
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, em 
obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, 
registra sua Intenção de Registro de Preços para aquisição de materiais, medicamentos e insumos de 
enfermagem, para atender a Rede Municipal de Saúde do Município de Gurupi, mediante realização de 
licitação pública na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, conforme condições, 
especificações e quantitativos a seguir elencados:  

 
 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA: 

 
 

ITEM 
 

UND DESCRIÇÃO QTDE 

1.  PCT 

Abaixador de língua em madeira; Descartável; Formato 
convencional liso; Superfície e bordas perfeitamente acabadas; 
Espessura e largura uniforme em toda a sua extensão; 
Medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de 
largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 
pecas. (UPA e UBS). 

1.000 

2.  Unid. 

Esfigmomanômetro adulto. Aparelho para medir a pressão 
arterial aneroide adulto com braçadeira em tecido de nylon ou 
lona de algodão, antialérgico, resistente, flexível, moldável 
facilmente ao braço, medindo aproximadamente 14cm x 52cm, 
fecho de velcro. A câmara interna deverá ser de borracha 
resistente flexível. O manômetro deverá ter fundo de cor clara 
com numeração bem visível, sendo a tampa resistente e escala 
de zero a 300mm de Hg(mercúrio). A pêra deverá ser de 
borracha resistente e maleável, tendo válvula de escapa de 
pressão, confeccionada em metal. O material deverá ser de 
primeira qualidade e acondicionada em estojo próprio com 
zíper. O equipamento deverá ter acabamento perfeito, sendo 
que a braçadeira deverá ser costurada com linha de nylon 
resistente. O produto deverá ter certificado do INMETRO 
gravado no corpo do produto. Deverá vir acompanhado de um 
certificado de garantia de 2 anos. Embalado individualmente.  
(UPA e UBS) 

200 

3.  Unid. 

Estetoscópio Adulto completo com dois tubos (duplo) e 
diagrama duplo que possibilita alta sensibilidade na 
capacitação dos ruídos, auscutador em aço inoxidável, olivas 
de formato anatômico de borracha macia e antialérgica, 
conjunto bauricular leve, resistente e com ajuste automático, 
facilitando seu manuseio, tubo “y” moldado sem soldas 
proporcionando ampliação nítida do som captado. Embalado 
individualmente. (UPA, SAMU, UBS) 

200 

4.  Unid. 

Estetoscópio Infantil completo com dois tubos (duplo) e 
diagrama duplo que possibilita alta sensibilidade na 
capacitação dos ruídos, auscutador em aço inoxidável, olivas 
de formato anatômico de borracha macia e antialérgica, 
conjunto bauricular leve, resistente e com ajuste automático, 

50 
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facilitando seu manuseio, tubo “y” moldado sem soldas 
proporcionando ampliação nítida do som captado. Embalado 
individualmente. (UPA, SAMU, UBS) 

5.  Unid. 

Otoscópio, cabo confeccionado em metal cromado, para uso 
com duas pilhas médias e regulagem de intensidade de luz; 
caçote em metal cromado; capa anti-derrapante para melhor 
empunhadura; deve ser acompanhado com jogo de 5 
espéculos de diferentes tamanhos (1- 3,5mm, 3-6,0mm, 4-
7,0mm e 5-10-,5mm) e estojo para acondicionamento. (UPA e 
UBS) 

50 

6.  Pct 

Compressa de gaze cirúrgica 7,5x7,5cm, composição: 
Compressa de gaze hidrofilizada com 8 dobras confeccionada 
c/ 9 fios em algodão 100% natural não estéril. Apresentação: 
embalagem plástica com 500 unidades.(UPA, SAMU, UBS) 

10000 

7.  Unid. 
Fita microporosa hipoalergênica 10cm x 4,5m composição: não 
tecido a base de fibra de viscose com adesivo acrílico. (UPA) 

200 

8.  Frs 

Polvidine tópico, antisséptico aquoso, à base de solução de 
polivinilpirrolidina. Frasco com 1000 ml, embalagem contendo 
lote, data de fabricação, validade, instruções de uso e 
contraindicações, código de barras, registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem confeccionada em plástico não reciclado, 
resistente, não deformável no empilhamento com tampa 
externa de rosca.(UPA, SAMU, UBS) 

3200 

9.  Frs 

Povidine degermante, frasco com 1000ml, antisséptico a base 
de polivinilpirrolidina Iodo em solução degermante, um 
complexo estável e ativo que libera o iodo progressivamente, 
composição: cada 100ml de solução contem: polivinilpirrolidina 
(P.V.P-I com 10% de iodo ativo) – 10,0g, excipiente q.s.p. – 
100ml, frasco de cor marrom. Embalagem contendo lote, data 
de fabricação, validade, instruções de uso e contraindicações, 
código de barras, registro no Ministério da Saúde. Embalagem 
confeccionada em plástico não reciclado, resistente, não 
deformável no empilhamento com tampa de rosca.(UPA e 
UBS) 

3000 

10.  Cx 

Agulha hipodérmica 13x4, 5,composta de cânula com 
biseltrifacetado e siliconado, permitindo uma introdução suave 
e atraumática, o canhão permite acoplamento perfeito a 
seringa, capa Protetora em formato cilíndrico, cânula em aço 
inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, atóxica e 
esterilizada, fabricado de acordo com as boas normas de 
fabricação, embaladas individualmente, caixa com 100 um, 
tamanho 13x4,5. (UPA, SAMU, UBS) 

284 

11.  Cx 

Agulha hipodérmica 25x7,composta de cânula com 
biseltrifacetado e siliconado, permitindo uma introdução suave 
e atraumática, o canhão permite acoplamento perfeito a 
seringa, capa Protetora em formato cilíndrico, cânula em aço 
inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, atóxica e 
esterilizada, fabricado de acordo com as boas normas de 
fabricação, embaladas individualmente, caixa com 100 um, 
tamanho 25x7.  

