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DECRETO Nº 1.211 DE 14 DE AGOSTO DE 2018

“Dispõe sobre delegação de competência para ordenador de despesa da Procu-
radoria Geral do Município”

A Prefeita Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da 
competência que lhe confere o inciso II do art. 66 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica delegado ao Sr.Sergio Henrique Pereira Martins de Araujo, Procura-
dor Geral do Município a competência de ordenador de despesas da sua pasta e do 
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, ficando autorizado a assinar 
empenhos, ordens de pagamento e contratos, assinar balancetes, balanços, orçamen-
tos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências 
e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar 
contas de convênios com o Estado ou União, relativos à sua pasta.

Parágrafo único. O Diretor do Departamento Financeiro, senhor Jorge Rodrigues 
Castro será o responsável pela movimentação financeira do Fundo Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor, podendo para tanto autorizar pagamentos, abrir, 
movimentar, inclusive por meio eletrônico e encerrar as contas correntes, emitir e 
endossar cheques, retirar cheques devolvidos, substabelecer poderes para consulta 
a saldo, extratos e emissão de comprovantes de conta corrente e investimentos e 
demais transações financeiras, em conjunto com o Secretário Municipal de Fazenda 
ou com a Prefeita Municipal. 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroa-
tivos a 08 de agosto de 2018, revogadas as disposições em contrário, em especial o 
Decreto nº 1.093 de 18 de junho de 2018.

 ANO XX / Nº 4.754                                                  DOURADOS, MS  QUINTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2018                  26 PÁGINAS

Dourados (MS), 14 de agosto de 2018.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Municipal

Sergio Henrique Pereira Martins de Araujo
Procurador Geral do Município

Republica- se por incorreção 

DECRETO “P” Nº 167, de 10 de agosto de 2018.

“Exonera Daniel Fernandes Rosa – SEMS”

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe con-
fere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município:

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado, a partir de 15 de agosto de 2018, Daniel Fernandes Rosa, 
do cargo de provimento em comissão de “Assessor I”, símbolo “DGA-3”, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Dourados, MS, 10 de agosto de 2018.

Delia Godoy Razuk
Prefeita Municipal de Dourados

Elaine Terezinha Boschetti Trota
Secretária Municipal de Administração 

Prefeita ............................................................................................................................Délia Godoy Razuk..........................................................3411-7664 
Vice-Prefeito....................................................................................................................Marisvaldo Zeuli..............................................................3411-7665 
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados.....................................Carlos Fábio Selhorst.......................................................3424-2005 
Agência Municipal de Habitação e Interesse Social...................................................Duhan Tramarim Sgaravati............................................3411-7745
Assessoria de Comunicação e Cerimonial.................................................................. Albino Mendes.................................................................3411-7626 
Chefe de Gabinete...........................................................................................................Linda Darle Pacheco Valente.........................................3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados.............................................................................Janio Cesar da Silva Amaro............................................3411-7702
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados.............Roberto Djalma Barros...................................................3410-3000
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados............................................................ Daniel Fernandes Rosa...................................................3411-7731
Guarda Municipal.......................................................................................................... Silvio Reginaldo Peres Costa .........................................3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados.................................................................. Fabiano Costa..................................................................3428-4970
Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados - Previd..... Antonio Marcos Marques...............................................3427-4040
Procuradoria Geral do Município................................................................................ Sérgio Henrique Pereira Martins De Araújo...............3411-7761
Secretaria Municipal de Administração.....................................................................  Elaine Terezinha Boschetti Trota...................................3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar ........................................................... Marcos Roberto Soares...................................................3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social................................................................. Landmark Ferreira Rios.................................................3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura.................................................................................. Jorge Augusto Ramos Lopes...........................................3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico ........................................... Rose Ane Vieira.............................................................. 3426-3672                                                                   
Secretaria Municipal de Educação............................................................................... Upiran Jorge Gonçalves da Silva ...................................3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda................................................................................. João Fava Neto..................................................................3411-7107
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica............................................ Patricia Henriette Forni Donzelli Bulcão de Lima......3411-7672
Secretaria Municipal de Obras Públicas................................. ....................................Tahan Sales Mustafa.........................................................3411-7112 
Secretaria Municipal de Planejamento........................................................................ Carlos Francisco Dobes Vieira.......................................3411-7788 
Secretaria Municipal de Saúde..................................................................................... Renato Oliveira Garcez Vidigal......................................3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos................................................................. Joaquim Soares.................................................................3424-3358
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 PORTARIAS

Portaria de Benefício nº 086/2018/PREVID

“Concede Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à servidora 
ELISABETH ESPINDOLA BEZERRA e dá outras providências. ”

DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS, no uso de suas atribuições le-
gais, conferidas pelo Art. 35 § 12 da Lei Municipal Nº 108/2006.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à servi-
dora ELISABETH ESPINDOLA BEZERRA, matrícula 32521-1, ocupante do cargo 
efetivo e função de Auxiliar de Serviços de Manutenção e Apoio, do quadro de 
pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados-MS, com proventos integrais, com 
fundamento no Artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 47/2005 e Artigo 65 da Lei 
Complementar 108/2006. 

Parágrafo Único – O presente benefício será reajustado na mesma proporção e 
na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade 
em conformidade com o Artigo 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e Art. 3º, 
parágrafo único, da Emenda Constitucional nº. 47/2005.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
   
Dourados/MS, 16 de agosto de 2018.

ANTONIO MARCOS MARQUES             GLEICIR MENDES CARVALHO
Diretor Presidente                                         Diretora de Benefícios

Portaria de Benefício nº 085/2018/PREVID

“Concede Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à servidora 
MARIA SELMA ULISSES SARAIVA e dá outras providências. ”

DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS, no uso de suas atribuições le-
gais, conferidas pelo Art. 35 § 12 da Lei Municipal Nº 108/2006.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à servi-
dora MARIA SELMA ULISSES SARAIVA, matrícula 8401-1, ocupante do cargo 
efetivo de Profissional do Magistério Municipal, na função de Professora Anos Ini-
ciais, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados-MS, com proventos 
integrais, com fundamento no Artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 47/2005 e 
Artigo 65 da Lei Complementar 108/2006. 

Parágrafo Único – O presente benefício será reajustado na mesma proporção e 
na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade 
em conformidade com o Artigo 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e Art. 3º, 
parágrafo único, da Emenda Constitucional nº. 47/2005.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
   
Dourados/MS, 16 de agosto de 2018.

ANTONIO MARCOS MARQUES             GLEICIR MENDES CARVALHO
Diretor Presidente                                         Diretora de Benefícios

 RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO/SEMED Nº. 96 de 10 de agosto de 2018.

“Dispõe sobre Remoção Ex-officio de Servidor Profissional do Magistério Mu-
nicipal, na Rede Municipal de Ensino e dá outras providências”.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições le-
gais conferidas na Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº 118, de 31 de 
dezembro de 2007.

R E S O L V E:

Art. 1º. Remover Ex-officio para a regularização da vida funcional da Servidora 
Pública Profissional do Magistério Municipal, ADRIANA DA COSTA BARROS, 
matrícula n. 114765073-2, cargo Professora de Arte, da EM. Weimar Gonçalves 
Torres  08 h/a – Matutino/Vespertino;  PARA:  EM. Profª Efantina de Quadros – 08 
h/a  – Matutino/Vespertino; a partir de  24/01/2011. 

Art. 2º. Fica determinado ainda ao Departamento de Recursos Humanos da SE-
MED que faça as devidas comunicações necessárias para a Secretaria Municipal 
de Administração a fim de que o presente ato seja anotado na pasta funcional do 
servidor.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados/MS, 10 de agosto de 2018. 

Upiran Jorge Gonçalves da Silva
Secretário Municipal de Educação

RESOLUÇÃO/SEMED Nº. 97 de 10 de agosto de 2018.

“Dispõe sobre Remoção Ex-officio de Servidor Profissional do Magistério Mu-
nicipal, na Rede Municipal de Ensino e dá outras providências”.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições le-
gais conferidas na Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº 118, de 31 de 
dezembro de 2007.

R E S O L V E:
Art. 1º. Remover Ex-officio para a regularização da vida funcional da Servido-

ra Pública Profissional do Magistério Municipal, PAULYANA CRISANTO GOES 
ROSSETO, matrícula n. 114778023-5, cargo Professora de Anos Iniciais, da  EM. 
Maria da Rosa Antunes da Silveira Câmara – 08 h/a Matutino  /  EM. Profª Maria da 
Conceição Angélica – 08 h/a Matutino– PP-II -; 

PARA:  EM. Profª Antônia Cândida de Melo – 16 h/a - /Vespertino – PP-I; a partir 
de  13/08/2018. 

Art. 2º. Fica determinado ainda ao Departamento de Recursos Humanos da SE-
MED que faça as devidas comunicações necessárias para a Secretaria Municipal 
de Administração a fim de que o presente ato seja anotado na pasta funcional do 
servidor.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados/MS, 14 de agosto de 2018. 

Upiran Jorge Gonçalves da Silva
Secretário Municipal de Educação

RESOLUÇÃO/SEMED Nº 098 DE 13 DE AGOSTO DE 2018.

Dispõe sobre as designações e revogações das Coordenadoras de CEIM.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais conferidas na Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n. 840, Art. 1º, §6 de 28 de fevereiro 
de 2018.

R E S O L V E: 

Art. 1º Ficam designados para exercer a função de Coordenador Administrativo 
Pedagógico de Centro de Educação Infantil as servidoras municipais contratadas 
mencionados no Anexo I da presente Resolução pelo período de 05/02/2018 a 
13/07/2018.

Art. 2º Ficam revogadas as complementações das coordenadoras efetivas mencio-
nados no Anexo II, a partir de 13/07/2018.

Art. 3º Ficam designados para exercer a função de Coordenador Administrati-
vo Pedagógico de Centro de Educação Infantil as servidoras municipais efetivas 
e complementação de carga horária que fazem jus pelo período de 31/07/2018 a 
19/12/2018, mencionados no Anexo III.

Art. 4º Ficam designados para exercer a função de Coordenador Administrativo 
Pedagógico de Centro de Educação Infantil as servidoras municipais contratadas 
mencionados no Anexo IV da presente Resolução pelo período de 31/07/2018 a 
19/12/2018.

Art. 5º Os servidores mencionados no Anexo I, III e IV deverão cumprir a jornada 
semanal de 40 horas.  

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com os efeitos 
retroativos no anexo I a partir de 05/02/2018, demais anexos de acordo com a data 
de publicação.

Dourados/MS, 13 de agosto de 2018. 

Upiran Jorge Gonçalves da Silva
Secretário Municipal de Educação 

Nome do servidor Unidade de exercício/CEIM Função Carga horária 
ADRIANA MARQUES DOS SANTOS RAMAO VITAL VIANA COORDENADORA 40H
 ANA CAROLINA AZEVEDO   BORGES HELENA EFIGENIA COORDENADORA 40H

ANDREA DE VITO ROS PROF. ª DEJANIRA DE QUEIROZ 
TEIXEIRA

COORDENADORA 40H

ANGELA CRISTINA NOGUEIRA DOS 
SANTOS REITER

CLAUDETE PEREIRA  LIMA COORDENADORA 40H

CLEUZA CENTURIAO ZARATINI PROF. MARIO KUMAGAI COORDENADORA 40H
CRISTIANE MATIAS CALDERAN RECANTO RAÍZES COORDENADORA 40H
EDNA TARDIANI OLIVEIRA FLORES CEI UFGD COORDENADORA 40H
ELIANE UBIRAJARA DA SILVA SANTOS HELIO LUCAS COORDENADORA 40H
ELIZABETTE APARECIDA MATOS SANTOS PROF.ª LUCIA LICHT MARTINS COORDENADORA 40H
ENI ALBINO NUNES YOSHIKAWA DALVA VERA MARTINES COORDENADORA 40H

FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS PROF.ª ISILDA APARECIDA DOS 
SANTOS

COORDENADORA 40H

GISELE COLETI SOBRINHO DECIO ROSA BASTOS COORDENADORA 40H

GISLAINE DE OLIVEIRA IAHN SANTOS MARIA DO ROSARIO MOREIRA 
SECHI

COORDENADORA 40H

ANEXO I (DESIGNAÇÃO)
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  RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº SD/08/1477/18/SEMAD

Elaine Terezinha Boschetti Trota, Secretária Municipal de Administração, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do Artigo 75, da Lei 
Orgânica do Município de Dourados,

R E S O L V E:

DETERMINAR, à COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE E PROCES-
SANTE, constituída nos termos do Decreto 088/2013, 2.364/2016 e 1.074/2018, a 
instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar, para apurar possíveis irregu-
laridades administrativas, ocorridas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme despacho de f. 16, dos autos do Processo Administrativo 1.880/2018.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Administração, aos treze (13) dias do mês de Agosto (08) 
do ano de dois mil e dezoito (2018).

Elaine Terezinha Boschetti Trota
Secretária Municipal de Administração

GISLAINE VENCIGUERA DOS SANTOS CLARINDA MATTOS E SOUZA COORDENADORA 40H
JOANA DARC CASTILHO CABREIRA SARAH PENZO COORDENADORA 40H
KACYLA NASCIMENTO CHAVES PROF. ª ZELI DA SILVA RAMOS COORDENADORA 40H
LEIDIANE DE SOUZA NOLASCO FRAGA KATIA MARQUES BARBOSA COORDENADORA 40H
LUCIANE ROQUE CAPELLO  LOPES GENY FERREIRA MILAN COORDENADORA 40H
LUCIMARA BRONEL DA ROSA ROLIN PROF. ª IRANY BATISTA MATOS COORDENADORA 40H

MARCIA DE LIMA AJALA  FERREIRA
RECANTO DA 
CRIANÇA/EXTENSÃO SÃO 
FRANCISCO

COORDENADORA 40H

MARIA LUZIA SOARES DA SILVA RECANTO DA CRIANÇA COORDENADORA 40H

NEUZA MARTINS SOARES CARNEIRO MARIA MADALENA DE AGUIAR – 
RAIO DE SOL

COORDENADORA 40H

REGIANE DE SANTANA VIEIRA PAULO GABIATTI COORDENADORA 40H
SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS PEDRO DA SILVA MOTA COORDENADORA 40H

Nome do servidor Unidade de exercício/CEIM Função Carga horária de 
complementação

MARILISE PEREIRA DE SOUZA IVO BENEDITO CARNEIRO COORDENADORA -------------
ELAINE CRISTINA DA SILVA IAPEQUINO WILSON BENEDITO CARNEIRO COORDENADORA 20H
ZILDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA MARIA DE NAZARÉ COORDENADORA 20H
LUCIMAIRE RODRIGUES FLORES PROFº BERTILO BINSFELD COORDENADORA 20H

Nome do servidor Unidade de exercício/CEIM Função Carga horária de 
complementação

MARIANNE SILVA PROFº MARIO KUMAGAI COORDENADORA 10H
NATALY  GOMES OVANDO CEI  UFGD COORDENADORA 20H

LUCIMAIRE RODRIGUES FLORES PROFª ISILDA APARECIDA DOS 
SANTOS SOUZA

COORDENADORA 20H

Nome do servidor Unidade de exercício/CEIM Função Carga horária 
ADRIANA DA SILVA WILSON BENEDITO CARNEIRO COORDENADORA 40H
ADRIANA MARQUES DOS SANTOS RAMAO VITAL VIANA COORDENADORA 40H
 ANA CAROLINA AZEVEDO   BORGES HELENA EFIGENIA COORDENADORA 40H
ANA KATIA DA SILVA SANTOS IVO BENEDITO CARNEIRO COORDENADORA 40H

ANDREA DE VITO ROS PROF. ª DEJANIRA DE QUEIROZ 
TEIXEIRA

COORDENADORA 40H

CRISTIANE MATIAS CALDERAN RECANTO RAÍZES COORDENADORA 40H
DALIA VALEVEIN RODRIGUES CLAUDETE PEREIRA  LIMA COORDENADORA 40H

EDNA TARDIANI DE OLIVEIRA FLORES PROFª ARGEMIRA RODRIGUES 
BARBOSA

COORDENADORA 40H

ELIANE UBIRAJARA DA SILVA SANTOS HELIO LUCAS COORDENADORA 40H

ELIZABETTE APARECIDA MATOS  HAGIME PROF.ª LUCIA LICHT MARTINS COORDENADORA 40H

ENI ALBINO NUNES YOSHIKAWA DALVA VERA MARTINES COORDENADORA 40H
FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS PROFº BERTILO BINSFELD COORDENADORA 40H
GISELE COLETI SOBRINHO DECIO ROSA BASTOS COORDENADORA 40H

ANEXO II (REVOGAÇÃO)

ANEXO III (DESIGNAÇÃO)

ANEXO IV (DESIGNAÇÃO)

GISLAINE DE OLIVEIRA IAHN SANTOS MARIA DO ROSARIO MOREIRA 
SECHI

COORDENADORA 40H

GISLAINE VENCIGUERA DOS SANTOS CLARINDA MATTOS E SOUZA COORDENADORA 40H
JOANA DARC CASTILHO CABREIRA SARAH PENZO COORDENADORA 40H
KACYLA NASCIMENTO CHAVES PROF. ª ZELI DA SILVA RAMOS COORDENADORA 40H
LEIDIANE DE SOUZA NOLASCO FRAGA MARIA DE NAZARE COORDENADORA 40H
LUCIANE ROQUE CAPELLO  LOPES GENY FERREIRA MILAN COORDENADORA 40H
LUCIMARA BRONEL DA ROSA ROLIN PROF. ª IRANY BATISTA MATOS COORDENADORA 40H

MARCIA DE LIMA AJALA  FERREIRA
RECANTO DA 
CRIANÇA/EXTENSÃO SÃO 
FRANCISCO

COORDENADORA 40H

MARIA LUZIA SOARES DA SILVA RECANTO DA CRIANÇA COORDENADORA 40H

NEUZA MARTINS SOARES CARNEIRO MARIA MADALENA DE AGUIAR – 
RAIO DE SOL

COORDENADORA 40H

REGIANE DE SANTANA VIEIRA PAULO GABIATTI COORDENADORA 40H
RENATA FARIA RONQUIGALI KATIA MARQUES BARBOSA COORDENADORA 40H
SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS PEDRO DA SILVA MOTA COORDENADORA 40H

  RESOLUÇÕES

ORGÃOS COLEGIADOS 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO n. 07/2018

Resultado do Julgamento dos Recursos de Infrações

A junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI/AGETRAN/DOURA-
DOS-MS torna público, o resultado do julgamento de recursos de infrações de com-
petência municipal, observando-se:

I) A especificação dos resultados do julgamento de recursos de infrações é constan-
te no quadro em anexo a este edital, utilizando a seguinte legenda: 

PROVIDO: ganho de causa;
PROVIDO PARCIALMENTE: recurso foi acatado parcialmente;
NÃO PROVIDO OU NÃO CONHECIMENTO: perda de causa;
AO ORGÃO COMPETENTE: quando não for de competência do município de 

Dourados-MS.
II) Das decisões da JARI cabe recurso (2° instância) a ser interposto, no prazo de 

30 (trinta) dias contando da publicação ou da notificação da decisão, observando-se: 

a) Da decisão de ‘NÃO PROVIDO’, o responsável pela infração, caso tenha inte-
resse, poderá interpor recurso, protocolando junto a JARI/AGETRAN via única de 
requerimento dirigindo ao CETRAN/MS;

b) Da decisão de ‘PROVIDO’, a AGETRAN poderá interpor recurso junto ao CE-
TRAN/MS, o que poderá alterar a decisão da JARI, com o restabelecimento das 
infrações e multas. 

