todos os tipos de 
resíduos da superfície dentária sem provocar 
abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. 
Além de agir como agente de limpeza, confere ao 
tecido duro uma aparência estética e altamente 
polida. 
 A pasta profilática tem consistência adequada para 
ser colocada diretamente sobre os dentes, sem que  
escorra para a cavidade bucal. Nos sabores tutti-
Frutti ou Menta. Nova formulação Sem óleo. Possui 
flúor e sabor Tutti-Frutti (rosa) ou menta (verde). 
Embalagem com 90g. 

60 Un 10,50 630,00 

 
Lote 65 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Vaselina Sólida 90G: Vaselina Sólida é um produto 
indicado como emoliente. No tratamento de 
rachaduras da pele, como umectante. Tem efeito 
emoliente e melhora a elasticidade. Na odontologia, 
isola a resina acrílica de tecidos bucais. Validade: 36 
meses. 
Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. 
Não é indicado o uso sobre preservativo de 
borracha. Embalagem com 1 pote de 90g.  

79 Un 9,02 712,58 

02 

Verniz  forrador de cavidade 15 ml: Verniz de 
secagem rápida é utilizado para forro de cavidades e 
proteção das restaurações a silicato. Protege a polpa 
dentária nas restaurações à amálgama e cimento, 
isolando-a térmica e quimicamente. Impede a ação 
dos líquidos bucais e evita a descoloração  É um 
verniz de características superiores que tem 
capacidade de recobrir os túbulos dentinários, 
impedindo a penetração das substâncias que 

75 Frs 11,06 829,50 
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compõem os materiais de restauração e cimentação, 
reduzindo a sensibilidade pós-operatória. 
A superfície tratada com  fica recoberta com uma fina 
película que isola e protege térmica e quimicamente 
a polpa dentária. Seu uso é indispensável nas 
forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações 
a silicato. também é compátivel com as resinas 
compostas. 
Líquido claro ligeiramente amarelado com odor 
característico.  

03 

Óleo Lubrificante: O lubrificante é um óleo mineral 
não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau 
de pureza. Sua fórmula previne oxidações e lubrifica 
as partes móveis de instrumentos odontológicos. 
Uma vez aplicado o produto, este suporta altas 
temperaturas (temperatura de esterilização) sem 
perder suas propriedades anti-oxidante e lubrificante. 
Embalagem com 200ml.  

180 Frs 27,34 4.921,20 

04 

Selante: Auxilia na prevenção da cárie em dentes 
posteriores, uma vez que forma uma barreira 
mecânica eficiente contra o acúmulo de placa na 
superfície oclusal. Selante resinoso fotopolimerizável 
de fóssulas e fissuras. O produto é disposto em 
seringas e vem pronto para uso, simplificando a 
aplicação. O tempo de fotopolimerização é de 
apenas 20 segundos (considerando 
fotopolimerizador com ao menos  potência de 
400mW/cm²), o que permite maior controle  do 
procedimento inclusive em paciente pediátricos. A 
carga incorporada ao permite maior resistência ao 
desgaste e longevidade da aplicação, enquanto que 
o flúor incorporado atua paralelamente na prevenção 
da cárie.  
Eficácia: o material possui excelente molhabilidade, o 
que gera adequada capacidade de vedação dos 
sulcos e fissuras. Pronto para uso: a aplicação é feita 
diretamente da seringa, sem necessidade de 
manipulação. Kit com 2g + 5 Ponteiras.  

180 Kit 31,35 5.643,00 

05 

Eucaliptol: Utilizado para dissolver a gutta-percha, 
sendo pouco irritante e apresentando atividade 
antibacteriana.Líquido oleaginoso incolor ou amarelo 
claro com aroma característico de cânfora e um 
sabor pungente e refrescante de cânfor. 
Completamente insolúvel em água, facilmente 
solúvel em etanol a 70%.  
Miscível em álcool absoluto e óleos gordurosos. Alto 
grau de pureza. Cerca de 5 minutos para a 
dissolução.  Embalagem com 10ml.  

08 Frs 10,88 87,04 

 
Lote 66 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 
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01 

Vaselina Sólida 90G: Vaselina Sólida é um produto 
indicado como emoliente. No tratamento de 
rachaduras da pele, como umectante. Tem efeito 
emoliente e melhora a elasticidade. Na odontologia, 
isola a resina acrílica de tecidos bucais. Validade: 36 
meses. 
Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. 
Não é indicado o uso sobre preservativo de 
borracha. Embalagem com 1 pote de 90g.  