200 

12.  Cx 

Agulha hipodérmica 25x8,composta de cânula com 
biseltrifacetado e siliconado, permitindo uma introdução suave 
e atraumática, o canhão permite acoplamento perfeito a 
seringa, capa Protetora em formato cilíndrico, cânula em aço 
inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, atóxica e 
esterilizada, fabricado de acordo com as boas normas de 

200 
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fabricação, embaladas individualmente, caixa com 100 um, 
tamanho 25x8. (UPA, SAMU, UBS) 

13.  Cx 

Agulha hipodérmica 40x12,composta de cânula com 
biseltrifacetado e siliconado, permitindo uma introdução suave 
e atraumática, o canhão permite acoplamento perfeito a 
seringa, capa Protetora em formato cilíndrico, cânula em aço 
inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, atóxica e 
esterilizada, fabricado de acordo com as boas normas de 
fabricação, embaladas individualmente, caixa com 100 um, 
tamanho 40x12. (UPA, SAMU, UBS) 

200 

14.  Unid. 

Cateter intravenoso 18G agulha com interior de parede fina e 
ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão rosa, 
cumprimento do cateter 2”(50mm), agulha 0,90mm. Feito de 
ethylene tetra-fluoroehylene (ETFE), apresentam 
biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção 
devido a sua flexibilidade, embalados individualmente. (UPA) 

5000 

15.  Unid. 

Cateter intravenoso 22G agulha com interior de parede fina e 
ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão preto, 
cumprimento do cateter 1”(25mm), agulha 0,55mm. Feito 
ethylene tetra-fluoroehylene (ETFE), apresentam 
biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção 
devido a sua flexibilidade, embalados individualmente. (UPA)  

4000 

16.  Unid. 

Cateter intravenoso 24G agulha com interior de parede fina e 
ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão preto, 
cumprimento do cateter 1”(25mm), agulha 0,55mm. Feito 
ethylene tetra-fluoroehylene (ETFE), apresentam 
biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção 
devido a sua flexibilidade, embalados individualmente. (UPA) 

4000 

17.  Unid. 

Cateter intravenoso 16G agulha com interior de parede fina e 
ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão preto, 
cumprimento do cateter 1”(25mm), agulha 0,55mm. Feito 
ethylene tetra-fluoroehylene (ETFE), apresentam 
biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção 
devido a sua flexibilidade, embalados individualmente. (UPA) 

3500 

18.  Unid. 

Cateter intravenoso 14G agulha com interior de parede fina e 
ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão preto, 
cumprimento do cateter 1”(25mm), agulha 0,55mm. Feito 
ethylene tetra-fluoroehylene (ETFE), apresentam 
biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção 
devido a sua flexibilidade, embalados individualmente. (UPA) 

3500 

19.  Unid. 

Cateter intravenoso 20G agulha com interior de parede fina e 
ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do canhão preto, 
cumprimento do cateter 1”(25mm), agulha 0,55mm. Feito 
ethylene tetra-fluoroehylene (ETFE), apresentam 
biocompatibilidade superior e eliminam os riscos de torção 
devido a sua flexibilidade, embalados individualmente. (UPA) 

4.000 

20.  Cx 
Lâmina de bisturi nº 10 estéril, aço carbono esterilizado por 
raios gama, embalada individualmente, com data de validade. 
(UPA) 

500 

21.  Cx 
Lâmina de bisturi nº 11 estéril, aço carbono esterilizado por 
raios gama, embalada individualmente, com data de validade.  
(UPA)        

300 

22.  Cx 
Lâmina de bisturi nº 12 estéril, aço carbono esterilizado por 
raios gama, embalada individualmente, com data de validade.  
(UPA)        

300 
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23.  Cx 
Lâmina de bisturi nº 15 estéril, aço carbono esterilizado por 
raios gama, embalada individualmente, com data de 
validade.(UPA) 

200 

24.  Cx 
Lâmina de bisturi nº 20 estéril, aço carbono esterilizado por 
raios gama, embalada individualmente, com data de validade. 
(UPA) 

200 

25.  Unid. 

Álcool 70%, composição: álcool etílico hidratado 70 INPM, 
embalagem plástica resistente transparente com 1000 ml, 
contendo no frasco instruções de uso, registro do INMETRO e 
MS, lote, data de fabricação, validade de 24 meses. 
Embalagem confeccionada em plástico não reciclado, 
resistente, não deformável no empilhamento com tampa 
externa de rosca. (UPA, SAMU, UBS) 

5000 

26.  Unid. 

Lanterna Clínica de Bolso, confeccionada em duralumínio com 
lâmpada de 2,2 volts de alta luminosidade. Acionamento de 
contato com o clip no corpo da lanterna. Funcionamento com 2 
pilhas tipo palito (inclusas). (UPA, SAMU, UBS) 

50 

27.  Unid. 

Almotolia de plástico, com tampa, capacidade para 250 ml, 
composta de três partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa: 
confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, 
flexível, bisnaga inteiriça, cor âmbar, com paredes uniformes 
em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico 
confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe 
adequado para fechamento: rosqueador confeccionado em 
plástico rígido provido de rosca, proporcionando encaixe de 
bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido.(UPA, SAMU, 
UBS) 

250 

28.  Unid. 

Almotolia de plástico, com tampa, capacidade para 500 ml, 
composta de três partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa: 
confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, 
flexível, bisnaga inteiriça, cor âmbar, com paredes uniformes 
em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico 
confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe 
adequado para fechamento: rosqueador confeccionado em 
plástico rígido provido de rosca, proporcionando encaixe de 
bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido.(UPA, SAMU, 
UBS) 

300 

29.  Unid. 

Almotolia de plástico, com tampa, capacidade para 250 ml, 
composta de três partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa: 
confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, 
flexível, bisnaga inteiriça, cor transparente, com paredes 
uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda 
extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de 
encaixe adequado para fechamento: rosqueador confeccionado 
em plástico rígido provido de rosca, proporcionando o encaixe 
de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido.(UPA, 
SAMU, UBS) 

250 

30.  Unid. 

Almotolia de plástico, com tampa, capacidade para 500 ml, 
composta de três partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa: 
confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, 
flexível, bisnaga inteiriça, cor transparente, com paredes 
uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda 
extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de 
encaixe adequado para fechamento: rosqueador confeccionado 
em plástico rígido provido de rosca, proporcionando o encaixe 
de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido.(UPA, 