Dourados-MS, 14 de agosto de 2018.

Juscelino Rodrigues Cabral.
Presidente da Jari/ Dourados-MS

N. Processo N. Placa N. Auto de Infração Resultado

8946/2018 GWP9958 MS2354172 IMPROVIDO

8920/2018 EEW8123 TG17012160 NÃO CONHECIMENTO

8317/2018 HSD0212 MS2430724 IMPROVIDO

7659/2018 HSN3138 MS2309520 PROVIDO

8979/2018 QAA3841 TG18006185 PROVIDO PARCIALMENTE

9040/2018 DAE9904 TG18006609 PROVIDO PARCIALMENTE

9042/2018 APW9756 MS2431570 PROVIDO PARCIALMENTE

9025/2018 HNI4720 MS2431442 PROVIDO PARCIALMENTE

9145/2018 NTX2413 TG18006138 PROVIDO PARCIALMENTE 

9148/2018 HLA0736 TG17011445 NÃO CONHECIDO

9206/2018 GVL1230 MS2245901 NÃO CONHECIDO

9162/2018 HTA9377 TG18002869 IMPROVIDO

9904/2018 NSC3298 TG18007806 IMPROVIDO

9277/2018 HRZ9183 MS2431471 PROVIMENTO PARCIAL

9293/2018 OQT6244 TG18007278 IMPROVIDO

9694/2018 OOP6088 TG18003820 IMPROVIDO

ANEXO AO EDITAL DE PÚBLICAÇÃO n. 07/2018

  LICITAÇÕES

AVISO DE REABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 75/2018

PROCESSO: n.º 90/2018. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de gás a granel, com 26 unidades de tanques P190 a título de comodato, 
objetivando atender as Escolas Municipais. TIPO: Menor Preço (Por Item). SES-
SÃO: Dia 29/08/2018 (vinte e nove de agosto do ano de dois mil e dezoito), às 08h 
(oito horas). LOCAL: Sala de reunião do Departamento de Licitação, localizada no 
Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n.º 

1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. OBTENÇÃO: O edital 
está disponível no sítio oficial do Município “http://www.dourados.ms.gov.br/index.
php/categoria/licitacao” e no Departamento de Licitação. INFORMAÇÕES: Através 
do telefone (0XX67) 3411-7755 e/ou pelo e-mail “pregao@dourados.ms.gov.br”.

Dourados-MS, 15 de agosto de 2018.

Anilton Garcia de Souza
Diretor do Departamento de Licitação
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AVISO DE REABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 73/2018

PROCESSO: n.º 172/2018. OBJETO: Aquisição de materiais de serralheria, cons-
trução em geral, ferramentas e afins, objetivando manutenção e pequenos reparos 
no Estádio Frédis Saldivar “Douradão”. TIPO: Menor Preço (Por Item). SESSÃO: 
Dia 30/08/2018 (trinta de agosto do ano de dois mil e dezoito), às 08h (oito horas). 
LOCAL: Sala de reunião do Departamento de Licitação, localizada no Bloco “F” do 
Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, n.º 1.700, Parque 
dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. OBTENÇÃO: O edital está disponível 
no sítio oficial do Município “http://www.dourados.ms.gov.br/index.php/categoria/
licitacao” e no Departamento de Licitação. INFORMAÇÕES: Através do telefone 
(0XX67) 3411-7755 e/ou pelo e-mail “pregao@dourados.ms.gov.br”.

Dourados-MS, 15 de agosto de 2018.

Anilton Garcia de Souza
Diretor do Departamento de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2018

PROCESSO: nº 202/2018. OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de engenharia para execução de reforma no Centro de Convi-
vência do Idoso - local: Rua Cafelândia/Jardim Água Boa/Município de Dourados/
MS. TIPO: Menor Preço (Global). SESSÃO: Dia 03/09/2018 (três de setembro do 
ano de dois mil e dezoito), às 10h (dez horas). LOCAL: Sala de reunião do Depar-
tamento de Licitação, localizada no Bloco “F” do Centro Administrativo Municipal, 
sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dou-
rados-MS. OBTENÇÃO: O edital está disponível no Departamento de Licitação e 
também através de download do sítio oficial do Município de Dourados-MS “http://
www.dourados.ms.gov.br/index.php/categoria/licitacao/”. INFORMAÇÕES: Atra-
vés do telefone (0XX67) 3411-7755 e/ou pelo e-mail “licitacoes@dourados.ms.gov.
br”.

Dourados-MS, 15 de agosto de 2018.
Anilton Garcia de Souza

Diretor do Departamento de Licitação

 EXTRATOS

EXTRATO DE EMPENHO N° 4869/2018.

PARTES:
Município de Dourados
Fundo Municipal de Saúde
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda    CNPJ: 02.520.829/0001-40

PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2018
OBJETO: Aquisição de medicamentos, em atendimento a Central de Abasteci-

mento Farmacêutico (Saúde Mental).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93, Art. 24, Inciso II.
Valor: R$ 6.375,00 (seis mil trezentos e setenta e cinco reais). 
DATA DE EMPENHO: 14/08/2018.
Secretaria Municipal de Fazenda

EXTRATO DE EMPENHO N° 4870/2018.

PARTES:
Município de Dourados
Fundo Municipal de Saúde
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda    CNPJ: 02.520.829/0001-40

PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2018
OBJETO: Aquisição de medicamentos, em atendimento a Central de Abasteci-

mento Farmacêutico (Saúde Mental).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93, Art. 24, Inciso II.
Valor: R$ 529,00 (quinhentos e vinte e nove reais). 
DATA DE EMPENHO: 14/08/2018.
Secretaria Municipal de Fazenda

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
Nº 355/2014/DL/PMD

                            
PARTES:
Município de Dourados/MS
DARIO PEREIRA RENOVATO E ELSA SOARES DIAS RENOVATO.

PROCESSO: Dispensa de Licitação n° 87/2014.
OBJETO: Faz-se necessário o acréscimo no valor mensal do aluguel de R$ 

1.034,44 (um mil e trinta e quatro reais e quarenta centavos), passando o valor glo-
bal do contrato a ser R$ 205.873,02 (duzentos e cinco mil oitocentos e setenta e três 
reais e dois centavos). O novo valor será praticado a partir de 01/08/2018. Por conta 
da seguinte dotação orçamentária:

11.00 - Secretaria Municipal de Assistência social
11.02 – Fundo Municipal de Assistência social
08.244.702 – Prog. De Exec. Gest. Monit. E Fisc. Dos Serv. Soc. De Prev.
2. 167 – Gestão do Suas e Benefícios Continuados
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa física
33.90.36.02 – Locação de Imóveis
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 01 de agosto  de 2018.
Secretaria Municipal de Fazenda.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 168/2018/DL/PMD
                            
PARTES:
Município de Dourados
Daiane Lazzaretti Souza – ME. 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 032/2018.
OBJETO: refere-se à aquisição de água mineral, objetivando atender as necessida-

des das diversas secretarias desta Municipalidade.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Municipal nº 3.447, 
de 23 de fevereiro de 2005, Lei Complementar nº 331, de 03 de julho de 2017, Lei 
Complementar nº 341, de 19 de março de 2018 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 com suas alterações, e, ainda, as disposições da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
07.00. – Secretaria Municipal de Administração
07.01. – Secretaria Municipal de Administração
4.122.108. – Programa de Desenvolvimento das Políticas de Gestão Governamen-

tal
2080. – Despesas com Custeio da Administração Municipal
33.90.30. – Material de Consumo
VIGÊNCIA CONTRATUAL: contado a partir da data de sua assinatura, com tér-

mino em 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Fe-
deral nº 8.666/93 com suas alterações com eficácia após a publicação de seu extrato 
na Imprensa Oficial.

VALOR DO CONTRATO: R$ 33.150,00 (trinta e três mil cento e cinquenta reais).
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO: Maria Aparecida Barros Vágula
DATA DE ASSINATURA: 15 de Agosto de 2018.
Secretaria Municipal de Fazenda.

EXTRATO DA ASSINATURA DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 
004/2018/AGETRAN

PARTES:
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAN
VIAÇÃO MOTTA LTDA.

PROCESSO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 004/2018/AGETRAN
OBJETO: utilização de espaço da área interna do Terminal Rodoviário Renato 

Lemes Soares Dourados/MS, referente uma sala comercial dos BOXES 11, 12 e 13 
medindo 15,10m² (quinze metros quadrados e dez centímetros);

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8666/93 e alterações.
VALOR DO CONTRATO: R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais) refe-

rente ao aluguel dos Boxes, R$ 100,00 (cem reais) sendo para o consumo de Agua e 
R$ 600,00 (seiscentos reais) para o consumo de Energia;

DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 2018. 
Agência Municipal de Transporte e Trânsito – AGETRAN

EXTRATO DA ASSINATURA DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 
007/2018/AGETRAN

PARTES:
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAN
EXPRESSO MARINGA LTDA.
PROCESSO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 007/2018/AGETRAN
OBJETO: utilização de espaço da área interna do Terminal Rodoviário Renato 

Lemes Soares Dourados/MS, referente uma sala comercial dos BOXES 09 e 10 me-
dindo 10,36m² (dez metros quadrados e trinta e seis centímetros);

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8666/93 e alterações.
VALOR DO CONTRATO: R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais) referente ao 

aluguel dos Boxes, R$ 78,46 (setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) sendo 
para o consumo de Agua e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o consumo 
de Energia;

DATA DA ASSINATURA: 29 de janeiro de 2018. 
Agência Municipal de Transporte e Trânsito – AGETRAN

EXTRATO DA ASSINATURA DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 
009/2018/AGETRAN

PARTES:
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAN
VIAÇÃO DOURADOS LTDA.

PROCESSO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 009/2018/AGETRAN
OBJETO: utilização de espaço da área interna do Terminal Rodoviário Renato 

Lemes Soares Dourados/MS, referente uma sala comercial do BOX 25 medindo 
22,54m² (vinte e dois metros quadrados e cinquenta e quatro centímetros);
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8666/93 e alterações.
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.127,00 (mil cento e vinte e sete reais) referente 

ao aluguel dos Box;
DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 2018. 
Agência Municipal de Transporte e Trânsito – AGETRAN

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AUTORI-
ZAÇÃO DE USO No 002/2015/AGETRAN

PARTES:
Município de Dourados
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

PROCESSO: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
DE USO No 002/2015/AGETRAN

OBJETO: alterar o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO No 002/2015/AGE-
TRAN para constar como representante legal da AUTORIZATÁRIA o Sr. RO-
DRIGO COSTA CORTES, como AUTORIZANTE, somente, a AGÊNCIA MU-
NICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – AGETRAN, prorrogar o prazo de 
vigência do respectivo Termo de Autorização, bem como proceder o reajuste anual 
do valor contratado.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 6009/73, Lei nº 7565/86 (Código Brasileiro 
de Aeronáutica-CBA); Lei nº 8666/93, Resolução 113, de 22/09/2009 da Agência 
Nacional de Aviação Civil – ANAC, por outros instrumentos legais emanados da 
ANAC, por normas da Administração Aeroportuária, pelas normas do presente ins-
trumento, pelo convênio n. 03/2014 firmado entre a Secretaria de Aviação Civil da 
Presidência da República e a Prefeitura Municipal de Dourados-MS em 28/01/2014.

VALOR DO CONTRATO: R$ 421,47 (quatrocentos e vinte e um reais e quarenta 
e sete centavos) mensal.

DATA DA ASSINATURA: 09 de junho de 2018. 
Agência Municipal de Transporte e Trânsito – AGETRAN

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2017/DL/PMD

                            
PARTES:
Município de Dourados/MS
MALLONE COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - ME.

PROCESSO: Pregão Presencial nº 066/2016. 
OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação do prazo de vigência contratual pelo 

período compreendido entre 05/08/2018 até 31/12/2018.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
ONDE CONSTA:
DATA DA ASSINATURA: 06 de agosto de 2018.
Secretaria Municipal de Fazenda.

PASSA A CONSTAR:
DATA DA ASSINATURA: 03 de agosto de 2018.
Secretaria Municipal de Fazenda.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO – PROGRAMAS E PROJETOS - 2017

1. Partes: Munícipio de Dourados – CNPJ/MF 03.155.926/0001-44
Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretário: Landmark Ferreira Rios  CPF/MF nº 776.793.851-49
Entidade Beneficente sem Fins Lucrativos, Instituto Agrícola do Menor - IAME, 

inscrita no CNPJ/MF nº 15.468.986/0001-04
Coordenadora Interina:  Kelly Givioli da Luz    CPF/MF nº 943.750.111-49.
Fundamentação: art. 32 da Lei n°13.019/2014, Lei Orçamentária Municipal n° 

4.072 de 04 de Dezembro 2017, e demais legislações pertinentes.
Processo: 2001/11/2018-FMIS

2. Objeto da Parceria:
Aquisição de Material Permanente
O valor total desta parceria, é de R$ 13.636,37, (treze mil seiscentos e trinta e seis 

reais e e sete centavos), que será pago em uma única parcela, conforme Plano de 
Trabalho.

3. Dotação Orçamentária:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
11.05 – Fundo Municipal de Investimento Social
08.244.702 – Programa de Exe. Gestão Monet e Fisc.  dos Serv. Soc. de Prev.
2.059– Implementação do Programa de Investimentos Sociais.
44.50.42.00 – Auxílios                       Ficha: 1531 - Fonte:  181503
4. EMPENHO: N. 018   DE  13/03/ 2018
5. VIGÊNCIA: 01/06/2018 A 31/08/2018
Dourados, 14 de Agosto de 2018.

Landmark Ferreira Rios
Secretário Municipal de Assistência Social

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2018
                            
PARTES:
Município de Dourados/MS.
COMPROMITENTE FORNECEDOR:

MISSNER & MISSNER LTDA.
CNPJ: 03.225.411/0001-73
Valor Total: R$ 32.802,08 (trinta e dois mil e oitocentos e dois reais e oito centavos).

PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP.
CNPJ: 06.207.441/0001-45
Valor Total: R$ 295.439,50 (duzentos e noventa e cinco mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).

ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA – EPP.
CNPJ: 08.219.262/0001-53
Valor Total: R$ 294.050,54 (duzentos e noventa e quatro mil e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos).

ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI – ME.
CNPJ: 11.463.608/0001-79
Valor Total: R$ 647.837,60 (seiscentos e quarenta e sete mil e oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).

DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI – EPP.
CNPJ: 18.483.775/0001-20
Valor Total: R$ 1.913.280,84 (um milhão novecentos e treze mil e duzentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos).

CIRURGICA ONIX – EIRELI – ME.
CNPJ: 20.419.709/0001-33
Valor Total: R$ 339.189,41 (trezentos e trinta e nove mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos).

CIRUMED COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 26.853.028/0001-65
Valor Total: R$ 1.905.106,88 (um milhão, novecentos e cinco mil, cento e seis reais e oitenta e oito centavos).

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
CNPJ: 59.309.302/0001-99
Valor Total: R$ 1.460.555,30 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos).

PROCESSO: Pregão Presencial nº 025/2018.
OBJETO: futura e eventual aquisição de material hospitalar, farmacológico, odontológico e laboratorial, objetivando atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde.

Processo Data Acusado/Interessado Decisão

PAD. 2.099/2017 08/08/2017 EDUARDO ARTEIRO MARCONDES ABSOLVIÇÃO

EXTRATO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA

1. DECISÃO

Secretária Municipal de Administra6ção
Elaine Terezinha Boschetti Trota

Dourados – MS, 15 de Julho de 2018.
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Valor
Unitário

80

ESPARADRAPO 10CM X 4,5M (IMPERMEÁVEL) - confeccionado em tecido apropriado, cor branca, isento de substancias alérgicas de germes
patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão
ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou
manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, apresentando enrolado em carretel plástico com capa de proteção,
constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.