26 Un 9,02 234,52 

02 

Verniz  forrador de cavidade 15 ml: Verniz de 
secagem rápida é utilizado para forro de cavidades e 
proteção das restaurações a silicato. Protege a polpa 
dentária nas restaurações à amálgama e cimento, 
isolando-a térmica e quimicamente. Impede a ação 
dos líquidos bucais e evita a descoloração  É um 
verniz de características superiores que tem 
capacidade de recobrir os túbulos dentinários, 
impedindo a penetração das substâncias que 
compõem os materiais de restauração e cimentação, 
reduzindo a sensibilidade pós-operatória. 
A superfície tratada com  fica recoberta com uma fina 
película que isola e protege térmica e quimicamente 
a polpa dentária. Seu uso é indispensável nas 
forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações 
a silicato. também é compátivel com as resinas 
compostas. 
Líquido claro ligeiramente amarelado com odor 
característico.  

25 Frs 11,06 276,50 

03 

Óleo Lubrificante: O lubrificante é um óleo mineral 
não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau 
de pureza. Sua fórmula previne oxidações e lubrifica 
as partes móveis de instrumentos odontológicos. 
Uma vez aplicado o produto, este suporta altas 
temperaturas (temperatura de esterilização) sem 
perder suas propriedades anti-oxidante e lubrificante. 
Embalagem com 200ml.  

60 Frs 27,34 1.640,40 

04 

Selante: Auxilia na prevenção da cárie em dentes 
posteriores, uma vez que forma uma barreira 
mecânica eficiente contra o acúmulo de placa na 
superfície oclusal. Selante resinoso fotopolimerizável 
de fóssulas e fissuras. O produto é disposto em 
seringas e vem pronto para uso, simplificando a 
aplicação. O tempo de fotopolimerização é de 
apenas 20 segundos (considerando 
fotopolimerizador com ao menos  potência de 
400mW/cm²), o que permite maior controle  do 
procedimento inclusive em paciente pediátricos. A 
carga incorporada ao permite maior resistência ao 
desgaste e longevidade da aplicação, enquanto que 
o flúor incorporado atua paralelamente na prevenção 
da cárie.  
Eficácia: o material possui excelente molhabilidade, o 
que gera adequada capacidade de vedação dos 
sulcos e fissuras. Pronto para uso: a aplicação é feita 

60 Kit 31,35 1.881,00 
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diretamente da seringa, sem necessidade de 
manipulação. Kit com 2g + 5 Ponteiras.  

05 

Eucaliptol: Utilizado para dissolver a gutta-percha, 
sendo pouco irritante e apresentando atividade 
antibacteriana.Líquido oleaginoso incolor ou amarelo 
claro com aroma característico de cânfora e um 
sabor pungente e refrescante de cânfor. 
Completamente insolúvel em água, facilmente 
solúvel em etanol a 70%.  
Miscível em álcool absoluto e óleos gordurosos. Alto 
grau de pureza. Cerca de 5 minutos para a 
dissolução.  Embalagem com 10ml.  

02 Frs 10,88 21,76 

 
Lote 69 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Luva Estéril Tam 6.5: Destinado para 
procedimentos que exigem alta proteção por conta 
dos riscos de contaminação, como procedimentos 
cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de 
qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do 
método de radiação gama, são embaladas 
individualmente em papel cirúrgico, oferecendo 
adequada barreira microbiana, mantendo-as 
estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)  

10.425 Par 1,02 10.633,50 

02 

Luva Estéril Tam 7.0: Destinado para 
procedimentos que exigem alta proteção por conta 
dos riscos de contaminação, como procedimentos 
cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de 
qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do 
método de radiação gama, são embaladas 
individualmente em papel cirúrgico, oferecendo 
adequada barreira microbiana, mantendo-as 
estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)  

18.000 Par 1,02 18.360,00 

03 

Luva Estéril Tam 7.5: Destinado para 
procedimentos que exigem alta proteção por conta 
dos riscos de contaminação, como procedimentos 
cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de 
qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do 
método de radiação gama, são embaladas 
individualmente em papel cirúrgico, oferecendo 
adequada barreira microbiana, mantendo-as 
estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)  