300 
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SAMU, UBS) 

31.  Pct 
Atadura de crepom 05cmx4,5m esticada, 100% algodão, 
elástica, porosa, não estéril, 13 fios, embalagem contendo 12 
unidades com embalagem individual (UPA, SAMU, UBS) 

10000 

32.  Pct 
Atadura de crepom 10cmx4,5m esticada, 100% algodão, 
elástica, porosa, não estéril, 13 fios, embalagem contendo 12 
unidades com embalagem individual.(UPA, SAMU, UBS) 

20000 

33.  Pct 
Atadura de crepom 15cmx4,5m esticada, 100% algodão, 
elástica, porosa, não estéril, 13 fios, embalagem contendo 12 
unidades com embalagem individual (UPA, SAMU, UBS) 

20000 

34.  Pct 
Atadura de crepom 20cmx4,5m esticada, 100% algodão, 
elástica, porosa, não estéril, 13 fios, embalagem contendo 12 
unidades com embalagem individual (UPA, SAMU, UBS) 

20000 

35.  Cx 

Luva látex para procedimento hospitalar descartável, não 
estéril, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato 
anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, tamanho 
extra pequena. Caixa com 100 unidades (UPA e UBS) 

600 

36.  Cx 

Luva látex para procedimento hospitalar descartável, não 
estéril, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato 
anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, tamanho 
pequena. Caixa com 100 unidades. (UPA, SAMU, UBS) 

10500 

37.  Cx 

Luva látex para procedimento hospitalar descartável, não 
estéril, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato 
anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, tamanho 
média. Caixa com 100 unidades. (UPA, SAMU, UBS) 

11000 

38.  Cx 

Luva látex para procedimento hospitalar descartável, não 
estéril, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato 
anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, tamanho 
grande. Caixa com 100 unidades (UPA, SAMU, UBS) 

8000 

39.  Cx 

Luva látex ESTÉRIL para procedimento hospitalar cirúrgico 
descartável,  ambidestra, punhos longos, com bainha, formato 
anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, tamanho 
7,0.  (UPA) 

3000 

40.  Cx 

Luva látex ESTÉRIL para procedimento hospitalar cirúrgico 
descartável,  ambidestra, punhos longos, com bainha, formato 
anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, tamanho 
7,5. (UPA e SAMU) 

5000 

41.  Cx 

Luva látex ESTÉRIL para procedimento hospitalar cirúrgico 
descartável,  ambidestra, punhos longos, com bainha, formato 
anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, tamanho 
8,0.  (UPA e SAMU)  

5000 

42.  Cx 

Luva látex ESTÉRIL para procedimento hospitalar cirúrgico 
descartável, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato 
anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, tamanho 
8,5.  (UPA e SAMU) 

3000 

43.  Unid. 

Coletor de urina sistema fechado, estéril, descartável, 
capacidade 2000ml, confeccionado com material apropriado, 
com válvula ante refluxo com escala para medir o fluxo unitário, 
fundo achatado para complexo esvaziamento do coletor, 
embalado individualmente em papel grau cirúrgico constando 
externamente os dados de identificação e procedência. (UPA) 

1000 

44.  Unid. 
Coletor universal para escarro pote com 80 a 100ml 
transparente com tampa de rosca.(UBS) 

6.000 

45.  Frs 
Formol 37% em peso equivale 40% em volume, embalagem 
plástica, resistente, cor branca, com 1000 ml, contendo no 

50 
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frasco instruções de uso, registro no Ministério da Saúde, lote 
data de fabricação, validade, código de barras. Embalagem 
confeccionada em plástico, não reciclado, resistente não 
deformável no empilhamento com tampa externa de rosca. 
(UPA) 

46.  Frs 

Glutaraldeido, composição: 2% de glutaraldeido, 100ml de 
água deionizada, frasco resistente com 5 litros contendo 
numero de registro no Ministério da Saúde, validade, instruções 
de uso. Indicação para esterilização e desinfecção de artigos 
semicríticos, sua eficácia esporicida garante a esterilização dos 
instrumentos dentro de 14 dias após a ativação da solução. 
Embalagem confeccionada em plástico não reciclado, 
resistente, não deformável no empilhamento com tampa 
externa de rosca. (UPA E SAMU) 

10 

47.  Unid. 

Avental cirúrgico descartável com manga longa e punho em 
lastex, indicado para procedimentos médico cirúrgicos e 
odontológicos. Possui tiras de amarrar no dorso e na cintura. 
Confeccionados em polipropileno (tecido não tecido) em 
gramatura 30 na core branca. (UPA, SAMU, UBS) 

30 

48.  Kit 

Reanimador manual adulto (Ambu), composto de balão auto 
inflável de vinil, válvula paciente transparente com mínimo 
espaço morto, com conector da máscara com movimento 
giratório, (swivel), válvula de segurança que se abre 
aproximadamente 45 cm/h2o, máscara de PVC transparente, 
atóxica, mod. Adulto com válvula traseira para conexão o 
reservatório. Reservatório em PVC transparente com 
capacidade de 2600ml, extensão de 2.0 metros. (UPA e SAMU) 

100 

49.  kit 

Reanimador manual infantil (Ambu), composto de balão auto 
inflável de vinil, válvula paciente transparente com mínimo 
espaço morto, com conector da máscara com movimento 
giratório, (swivel), válvula de segurança que se abre 
aproximadamente 45 cm/h2o, máscara de PVC transparente, 
atóxica, mod. Infantil com válvula traseira para conexão o 
reservatório. Reservatório em PVC transparente com 
capacidade de 2600ml, extensão de 2.0 metros. (UPA e SAMU) 