ROLO 7.472 R$ 4,39

Valor
Unitário

33 Ressucitador adulto (ambu) material silicone, com mascara, válvula, autoclavavel, utilizado na ventilação manual de paciente. Apresenta certificado do Inmetro
(uso hospitalar) UNID. 74 R$ 136,00

34 Ressucitador infantil (ambu) material silicone, com mascara, válvula, autoclavavel, utilizado na ventilação manual de paciente. Apresenta certificado do Inmetro
(uso hospitalar) UNID. 36 R$ 136,00

35 Ressucitador neonatal (ambu) material silicone, com mascara, válvula, autoclavavel, utilizado na ventilação manual de paciente. apresenta certificado do
Inmetro (uso hospitalar) UNID. 36 R$ 136,00

64
CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO COM CONEXÃO PARA AR COMPRIMIDO ADULTO. Composição: corpo e copo em material
inquebrável; máscara; injetor de polipropileno; conexões de extensão (cor amarela) adaptáveis em qualquer sistema propulsor de ar comprimido; máscara com 
válvulas de escape; extensão em tubo de PVC maleável, atóxico com o mínimo de 1,3m de comprimento.

KIT 1.870 R$ 5,05

65
CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO COM CONEXÃO PARA AR COMPRIMIDO INFANTIL. Composição: corpo e copo em material
inquebrável; máscara; injetor de polipropileno; conexões de extensão (cor amarela) adaptáveis em qualquer sistema propulsor de ar comprimido; máscara com 
válvulas de escape; extensão em tubo de PVC maleável, atóxico com o mínimo de 1,3m de comprimento.

KIT 1.830 R$ 6,80

88 FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO, com escala de 0 a 15 litros por minuto (LPM), corpo em metal usinado e cromado, sistema de vedação tipo agulha com
encosto, esfera de aço inoxidável, rosca de saída padrão ABNT. UNID. 175 R$ 42,00

105 CÂNULA DE GUEDELL Nº 0 Confeccionada em poliuretano. Canula orofaríngea, flexível, descartável e estéril. UNID. 230 R$ 3,78
106 CÂNULA DE GUEDELL Nº 1 Confeccionada em poliuretano. Cânula orofaríngea, flexível, descartável e estéril. UNID. 230 R$ 3,78
107 CÂNULA DE GUEDELL Nº 2. Confeccionada em poliuretano. Cânula orofaríngea, flexível, descartável e estéril. UNID. 230 R$ 3,78
109 CÂNULA DE GUEDELL Nº 4 Confeccionada em poliuretano. Cânula orofaríngea, flexível, descartável e estéril. UNID. 230 R$ 3,78
110 CÂNULA DE GUEDELL Nº 5 Confeccionada em poliuretano. Cânula orofaríngea, flexível, descartável e estéril. UNID. 230 R$ 3,78

153
FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO - construído com o corpo em metal cromado, com escala de 0 a 15 litros por minuto. Cápsulas interna e externa em
material plástico inquebrável, esfera de aço inoxidável, rosca de saída padrão 9/16 x 18 fios, com sistema de vedação tipo agulha, evitando vazamentos,
fabricado sobre os mais altos padrões de qualidade, proporciona maior segurança, durabilidade e pressão.

UNID. 140 R$ 46,00

270
VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO, para cilindro de Oxigênio, fluxômetro com escala de 0 a 15 litros por minuto (LPM), em metal
cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2, pressão fixa de 3.5 Kgf/cm2 e rosca de saída padrão
ABNT.

UNID. 322 R$ 178,00

MISSNER & MISSNER LTDA

Item Especificação Unidade Quantidade

PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP

Item Especificação Unidade Quantidade

271
VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO, para cilindro de Oxigênio, fluxômetro com escala de 0 a 15 litros por minuto (LPM), em metal
cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2, pressão fixa de 3.5 Kgf/cm2 e rosca de saída padrão
ABNT.

UNID. 108 R$ 178,00

UMIDIFICADOR C/ EXTENSÃO E MASCARA PARA AR COMPRIMIDO
Descrição: UMIDIFICADOR C/ EXTENSÃO E MASCARA PARA AR COMPRIMIDO, confeccionado em polipropileno, Copo com capacidade de 250 ml, com
indicação de nível máximo e mínimo Conexões de entrada, adaptável ao fluxômetro e saída, conforme norma ABNT, Pressão de trabalho: 3,5 kgf/cm2,
embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e validade

321
VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO COM FLUXÔMETRO, para cilindro de Ar comprimido, fluxômetro com escala de 0 a 15 litros por minuto
(LPM), em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2, pressão fixa de 3.5 Kgf/cm2 e rosca de
saída padrão ABNT.

UNID. 528 R$ 199,00

322
VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO COM FLUXÔMETRO, para cilindro de Ar comprimido, fluxômetro com escala de 0 a 15 litros por minuto
(LPM), em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2, pressão fixa de 3.5 Kgf/cm2 e rosca de
saída padrão ABNT.

UNID. 177 R$ 199,00

Valor
Unitário

3 LIDOCAINA 30 GRAMAS GELÉIA UNID. 6.100 R$ 2,19

30

ALMOTOLIA DE PLÁSTICO AMBAR 500ML - com tampa, composta de 3partes: 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 perfeito: rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca,
proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido.

UNID. 750 R$ 2,64

32

ALMOTOLIA PLÁSTICA PARA SOLUÇÃO - BRANCO LEITOSO 500ml - com tampa, composta de 3partes: 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 perfeito: rosqueador confeccionado em plástico rígido provido
de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido.

UNID. 805 R$ 2,64

61
COLETOR PERFUROCORTANTE 07 LITROS. Descrição: material papelão, capacidade total 7 litros. Acessórios: alças rígidas, tampa com abertura
específica para materiais pérfuro cortante, fechamento definitivo para descarte e aviso externo de material infectante com símbolo. Componentes adicionais:
revestimento interno em polietileno, alta densidade, translúcido, resistente a perfurações e vazamentos, conforme a NR 32 do MT e alterações posteriores.

UNID. 7.500 R$ 2,34

63
CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO COM CONEXÃO PARA OXIGÊNIO INFANTIL. Composição: corpo e copo em material inquebrável;
máscara; injetor de polipropileno; conexões de extensão (cor verde) adaptáveis em qualquer sistema propulsor de ar comprimido; máscara com válvulas de
escape; extensão em tubo de PVC maleável, atóxico com o mínimo de 1,3m de comprimento.

KIT 1.830 R$ 9,45

82 ESPARADRAPO MICROPORE 50MM X 10 MT-  hipoalérgica, rolo c/ 50mm x 10mts. ROLO 5.850 R$ 3,10

85

ESTETOSCÓPIO DUPLO. Auscultador de aço inoxidável dupla função em metal cromado de alta durabilidade com anel de metal cromado para sistema de
trava do diafragma em PVC atóxico, com alta sensibilidade para ausculta cardíaca. Com sino e anel de PVC atóxico para ausculta pulmonar. Ângulo:
alumínio, biauricular em armação metálica resistente de grande durabilidade com ajuste automático através de mola de aço. Aberto (Sino) usado para
localizar com maior precisão os sons obtidos; auscultador com giro em 180º para trocar o diafragma a ser utilizado; tubo com design que elimina ruídos.
Produto com registro na ANVISA.

UNID. 584 R$ 13,23

100 BARBEADOR DESCARTÁVEL. . Cabo emborrachado, duas lâminas e fita lubrificante. Embalagem 01 unidade. UNID. 6.500 R$ 0,59

155
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL COM ATÉ 8H DE PROTEÇÃO MÁXIMA COM GEL SUPERABSORVENTE, ADESIVO TERMO PLÁSTICO, COM
DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; ANTIALERGICO, ATÓXICO, FITAS ADESIVAS E ELASTICOS NA LATERAL; REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHOS EG ou EXG.

UNID. 10.000 R$ 0,95

PROTETOR SOLAR (FPS 30)
Descrição: Bloqueador solar com fator de proteção solar (FPS) 30, com vitamina E, hipoalergênico, proteção contra raios UVA e UVB, não oleoso,
embalagem com no mínimo de 120ml, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade
PROTETOR SOLAR (FPS 30)
Descrição: Bloqueador solar com fator de proteção solar (FPS) 30, com vitamina E, hipoalergênico, proteção contra raios UVA e UVB, não oleoso,
embalagem com no mínimo de 120ml, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3 ML:
Descrição: confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo Luer Lok, êmbolo com trava, pistão
de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico constando externamente os dados de identificação e procedência,
fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS.

210 PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (80 MM. X 30 MT.) ROLO 400 R$ 4,88

R$ 24,80

ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA – EPP

Item Especificação Unidade Quantidade

320 UNID. 755

182 UNID. 440.100 R$ 0,11

161 UNID. 8.036 R$ 6,25

162 UNID. 2.679 R$ 6,25
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217
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 CURTA. Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade
proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade
distal com conector universal com tampa.

UNID. 165 R$ 0,83

223
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 CURTA-PVC Confeccionada em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade
proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade
distal com conector universal com tampa.

UNID. 210 R$ 1,01

245
PVPI DEGERMANTE FRASCO 1000ML - Antisséptico a base de PVP-I contendo tensoativos e agentes umectantes com atividade residual decorrente da
liberação continua de 1% de iodo, apresentação frascos de 1.000ml, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e
validade, nr. do lote.

LITRO 870 R$ 18,13

246
PVPI TÓPICO FRASCO - Antisséptico de eleição para tratamento de feridas cirúrgicas, queimaduras e antissepsia de mucosa vaginal, uretral e ocular,
composição PVP-I a 10% 10,0g e veiculo aquoso q.s.p 100,0g, apresentação frascos de 1.000ml, constando externamente os dados de identificação,
procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote.

LITRO 920 R$ 17,50

250
TERMÔMETRO CLÍNICO-VISOR EM MERCÚRIO modelo tradicional prismático de vidro extremamente resistente, medição analógica, total precisão na
avaliação da temperatura corporal, local de medição na axila, ampla escala de fácil visualização, unidade de medida em Celsius, com faixa de temperatura de
35° a 42°C.

UNID. 870 R$ 4,46

274 CINTO PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE EM PRANCHA longa, modelo automotivo, confeccionado em nylon com fecho em metal de engate rápido,
1,60m de comprimento. UNID. 30 R$ 67,50

COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - BB (NEO) - 
Tamanho BB (Neo), confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, revestido de espuma
macia- tipo E.V.A macio especial (Etil - Vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm de altura por 5cm de largura em um dos lados no cor branca (padrão
universal), na parte posterior (nuca) com 02 aberturas para a palpação e ventilação; na frente, abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso á
traqueia.

276

COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - G - Tamanho G, confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm,
reforçado na parte da frente com mais um milímetro, revestido de espuma macia- tipo E.V.A macio especial (Etil - Vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm
de altura por 5cm de largura em um dos lados no cor Verde (padrão universal), na parte posterior (nuca) com 02 aberturas para a palpação e ventilação; na
frente, abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso á traqueia.

UNID. 5 R$ 6,26

277

COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - M - Tamanho M, confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm,
reforçado na parte da frente com mais um milímetro, revestido de espuma macia- tipo E.V.A macio especial (Etil - Vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm
de altura por 5cm de largura em um dos lados no cor Laranja (padrão universal), na parte posterior (nuca) com 02 aberturas para a palpação e ventilação; na
frente, abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso á traqueia.

UNID. 10 R$ 6,26

278

COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - P - Tamanho P, confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm,
reforçado na parte da frente com mais um milímetro, revestido de espuma macia- tipo E.V.A macio especial (Etil - Vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm
de altura por 5cm de largura em um dos lados no cor Azul Royal (padrão universal), na parte posterior (nuca) com 02 aberturas para a palpação e ventilação;
na frente, abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso á traqueia.

UNID. 40 R$ 6,26

285 FAIXA DE SMARCH DE BORRACHA 10CM X 2M - confeccionada em borracha, na cor rosa claro, enrolada individualmente, constando os dados de
identificação, nr. do lote, marca, fabricante e procedência. UNID. 8 R$ 14,44

295 SONDA NUTRE COM GUIA N.° 8. UNID. 305 R$ 17,06
378 AGUA DESTILADA – PARA AUTOCLAVE, GALÃO 5 LITROS GALÃO 5.120 R$ 6,25
382 ETER - sulfurico, frasco contendo 1000ml. FRASCO 45 R$ 21,13

409 LANTERNA CLÍNICA. Lanterna de alta performance com iluminação LED de alta potência de 3V com vida útil de 10 mil horas; confeccionada em metal leve
de alta qualidade. UNID. 305 R$ 27,50

Valor
Unitário

36

ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,8 M confeccionada em tecido com no mínimo 90% de algodão, apresentando cor natural do fio de algodão, com densidade
de 13 fios/cm², com 10 cm de largura e 1,80 m de comprimento em repouso, laterais devidamente acabadas, elasticidade adequada. Atadura de crepe em
conformidade com a legislação vigente, registro de certificação do INMETRO, com dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação e validade
impressas no rótulo do produto. Pacote com 12 unidades, embaladas individualmente.

PACOTE 9.474 R$ 3,95

37

ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,8 M confeccionada em tecido com no mínimo 90% de algodão, apresentando cor natural do fio de algodão, com densidade
de 13 fios/cm², com 15 cm de largura e 1,80 m de comprimento em repouso, laterais devidamente acabadas, elasticidade adequada. Atadura de crepe em
conformidade com a legislação vigente, registro de certificação do INMETRO, com dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação e validade
impressas no rótulo do produto. Pacote com 12 unidades, embaladas individualmente.

PACOTE 12.525 R$ 5,49

275 UNID. 5 R$ 17,19

ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI – ME

Item Especificação Unidade Quantidade

38

ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,8 M confeccionada em tecido com no mínimo 90% de algodão, apresentando cor natural do fio de algodão, com densidade
de 13 fios/cm², com 15 cm de largura e 1,80 m de comprimento em repouso, laterais devidamente acabadas, elasticidade adequada. Atadura de crepe em
conformidade com a legislação vigente, registro de certificação do INMETRO, com dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação e validade
impressas no rótulo do produto. Pacote com 12 unidades, embaladas individualmente.

PACOTE 4.175 R$ 5,49

39

ATADURA DE CREPE 20 CM X 1,8 M confeccionada em tecido com no mínimo 90% de algodão, apresentando cor natural do fio de algodão, com densidade
de 13 fios/cm², com 20 cm de largura e 1,80 m de comprimento em repouso, laterais devidamente acabadas, elasticidade adequada. Atadura de crepe em
conformidade com a legislação vigente, registro de certificação do INMETRO, com dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação e validade
impressas no rótulo do produto. Pacote com 12 unidades, embaladas individualmente.

PACOTE 8.625 R$ 6,99

ATADURA DE CREPE 20 CM X 1,8 M confeccionada em tecido com no mínimo 90% de algodão, apresentando cor natural do fio de algodão, com densidade
de 13 fios/cm², com 20 cm de largura e 
1,80 m de comprimento em repouso, laterais devidamente acabadas, elasticidade adequada. Atadura de crepe em conformidade com a legislação vigente,
registro de certificação do INMETRO, com dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação e validade impressas no rótulo do produto. Pacote com 12
unidades, embaladas individualmente.

42

ATADURA DE CREPE 6 CM X 1,8 M confeccionada em tecido com no mínimo 90% de algodão, apresentando cor natural do fio de algodão, com densidade
de 13 fios/cm², com 6 cm de largura e 1,80 m de comprimento em repouso, laterais devidamente acabadas, elasticidade adequada. Atadura de crepe em
conformidade com a legislação vigente, registro de certificação do INMETRO, com dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação e validade
impressas no rótulo do produto. Pacote com 12 unidades, embaladas individualmente.

PACOTE 5.140 R$ 3,12

89 GAZE COMPRESSA. Confeccionada em material 100% algodão; 7,5cm x 7,5cm com cerca de 8 camadas e 5 dobras, com o mínimo de 13 fios por cm².
Hidrófila. Não Estéril. Pacote com 500 unidades PACOTE 18.892 R$ 16,69

90 GAZE COMPRESSA. Confeccionada em material 100% algodão; 7,5cm x 7,5cm com cerca de 8 camadas e 5 dobras, com o mínimo de 13 fios por cm².
Hidrófila. Não Estéril. Pacote com 500 unidades PACOTE 6.298 R$ 16,69

Valor
Unitário

4 SACO PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE DE 30X40CM em pacote fechados de 1KG PACOTE 1.020 R$ 15,00

7
ESTETOSCÓPIO INFANTIL C/ auscultador duo-som (pediátrico e neonatal), com diafragma resistente e de alta sensibilidade para os mínimos ruídos,
produzido com aço inoxidável, grande durabilidade, conjunto biauricular de captação precisa, olivas de formato anatômico em silicone com acabamentos sem
rebarbas, tubo em y de vinil extremamente flexível e durável, embalado individualmente, registro certificado pelo IMETRO e manual de instruções.

UNID. 53 R$ 17,00

10

Abaixador de língua tipo espátula confeccionado 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
originalmente pelo fabricante em pacotes com no mínimo 100 UNID, constando os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação no
corpo da embalagem.

PACOTE 4.270 R$ 2,50

12

AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos
correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e
constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas,
equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez
compatível ao uso e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

UNID. 515.000 R$ 0,05

13
Agulha para uso laboratorial, medindo no mínimo 25x6 mm, tipo descartável, hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel
trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, com protetor plástico, embaladas individualmente
pelo fabricante, com abertura asséptica, constando externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote.

UNID. 398.200 R$ 0,05

40 PACOTE 2.875 R$ 6,99

DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI – EPP

Item Especificação Unidade Quantidade
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AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 - constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos
correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do canhão, este e
constituído em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas,
equipos, cateteres e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez
compatível ao uso,  estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X7 constituída em aço, de formato 
cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de 
rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, 
isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo 
central longitudinal do canhão, este e constituído em 
polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo 
luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor 
constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a 
manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é 
totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico.
AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 - constituída em aço, de 
formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e
ondulações, centralizada ao 
longo do eixo central longitudinal do canhão, este e constituído 
em polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres 
e outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo à manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso,
estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.
AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 - constituída em aço, de formato 
cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de 
rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, 
isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo 
central longitudinal do canhão, este e constituído em 
polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo 
luer), proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como 
seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor 
constituído de polipropileno, projetado internamente de modo à 
manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso, 
estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico 
contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.