13.800 Par 1,03 14.214,00 

04 

Luva Estéril Tam 8.0: Destinado para 
procedimentos que exigem alta proteção por conta 
dos riscos de contaminação, como procedimentos 
cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de 
qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do 
método de radiação gama, são embaladas 
individualmente em papel cirúrgico, oferecendo 
adequada barreira microbiana, mantendo-as 

8.400 Par 1,02 8.568,00 
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estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)  

 
Lote 70 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Luva Estéril Tam 6.5: Destinado para 
procedimentos que exigem alta proteção por conta 
dos riscos de contaminação, como procedimentos 
cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de 
qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do 
método de radiação gama, são embaladas 
individualmente em papel cirúrgico, oferecendo 
adequada barreira microbiana, mantendo-as 
estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)  

3.475 Par 1,02 3.544,50 

02 

Luva Estéril Tam 7.0: Destinado para 
procedimentos que exigem alta proteção por conta 
dos riscos de contaminação, como procedimentos 
cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de 
qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do 
método de radiação gama, são embaladas 
individualmente em papel cirúrgico, oferecendo 
adequada barreira microbiana, mantendo-as 
estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)  

6.000 Par 1,02 6.120,00 

03 

Luva Estéril Tam 7.5: Destinado para 
procedimentos que exigem alta proteção por conta 
dos riscos de contaminação, como procedimentos 
cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de 
qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do 
método de radiação gama, são embaladas 
individualmente em papel cirúrgico, oferecendo 
adequada barreira microbiana, mantendo-as 
estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)  

4.600 Par 1,03 4.738,00 

04 

Luva Estéril Tam 8.0: Destinado para 
procedimentos que exigem alta proteção por conta 
dos riscos de contaminação, como procedimentos 
cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de 
qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do 
método de radiação gama, são embaladas 
individualmente em papel cirúrgico, oferecendo 
adequada barreira microbiana, mantendo-as 
estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)  

2.800 Par 1,02 2.856,00 

 
Lote 71 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Edta Trissódico Líquido: Indicado para facilitar a 
instrumentação endodôntica, principalmente dos  
condutos atresiados, e para melhorar a qualidade da  
cimentação de núcleos. Atua desmineralizando 
partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio 

08 Frs 9,09 72,72 
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e magnésio, facilitando sua dissolução e absorção, 
mostrando-se como um efetivo agente quelante e  
lubrificante. 
É também efetivo na remoção de raspas dentinárias 
durante a terapia periodontal, expondo o colágeno e 
facilitando a aderência do tecido conjuntivo tratado 
na  superfície radicular. Este composto descalcifica a 
dentina a uma profundidade de 10 a 30 µm em 5 
minutos. 
A sua solubilidade chega a 30% e o seu pH entre 7,0 
e 8,0 é compatível com os tecidos vivos, conferindo 
ao produto uma irritação tecidual praticamente nula. 
Remoção da “smear layer”, facilitando a penetração 
de agentes adesivos ou cimentos no interior dos 
canalículos dentinários. Facilitação da entrada de 
limas para instrumentação endodôntica em condutos  
atresiados. Frasco com 20ml.  

 
Lote 72 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Edta Trissódico Líquido: Indicado para facilitar a 
instrumentação endodôntica, principalmente dos  
condutos atresiados, e para melhorar a qualidade da  
cimentação de núcleos. Atua desmineralizando 
partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio 
e magnésio, facilitando sua dissolução e absorção, 
mostrando-se como um efetivo agente quelante e  
lubrificante. 
É também efetivo na remoção de raspas dentinárias 
durante a terapia periodontal, expondo o colágeno e 
facilitando a aderência do tecido conjuntivo tratado 
na  superfície radicular. Este composto descalcifica a 
dentina a uma profundidade de 10 a 30 µm em 5 
minutos. 
A sua solubilidade chega a 30% e o seu pH entre 7,0 
e 8,0 é compatível com os tecidos vivos, conferindo 
ao produto uma irritação tecidual praticamente nula. 
Remoção da “smear layer”, facilitando a penetração 
de agentes adesivos ou cimentos no interior dos 
canalículos dentinários. Facilitação da entrada de 
limas para instrumentação endodôntica em condutos  
atresiados. Frasco com 20ml.  

02 Frs 9,09 18,18 

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020 
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