15 

50.  Rolo 
Algodão hidrófilo confeccionado com fibras 100% algodão  
500g (UPA, SAMU, UBS) 

950 

51.  Unid. Aparelho de barbear (tricotomia) UPA 2000 

52.  Frs 

Água oxigenada 10 volumes, frasco resistente com 1 litro 
contendo número de registro no Ministério da Saúde, validade, 
instruções de uso. Embalagem confeccionada em plástico não 
reciclado, resistente, não deformável no empilhamento com 
tampa externa de rosca. (UPA E SAMU) 

700 

53.  Frs 

Álcool iodado. Solução alcoólica contendo 0,1% de Iodo, frasco 
resistente com 1 litro contendo número de registro no Ministério 
da Saúde, validade, instruções de uso. Embalagem 
confeccionada em plástico não reciclado, resistente, não 
deformável no empilhamento com tampa externa de 
rosca.(UPA) 

300 

54.  Unid. Bolsa térmica para água fria (UPA E SAMU) 10 

55.  Unid. Bolsa térmica para água quente (UPA E SAMU) 10 

56.  Unid. 
Comadre plástica, fabricada em polipropileno de alto impacto. 
(UPA E SAMU) 

30 

57.  Unid. Cânula de guedel nº2 (UPA E SAMU) 40 

58.  Unid. Cânula de guedel nº4 (UPA E SAMU) 40 
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59.  Unid. Cânula de guedel nº3 (UPA E SAMU) 40 

60.  Unid. Cânula de guedel nº5 (UPA E SAMU) 40 

61.  Unid. Cânula de guedel nº6 (UPA E SAMU) 30 

62.  Frs 

Clorexidina degermante, frasco resistente com 1 litro contendo 
número de registro no Ministério da Saúde, validade, instruções 
de uso. Embalagem confeccionada em plástico não reciclado, 
resistente, não deformável no empilhamento com tampa 
externa de rosca. 

60 

63.  Frs 

Clorexidina alcoólica frasco resistente com 1 litro contendo 
número de registro no Ministério da Saúde, validade, instruções 
de uso. Embalagem confeccionada em plástico não reciclado, 
resistente, não deformável no empilhamento com tampa 
externa de rosca.,  P.A  

60 

64.  Unid. 

Colete cervical ou colar cervical. Órtese com suporte 
mentoniano e occiptal com perfurações para melhor ventilação 
usado para imobilizar a região cervical a fim de proporcionar 
maior estabilidade, controle dos movimentos de flexão, 
extensão e rotação cervical. P.A. 

15 

65.  Unid. 

Equipo Macrogotas para solução venosa de infusão por 
gravidade estéril, epirogênico, com tampa protetora na entrada 
e saídas ponta perfurante transparente, adaptável a qualquer 
tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar com 
membrana hidrófoba e bactericida, câmara de gotejamento 
flexível, com filtro de partículas tubo extensor em PVC com 
1,40m de comprimento pinça rolete com bom deslize que 
permita controle preciso de fluxo de infusão, injetor lateral auto 
cicatrizante mesmo após ser perfurado diversas vezes com 
agulha calibre 40x12, livre de látex e adaptável a qualquer tipo 
de cateter. Embalagem individual, e papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dado de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. (UPA, UBS e SAMU) 

30000 

66.  Unid. 

Equipo Microgotas para solução venosa de infusão por 
gravidade estéril, epirogênico, com tampa protetora na entrada 
e saídas ponta perfurante transparente, adaptável a qualquer 
tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar com 
membrana hidrófoba e bactericida, câmara de gotejamento 
flexível, com filtro de partículas tubo extensor em PVC com 
1,40m de comprimento pinça rolete com bom deslize e que 
permita controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral auto 
cicatrizante mesmo após ser perfurado diversas vezes com 
agulha calibre 40x12, livre de látex e adaptável a qualquer tipo 
de cateter. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dado de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. (UPA e SAMU) 

4000 

67.  Unid. Esparadrapo 10cm x 4,5mts (UPA / SAMU / UBS) 3000 

68.  Frs 

Éter etílico 74,12g/mol, frasco resistente com 1 litro contendo 
número de registro no Ministério da Saúde, validade, instruções 
de uso. Embalagem confeccionada em plástico não reciclado, 
resistente, não deformável no empilhamento com tampa 
externa de rosca. P.A. 

24 

69.  Cx Escalpe nº 19 P.A. 100 
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70.  Cx Escalpe nº 21 P.A. 100 

71.  Cx Escalpe nº 23 P.A. 100 

72.  Cx Escalpe nº 25 P.A. 100 

73.  Cx Escalpe nº 27 P.A. 100 

74.  Pct 

 Compressa Cirúrgica (Campo Operatório) é confeccionada 
com fios 100% algodão em tecido quádruplo com ou sem fio 
radiopaco. A compressa resulta do entrelaçamento das quatro 
camadas do tecido que a compõem para evitar o deslizamento 
entre as mesmas. De fácil manuseio, oferece melhor condição 
de visibilidade no local da cirúrgia pois, em sua extremidade, 
possui um cadarço duplo em forma de alça que deve ser 
deixada, por precaução, do lado externo da cavidade cirúrgica. 
Não solta fiapo, pois suas laterais possuem uma costura que 
permite maior segurança. Por sua alta capacidade de reter 
líquido, é utilizada em procedimentos cirúrgicos. Produto 
descartável. P.A. / SAMU 