24 Álcool Etílico 70%%, 1000ml, acondicionado em embalagem,original do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação e validade
estampada na embalagem. LITRO 4.044 R$ 3,50

ALGODÃO HIDRÓFILO - em camadas (manta) continuas em forma de 
rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão 
devera apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, 
inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, 
no mínimo 80% de brancura, peso liquido 500 gramas, embalado em 
saco plástico individual.
CATETER INTRAVENOSO 14G - cateter periférico de uso único, descartável confeccionado em teflon, radiopaco, indicado em 
terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na 
veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e 
trifacetado, cateter em teflon radiopaco siliconizada flexível, 
protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock 
codificado em cores, camara de refluxo em plástico transparente e trama da camara de refluxo com microestrias, constando externamente os dados de
identificação, procedência, fabricação e validade.
CATETER INTRAVENOSO 16G - cateter periférico de uso único, 
descartável confeccionado em teflon, radiopaco, indicado em 
terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em teflon
radiopaco siliconizada flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, camara de refluxo em plástico transparente e trama 
da camara de refluxo com microestrias, constando externamente os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.

18 UNID. 251.200 R$ 0,05

19 UNID. 184.000 R$ 0,05

14 UNID. 345.000 R$ 0,05

49 UNID. 1.400 R$ 0,60

50 UNID. 1.800 R$ 0,50

21 UNID. 238.300 R$ 0,05

27 ROLO 3.688 R$ 8,50

"CATETER INTRAVENOSO 18G - C/ DISP. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: CATETER INTRAVENOSO 18G - cateter periférico de uso único, descartável confeccionado 
em teflon, radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica 
de permanência ate 48 horas na veia. 
Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e 
trifacetado, cateter em teflon radiopaco 
siliconizada flexível, protetor do conjunto agulha/cateter, 
conector luer lock codificado em cores, câmara de 
refluxo em plástico transparente e trama da camara de refluxo com 
microestrias, com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32,  constando externamente os 
dados de identificação, procedência, 
fabricação e validade."
"CATETER INTRAVENOSO 22G - C/ DISP. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: CATETER INTRAVENOSO 22G - cateter periférico de uso 
único, descartável confeccionado 
em teflon, radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica 
de permanência ate 48 horas na veia. 
Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em teflon radiopaco siliconizada flexível, protetor do conjunto agulha/cateter,
conector luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da camara de refluxo com microestrias, com dispositivo de
segurança em atendimento a NR 32,  constando externamente os 
dados de identificação, procedência, 
fabricação e validade."
CATETER INTRAVENOSO 24G - Cateter periférico de uso único, 
descartável confeccionado em teflon, radiopaco, indicado em 
terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na 
veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e 
trifacetado, cateter em teflon radiopaco siliconizada flexível, 
protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock 
codificado em cores, camara de refluxo em plastico transparente e 
trama da camara de refluxo com microestrias, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, fabricação e 
validade.

58 UNID. 2.400 R$ 0,60

53 UNID. 2.100 R$ 1,00

57 UNID. 3.500 R$ 1,00



 DIÁRIO OFICIAL - ANO XX - Nº 4.754                                               09                DOURADOS, MS / QUINTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2018

 EXTRATOS

DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA N° 19 (SCALP) - com agulha de 
bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de 
dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, 
conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão 
com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos 
luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente 
os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e 
esterilização e registro no MS.
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA N° 21 (SCALP) - com agulha de 
bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de 
dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, 
conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão 
com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos 
luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente 
os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e 
esterilização e registro no MS.
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA N° 27 (SCALP) - com agulha de 
bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de 
dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, 
conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão 
com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos 
luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente 
os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e 
esterilização e registro no MS.
EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS. Equipo para soro com injetor 
lateral, estéril, com camara gotejadora em microgotas tubo em 
PVC, atóxico, adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça 
rolete, embalado individualmente em saco plástico, obedecendo as 
normas da ANVISA.
ESFIGMOMANÔMETRO - ADULTO
Descrição: Esfigmomanômetro aneróide adulto composto de:
Manômetro em caixa de metal, resistente a queda e descalibração, 
visor grande com graduação de 0 a 300 mm/hg proporcionando uma 
leitura fácil e precisa;
Braçadeira tamanho adulto, confeccionada em tecido ou nylon com 
fecho em velcro, manguito de borracha vulcanizada super 
resistente com duas saídas sem emendas;
Pêra insufladora em borracha vulcanizada, sistema de retorno em 
metal com esfera de aço;
Válvula em aço resistente com regulagem da saída de ar do 
manguito;
Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição 
individual;
Garantia mínima de 01 (um) ano comprovada através do manual de 
instruções em português pelo do Fabricante ou do Importador, 
registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação 
emitido pela ANVISA.
Acompanha 01 bolsa com zíper para acondicionamento do aparelho e 
do manual.
Embalagem com informações do fabricante/importador

69 UNID. 17.800 R$ 0,16

76 UNID. 20.600 R$ 1,00

77 UNID. 844 R$ 55,00

70 UNID. 62.400 R$ 0,16

73 UNID. 37.050 R$ 0,18

ESFIGMOMANÔMETRO - INFANTIL
Descrição: Esfigmomanômetro aneróide infantil composto de:
Manômetro em caixa de metal, resistente a queda e descalibração, visor grande com graduação de 0 a 300 mm/hg proporcionando uma 
leitura fácil e precisa;
Braçadeira tamanho infantil, confeccionada em tecido ou nylon com 
fecho em velcro, manguito de borracha vulcanizada super 
resistente com duas saídas sem emendas;
Pêra insufladora em borracha vulcanizada, sistema de retorno em 
metal com esfera de aço;
Válvula em aço resistente com regulagem da saída de ar do 
manguito;
Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição 
individual;
Garantia mínima de 01 (um) ano comprovada através do manual de 
instruções em português pelo do Fabricante ou do Importador, 
registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação 
emitido pela ANVISA.
Acompanha 01 bolsa com zíper para acondicionamento do aparelho e 
do manual.
Embalagem com informações do fabricante/importador
ESFIGMOMANÔMETRO - OBESO
Descrição: Esfigmomanômetro aneróide obeso composto de:
Manômetro em caixa de metal, resistente a queda e descalibração, 
visor grande com graduação de 0 a 300 mm/hg proporcionando uma 
leitura fácil e precisa;
Braçadeira tamanho obeso, confeccionada em tecido ou nylon com 
fecho em velcro, manguito de borracha vulcanizada super 
resistente com duas saídas sem emendas;
Pêra insufladora em borracha vulcanizada, sistema de retorno em 
metal com esfera de aço;
Válvula em aço resistente com regulagem da saída de ar do 
manguito;
Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição 
individual;
Garantia mínima de 01 (um) ano comprovada através do manual de 
instruções em português pelo do Fabricante ou do Importador, 
registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação 
emitido pela ANVISA.
Acompanha 01 bolsa com zíper para acondicionamento do aparelho e 
do manual.
Embalagem com informações do fabricante/importador

78 UNID. 234 R$ 75,00

79 UNID. 281 R$ 120,00
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GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA ABNOMINAL E TORÁCICA EM EMBALAGEM DE 5 LITROS - incolor e inodoro, para uso como meio de contato p/ 
transmissão ultrassônica, ecografos e dopplers, não gorduroso, 
humectante e solúvel em água o que favorece sua remoção dos 
transdutores e da pele, proporcionando, ainda, entre um e outro 
uma película suave e deslizante; pH neutro; facilmente absorvível 
por guardanapos papel, algodão ou qualquer outro tecido, o que 
favorece sua remoção após exame, envasado em galão c/5 kg, 
constando os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação/validade, nr. do lote e registro no MS.

113
CURATIVO HIDROCOLÓIDE ESTÉRIL. Composto por duas camadas: a externa composta de poliuretano impermeável a líquidos e comprovada barreira
bacteriana e viral; a interna composta por três hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica). Para lesões e moderado exsudato. Medida
10x10 cm. Registro do MS.

UNID. 11.250 R$ 11,37

LENÇOL DESCARTÁVEL, medindo aproximadamente 70 CM de largura x 50 
M de comprimento (L x C) -papel lençol em bobina, rolo 
descartável, confeccionado em papel de primeiro uso, celulose, 
branco.
LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5 - estéril, esterilizada a raio gama Cobalto 
60 e ou ETO, anti-derrapante, confeccionada em látex natural, 
formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade 
táctil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, 
lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, embalada em 
envelope grau cirúrgico contendo 1 par, selado a quente nos 
quatro lados sendo que no lado superior deve possuir abas que 
permitam abertura asséptica do material, os dados de 
identificação bem como fabricação/validade deverão ser estampados 
na face externa.
LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0 - estéril, esterilizada a raio gama Cobalto 
60 e ou ETO, antiderrapante, 
confeccionada em látex natural, formato anatômico, flexibilidade, 
resistência e sensibilidade táctil adequadas a 
sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó 
bioabsorvível pelo organismo, embalada em 
envelope grau cirúrgico contendo 1 par, selado a quente nos 
quatro lados sendo que no lado superior deve 
possuir abas que permitam abertura asséptica do material, os 
dados de identificação bem como 
fabricação/validade deverão ser estampados na face externa.
LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 - estéril, esterilizada a raio gama Cobalto 
60 e ou ETO, antiderrapante, 
confeccionada em látex natural, formato anatômico, flexibilidade, 
resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó 
bioabsorvível pelo organismo, embalada em 
envelope grau cirúrgico contendo 1 par, selado a quente nos 
quatro lados sendo que no lado superior deve 
possuir abas que permitam abertura asséptica do material, os 
dados de identificação bem como 
fabricação/validade deverão ser estampados na face externas.
LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0 - estéril, esterilizada a raio gama Cobalto 
60 e ou ETO, antiderrapante, confeccionada em látex natural, 
formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade 
táctil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, 
lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, embalada em 
envelope grau cirúrgico contendo 1 par, selado a quente nos 
quatro lados sendo que no lado superior deve possuir abas que 
permitam abertura asséptica do material, os dados de 
identificação bem como fabricação/validade deverão ser estampados 
na face externa.

95 GALÃO 710 R$ 12,00

121 ROLO 4.203 R$ 7,00

124 PAR 19.610 R$ 0,80

125 PAR 10.250 R$ 0,80

122 UNID. 7.120 R$ 0,80

123 PAR 18.520 R$ 0,80

LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5 - estéril, esterilizada a raio gama Cobalto 
60 e ou ETO, antiderrapante, 
confeccionada em látex natural, formato anatômico, flexibilidade, 
resistência e sensibilidade táctil adequadas a 
sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó 
bioabsorvível pelo organismo, embalada em 
envelope grau cirúrgico contendo 1 par, selado a quente nos 
quatro lados sendo que no lado superior deve 
possuir abas que permitam abertura asséptica do material, os 
dados de identificação bem como 
fabricação/validade deverão ser estampados na face externa.
LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - Extra P, em látex natural, 
ambidestras, hipoalergênicas, caixa com 100 luvas. Com Inscrição 
no Ministério da Saúde.
LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - Extra P, em látex natural, 
ambidestras, hipoalergênicas, caixa com 100 luvas. Com Inscrição 
no Ministério da Saúde.
LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho G, em látex natural, 
ambidestras, hipoalergênicas, caixa com 100 luvas. Com Inscrição no Ministério da Saúde.
LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho G, em látex natural, 
ambidestras, hipoalergênicas, caixa com 100 luvas. Com 
Inscrição no Ministério da Saúde.

132 LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho M, em látex natural, ambidestras, hipoalergênicas, caixa com 100 luvas. Com Inscrição no Ministério
da Saúde. CAIXA 8.530 R$ 12,50

134 LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho P, em látex natural, ambidestras, hipoalergênicas, caixa com 100 luvas. Com Inscrição no Ministério
da Saúde. CAIXA 6.184 R$ 12,50

128 CAIXA 1.793 R$ 13,00

129 CAIXA 15.363 R$ 12,39

126 PAR 10.250 R$ 0,80

127 CAIXA 5.379 R$ 13,00

130 CAIXA 5.122 R$ 12,39
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MÁSCARA RESPIRATÓRIA Nº 95 - tamanho regular, indicado para 
controle da exposição à tuberculose, seu formato de concha 
propicia maior conforto e vedação. Por este motivo, são 
resistentes a fluidos e reduzem os riscos potenciais de exposição 
ao sangue e outros fluidos corpóreos, aprovado pelo NIOSH e 
indicado pelo CDC, embalados de acordo com a praxe do fabricante, 
trazendo externamente os dados de identificação e procedência 
fabricação/validade.

139 Espátula de ayres pacote com 100 unidades. PACOTE 1.600 R$ 5,50
FIO CATEGUTE CROMADO Nº 3 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0CM
Descrição: FIO CATGUT CROMADO 3-0, MEDINDO 70~80CM, COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM. absorvível, composto por proteína colágeno
proveniente de fibra longitudinais de intestino delgado de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos, impregnado com sais de cromo ou tânico,
devidamente esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da ABNT -
NBR 13904/ embalados individualmente, embalagem secundária, contendo externamente dados de identificação do fabricante, bem como do produto com o nº 
de lote, data de fabricação e validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no ministério da saúde.
FIO CATEGUTE CROMADO Nº 4 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0CM
Descrição: FIO CATGUT CROMADO 4-0, MEDINDO 70~80CM, COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM. absorvível, composto por proteína colágeno
proveniente de fibra longitudinais de intestino delgado de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos, impregnado com sais de cromo ou tânico,
devidamente esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da ABNT -
NBR 13904/ embalados individualmente, embalagem secundária, contendo externamente dados de identificação do fabricante, bem como do produto com o nº 
de lote, data de fabricação e validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no ministério da saúde.

147 Fio de sutura seda 2,0 45 cm, agulha atraumática 3/8 círculo, comprimento agulha 1,7 cm.  Embalagem 01 unidade. UNID. 3.000 R$ 1,60
148 Fio de sutura seda 3.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, comprimento agulha 1,7 cm.  Embalagem 01 unidade. ENVELOPE 3.000 R$ 1,60
149 Fio de sutura seda 4.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, comprimento agulha 1,7 cm.  Embalagem 01 unidade. ENVELOPE 3.000 R$ 1,29

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL COM ATÉ 8H DE PROTEÇÃO MÁXIMA COM 
GEL SUPERABSORVENTE, ADESIVO TERMO PLÁSTICO, COM DIFUSOR DE 
LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; ANTIALERGICO, ATÓXICO, FITAS 
ADESIVAS E ELASTICOS NA LATERAL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. TAMANHOS M.
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL COM ATÉ 8H DE PROTEÇÃO MÁXIMA COM 
GEL SUPERABSORVENTE, ADESIVO TERMO PLÁSTICO, COM DIFUSOR DE 
LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; ANTIALERGICO, ATÓXICO, FITAS 
ADESIVAS E ELASTICOS NA LATERAL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. TAMANHOS G.
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL COM ATÉ 8H DE PROTEÇÃO MÁXIMA COM 
GEL SUPERABSORVENTE, ADESIVO TERMO PLÁSTICO, COM DIFUSOR DE 
LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; ANTIALERGICO, ATÓXICO, FITAS 
ADESIVAS E ELASTICOS NA LATERAL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
TAMANHOS GG
FILME TERM. UPP 110 S, para vídeo printer, preto e branco, 110 mm 
x 20 M, (Material para reposição).
Kit Papanicolau Descartável Estéril grau cirúrgico Grande 
contendo: 
- 1 espéculo vaginal tamanho G 
- 2 luvas de E.V.A 
- 1 cheron,
- 1 espátula Ayres
- 1 escova cervical
- compressa de gaze,
- minipads de algodão
- bola de algodão
Embalado em kits, esterilizado, com identificação dos produtos, 
indicação de uso, data de fabricação, dados do fabricante 
estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.

141 ENVELOPE 5.500 R$ 2,90

142 ENVELOPE 5.100 R$ 3,20

135 UNID. 1.752 R$ 2,00

157 UNID. 15.000 R$ 0,80

167 UNID. 350 R$ 50,00

154 UNID. 12.000 R$ 0,77

156 UNID. 18.000 R$ 0,84

168 KIT 15.000 R$ 3,79

Kit Papanicolau Descartável Estéril grau cirúrgico médio 
contendo: 
- 1 espéculo vaginal tamanho M 
- 2 luvas de E.V.A 
- 1 cheron,
- 1 espátula Ayres
- 1 escova cervical
- compressa de gaze,
- minipads de algodão
- bola de algodão
Embalado em kits, esterilizado, com identificação dos produtos, 
indicação de uso, data de fabricação, dados do fabricante 
estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.
Kit Papanicolau Descartável Estéril grau cirúrgico médio 
contendo: 
- 1 espéculo vaginal tamanho M 
- 2 luvas de E.V.A 
- 1 cheron,
- 1 espátula Ayres
- 1 escova cervical
- compressa de gaze,
- minipads de algodão
- bola de algodão
Embalado em kits, esterilizado, com identificação dos produtos, 
indicação de uso, data de fabricação, dados do fabricante 
estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 20 X 5,5 - 
Confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com 
graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer, com 
localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica 
siliconizada e agulha constituída em aço, de formato cilíndrico, 
reta, oca, com bisel trifacetado, afiado. embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente 
os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, 
lote e esterilização e registro no MS.

170 KIT 11.000 R$ 4,00

176 UNID. 225.200 R$ 0,17

169 KIT 33.000 R$ 4,00
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181
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 20 ML: Descrição: confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico
simples tipo Luer, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico constando externamente os
dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS.

UNID. 63.000 R$ 0,33

183
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3 ML: Descrição: confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico
simples tipo Luer Lok, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico constando
externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS.