160 

75.  Unid. Cuba rim - P.A. / UBS 20 

76.  Unid. Coletor de material perfuro cortante 13 lt . P.A. / SAMU / UBS 1000 

77.  Cx Fio nylon 2/0 agulhado caixa com 100 unidades. P.A. 50 

78.  Cx Fio nylon 3/0 agulhado caixa com 100 unidades. P.A. / SAMU. 101 

79.  Cx Fio nylon 4/0 agulhado caixa com 100 unidades. P.A. / SAMU. 101 

80.  Cx Fio nylon 5/0 agulhado caixa com 100 unidades. P.A. 100 

81.  Cx Fio nylon 6/0 agulhado caixa com 100 unidades. P.A. 30 

82.  Cx Fio nylon 0/0 agulhado caixa com 100 unidades P.A. / SAMU 3 

83.  Cx Fio catgut simples nº 2.0 caixa com 100 unidades. P.A. 20 

84.  Cx Fio catgut simples nº 5.0 caixa com 100 unidades. P.A. 20 

85.  Cx Fio catgut cromado nº 2.0 caixa com 100 unidades. P.A. 20 

86.  Cx Fio catgut cromado nº 5.0 caixa com 100 unidades. P.A. 20 

87.  Unid. Fio Guia para entubação - P.A. / SAMU 15 

88.  Unid. 
Fita para autoclave para processo de esterilização à vapor, rolo 
com 19mm x 30mt P.A. / SAMU / UBS 

2100 

89.    
Glicosímetro digital para realização de teste glicêmico capilar 
P.A. / SAMU / UBS 

500 

90.  CX 
Tira reagente para glicemia (mesma marca do aparelho) P.A. / 
SAMU / UBS 

15000 

91.  Pct 
Tubo de látex (Garrote) de fixação utilizado para punção e 
coleta de sangue nº 201, pacote com 200mts 

5 

92.  Pct 
Gorro descartável sanfonado branco, pacote com 100 unidades 
P.A. / UBS 

100 

93.  Unid. 
Máscara cirúrgica descartável branca com elástico, caixa com 
50 unidades. P.A. / SAMU / UBS 

1000 

94.  KIT 
Máscara plástica para nebulização adulto com mangueira e 
reservatório. P.A / SAMU/ UBS 

150 

95.  KIT 
Máscara plástica para nebulização infantil com mangueira e 
reservatório. P.A. / SAMU / UBS 

150 

96.  Unid. Óculos de proteção em material acrílico P.A. / SAMU  50 

97.  Rolo Papel lençol 70cm x 50mts - P.A. / SAMU / UBS 3000 

98.  Pct 
Papel toalha inter folhas 20,5cm x 22,5cm pacote com 1000 
folhas - P.A. / SAMU / UBS / POLICLINICA 

10 

99.  Rolo 
Papel pardo para esterilização (Kraft), rolo com 40cm x 100mt ( 
P.A. / SAMU / UBS / POLICLINICA) 

2 

100.  Unid. Papagaio plástico com tampa. P.A. 2 

101.  Unid. Pinça Kelly reta 16cm . P.A. / SAMU 10 

102.  Unid. Pinça Kelly curva P.A. 70 
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103.  Unid. Pinça Halstead mosquito reta 10cm P.A. / SAMU 120 

104.  Unid. Pinça anatômica dente de rato 16cm P.A. / SAMU 120 

105.  Unid. Pinça Anatômica . P.A. 120 

106.  Unid. Porta agulha mayohegar 14cm . P.A. / SAMU 3 

107.  Unid. 

Sonda de Foley nº 12 duas vias, totalmente estéril; Feito de 
látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; 
Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto 
ao paciente; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, Embalagem individual, tipo blister, de 
fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura 
pétala; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a 
validade por 5 anos. (UPA) 

100 

108.  Unid. 

Sonda de Foley nº 14 duas vias, totalmente estéril; Feito de 
látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; 
Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto 
ao paciente; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, Embalagem individual, tipo blister, de 
fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura 
pétala; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a 
validade por 5 anos. (UPA e SAMU) 

200 

109.  Unid. 

Sonda de Foley nº 16 duas vias, totalmente estéril; Feito de 
látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; 
Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto 
ao paciente; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, Embalagem individual, tipo blister, de 
fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura 
pétala; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a 
validade por 5 anos. (UPA e SAMU) 

200 

110.  Unid. 

Sonda de Foley nº 18 duas vias, 
 
totalmente estéril; Feito de látex de borracha 100% natural, 
com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, 
proporcionando maior conforto ao paciente; Balão resistente à 
alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, 
Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel 
grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; Atóxico e 
esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 
anos. (UPA e SAMU) 

200 

111.  Unid. 

Sonda de Foley nº 20 duas vias, totalmente estéril; Feito de 
látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; 
Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto 
ao paciente; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, Embalagem individual, tipo blister, de 
fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura 
pétala; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a 
validade por 5 anos. (UPA) 

100 

112.  Unid. 

Sonda de Foley nº 22 duas vias, totalmente estéril; Feito de 
látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; 
Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto 
ao paciente; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, Embalagem individual, tipo blister, de 
fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura 
pétala; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a 
validade por 5 anos. (UPA) 

100 

113.  Unid. Sonda de Foley nº 24 duas vias, totalmente estéril; Feito de 100 
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látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; 
Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto 
ao paciente; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e 
enchimento simétrico, Embalagem individual, tipo blister, de 
fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura 
pétala; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a 
validade por 5 anos. (UPA) 

114.  Unid. Sonda uretral de alívio nº 10 P.A. / SAMU 800 

115.  Unid. Sonda uretral de alívio nº 12 P.A. / SAMU 1000 

116.  Unid. Sonda uretral de alívio nº 14 P.A. / SAMU 1000 

117.  Unid. Sonda uretral de alívio nº 16 P.A. /SAMU 800 

118.  Unid. Sonda nasogástrica nº 12 P.A. /SAMU 800 

119.  Unid. Sonda nasogástrica nº 14 P.A. 100 

120.  Unid. Sonda nasogástrica nº 16 P.A. / SAMU 800 

121.  Unid. Sonda nasogástrica nº 18 P.A. 300 

122.  Cx 

Seringa descartável 1ml c/ agulha 25x7, confeccionada em 
polipropileno transparente, atoxica, com graduação externa 
milimetrada, bico tipo slip, com localização central, embolo com 
trava, pistão de borracha atóxica siliconada , embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico 
com abertura em pétala. Prazo de esterilização com validade 
de 05 anos. P.A. / UBS / IMUNIZAÇÃO / POLICLINICA 

3.000 

123.  Cx 

Seringa descartável 3ml c/ agulha 25x7, confeccionada em 
polipropileno transparente, atoxica, com graduação externa 
milimetrada, bico tipo slip, com localização central, embolo com 
trava, pistão de borracha atóxica siliconada . Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico 
com abertura em pétala. Prazo de esterilização com validade 
de 05 anos. P.A. / UBS / SAMU / POLICLINICA 

1.000 

124.  Cx 

Seringa descartável 5ml c/ agulha 25x7, confeccionada em 
polipropileno transparente, atoxica, com graduação externa 
milimetrada, bico tipo slip, com localização central, embolo com 
trava, pistão de borracha atóxica siliconada , embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico 
com abertura em pétala. Prazo de esterilização com validade 
de 05 anos. P.A. / UBS / SAMU / LABORATÓRIO 

2.000 

125.  Cx 

Seringa descartável 10ml c/ agulha 25x7, confeccionada em 
 
polipropileno transparente, atoxica, com graduação externa 
milimetrada, bico tipo slip, com localização central, embolo com 
trava, pistão de borracha atóxica siliconada individualmente em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em 
pétala, prazo de esterilização com validade de 05 anos. P.A. 
/SAMU /UBS / POLICLINICA 

2.000 

126.  Cx 

Seringa descartável 20ml c/ agulha 25x7, confeccionada em 
polipropileno transparente, atoxica, com graduação externa 
milimetrada, bico tipo slip, com localização central, embolo com 
trava, pistão de borracha atóxica siliconada . Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico 
com abertura em pétala. Prazo de esterilização com validade 
de 05 anos. P.A. / UBS / SAMU / LABORATÓRIO 

2.000 

127.  Frs Soro fisiológico 0,9% 100ml  P.A. 50.000 

128.  Frs Soro fisiológico 0,9% 250ml P.A. 50.000 

129.  Frs Soro fisiológico 0,9% 500ml P.A. /SAMU / UBS 25.000 

130.  Frs Soro ringer lactado 500ml P.A. /SAMU 2.000 
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131.  Frs Soro ringer simples 500ml P.A. / SAMU 2.000 

132.  Frs Soro glicosado 5% 250ml P.A. 20.000 

133.  Frs Soro glicosado 5% 500ml 25.000 

134.  Frs Soro glicofisiológico  500ml P.A. 10.000 

135.  Unid. Tesoura sem ponta comum P.A. 20 

136.  Unid. Tesoura romba reta P.A. 10 

137.  Unid. Tesoura reta Íris P.A. 20 

138.  Unid. Tubo endotraqueal nº 7,0 P.A. / SAMU 200 

139.  Unid. Tubo endotraqueal nº 7,5 P.A. / SAMU 400 

140.  Unid. Tubo endotraqueal nº 8,0 P.A. / SAMU 200 

141.  Unid. Tubo endotraqueal nº 8,5 P.A. / SAMU 200 

142.  Unid. Termômetro clinico P.A. / SAMU / UBS 500 

143.  Unid. 

Espéculo descartável “P” lubrificado, esterilizado a óxido de 
etileno, embalagem primária em envelope de papel grau 
cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno. 
Produzido em poliestireno cristal, permite excelente 
transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de 
contornos regulares, semelhantes ao formato dos fórnices 
vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado 
em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e 
indeformável. Medida em mm comprimento total do cabo à 
válvula 145mm, eixo longitudinal da válvula 80mm; largura 
proximal da válvula 22mm; largura distal da válvula 22mm. 
Procedência: Nacional; MS: 10237610075 UBS (SAUDE DA 
MULHER) 

50.000 

144.  Unid. 

Especulo descartável “M”, estéril lubrificado, esterilizado a 
óxido de etileno embalagem primária em envelope de papel 
grau cirúrgico com filme de poliéster em envelope de 
polietileno. Produzido em poliestireno cristal, permite excelente 
transparência e transmissão luminosa. Válvulas anatômicas de 
contornos lisos e regulares, semelhante ao formato dos 
fórnices vaginais. Dispositivo de abertura 9parafuso borboleta) 
fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e 
indeformável. Medida em mm comprimento total do cabo a 
válvula 155mm, eixo longitudinal da válvula 95mm; largura 
proximal da válvula 52mm; largura distal da válvula 28mm. 
Procedência: Nacional; MS: 10237610075. UBS (SAUDE DA 
MULHER) 

80.000 

145.  Unid. 

Espéculo descartável “G”, estéril lubrificado esterilizado a óxido 
de etileno, embalagem primária em envelope de polietileno. 
Produzido em poliestireno cristal, permite excelente 
transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de 
contorno lisos e regulares, semelhante ao formato de fórnices 
vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado 
em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e 
indeformável. Medida em mm comprimento total do cabo à 
válvula 170mm, eixo longitudinal da válvula 110mm; largura 
proximal da válvula 29mm; largura distal da válvula de 32mm.  
UBS (SAÚDE DA MULHER) 

10.000 

146.  Cx 
Escova cervical descartável caixa com 100 unidades. UBS 
(SAÚDE DA MULHER) 

1.500 

147.  Pct 
Espatula de Ayres descartáveis de madeira resistente com 
pontas arredondadas. Medindo 18cm de comprimento. Pacote 
com 100 unidades. UBS ( SAÚDE DA MULHER) 

1500 

148.  Und Eletrodo adulto/pediátrico, descartável, para monitoração 8000 
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cardíaca, gel sólido para uso único, diâmetro 32x41mm 
universal, embalagem para externa branca e interna em 
alumínio, internamente os eletrodos deverão estar 
acondicionados em cartelas plásticas com 6 unidades. A 
embalagem deve conter validade, instruções de uso e 
precauções 

149.  Kit 

Reanimador manual neonatal (Ambu), composto de balão 
auto-inflável de vinil, válvula paciente transparente com 
mínimo espaço morto, com conector da máscara com 
movimento giratório, (swivel), válvula de segurança que 
se abre aproximadamente 45 cm/h2o, máscara de PVC 
transparente, atóxica, mod. Neonatal com válvula traseira 
para conexão o reservatório. Reservatório em PVC 
transparente com capacidade de 2600 ml, extensão de 
2.0 metros. 