UNID. 146.700 R$ 0,16

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 04 ESTÉRIL - Descartável, 
transparente, confeccionada com material atóxico PVC, apirogenico 
com 02 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, ponta 
aberta e delicada, fácil introdução atraumatica: uretral, retal, 
gástrica, duodenal e traqueal, usada para aspiração da mucosa, 
embalagem plástica individual, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade.
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06 (ESTÉRIL) - Descartável, 
transparente, confeccionada com material atóxico PVC, apirogenico 
com 02 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, ponta 
aberta e delicada, fácil introdução atraumatica: uretral, retal, 
gástrica, duodenal e traqueal, usada para aspiração da mucosa, 
embalagem plástica individual, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade.
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08 (ESTÉRIL) - Descartável, 
transparente, confeccionada com material atóxico PVC, apirogenico 
com 02 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, ponta 
aberta e delicada, fácil introdução atraumatica: uretral, retal, 
gástrica, duodenal e traqueal, usada para aspiração da mucosa, 
embalagem plástica individual, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade.
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10 (ESTÉRIL) - Descartável, 
transparente, confeccionada com material 
atóxico PVC, apirogenico com 02 furos nas laterais, conector de 
perfeita adaptação, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumatica: uretral, retal, gástrica, duodenal 
e traqueal, usada para aspiração da mucosa, 
embalagem plástica individual, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e 
validade.
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12 (ESTÉRIL) - Descartável, 
transparente, confeccionada com material 
atóxico PVC, apirogenico com 02 furos nas laterais, conector de 
perfeita adaptação, ponta aberta e delicada, 
fácil introdução atraumatica: uretral, retal, gástrica, duodenal 
e traqueal, usada para aspiração da mucosa, 
embalagem plástica individual, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e 
validade.
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 (ESTÉRIL) - Descartável, 
transparente, confeccionada com material 
atóxico PVC, apirogenico com 02 furos nas laterais, conector de 
perfeita adaptação, ponta aberta e delicada, 
fácil introdução atraumatica: uretral, retal, gástrica, duodenal 
e traqueal, usada para aspiração da mucosa, 
embalagem plástica individual, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e 
validade.
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16 (ESTÉRIL) - Descartável, 
transparente, confeccionada com material atóxico PVC, apirogenico 
com 02 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, ponta 
aberta e delicada, fácil introdução atraumatica: uretral, retal, 
gástrica, duodenal e traqueal, usada para aspiração da mucosa, 
embalagem plástica individual, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade.

186 UNID. 4.045 R$ 0,60

187 UNID. 4.050 R$ 0,65

184 UNID. 1.040 R$ 0,59

185 UNID. 3.040 R$ 0,50

190 UNID. 1.548 R$ 0,63

188 UNID. 8.050 R$ 0,60

189 UNID. 3.650 R$ 0,50

SONDA FOLLEY CH 06 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - balão de 05 cc, 
confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com 
duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devera ser 
arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na 
mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. 
do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.
SONDA FOLLEY CH 12 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (4,0MM) 30ML - balão de 
30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, 
com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devera ser 
arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na 
mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. 
do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade.
SONDA FOLLEY CH 14 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (4,7MM) 30ML, balão de 
30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, 
com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devera ser 
arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na 
mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. 
do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade.

201 UNID. 330 R$ 3,00

205 UNID. 410 R$ 2,50

206 UNID. 410 R$ 2,40
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SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04 CURTA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e 
inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com 
conector universal com tampa.
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04 LONGA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e 
inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com 
conector universal com tampa.
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 CURTA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e 
inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa.
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 CURTA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e 
inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com 
conector universal com tampa.
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 LONGA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e 
inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com 
conector universal com tampa.

251 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL Visor decimal; medição em ° C; indicador sonoro com alertas diferenciados para temperatura normal e febril; capacidade de 
memorizar a última temperatura;  à prova d’água. Registro no INMETRO e ANVISA. UNID. 1.258 R$ 10,00

257 TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML VERMELHO Descrição: Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com capacidade de
10 ML e adição de ativador de coágulo. Tampa de vedação na cor vermelha. Caixa com 100 unidades. UNID. 465 R$ 65,00

MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELASTICO - na cor branca, 
confeccionada em falso tecido, com três camadas, sendo uma camada 
interna filtrante, com finalidade de impedir a passagem orgânica 
de bactérias, pregueada, com clips nasal e elástico, hipoalergica 
garantindo boa ventilação, embalado em caixa c/50 pecas, 
constando externamente os dados de identificação, procedência, 
data de fabricação/validade, nr. do lote e registro no MS.
SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 06 - Siliconizada, confeccionada em 
polivinil atóxica, transparente, com 02 orifícios  central e 
lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada 
individualmente em papel grau-cirurcico ou em filme de 
polietileno, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, calibre 
e Registro no MS.
SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 8 - Siliconizada, confeccionada em 
polivinil atóxica, transparente, com 02 
orifícios  central e lateral, esterilizada a raio gama cobalto 
60, embalada individualmente em papel grau-cirurcico 
ou em filme de polietileno, constando externamente os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação 
e validade, nr. de lote, calibre e Registro no MS.

211 UNID. 180 R$ 0,60

212 UNID. 170 R$ 0,60

218 UNID. 165 R$ 0,95

291 CAIXA 5.712 R$ 4,00

213 UNID. 165 R$ 0,60

215 UNID. 170 R$ 0,58

305 UNID. 8.050 R$ 0,50

306 UNID. 8.050 R$ 0,55

SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 10 - Siliconizada, confeccionada em 
polivinil atóxica, transparente, com 02 orifícios  central e 
lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada 
individualmente em papel grau-cirurcico ou em filme de 
polietileno, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, calibre 
e Registro no MS.
SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 12 - Siliconizada, confeccionada em 
polivinil atóxica, transparente, com 02 orifícios  central e 
lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada 
individualmente em papel grau-cirurcico ou em filme de 
polietileno, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, calibre 
e Registro no MS.
SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 14 - Siliconizada, confeccionada em 
polivinil atóxica, transparente, com 02 orifícios  central e 
lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada 
individualmente em papel grau-cirurcico ou em filme de 
polietileno, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, calibre 
e Registro no MS.
SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 16 - Siliconizada, confeccionada em 
polivinil atóxica, transparente, com 02 orifícios  central e 
lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada 
individualmente em papel grau-cirurcico ou em filme de 
polietileno, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, calibre 
e Registro no MS.

307 UNID. 12.050 R$ 0,60

308 UNID. 25.050 R$ 0,60

309 UNID. 15.050 R$ 0,60

310 UNID. 8.050 R$ 0,60
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TIRAS REATIVAS PARA BHCG - Tiras reagentes com área reativa para 
a determinação da presença de gonadotrofina coriônica - fração 
beta (BHCG). Método de análise através de reação com anticorpo 
monoclonal, com sensibilidade que permita a detecção de 
quantidades a partir de 20 a 50mUI/ml e utilizando amostras de 
soro e urina. O teste deve ser de execução rápida e possuir 
controles para a avaliação de cada ensaio. Embaladas em frascos 
com 50 ou 100 tiras de acordo com a praxe do fabricante de modo a 
assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e 
trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no 
Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 
do prazo de validade total na data de recebimento na unidade 
requisitante.
AGULHA ESTÉRIL 25 x 8 Constituída em aço, de formato cilíndrico, 
reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e 
defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de 
asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central 
longitudinal do canhão, este e constituído em polipropileno, 
dimensões e formato universalmente aceitos(tipo 
luer),proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como 
seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor 
constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a 
manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é 
totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico
AGULHA ESTÉRIL 30 x 7 - Constituída em aço, de formato 
cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de 
rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, 
isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo 
central longitudinal do canhão, este e constituído em 
polipropileno, dimensões e formato universalmente aceitos (tipo 
luer),proporcionando encaixe perfeito e condutores tais como 
seringas, equipos, cateteres e outros similares. Protetor 
constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a 
manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é 
totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico.
COLETOR UNIVERSAL DE EXAMES. Confeccionado em polipropileno 
autoclavável; tampa rosca com vedação; opaco. Capacidade de 80-
100 ml.

366
DETERGENTE ENZIMÁTICO - galão com 5000ml, indicado para auxilio de limpeza de artigos cirúrgicos em geral, endoscópios e instrumentos
microtubulares. Suas 3 enzimas(amilase, lípase e protease) garantem a remoção completa de impurezas dos instrumentais, alem da formulação ser
adequada tanto para uso manual quanto para uso em maquinas automáticas.

GALÃO 304 R$ 99,00

369

Lâmina de bisturi nº 20 (em aço inoxidável) - Lâmina estéril para bisturi, confeccionada em aço inoxidável, esterilizada a raio gama, embalada individualmente
em forma de sache c/ inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes,
embalagem original do fabricante que permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, constando os dados de
identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e validade, de fácil identificação de sua área de corte através da diferença da tonalidade de cor.

UNID. 9.000 R$ 0,20

LÂMINA FOSCA
Descrição: LAMINA FOSCA LAPIDADA, espessura 1,0 ~ 1,2mm, tamanho - 26x76mm, embaladas à vácuo, separadas uma a uma, em folhas de papel com
tratamento antifungo, caixa com  50 unidades contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.

371 LAMINULA DE VIDRO - 22 x 22mm, Embalagem com 100 unidades CAIXA 30 R$ 3,00

376 TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO 5 ML. Descrição: Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico sem adição de
reagentes com capacidade de 5 ML. Tampa de vedação na cor vermelha. Caixa com 100 unidades. CAIXA 738 R$ 35,00

AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - CALIBRE 30 G - EXTRA CURTA 
confeccionada em aço inoxidável, embalada individualmente com 
lacre em plástico resistente, caixa com 100 unidades, constando 
externamente marca comercial, procedência de fabricação, 
recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da 
data de entrega.

317 FRASCO 1.500 R$ 44,00

361 UNID. 195.200 R$ 0,05

370 CAIXA 1.585 R$ 3,00

379 CAIXA 15 R$ 25,00

362 UNID. 183.000 R$ 0,05

363 UNID. 227.200 R$ 0,25

Lâmina de bisturi nº 15 (em aço inoxidável) - Lâmina estéril para 
bisturi, confeccionada em aço inoxidável, 
esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de 
sache c/ inibidor de corrosão, que não 
permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e 
prevenindo contra possíveis acidentes, 
embalagem original do fabricante que permite a retirada da lamina 
com muita facilidade, permitindo a 
realizações de cortes suaves, constando os dados de 
identificação, procedência, nº do lote, data de 
fabricação e validade, de fácil identificação de sua área de 
corte através da diferença da tonalidade de cor.
FIXADOR CELULAR SPRAY. Produto indicado para preservar amostras 
celulares que necessitarão passar por exame posterior. 
Composição: Álcool etílico, polietileno glicol, água purificada e 
propelente butano. Frasco com 100 ml.
Lâmina de bisturi nº 12 (em aço inoxidável) - Lâmina estéril para 
bisturi, confeccionada em aço inoxidável, esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de 
sache c/ inibidor de corrosão, que não 
permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e 
prevenindo contra possíveis acidentes, 
embalagem original do fabricante que permite a retirada da lamina 
com muita facilidade, permitindo a 
realizações de cortes suaves, constando os dados de 
identificação, procedência, nº do lote, data de 
fabricação e validade, de fácil identificação de sua área de 
corte através da diferença da tonalidade de cor.

404 UNID. 9.000 R$ 0,22

387 UNID. 25.500 R$ 0,24

403 UNID. 820 R$ 8,50
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Lâmina de bisturi nº 10 (em aço inoxidável) - Lâmina estéril para 
bisturi, confeccionada em aço inoxidável, esterilizada a raio 
gama, embalada individualmente em forma de sache c/ inibidor de 
corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a 
esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, embalagem 
original do fabricante que permite a retirada da lamina com muita 
facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, constando 
os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de 
fabricação e validade, de fácil identificação de sua área de 
corte através da diferença da tonalidade de cor.
Lâmina de bisturi nº 11 (em aço inoxidável) - Lâmina estéril para 
bisturi, confeccionada em aço inoxidável, esterilizada a raio 
gama, embalada individualmente em forma de sache c/ inibidor de 
corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a 
esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, embalagem 
original do fabricante que permite a retirada da lamina com muita 
facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, constando 
os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de 
fabricação e validade, de fácil identificação de sua área de 
corte através da diferença da tonalidade de cor.

407

Lâmina de bisturi nº 21 (em aço inoxidável) - Lâmina estéril para bisturi, confeccionada em aço inoxidável, esterilizada a raio gama, embalada individualmente
em forma de sache c/ inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes,
embalagem original do fabricante que permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, constando os dados de
identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e validade, de fácil identificação de sua área de corte através da diferença da tonalidade de cor.

UNID. 14.000 R$ 0,22

408

Lâmina de bisturi nº 23 (em aço inoxidável) - Lâmina estéril para bisturi, confeccionada em aço inoxidável, esterilizada a raio gama, embalada individualmente
em forma de sache c/ inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes,
embalagem original do fabricante que permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, constando os dados de
identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e validade, de fácil identificação de sua área de corte através da diferença da tonalidade de cor.

UNID. 10.500 R$ 0,21

412 TUBETE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 8,5 ML TAMPA AMARELA sem reagente, com gel separador, com capacidade de aspiração 8-8,5 ml,
caixa com 100 unidades. CAIXA 900 R$ 70,00

Valor
Unitário

TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL: com Indicação digital mostrador 
duplo, display de cristal líquido (LCD) 
duplo, escala de temperatura - 10º C a + 60º C, precisão de 
temperatura aproximadamente 1º C (0 a 35º C) + 
ou - 2º C, resolução temperatura 0,1º C, escala umidade 20 a 95% 
UR, precisão de umidade + ou - 5% UR (40 
a 80%) + ou - 8% resolução umidade 1%, memória de máximo e mínimo 
(UR e º C), alimentação pilha AAA

405 UNID. 9.000 R$ 0,22

6 UNID. 21 R$ 51,59

406 UNID. 11.000 R$ 0,22

CIRURGICA ONIX – EIRELI – ME

Item Especificação Unidade Quantidade

AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - Embalada em frasco contendo 1000ml, 
constando os dados de identificação, procedência, número do lote, 
data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde.
ALMOTOLIA DE PLÁSTICO AMBAR 250ML - com tampa, composta de 3 
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 
perfeito: rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de 
rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa 
confeccionada em plástico rígido.
ALMOTOLIA DE PLÁSTICO BRANCA 250ML - com tampa, composta de 
3partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa: confeccionada 
inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, 
bisnaga inteiriça, com paredes uniformes em sua espessura e 
diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico 
flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito: 
rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, 
proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada 
em plástico rígido.
CATETER INTRAVENOSO 18G - cateter periférico de uso único, 
descartável confeccionado em teflon, radiopaco, indicado em 
terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na 
veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e 
trifacetado, cateter em teflon radiopaco siliconizada flexível, 
protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock 
codificado em cores, camara de refluxo em plastico transparente e 
trama da camara de refluxo com micro-estrias, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, fabricação e 
validade.
CATETER INTRAVENOSO 20G - Cateter periférico de uso único, 
descartável confeccionado em teflon, radiopaco, indicado em 
terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na 
veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e 
trifacetado, cateter em teflon radiopaco siliconizada flexível, 
protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock 
codificado em cores, camara de refluxo em plástico transparente e 
trama da camara de refluxo com micro-estrias, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, fabricação e 
validade.
CATETER INTRAVENOSO 22G - Cateter periférico de uso único, 
descartável confeccionado em teflon, radiopaco, indicado em 
terapia intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na 
veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e 
trifacetado, cateter em teflon radiopaco siliconizada flexível, 
protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer lock 
codificado em cores, camara de refluxo em plastico transparente e 
trama da camara de refluxo com micro-estrias, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.

11 FRASCO 502 R$ 3,64

52 UNID. 7.000 R$ 0,62

54 UNID. 9.800 R$ 0,59

29 UNID. 750 R$ 2,12

31 UNID. 805 R$ 2,12

56 UNID. 11.200 R$ 0,59
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CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - - confeccionado em 
P.V.C. atóxico e flexível. Permite aplicações de oxigênio com 
excelentes níveis de aproveitamento, com perfeita adaptação do 
conector a cavidade nasal do paciente, tensionador, tubo 
flexível, podendo usar este cateter por vários dias sem provocar 
desconforto no paciente. Embalado em papel grau cirúrgico/filme 
de poliester. Esterilização: gás oxido de etileno.
DISPOSITIVO DE INFUSÃO - 2 VIAS - Dispositivo para múltiplas 
infusões simultâneas. Tubos de PVC atóxico e transparente; Deve 
estar equipado com clamp corta fluxo em cada tubo; Acompanha 02 
(duas) tampas sobresselentes, embaladas independentes; 
Esterilizado a óxido de etileno.
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA N° 23 (SCALP) - com agulha de 
bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de 
dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, 
conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão 
com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos 
luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente 
os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e 
esterilização e registro no MS.
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA N° 25 (SCALP) - com agulha de 
bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de 
dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, 
conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão 
com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos 
luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente 
os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e 
esterilização e registro no MS.
"SCALP N° 21 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 21G (SCALP) -Com 
agulha de bisel trifacetado com asas  leves e flexíveis dotadas de dispositivo de 
encaixe, garantindo firme empunhadura, 
perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível, 
transparente, conector luer-lok cônico e rígido, 
assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico 
macho e seringas ou dispositivos luer-lok, 
esterilizado a oxido de etileno, com dispositivo de segurança em 
atendimento a NR 32, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente 
os dados de identificação e procedência, 
fabricação, lote e esterilização e registro no MS."
"SCALP N° 25 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 25G (SCALP) -Com 
agulha de bisel 
trifacetado com asas  leves e flexíveis dotadas de dispositivo de 
encaixe, garantindo firme empunhadura, 
perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível, 
transparente, conector luer lok cônico e rígido, 
assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico 
macho e seringas ou dispositivos luer-lok, 
esterilizado a oxido de etileno, com dispositivo de segurança em 
atendimento a NR 32, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente 
os dados de identificação e procedência, 
fabricação, lote e esterilização e registro no MS."