10 

150.  Und Cânula de guedel nº0 10 
151.  Und Cânula de guedel nº01 10 

152.  Unid 

Colar cervical para resgate P, Confeccionado em 
polietileno, de alta densidade, com espessura mínima 1,5 
mm, permitindo uma maior resistência e apoio. É 
revestido de espuma macia tipo "EVA" (Etil Vinil Acetato) 
especial. Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, 
em cores de padrão universal. Possui, também, um botão 
preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do 
colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na 
parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a 
palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura 
que permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a 
traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, 
alumínio. Os botões são em material plástico resistente, 
permitindo a Rádio-transparência. 

20 

153.  Und 

Colar cervical para resgate M, Confeccionado em 
polietileno, de alta densidade, com espessura mínima 1,5 
mm, permitindo uma maior resistência e apoio. É 
revestido de espuma macia tipo "EVA" (Etil Vinil Acetato) 
especial. Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, 
em cores de padrão universal. Possui, também, um botão 
preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do 
colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na 
parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a 
palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura 
que permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a 
traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, 
alumínio. Os botões são em material plástico resistente, 
permitindo a Rádio-transparência. 

20 

154.  Unid 

Colar cervical para resgate G, Confeccionado em 
polietileno, de alta densidade, com espessura mínima 1,5 
mm, permitindo uma maior resistência e apoio. É 
revestido de espuma macia tipo "EVA" (Etil Vinil Acetato) 
especial. Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, 
em cores de padrão universal. Possui, também, um botão 

20 
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preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do 
colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na 
parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a 
palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura 
que permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a 
traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, 
alumínio. Os botões são em material plástico resistente, 
permitindo a Rádio-transparência. 

155.  Unid 

Colar cervical para resgate PP, Confeccionado em 
polietileno, de alta densidade, com espessura mínima 1,5 
mm, permitindo uma maior resistência e apoio. É 
revestido de espuma macia tipo "EVA" (Etil Vinil Acetato) 
especial. Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, 
em cores de padrão universal. Possui, também, um botão 
preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do 
colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na 
parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a 
palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura 
que permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a 
traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, 
alumínio. Os botões são em material plástico resistente, 
permitindo a Rádio-transparência. 

20 

156.  Unid. 

Colar cervical para resgate Infantil, Confeccionado em 
polietileno, de alta densidade, com espessura mínima 1,5 
mm, permitindo uma maior resistência e apoio. É 
revestido de espuma macia tipo "EVA" (Etil Vinil Acetato) 
especial. Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, 
em cores de padrão universal. Possui, também, um botão 
preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do 
colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na 
parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a 
palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura 
que permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a 
traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, 
alumínio. Os botões são em material plástico resistente, 
permitindo a Rádio-transparência. 

20 

157.  Und Máscara para alta concentração de oxigênio adulto 10 
158.  Und Máscara para oxigênio 10 
159.  Rolo Papel lençol 50cm x 50mts 3500 
160.  Und Pinça de adson 12cm com serrinha 20 
161.  Und Pinça de adson 12cm com dente 20 
162.  Und Pinça magil 15cm 20 
163.  Und Sonda foley 2 vias nº 10 100 
164.  Und Sonda uretral de alívio nº 08 400 
165.  Und Sonda uretral de alívio nº 18 400 
166.  Und Sonda uretral de alívio nº 20 400 
167.  Und Sonda nasográstrica nº 20 400 
168.  Und Sonda nasográstrica nº 22 400 
169.  Und Sonda de aspiração traqueal nº 08 400 
170.  Und Sonda de aspiração traqueal nº 12 400 
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171.  Und Sonda de aspiração traqueal nº 18 400 
172.  Und Tesoura para bandagem grossa 05 
173.  Und Tesoura metzembaum 15cm curva 02 
174.  Und Tesoura metzembaum 15cm reta 02 
175.  Und Tubo endotraqueal sem cuff nº 2.0 100 
176.  Und Tubo endotraqueal sem cuff nº 2.5 100 
177.  Und Tubo endotraqueal sem cuff nº 3.0 100 
178.  Und Tubo endotraqueal sem cuff nº 3.5 100 
179.  Und Tubo endotraqueal sem cuff nº 4.0 100 
180.  Und Tubo endotraqueal com cuff nº 4.5 100 
181.  Und Tubo endotraqueal com cuff nº 5.0 100 
182.  Und Tubo endotraqueal com cuff nº 5.5 100 
183.  Und Tubo endotraqueal com cuff nº 6.0 100 
184.  Und Tubo endotraqueal com cuff nº 6.5 100 
185.  Und Atadura com invólucro 5cm x 1,80mt 7000 
186.  Und Atadura com invólucro 10cm 7000 
187.  Und Atadura com invólucro 15cm 7000 
188.  Und Atadura com invólucro 20cm 7000 
189.  Und Bala / cilindro de oxigênio hospitalar 1mt 10 
190.  Und Bala / cilindro de oxigênio hospitalar 2.0mt 10 
191.  Und Bala / cilindro de oxigênio hospitalar 3.5mt 10 
192.  Und Bala / cilindro para ar medicinal 2.0mt 10 
193.  Und Balde plástico 20lt para ambulância 30 
194.  Und Bobina para eletrocardiograma (ECG-48mm x 30mt) 100 
195.  Pct Tubo de látex para aspiração nº6 pacote com 12 mt. 05 
196.  Und Cabo para bisturi nº 03 10 
197.  Und Cabo para bisturi nº 04 10 
198.  Und Cabo para laringoscópio 10 
199.  Und Cânula de traqueostomia descartável nº 06 100 
200.  Und Cânula de traqueostomia descartável nº 07 100 
201.  Und Cânula de traqueostomia descartável nº 08 100 
202.  Und Cateter de aspiração de ponta rígida 10 
203.  Und Cateter tipo óculos 3.000 
204.  Und Clamp umbilical 1.000 