68 UNID. 63.000 R$ 0,54

71 UNID. 46.200 R$ 0,16

60 UNID. 2.100 R$ 0,80

84 UNID. 12.000 R$ 0,34

72 UNID. 37.150 R$ 0,16

83 UNID. 14.000 R$ 0,34

FITA ADESIVA HOSPITALAR 19mm x 50m. Descrição: Fita adesiva 
composta de dorso de papel crepado e adesivo à base de resina de 
borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após 
autoclavagem. Para uso geral.
GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL E TORÁXICA EM EMBALAGEM DE 
1000ml - incolor e inodoro, para uso como meio de contato p/ 
transmissão ultrassônica, ecografos e dopplers, não gorduroso, 
humectante e solúvel em água o que favorece sua remoção dos 
transdutores e da pele, proporcionando, ainda, entre um e outro 
uma película suave e deslizante; pH neutro; facilmente absorvível 
por guardanapos papel, algodão ou qualquer outro tecido, o que 
favorece sua remoção após exame, em embalagem original do 
fabricante contendo no mínimo 1000ml, constando os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação/validade, nr. do lote e registro no MS.
Bolsa coletora de urina, com capacidade de 2000ml, sistema 
fechado, com válvula antirrefluxo, pinça clampeadora, estéril, 
descartável, escala de leitura de pequenos e grandes volumes, 
tubo transparente, com sítio para coleta de amostra, conector 
cônico com protetor, tampa protetora da ponteira do tubo p/ 
drenagem do material na porção inferior da bolsa e alça para 
fixação no leito. Embalagem individual, com abertura asséptica, 
contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e 
data de esterilização, validade, número de lote e registro 
Ministério da Saúde.

86 UNID. 7.802 R$ 2,17

94 LITRO 1.525 R$ 4,67

101 UNID. 3.200 R$ 2,26
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DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 4 (P) COM EXTENSÃO
Descrição: fabricado com puro látex natural (de alta qualidade) 
modelo condon (tipo preservativo), formato anatômico, adapta-se 
a qualquer coletor de urina sistema fechado, aberto ou de perna. 
Tamanhos nº 4 (PEQUENO), com extensão, embalagem contendo dados 
do fabricante, data de fabricação e validade.
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5 (M) COM EXTENSÃO
Descrição: fabricado com puro látex natural (de alta qualidade) 
modelo condon (tipo preservativo), formato anatômico, adapta-se 
a qualquer coletor de urina sistema fechado, aberto ou de perna. 
Tamanhos nº 5 (MÉDIO).  Com extensão, embalagem contendo dados do 
fabricante, data de fabricação e validade. Descrição: fabricado 
com puro látex natural (de alta qualidade) modelo condon (tipo 
preservativo), formato anatômico, adapta-se a qualquer coletor 
de urina sistema fechado, aberto ou de perna. Tamanhos nº 5 
(MÉDIO).  Com extensão, embalagem contendo dados do fabricante, 
data de fabricação e validade.
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (G) COM EXTENSÃO
Descrição: fabricado com puro látex natural (de alta qualidade) 
modelo condon (tipo preservativo), formato anatômico, adapta-se 
a qualquer coletor de urina sistema fechado, aberto ou de perna. 
Tamanhos nº 6 (GRANDE) Com extensão, embalagem contendo dados do 
fabricante, data de fabricação e validade.
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 7 COM EXTENSÃO
Descrição: fabricado com puro látex natural (de alta qualidade) modelo condon (tipo preservativo), formato anatômico, adapta-se
 a qualquer coletor de urina sistema fechado, aberto ou de perna. 
Tamanhos nº 7, com extensão, embalagem contendo dados do 
fabricante, data de fabricação e validade.
FIO NYLON PARA SUTURA Nº 2 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~2,0 CM
Descrição: FIO NYLON PARA SUTURA Nº 2-0, MEDINDO 40~50CM, COM 
AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~ 2,0 CM. Não absorvível, produzido em 
material sintético, monofilamento,  devidamente  esterilizado, 
agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, o 
produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da ABNT - NBR 
13904/ embalados individualmente, embalagem secundária, contendo 
externamente dados de identificação do fabricante, bem como do 
produto com o nº de lote, data de fabricação e validade, tipo e 
data de esterilização, nº do registro no ministério da saúde.
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL COM ATÉ 8H DE PROTEÇÃO MÁXIMA COM 
GEL SUPERABSORVENTE, ADESIVO TERMO PLÁSTICO, COM DIFUSOR DE 
LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; ANTIALERGICO, ATÓXICO, FITAS 
ADESIVAS E ELASTICOS NA LATERAL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
 TAMANHOS P.
GLICERINA LIQUIDA EMBALAGEM 1000ML - constando os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação/validade, nr. do 
lote e registro no MS.
"SCALP N° 19 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 19G (SCALP) -Com 
agulha de bisel 
trifacetado com asas  leves e flexíveis dotadas de dispositivo de 
encaixe, garantindo firme empunhadura, 
perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível, 
transparente, conector luer-lok cônico e rígido, 
assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico 
macho e seringas ou dispositivos luer-lok, 
esterilizado a oxido de etileno, com dispositivo de segurança em 
atendimento a NR 32, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente 
os dados de identificação e procedência, 
fabricação, lote e esterilização e registro no MS."

115 UNID. 1.000 R$ 1,81

116 UNID. 3.000 R$ 1,60

150 ENVELOPE 9.500 R$ 1,22

158 UNID. 6.000 R$ 0,75

117 UNID. 5.000 R$ 2,24

118 UNID. 5.000 R$ 1,82

159 LITRO 80 R$ 12,79

171 UNID. 4.500 R$ 0,34

SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA - Confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxica, com graduação esterna 
milimetrada, bico simples tipo luer, com localização central, 
embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada, 
embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência, 
fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS.
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 4,0 COM BALÃO. Sonda endotraqueal, de PVC 
com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto 
volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída 
atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e 
nasal.  Produto com validade.
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 3,5 (COM BALÃO-CUFF) - de PVC 
com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto 
volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-
lock, conector semimontado, transparente, graduado, linha 
radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifio 
Murphy, estéril, para intubacão oral e nasal, constando na 
embalagem os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.  
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 4,5 (COM BALÃO-CUFF) - de PVC 
com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto 
volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-
lock, conector semimontado, transparente, graduado, linha 
radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifio 
Murphy, estéril, para intubacão oral e nasal, constando na 
embalagem os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.

177 UNID. 161.700 R$ 0,12

191 UNID. 160 R$ 4,11

192 UNID. 190 R$ 2,95

193 UNID. 210 R$ 2,95
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SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 5,5 (COM BALÃO) - de PVC com 
silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto 
volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-
lock, conector semimontado, transparente, graduado, linha 
radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifio 
Murphy, estéril, para intubacão oral e nasal, constando na 
embalagem os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 6,0 (COM BALÃO) - de PVC com 
silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto 
volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-
lock, conector semimontado, transparente, graduado, linha 
radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifio 
Murphy, estéril, para intubacão oral e nasal, constando na 
embalagem os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 7,0 (COM BALÃO-CUFF) - de PVC 
com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto 
volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-
lock, conector semimontado, transparente, graduado, linha 
radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifio 
Murphy, estéril, para intubacão oral e nasal, constando na 
embalagem os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 7,5 C/ BALÃO - de PVC com 
silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto 
volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-
lock, conector semimontado, transparente, graduado, linha 
radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifio 
Murphy, estéril, para intubacão oral e nasal, constando na 
embalagem os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 8,0 (COM BALÃO-CUFF) - de PVC 
com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto 
volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-
lock, conector semimontado, transparente, graduado, linha 
radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifio 
Murphy, estéril, para intubacão oral e nasal, constando na 
embalagem os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 8,5 (COM BALÃO) - de PVC com 
silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto 
volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-
lock, conector semimontado, transparente, graduado, linha 
radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifio 
Murphy, estéril, para intubacão oral e nasal, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e
Registro no MS.
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 9,0 (COM BALÃO) - de PVC com 
silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto 
volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-
lock, conector semimontado, transparente, graduado, linha 
radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifio 
Murphy, estéril, para intubacão oral e nasal, constando na 
embalagem os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, nr. de lote e Registro no MS.  

194 UNID. 230 R$ 3,33

195 UNID. 220 R$ 2,95

198 UNID. 420 R$ 2,95

199 UNID. 420 R$ 2,95

196 UNID. 310 R$ 2,95

197 UNID. 280 R$ 2,95

200 UNID. 380 R$ 3,72

SONDA FOLLEY CH 08 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - balão de 05 cc, 
confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com 
duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devera ser 
arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na 
mesma altura) , com fio guia,  com marca comercial, nr. do 
calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade.
ÓLEO DERMO PROTETOR
Descrição: Loção oleosa produzida a base de AGE (ácidos graxos 
essenciais), com vitamina A e E. Embalagem com 100ml, contendo 
dados do fabricante, data de fabricação e validade, registro na 
ANVISA/MS
SONDA FOLLEY CH 18 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (6,0MM) 30-50ML, balão 
de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, 
estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta 
devera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados 
opostos e na mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca 
comercial, nr. do calibre e capacidade do balão estampados em 
local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem 
os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.
SONDA FOLLEY CH 20 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (6,7MM) 30-50ML, balão 
de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, 
estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados
 opostos e na mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca 
comercial, nr. do calibre e capacidade do balão estampados em 
local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem 
os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.

203 UNID. 2.300 R$ 2,30

207 UNID. 330 R$ 2,85

202 UNID. 330 R$ 2,85

208 UNID. 410 R$ 2,37
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SONDA FOLLEY CH 22 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (7,3MM) 30-50ML, balão 
de 30-50cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, 
estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta 
devera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados 
opostos e na mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca 
comercial, nr. do calibre e capacidade do balão estampados em 
local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem 
os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 LONGA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e 
inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com 
conector universal com tampa.
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 LONGA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e 
inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com 
conector universal com tampa.
"SCALP N° 23 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 23G (SCALP) -Com 
agulha de bisel 
trifacetado com asas  leves e flexíveis dotadas de dispositivo de 
encaixe, garantindo firme empunhadura, 
perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível, 
transparente, conector luer-lok cônico e rígido, 
assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico 
macho e seringas ou dispositivos luer-lok, 
esterilizado a oxido de etileno, com dispositivo de segurança em 
atendimento a NR 32, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente 
os dados de identificação e procedência, 
fabricação, lote e esterilização e registro no MS."
SONDA FOLLEY CH 16 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (5,3MM) 30-50ML, balão 
de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, 
estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta 
devera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados 
opostos e na mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca 
comercial, nr. do calibre e capacidade do balão estampados em 
local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem 
os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.
SONDA FOLLEY CH 24 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (8,0MM) 30-50ML, balão 
de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, 
estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta 
devera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados 
opostos e na mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca 
comercial, nr. do calibre e capacidade do balão estampados em 
local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem 
os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.
TUBO DE SILICONE 203 PARA OXIGÊNIO
Descrição: Tubo confeccionado em silicone, para utilização em 
oxigênio, Ø interno 6mm, Ø externo 10 mm, dureza 50~70 shore A, 
transparente, não estéril, antialérgico, com alta flexibilidade e 
resistência mecânica, que suporte temperaturas de - 40 à + 240 
°C, embalagem com dados do fabricante, prazos de fabricação e 
validade, registro no MS/ANVISA.

214 UNID. 135 R$ 0,71

216 UNID. 170 R$ 0,73

209 UNID. 330 R$ 2,85

258 UNID. 90 R$ 2,94

264 METRO 1.050 R$ 9,60

252 UNID. 14.000 R$ 0,34

255 UNID. 90 R$ 2,44

UMIDIFICADOR C/ EXTENSÃO E MASCARA PARA OXIGÊNIO
Descrição: UMIDIFICADOR C/ EXTENSÃO E MASCARA PARA OXIGÊNIO, 
confeccionado  em polipropileno, Copo com capacidade de  250 ml,  
com indicação de nível máximo e mínimo Conexões de entrada, 
adaptável ao fluxômetro e saída, conforme norma ABNT, Pressão de 
trabalho: 3,5 kgf/cm2, embalagem com dados do fabricante, data de 
fabricação e validade
COLETOR PERFUROCORTANTE 03 LITROS. Descrição: material papelão, capacidade total 3 litros. Acessórios: alças rígidas, tampa com 
abertura específica para materiais pérfuro cortante, fechamento 
definitivo para descarte e aviso externo de material infectante 
com símbolo. Componentes adicionais: revestimento interno em 
polietileno, alta densidade, translúcido, resistente a 
perfurações e vazamentos, conforme a NR 32 do MT e alterações 
posteriores.
COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LITROS. Descrição: material papelão, 
capacidade total 13 litros. Acessórios: alças rígidas, tampa com 
abertura específica para materiais pérfuro cortante, fechamento 
definitivo para descarte e aviso externo de material infectante 
com símbolo. Componentes adicionais: revestimento interno em 
polietileno, alta densidade, translúcido, resistente a 
perfurações e vazamentos, conforme a NR 32 do MT e alterações 
posteriores.
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS
Descrição: Saco para lixo hospitalar branco Leitoso, reforçado, espessura mínima micra 10 produzido em polietileno de alta densidade, dimensões mínimas
70cm x 100cm, , capacidade mínima para 100 litros e 20 kg, embalagem com 10 unidades, contendo dados do produto e do fabricante
SACO PARA LIXO HOSPITALAR - Branco Leitoso, reforçado, espessura 
mínima micra 10 produzido em polietileno de alta densidade, 
dimensões mínimas 60cm x 80cm, capacidade mínima para 50 litros e 
10 kg, embalagem com 10 unidades, contendo dados do produto e do 
fabricante.

352 UNID. 7.650 R$ 2,75

353 PACOTE 10.672 R$ 3,60

268 UNID. 810 R$ 15,36

351 UNID. 2.720 R$ 1,60

355 PACOTE 8.430 R$ 2,30
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SACO PARA LIXO HOSPITALAR - Branco Leitoso, reforçado, espessura 
mínima micra 6,   produzido em polietileno de alta densidade, 
dimensões mínimas 50cm x 65cm, capacidade mínima para 30 litros e 
6 kg, embalagem com 10 unidades, contendo dados do produto e do 
fabricante.
HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO. Hastes de polipropileno 
revestidas de algodão hidrófilo com tratamento antimofo. Caixa 
com 150 unidades.
VASELINA LÍQUIDA - Frasco contendo 1000ml, embalagem individual 
constando os dados de identificação, procedência, nr. do lote, 
data de fabricação e validade.

Valor
Unitário

1 ALCOOL 70% EM GEL - Glicerinado, frasco com 100ml FRASCO 3.485 R$ 2,40
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50CM X 70CM. .Descrição Fabricado em 
polietileno. Espessura mínima de 12 micras. Dimensão: 50cm x 
70cm. Embalagem com 01 kg.
Álcool Etílico 70%%, 1000ml, acondicionado em embalagem,original do 
fabricante, com o nome do responsável 
técnico, o lote, data de fabricação e validade estampada na 
embalagem.
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO (92,8º INPM) - uso doméstico, envasado 
em embalagem plástica de1 litro, devendo constar no rotulo os 
dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e 
validade, CGC e registro no órgão regulador.

28 ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO COM 250 G. ROLO 3.688 R$ 5,40
CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO COM CONEXÃO PARA 
OXIGÊNIO ADULTO. Composição: corpo e copo em material 
inquebrável; máscara; injetor de polipropileno; conexões de extensão (cor verde) adaptáveis em qualquer sistema propulsor de 
ar comprimido; máscara com válvulas de escape; extensão em tubo 
de PVC maleável, atóxico com o mínimo de 1,3m de comprimento.
EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. Equipo para soro com injetor 
lateral, estéril, com camara gotejadora em macrogotas tubo em 
PVC, atóxico, adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça 
rolete, embalado individualmente em saco plástico, obedecendo as 
normas da ANVISA.
ESPARADRAPO MICROPORE 25mm X 10m. Descrição: Fita adesiva com 
microporosidades e hipoalergênica, ideal para peles sensíveis. 
Aplicações gerais em pós-cirúrgico, uso prolongado, ferimentos 
grandes, fixação de cateteres, sondas e drenos.
Fita adesiva para autoclave, em papel crepado, contendo em um dos 
lados listras impressas com tinta especial na cor branca, que em 
contato com a temperatura empregada na esterilização em autoclave 
muda de cor, tornando-se pretas, comprovando que o material foi 
submetido ao processo de esterilização, medindo 19mm de largura x 
30 metros de comprimento x 0,18mm de espessura, embaladas 
individualmente em saco plástico contendo os dados de 
identificação
GEL - para ultrassonografia, uso interno e externo, incolor, 
inodoro, não gorduroso, umectante, solúvel em água e pH neutro, 
para uso como meio de contato para transmissão ultrassônica, 
ecografos e dopplers. Frasco com 300gr.
"TUBO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML TAMPA ROXA
DESCRIÇÃO: TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML ROXA 
Descrição: Tubo a vácuo para 
coleta de sangue confeccionado em acrílico e adição de EDTA com 
capacidade de aspição de até 8~10ml . 
Tampa de vedação na cor roxa/lilás. Caixa com 100 unidades.

386 CAIXA 6.050 R$ 2,76

392 FRASCO 35 R$ 19,66

372 PACOTE 9.175 R$ 1,70

23 LITRO 12.132 R$ 3,99

25 UNID. 4.840 R$ 5,60

CIRUMED COMÉRCIO LTDA

Item Especificação Unidade Quantidade

5 PACOTE 830 R$ 22,00

81 UNID. 5.150 R$ 1,70

87 UNID. 5.575 R$ 3,70

66 KIT 1.850 R$ 9,72

74 UNID. 159.750 R$ 0,69

93 BISNAGA 2.450 R$ 3,00

97 CAIXA 675 R$ 50,00

131 LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho M, em látex natural, ambidestras, hipoalergênicas, caixa com 100 luvas. Com Inscrição no Ministério
da Saúde. CAIXA 25.589 R$ 12,40

LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho P, em látex natural, 
ambidestras, hipoalergênicas, caixa com 100 luvas. Com Inscrição 
no Ministério da Saúde.
FIO CATEGUTE CROMADO Nº 2 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,5CM
Descrição: FIO CATGUT CROMADO 2-0, MEDINDO 70~80CM, COM AGULHA 
1/2 DE CIRC. POR 2,5 CM. Absorvível, composto por proteína 
colágeno proveniente de fibra longitudinais de intestino delgado 
de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos, 
impregnado com sais de cromo ou tânico,  devidamente  
esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com 
facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da 
ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, embalagem 
secundária, contendo externamente dados de identificação do 
fabricante, bem como do produto com o nº de lote, data de 
fabricação e validade, tipo e data de esterilização, nº do 
registro no ministério da saúde.
FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 2 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,5 CM
Descrição: FIO CATGUT SIMPLES 2-0, MEDINDO 70~80CM, COM AGULHA 
1/2 DE CIRC. POR 2,5 CM. Absorvível, composto por proteína 
colágeno proveniente de fibra longitudinais de intestino delgado 
de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos,  
devidamente  esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre 
ou entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a 
Norma Técnica da ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, 
embalagem secundária, contendo externamente dados de 
identificação do fabricante, bem como do produto com o nº de 
lote, data de fabricação e validade, tipo e data de 
esterilização, nº do registro no ministério da saúde.

133 CAIXA 18.550 R$ 12,40

140 ENVELOPE 8.500 R$ 3,90

143 ENVELOPE 4.500 R$ 3,39
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FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 3 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM
Descrição: FIO CATGUT SIMPLES 3-0, MEDINDO 70~80CM, COM AGULHA 
1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM. absorvível, composto por proteína 
colágeno proveniente de fibra longitudinais de intestino delgado 
de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos,  
devidamente  esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre 
ou entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a 
Norma Técnica da ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, embalagem secundária, contendo externamente dados de 
identificação do fabricante, bem como do produto com o nº de 
lote, data de fabricação e validade, tipo e data de 
esterilização, nº do registro no ministério da saúde.
FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 4 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM
Descrição: FIO CATGUT SIMPLES 4-0, MEDINDO 70~80CM, COM AGULHA 
1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM. Absorvível, composto por proteína 
colágeno proveniente de fibra longitudinais de intestino delgado 
de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos,  
devidamente  esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre 
ou entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a 
Norma Técnica da ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, 
embalagem secundária, contendo externamente dados de 
identificação do fabricante, bem como do produto com o nº de 
lote, data de fabricação e validade, tipo e data de 
esterilização, nº do registro no ministério da saúde.
FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 5 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM
Descrição: FIO CATGUT SIMPLES 5-0, MEDINDO 70~80CM, COM AGULHA 
1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM. Absorvível, composto por proteína 
colágeno proveniente de fibra longitudinais de intestino delgado 
de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos,  
devidamente esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre 
ou entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a 
Norma Técnica da ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, 
embalagem secundária, contendo externamente dados de 
identificação do fabricante, bem como do produto com o nº de 
lote, data de fabricação e validade, tipo e data de 
esterilização, nº do registro no ministério da saúde.
FIO NYLON PARA SUTURA Nº 6 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~2,0 CM
Descrição: FIO NYLON PARA SUTURA Nº  6-0, MEDINDO 40~50CM, COM 
AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~ 2,0 CM. Não absorvível, produzido em 
material sintético, monofilamento,  devidamente  esterilizado, 
agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, o 
produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da ABNT - NBR 
13904/ embalados individualmente, embalagem secundária, contendo 
externamente dados de identificação do fabricante, bem como do 
produto com o nº de lote, data de fabricação e validade, tipo e 
data de esterilização, nº do registro no ministério da saúde
FITA DE URINA - Com 10 parâmetros, impressos na própria fita 
(Urobilinogeneo, Glicose, Cetona, Proteína, Bilirrubina, Ph, 
Densidade, Sangue, Nitrito e Leucócitos) caixa com 200 unidades.
PROTETOR SOLAR (FPS 50)
Descrição: Bloqueador solar com fator de proteção solar (FPS) 50 
com vitamina E, hipoalergênico, proteção 
contra raios UVA e UVB, não oleoso, embalagem com no mínimo de 
120ml, contendo dados do fabricante, data 
de fabricação e validade
PROTETOR SOLAR (FPS 50)
Descrição: Bloqueador solar com fator de proteção solar (FPS) 50 
com vitamina E, hipoalergênico, proteção 
contra raios UVA e UVB, não oleoso, embalagem com no mínimo de 
120ml, contendo dados do fabricante, data 
de fabricação e validade

145 ENVELOPE 4.300 R$ 3,90

146 UNID. 4.300 R$ 3,99

144 ENVELOPE 4.300 R$ 3,29

163 UNID. 8.036 R$ 12,00

164 UNID. 2.679 R$ 12,00

151 UNID. 9.000 R$ 1,30

152 CAIXA 200 R$ 58,00

Kit Papanicolau Descartável Estéril grau cirúrgico pequeno 
contendo: 
- 1 espéculo vaginal tamanho P 
- 2 luvas de E.V.A 
- 1 cheron,
- 1 espátula Ayres
- 1 escova cervical
- compressa de gaze,
- minipads de algodão
- bola de algodão
Embalado em kits, esterilizado, com identificação dos produtos, 
indicação de uso, data de fabricação, dados do fabricante 
estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade;
Kit Papanicolau Descartável Estéril grau cirúrgico pequeno 
contendo: 
- 1 espéculo vaginal tamanho P 
- 2 luvas de E.V.A 
- 1 cheron,
- 1 espátula Ayres
- 1 escova cervical
- compressa de gaze,
- minipads de algodão
- bola de algodão
Embalado em kits, esterilizado, com identificação dos produtos, 
indicação de uso, data de fabricação, dados do fabricante 
estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade;

172 KIT 41.250 R$ 3,50

173 KIT 13.750 R$ 3,50
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231 Pinça Cheron de 24 cm UNID. 370 R$ 39,54
232 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO INOX UNID. 900 R$ 10,00

PINÇA DENTE DE RATO, 14CM   - Confeccionado em Aço Inoxidável 
AISI-420, de acordo com padrões internacionais de qualidade e 
normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeito de 
fabricação, embalada individualmente, constando dados do 
fabricante e/ou importador, data de fabricação,  certificado de 
garantia e registro no ministério da saúde

234 PINÇA FOERSTER RETA - 16 CM UNID. 700 R$ 34,00
237 PINÇA KOCHER, PEQUENA, CURVA, 16CM UNID. 700 R$ 29,00
238 PINÇA KOCHER, PEQUENA, RETA, 16CM UNID. 700 R$ 28,00
239 Pinça Mosquito curva de 12 cm UNID. 700 R$ 19,00
240 Pinça Mosquito reta de 12 cm UNID. 700 R$ 19,00

PINÇA THOMAS GAYLOR DE 24 CM para biópsia do colo uterino 
confeccionado em aço inox AISI 420.
"SERINGA DESC. S/AG. 5 ML C/ DISP. DE SEGURANÇA
 – confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxica, 
com graduação externa milimetrada, bico simples tipo Luer Lock, 
êmbolo com trava, pistão de borracha 
atóxica siliconizada, com dispositivo de segurança em atendimento 
a NR 32. Embaladas individualmente em 
papel grau cirúrgico constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS."

273 ASPIRADOR MANUAL TIPO RES-Q-VAC UNID. 4 R$ 470,00
312 TESOURA ÍRIS 11,5 CM CURVA UNID. 600 R$ 15,00
314 TESOURA METZEMBAUM 14 CM CURVA UNID. 600 R$ 28,00
315 TESOURA METZEMBAUM 15 CM RETA UNID. 600 R$ 28,00

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML CINZA Descrição:  
Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com 
capacidade de 4 ML e adição de Fluoreto de Sódio/EDTA. Tampa de 
vedação cor cinza. Caixa com 100 unidades.

319 TUDO À VÁCUO TAMPA AZUL CITRATO COM 100 CAIXA 190 R$ 46,00
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3 ML - confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxica, 
com graduação externa milimetrada, bico simples tipo Luer Lock, 
êmbolo com trava, pistão de borracha 
atóxica siliconizada, com dispositivo de segurança em atendimento 
a NR 32. Embaladas individualmente em 
papel grau cirúrgico constando externamente os dados de 
identificação e procedência, fabricação/validade, 
lote e esterilização e registro no MS”.
TERMÔMETRO COM CABO EXTENSOR 700 MM Termômetro para vacinas com 
cabo flexível, em base plástica, escala externa, capilar 
transparente, cabo de aproximadamente 700 mm e enchimento a 
líquido vermelho
DETERGENTE ENZIMÁTICO - galão com 5000ml, indicado para auxilio 
de limpeza de artigos cirúrgicos em geral, endoscópios e 
instrumentos microtubulares. Suas 3 enzimas(amilase, lípase e 
protease) garantem a remoção completa de impurezas dos 
instrumentais, alem da formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em maquinas automáticas.
TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO 5 ML.
Descrição:  
Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico sem adição 
de reagentes com capacidade de 5 ML. Tampa de vedação na cor 
vermelha. Caixa com 100 unidades.

381 ESCOVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL - pacote com 100 unidades. PACOTE 1.610 R$ 14,49

233 UNID. 370 R$ 10,50

242 UNID. 60 R$ 225,00

345 UNID. 104.000 R$ 0,29

357 UNID. 461 R$ 91,00

254 UNID. 39.000 R$ 0,42

318 CAIXA 110 R$ 49,00

365 GALÃO 911 R$ 94,00

375 CAIXA 2213 R$ 34,90

FIO NYLON PARA SUTURA Nº 3 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~2,0 CM
Descrição: FIO NYLON PARA SUTURA Nº 3-0, MEDINDO 40~50CM, COM 
AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~ 2,0 CM. Não absorvível, produzido em 
material sintético, monofilamento,  devidamente  esterilizado, 
agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, o 
produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da ABNT - NBR 
13904/ embalados individualmente, embalagem secundária, contendo 
externamente dados de identificação do fabricante, bem como do 
produto com o nº de lote, data de fabricação e validade, tipo e 
data de esterilização, nº do registro no ministério da saúde.
FIO NYLON PARA SUTURA Nº 4 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~2,0 CM
Descrição: FIO NYLON PARA SUTURA Nº 4-0, MEDINDO 40~50CM, COM 
AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~ 2,0 CM. Não absorvível, produzido em 
material sintético, monofilamento,  devidamente  esterilizado, 
agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, o 
produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da ABNT - NBR 
13904/ embalados individualmente, embalagem secundária, contendo 
externamente dados de identificação do fabricante, bem como do 
produto com o nº de lote, data de fabricação e validade, tipo e 
data de esterilização, nº do registro no ministério da saúde
FIO NYLON PARA SUTURA Nº 5 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~2,0 CM
Descrição: FIO NYLON PARA SUTURA Nº 5-0, MEDINDO 40~50CM, COM 
AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~ 2,0 CM. Não absorvível, produzido em 
material sintético, monofilamento,  devidamente  esterilizado, 
agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, o 
produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da ABNT - NBR 
13904/ embalados individualmente, embalagem secundária, contendo 
externamente dados de identificação do fabricante, bem como do 
produto com o nº de lote, data de fabricação e validade, tipo e 
data de esterilização, nº do registro no ministério da saúde

383 ENVELOPE 22.600 R$ 1,30

384 ENVELOPE 21.600 R$ 1,30

385 ENVELOPE 23.000 R$ 1,50
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ADAPTADOR DESCARTÁVEL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO confeccionado 
em polipropileno, compatível com agulhas de coleta múltipla, não 
estéril, embalagem com 100 unidades.
Agulha descartável para coleta múltipla de sangue à vácuo, 
medindo 25 x 7, canhão de cor verde, com bisel trifacetado, 
siliconizado e esterilizado à óxido de etileno.
CAMPO CIRÚRGICO 40X40 CM DESCARTÁVEL COM FENESTRA - Descrição: 
Campo Cirúrgico 40x40cm, descartável, com fenestra, confeccionado 
em tecido não tecido (TNT), não estéril, atóxico, não inflamável, 
cor branco, textura firme, antialérgico, composto polipropileno, 
gramatura mínima 30g/m², embalagem com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante.
CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50 X 50 CM COM FENESTRA - Descrição: 
Campo Cirúrgico 50x50cm, descartável, com fenestra central (Ø 
máximo de 10 cm), confeccionado em não tecido (polipropileno),  
estéril, atóxico, hipoalergênico, cor branco ou azul, textura 
firme, gramatura mínima 30g/m², embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. Data de fabricação 
e validade.

399 CURATIVO ESTÉRIL PÓS-COLETA DE SANGUE/PUNÇÕES. Formato redondo de aprox. 25 mm de diâmetro, estéril. Embalagem com 500 unidades. PACOTE 700 R$ 11,00

Valor
Unitário

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10 ML - confeccionada em 
polipropileno 
transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico 
simples tipo Luer Lock, êmbolo com trava, 
pistão de borracha atóxica siliconizada, com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico constando externamente os dados de identificação e procedência,
fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS."
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 1 ML: Descrição: confeccionada em 
polipropileno transparente, 
atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo 
Luer, êmbolo com trava, pistão de borracha 
atóxica siliconizada. Agulha constituída em aço de formato 
cilíndrico, reta, oca, com bizel trifacetado e afiado 
com tamanho de 13x 4,5 mm. Embaladas individualmente em papel 
grau cirúrgico constando externamente os 
dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote 
e esterilização e registro no MS.
LANCETA ESTÉRIL PARA SANGUE (TESTE PEZINHO) - Descrição: Lanceta 
estéril, para teste do pezinho, com bisel trifacetado retrátil 
(dispositivo de segurança total da agulha conforme NR 32 e 
Portaria 939/2008 do MTE), embalagem com identificação do 
produto, fabricante, data de fabricação, validade, nº do lote e 
registro no Ministério da Saúde.
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10 ML: Descrição: confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa 
milimetrada, bico simples tipo Luer Lok, êmbolo com trava, pistão 
de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em 
papel grau cirúrgico constando externamente os dados de 
identificação e procedência, fabricação/validade, lote e 
esterilização e registro no MS.
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10 ML: Descrição: confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa 
milimetrada, bico simples tipo Luer Lok, êmbolo com trava, pistão 
de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em 
papel grau cirúrgico constando externamente os dados de 
identificação e procedência, fabricação/validade, lote e 
esterilização e registro no MS.

395 UNID. 40.000 R$ 0,33

397 UNID. 3.200 R$ 2,25

394 CAIXA 400 R$ 15,00

9 UNID. 141.500 R$ 0,35

174 UNID. 352.200 R$ 0,15

398 UNID. 1.900 R$ 2,90

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

Item Especificação Unidade Quantidade

179 UNID. 129.375 R$ 0,19

175 UNID. 240.000 R$ 0,19

178 UNID. 388.125 R$ 0,19

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 20 ML: Descrição: confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa 
milimetrada, bico simples tipo Luer, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em papel 
grau cirúrgico constando externamente os dados de identificação 
e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e 
registro no MS.
TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML VERMELHO Descrição: 
Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com 
capacidade de 10 ML e adição de ativador de coágulo. Tampa de 
vedação na cor vermelha. Caixa com 100 unidades.
TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 10 ML VERMELHO: 
Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico sem adição 
de reagentes com capacidade de 10 ML. Tampa de vedação na cor 
vermelha. Caixa com 100 unidades.
TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 10 ML VERMELHO: 
Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico sem adição 
de reagentes com capacidade de 10 ML. Tampa de vedação na cor 
vermelha. Caixa com 100 unidades.
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 20 ML - confeccionada em 
polipropileno 
transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico 
simples tipo Luer Lock, êmbolo com trava, 
pistão de borracha atóxica siliconizada, com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32. Embaladas 
individualmente em papel grau cirúrgico constando externamente os 
dados de identificasção e procedência, 
fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS.

180 UNID. 189.000 R$ 0,30

263 CAIXA 1.595 R$ 39,00

373 UNID. 79.500 R$ 0,59

256 UNID. 1.395 R$ 56,50

262 CAIXA 4.785 R$ 39,00
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 EXTRATOS

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Decreto Municipal nº 368, de 20 de julho de 2009, Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 331, de 03 de julho de 2017 e alterações, aplicando-se ainda, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e alterações, e, ainda, as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de 

Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, Contrato ou documento equivalente.
PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
DATA DE ASSINATURA: 14 de Agosto de 2018.
Secretaria Municipal de Fazenda.