205.  Und 
Coletor de material perfuro cortante com Kraft com 
capacidade de 07 lt. 

1000 

206.  Und 
Compressa para curativo cirúrgico estéril 15cm x 30cm 
cada. 

10.000 

207.  Und Dreno de tórax radiopaco nº 18 200 
208.  Und Dreno de tórax radiopaco nº 32 100 
209.  Und Dreno de tórax radiopaco nº 34 50 
210.  Unid Dispensador de gel alcóolico 05 
211.  Und Equipo múltiplo 2 vias / multivia com clamp. 10.000 
212.  Unid Estojo para material de intubação 04 
213.  Und Estojo 20 x 10 x 5 estampado. 04 
214.  Unid. Extensão plástica com 2 metros para umidifacor 05 
215.   Fita zebrada para isolar área, rolo 6,5cm - 100mts 10 
216.  Und Fluxometro para cilindro de oxigênio completo. 20 
217.  Und Fluxometro para ar comprimido completo. 10 
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218.  Unid Frasco de vidro com mangueira aspirador 03 
219.  Und Imobilizador de cabeça impermeável. 08 
220.  Und Itracath/cateter nº 16 30 
221.  Und Itracath/cateter nº 19 30 
222.  Und Lâmina para laringoscópio curva nº 0 02 
223.  Und Lâmina para laringoscópio curva nº 1 02 
224.  Und Lâmina para laringoscópio curva nº 2 02 
225.  Und Lâmina para laringoscópio curva nº 3 02 
226.  Und Lâmina para laringoscópio curva nº 4 02 
227.  Und Lâmina para laringoscópio reta nº 0 02 
228.  Und Lâmina para laringoscópio reta nº 1 02 
229.  Und Lâmina para laringoscópio reta nº 2 02 
230.  Und Lâmina para laringoscópio reta nº 3 02 
231.  Und Lâmpada para laringoscópio 50 

232.  Und 
Lanterna comum com bateria recarregável à energia, 
tamanho grande. 

09 

233.  Und Malha tubular ortopédica, rolo com 25mt. 500 
234.  Und Manômetro para oxigênio completo 10 
235.  Und Mochila tipo SAMU para medicamentos na cor amarela. 07 
236.  Und Mochila tipo SAMU para vias aéreas na cor azul. 06 
237.  Und Mochila tipo SAMU para acesso venoso na cor vermelha. 06 
238.  Und Mochila tipo SAMU para obstetrícia na cor verde. 06 
239.  Und Oliva para estetoscópio de borracha adulto. 10 
240.  Und Oliva para estetoscópio de borracha infantil. 10 
241.  Und Bulbo de borracha (perinha) nº 04 05 
242.  Und Prancha longa de polietileno. 08 
243.  Und Reservatório para reanimador manual (AMBU) adulto. 10 
244.  Und Reservatório para reanimador manual (AMBU) infantil. 10 
245.  Unid Sensor adesivo oxicensorii D251- Oximetro adulto 02 
246.  Unid. Sensor adesivo oxicensorii D251- Oximetro Infantil 02 
247.  Unid Sistema para drenagem mediastinal 10 
248.  Und Talas para imobilização “talafix”- Pequena. 70 
249.  Und Talas para imobilização “talafix”- Média. 120 
250.  Und Talas para imobilização “talafix”- grande. 120 
251.  Und Talas para imobilização “S”- 30 x 8cm 120 
252.  Und Umidificador com máscara completo. 03 

253.  Unid. 
Pá descartável para desfibrilador adulto medtronic 
physiocontrol 

04 

254.  Unid. 
Pá descartável para desfibrilador infantil medtronic 
physiocontrol 

02 

255.  Unid. Esponja Umidificadora para encubadora Fannen 01 
256.  Unid Jogo de traqueia para respirador Oxilog 3000 drager 10 
257.  Unid Algodão ortopédico 15cm x 1mt 100 

 
PRAZO DE ENTREGA: 
 

Os medicamentos deverão ser entregues em 10 (dez) dias a contar do recebimento do empenho, 
conforme cronograma da Farmácia, os quais poderão requerer a entrega parcial dos mesmos. 
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LOCAL DE ENTREGA: 
 

Os medicamentos deverão ser entregue no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde no seguinte 
endereço: Avenida Guaporé, nº 1796, centro, telefone: (63) 3316-1776 – A/C: Simone Bianchi. 
 

A fornecedora responsabilizar-se-á, às suas expensas, pelo transporte dos materiais e deverá entregá-
los/descarregá-los, no local indicado pelo respectivo órgão solicitante, sem nenhum custo oneroso para 
Administração em relação à entrega dos mesmos. 
 
DO PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                     
 

Após a indicação da empresa vencedora, e a homologação e publicação da respectiva Ata de Registro de 
Preços, a empresa estará apta ao fornecimento dos materiais licitados. E a liberação para fornecimento e emissão 
da nota fiscal, se dará por meio de pedido de compra encaminhado pelo Setor de Compras do Fundo Municipal de 
Saúde de Gurupi-TO.  
 

O pagamento será efetuado nos termos dispostos no contrato, através de Ordem Bancária para a conta 
corrente da Licitante vencedora, após a emissão da pertinente Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator 
impeditivo imputável à CONTRATADA, e será efetuado em até 30 dias após o Atestado de recebimento da 
mercadoria. 
                                                                                                                                                                                                 

 A licitante vencedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente aos medicamentos 
fornecidos, sem rasuras, fazendo constar na mesma, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e 
respectiva agência.  
 

 É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a Receita 
Federal e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.  
 

O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o 
mesmo cadastro habilitado na licitação.  
 

 A Licitante vencedora obrigar-se a manter-se em compatibilidade com as condições de habilitação 
assumidas na licitação durante todo o período da execução do contrato.  
 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da aquisição do objeto correrão à conta dos 
recursos das dotações orçamentárias afetas aos Órgãos/Secretarias Participantes. 
 

Os órgãos/secretarias que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em 
obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão MANIFESTAR seu interesse de participação 
mediante o encaminhamento a esta Secretaria/Órgão Gerenciador, da sua Intenção de Registro de 
Preços – IRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a 
ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da 
realização do procedimento licitatório, sendo a data máxima para recebimento de tal intenção dia 06 
de Julho de 2013. 

 
Fundo Municipal de Saúde, aos 28 dias do mês de junho de 2013. 

 
 
 

DIEGO LORENZI AGNOLIN 
Secretário de Municipal de Saúde 