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML ROXA Descrição: Tubo 
a vácuo para 
coleta de sangue confeccionado em acrílico  e adição de EDTA com 
capacidade de aspição de até 4~5ml . 
Tampa de vedação na cor roxa/lilás. Caixa com 100 unidades.
PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100MTS - para autoclave a vapor e 
ETO, sem pin-holes e de porosidade controlada, com indicadores 
químicos para vapor e ETO que mudam de cor diferenciando os 
produtos já processados. Outra face com filme termoplástico 
bilaminado de polietileno e polipropileno, colorido para 
facilitar a visualização da selagem.
PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100MTS - para autoclave a vapor e 
ETO, sem pin-holes e de porosidade controlada, com indicadores 
químicos para vapor e ETO que mudam de cor diferenciando os 
produtos já processados. Outra face com filme termoplástico propileno, colorido para 
facilitar a visualização da selagem.
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM X 100 MTS para autoclave a vapor e eto, 
sem pin-holes e de porosidade controlada, com indicadores 
químicos para vapor e eto que mudam de cor diferenciando os 
produtos já processados. Outra face com filme termoplástico bilaminado de polietileno e polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem.
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM X 100 MTS para autoclave a vapor e eto, 
sem pin-holes e de porosidade controlada, com indicadores 
químicos para vapor e eto que mudam de cor diferenciando os 
produtos já processados. Outra face com filme termoplástico 
bilaminado de polietileno e polipropileno, colorido para 
facilitar a visualização da selagem.
TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 5 ML AM/DOU . Descrição; 
Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com 
capacidade para 5 ML com adição de ativador de coágulo e com gel 
separador. Possui tampa de vedamento na cor amarela/dourada. 
Caixa com 100 unidades
TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 5 ML AM/DOU . Descrição; 
Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com 
capacidade para 5 ML com adição de ativador de coágulo e com gel 
separador. Possui tampa de vedamento na cor amarela/dourada. 
Caixa com 100 unidades

389 ROLO 527 R$ 54,80

390 ROLO 1.579 R$ 104,00

374 CAIXA 1.160 R$ 35,00

388 ROLO 1.579 R$ 54,80

414 UNID. 2.125 R$ 48,00

391 ROLO 527 R$ 104,00

413 UNID. 6.375 R$ 48,00

 FUNDAÇÕES / RESULTADO DE LICITAÇÃO - FUNSAUD

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2018 - PROCESSO DE LICITAÇÃO nº 

064/2018

A FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS-FUNSAUD, por 

intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, comunica aos interessados o resulta-

do da Licitação abaixo, tipo Menor Preço Por Item, nos termos da Lei Federal nº 

10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal  nº  8.666/93  de 21/06/93 e demais 

alterações em vigor.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMEN-

TO DE Materiais, Bens Descartáveis e Utensílios Domésticos DESTINADOS AO 

USO INTERNO NAS UNIDADES PERTECENTES À FUNSAUD, para consumo 

pelo período de aproximadamente de 12 (doze) meses, com as características míni-

mas e condições de acordo com o Termo de Referências, nos autos, especificações, 

condições e demais anexos e termos afins contidos no Processo Licitatório.

Consoantes normas disciplinadoras da licitação, na melhor forma processual, o 

Pregoeiro conforme ata do certame em referência julgou as propostas e concluiu o 

processo de adjudicação como segue:

Por conseguinte, não tendo havido tempestivamente interposição de recursos ad-
ministrativos, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, aos interessados fica os autos 
com vista franqueada junto ao Setor Administrativo da FUNSAUD, na Rua Hilda 
Bergo Duarte, 1440 – Dourados-MS, no horário 07h00min às 11h00 e das 13h00min 
às 17h00. Por conseguinte, obedecendo aos trâmites legais, o processo será subme-
tido à autoridade superior da FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOU-

RADOS-FUNSAUD. Para providências legais cabíveis.  

Dourados – MS, 10 de Agosto de 2018.

Tiago Estefano Xavier Ribeiro 

Pregoeiro - Portaria nº 023/2018

1, 16, 17, 20, 22, 23, 31, 32, 34, 
37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 
48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 
63, 66 e 67

ADJUDICADO MALLONE COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA - ME

R$ 53.870,32

6, 9, 7, 10, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 18, 
21, 27, 28, 33 e 52

ADJUDICADO POTENCIAL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP

R$ 319.564,40

24, 25, 2, 11, 12, 19, 26, 29, 30, 
36, 38 e 51

ADJUDICADO
EFICAZ LOGISTICA COMERCIO 
D EPRODUTOS DE LIMPEZA E 
DESCARTÁVEIS EIRELI

R$ 236.982,00

8, 35, 46, 53, 58, 60, 61, 64 e 65 FRACASSADO - -

VALOR TOTAL DO 
LOTE (R$) ESTIMADOITENS SITUAÇÃO 

DOS ITENS EMPRESA VENCEDORA
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PORTARIA Nº. 167 de 14 de agosto de 2018

A Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, 
considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, “b” e art. 21, XI do Regimento Interno 
de 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, conf. Art. 126 do Es-
tatuto do Servidor Público Municipal, a partir de 03 de setembro de 2018, aos se-
guintes servidores:

DANIELA WEILER WAGNER HALL
PRESIDENTE

PORTARIA Nº. 168 de 14 de agosto de 2018

A Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, 
considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, “b” e art. 21, XI do Regimento Interno 
de 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, conf. Art. 126 do Es-
tatuto do Servidor Público Municipal, a partir de 10 de setembro de 2018, aos se-
guintes servidores:

Servidor (a)                  Período Aquisitivo Lotação
Fabiana Baggio Cassel  03/01/2017-2018 Gabinete Ver. Alan Guedes
Jose da Silva Neto  03/07/2017-2018 Gabinete Ver. Silas Zanata
Augusto Wilson Dalla  03/01/2017-2018 Direção Geral 
Jose Laerte Prietto Junior  09/01/2017-2018 Direção Geral 

DANIELA WEILER WAGNER HALL
PRESIDENTE

PORTARIA Nº. 169, de 14 de julho de 2018.

A Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, 
considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, “b” e art. 21, XI do Regimento Interno 
de 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, conf. Art. 126 do Esta-
tuto do Servidor Público Municipal, à servidora LUCY VANDA PALÁCIO ALVES 
MARQUES, Contadora (ADM VII-3) do Quadro de Provimento Efetivo desta Casa 
de Leis, referente ao período aquisitivo de 01/03/2017-2018, a partir de 04/09/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANIELA WEILER WAGNER HALL
PRESIDENTE

PORTARIA Nº. 170 de 14 de agosto de 2018

A Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, 
considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, “b” e art. 21, XI do Regimento Interno 
de 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, conf. Art. 126 do Es-
tatuto do Servidor Público Municipal, a partir de 07 de setembro de 2018, aos se-
guintes servidores:

Servidor (a)                 Período Aquisitivo Lotação
Fabricio Marques Galhardo  01/01/2017-2018 Gabinete Ver. Alan Guedes

DANIELA WEILER WAGNER HALL
PRESIDENTE

PORTARIA Nº. 171 de 14 de agosto de 2018

A Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, 
considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, “b” e art. 21, XI do Regimento Interno 
de 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, conf. Art. 126 do Es-
tatuto do Servidor Público Municipal, a partir de 20 de setembro de 2018, aos se-
guintes servidores:

Servidor (a)                 Período Aquisitivo Lotação
Donizete Alves da Silva  03/01/2017-2018 Direção Geral 

DANIELA WEILER WAGNER HALL
PRESIDENTE

PORTARIA Nº.172 de 14 de agosto de 2018

A Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, 
considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, “b” e art. 21, XI do Regimento Interno 
de 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares, conf. Art. 126 §2° 
do Estatuto do Servidor Público Municipal, a partir de 17 de setembro de 2018, ao 
seguinte servidor:

Servidor (a)                      Período Aquisitivo  Lotação
Wellington Mauricio de Morais   17/03/2017-2018    Gabinete Vereador Elias Ishy

DANIELA WEILER WAGNER HALL
PRESIDENTE

PORTARIA Nº.173 de 14 de agosto de 2018

A Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, 
considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, “b” e art. 21, XI do Regimento Interno 
de 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares, conf. Art. 126 §2° 
do Estatuto do Servidor Público Municipal, a partir de 10 de setembro de 2018, ao 
seguinte servidor:

Servidor (a)        Período Aquisitivo        Lotação
Natal Gabriel Ortega      05/05/2017-2018          Gabinete Vereador Elias Ishy

DANIELA WEILER WAGNER HALL
PRESIDENTE

PODER LEGISLATIVO
 PORTARIAS LEGISLATIVAS

Servidor (a) Período Aquisitivo Lotação

João Batista Borges 09/01/2017-2018 Gabinete Vereador Alan Guedes 

Moacir Stroppa 02/02/2017-2018 Gabinete Vereador Bebeto 

Eliani Mulato de Souza 01/08/2017-2018 Gabinete Vereador Pedro Pepa 

Sonia Balbino 01/08/2017-2018 Gabinete Vereador Idenor Machado 

Jose Neres de Araújo Irmãos 04/05/2017-2018 Gabinete Vereador Madson Valente 

Christiana Aguilar Vieira 04/07/2017-2018 Gabinete Vereadora Daniela Weiler Wagnet Hall 
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ANGELA MARIA DA SILVA NEVES – MEI, torna público que requereu do 

Instituto de Meio Ambiente de Dourados (MS) – IMAM, a Autorização Ambiental 
– AA, para a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS E BRINQUE-
DOS, localizada na Rua/Av. ROSEMIRO RODRIGUES VIEIRA Nº 255, - Bairro: 
PARQUE DAS NAÇÕES II, no município de Dourados (MS). Não foi determinado 
Estudo de Impacto Ambiental.

CLAUDIONOR LOPES – MEI, torna público que requereu do Instituto de Meio 
Ambiente de Dourados (MS) – IMAM, a Autorização Ambiental – AA, para a ati-
vidade de FABRICAÇÃO DE ESPECIARIAS E TEMPEROS CASEIROS, loca-
lizada na Rua GENI FERREIRA MILAN Nº 1640, - Bairro: BNH 3º PLANO, no 
município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental. 

Clineu Ribeiro Felix - 61358215120 torna Público que requereu do Instituto de 
Meio Ambiente de Dourados (MS) – IMAM, a Renovação de Autorização Ambien-
tal - RAA, para a atividade de comércio de produtos alimentícios, localizada na Rua 
Clóvis Cerzósimo de Souza, 5470  -  Bairro: Jardim Piratininga,  no município de 
Dourados (MS). 

DOURADOS MEDICAL CENTER INCORPORADORA LTDA, torna Público 
que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados 
(MS), a Licença de Operação (LO) para a atividade de Construção de Prédio Co-

mercial, localizado na Avenida Presidente Vargas, Lote AB, Quadra 25, Vila Pro-
gresso, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto 
Ambiental.

EURO GARDEN RESIDENCIAL SPA & RESORT INCORPORADORA SPE 
LTDA, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – 
IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI), para 
a atividade de Construção civil de Residencial Multifamiliar, localizado na Avenida 
Presidente Vargas, Lote 1A, Quadra 18, Jardim Europa, no município de Dourados 
(MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Seara Alimentos LTDA, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambien-
te de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a AA – Autorização Ambiental, para 
atividade de ESCRITÓRIO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, lo-
calizada na BR. 163, Km 06 – Bairro Zona de Expansão Urbana, no município de 
Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Sidnei da Silva Nogueira 04184948197, torna público que requereu do Instituto 
de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença  Ambiental 
Simplificada, para atividade de Comércio de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)   lo-
calizada na  Rua Santa Luzia, s/n, Distrito de Vila Vargas, no município de Dourados 
(MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

 ATA - COMDAM

OUTROS ATOS
Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-

biente – COMDAM - realizada em 20 de Junho de 2018.

Ata nº 05/2018/COMDAM - Aos vinte de junho de dois mil e dezoito (20/06/2018), 
com início às oito horas e trinta e um minutos (08:30 h), na sala de reuniões do 
IMAM - Instituto de Meio Ambiente de Dourados-MS, localizado no complexo de 
Segurança Pública e Meio Ambiente Bernardino da Costa Bezerra, Avenida Joa-
quim Teixeira Alves, n° 3.770, Parque Arnulpho Fioravante, teve início a Reunião 
Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDAM, com 
a presença dos Conselheiros representantes das seguintes entidades: Presidente Ana 
Rose Vieira- Representante da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; Marcelo 
Tibúrcio Rezende - Representante Titular da Secretaria Municipal de Agricultura 
Familiar e Economia Solidária; Kallen Christiany Miranda Ferreira – Representan-
te Suplente da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Economia Solidária; 
Walkiria Rebeque C. Pansera – Representante Suplente da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos; Roseane Soares Ramos  - Representante da SEMAGRO/IMA-
SUL; Andréa Luciana Assumpção O. Deguti – Representante da Empresa Estadu-
al de Saneamento; Bianca Rafaella Fiori Tamporoski – Representante da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropeuária; Paulino Barroso Medina Júnior – Representante 
da Universidade Federal da Grande Dourados; Marcus Vinicius Galbetti – Repre-
sentante Titular da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul; Lucinete Regi-
na Colombo – Representante das Universidades Particulares – UNIGRAN;  Niuza 
Maria Duarte Leite – Representante Titular das Organizações Não Governamentais 
Ambientalistas (1) - Grupo Escoteiro Laranja Doce; Vítor Abrahão Cabral Bexi-
ga – Representante das Organizações Não Governamentais Ambientalistas (2); 
Thaís Avancini - Representante das Associações e Organizações Profissionais (1) 
– AEAD; João Bosco Sarubbi Mariano – Representante das Associações e Organi-
zações Profissionais (2) - AEAGRAN; Edson Ribeiro Garcia – Representante das 
Associações e Organizações  Profissionais (3) – AGB; Igor Daniel de Q. A. Freitas 
– Representante das Organizações Sindicais Patronais (1) - CDL. A Presidente do 
Conselho, Ana Rose Vieira, cumprimentou e em seguida foi realizada a leitura da  
Pauta de conhecimento de todos: I – Aprovação da Pauta e Ata da reunião anterior; 
II – Apresentação da decisão da Câmara Técnica referente ao corte da árvore da Rua 
Ponta Porã; III – Podas realizadas pela Energisa; IV - Expediente, posteriormente 
foi realizada a leitura da ata da reunião anterior sendo aprovada pelos conselheiros 
presentes na reunião com deliberações em relação a reunião do Fundo. Os conselhei-
ros do COMDAM destacaram que há necessidade de uma apresentação prévia para 
conhecimento de todos da pauta da reunião do Conselho Gestor do Fundo Municipal 
do Meio Ambiente, já que o representante deste Conselho responderá pelo COM-
DAM junto ao Conselho Gestor do FMMA. E caso não haja tempo hábil para a re-
ferida apresentação junto aos conselheiros que a pauta seja encaminhada via e-mail 
ou whatsapp. O conselheiro Bosco fez a leitura do parecer da Câmara Técnica sobre 
o corte da aroeira na rua Ponta Porã, após as constatações in loco recomenda-se pelo 
COMDAM a supressão da mesma para evitar riscos de acidentes. A presidente Ana 
Rose coloca que apesar de ter uma decisão conforme parecer na Câmara Técnica 
antes de efetuar o corte será realizada uma reunião com o presidente do IMAM, a 

presidente do COMDAM e o Promotor do Meio Ambiente. A presidente Ana Rose 
irá verificar se houve o tombamento desta árvore. Também foi discutida a situa-
ção da árvore (próximo da academia Ativa), Ana Rose vai verificar a situação na 
PGM e fazer o levantamento de todas as informações e procedimentos para realizar 
a supressão nestes casos. Na sequência Ana Rose informa sobre as podas drásticas 
efetuadas pela Energisa e o fato de deixarem resíduos de galhos dois a três dias nas 
calçadas. Ficou decidido que o COMDAM irá enviar ofício para o IMAM para que 
este encaminhe Notificação e Auto de Infração para empresa Energisa e também será 
remetido um ofício ao Ministério Público informando sobre a situação. O conse-
lheiro Paulino questiona se no Plano de Arborização tem regras para a poda e que o 
COMDAM estabeleça prazo para a finalização do Plano. O conselheiro Bosco colo-
ca que existe uma lei que trata sobre o corte de árvores e mesmo antiga está em vigor 
e que a Energisa poderá ser multada com respaldo nessa lei. Ana Rose faz a leitura 
da recomendação NF 01.2017.00010882-2 do Ministério Público Estadual e relata 
que um erro não justifica outro em relação ao processo n° 28.316/2017 de Gustavo 
Graciano Fonseca enviado pelo seu representante Sr. Ajurycaba Cortez de Lucena. 
Bosco aprova e acata o parecer do promotor e ainda relata que a prefeitura errou 
ao enviar a área para leilão. Em 2011 foi realizado o zoneamento sobre ampliação 
do perímetro urbano, COMDAM, CMDU, CMPD em reunião conjunta e na época 
não havia rua asfaltada, assim foi descaracterizada a área de fundo de vale próxima 
a esta que está sendo solicitada, e feita a drenagem, esta área próxima constava no 
parecer como antropizada, e foi descaracterizada, assim Ana Rose faz a leitura do 
Oficio do MP e os conselheiros votaram  desfavoráveis a descaracterização da área 
de fundo de vale,  conforme recomendações do MP em relação a distância de córre-
gos. Os conselheiros acataram as recomendações. Passando ao próximo assunto foi 
informado que está sendo construído na Embrapa um laboratório com recursos do 
Fundo Municipal do Meio Ambiente, Ministério Público do Trabalho, Ministério 
Público Federal e Ministério Público Estadual, a Conselheira Bianca explica que 
o laboratório a ser montado para a realização de análises referentes a existência de 
resíduos de pesticidas nas águas de rios da região, sendo que a obra está seguindo 
o calendário estabelecido, a previsão é que sejam feitas as análises de 60 tipos de 
agrotóxicos, sendo essas análises serão validadas por empresa certificada. Ana Rose 
solicita que o Dr. Rômulo da Embrapa venha até o COMDAM apresentar o projeto 
e posteriormente a conselheira Bianca irá agendar uma visita dos conselheiros ao lo-
cal. Paulino questiona se o COMDAM recebe informações sobre como estão sendo 
utilizados os Recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, Bosco sugere que 
seja apresentado o levantamento da aplicação dos mesmos.  Marcus Vinicius sugere 
um programa de educação ambiental com os recursos do Fundo. Ana Rose coloca 
que há a necessidade se realizar atividades em datas alusivas ao Meio Ambiente. Os 
conselheiros solicitam do setor de Educação Ambiental do IMAM quais as datas 
comemorativas onde o IMAM atua e as ações previstas ainda para este ano, para que 
o COMDAM possa participar, solicitam também o calendário da programação da 
Semana do Meio Ambiente. Nada mais havendo a relatar eu, Odinêz Alves Marques 
Garcia, Funcionária do IMAM, depois de lida e aprovada, lavrei a presente ata, que 
vai assinada por mim e pela presidente deste Conselho, na presença dos demais 
conselheiros. Dourados, 25 de Junho de 2018. 

 EDITAIS - LICENÇA AMBIENTAL


