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DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 1478 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.018

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no 
valor de R$ 1.260.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentá-
ria(s): 

1800 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
18.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
18.01.09.272.1242.076-319001-Aposentadorias E Reformas  

1.000.000,00
18.01.09.272.1242.076-319003-Pensões  230.000,00
18.01.09.272.1242.142-319001-Aposentadorias E Reformas  

30.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão uti-

lizados provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentá-
ria(s) recursos: 

1800 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
18.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
18.01.09.272.1241.112-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
18.01.09.272.1242.077-319003-Pensões 230.000,00
18.01.09.272.1242.142-319003-Pensões 30.000,00

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 17 DE DEZEMBRO DE 2.018

DÉLIA GODOY RAZUK
Prefeita Municipal

 RESOLUÇÕES

Resolução nº. Adc/12/2318/18/SEMAD
Elaine Terezinha Boschetti Trota, Secretária Municipal de Administração, no uso 

das 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:
Conceder progressão funcional ao servidor público municipal, ISAU DE OLIVEI-

RA, matrícula 114766049-1, Procurador de 2° Classe (PC-2) para o cargo/função 
de Procurador de 1° Classe (PC-3), nos termos do inciso III do Artigo 54 da Lei 
Complementar n° 309 de 29 de março de 2016, conforme requeridos no Processo 
Administrativo n° 3.134/2018, com efeitos a partir de 05/12/2018.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações ne-
cessárias.

Secretaria Municipal de Administração, aos vinte e um dias do mês de dezembro 
do ano de 2018.

Elaine Terezinha Boschetti Trota
Secretária Municipal de Administração.

RESOLUÇÃO Nº. 001 /2019/SEMAF

Dourados - MS, 09 de janeiro de 2019.

“MARCOS ROBERTO SOARES, Secretário Municipal de Agricultura Fami-
liar, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso II do artigo 55 da 
lei complementar 329 de 18 de abril de 2017, que regulamenta a estrutura organi-
zacional da Prefeitura Municipal de Dourados”.

R E S O L V E:

Artigo 1°- Aprovar o registro da empresa SANTA MADALENA COMERCIO DE 
CARNES EIRELI – ME (CASA DE CARNE BISTECÃO) junto ao SERVIÇO DE 
INSPEÇÃO MUNICIPAL DE DOURADOS – SIMD.

Artigo 2° - Aprovar o número de REGISTRO DA EMPRESA contida no artigo 1° 
com o número 050 (zero, cinquenta).

Artigo 3° - Aprovar as EMBALAGENS E RÓTULOS da empresa, junto ao Servi-
ço de Inspeção Municipal de Dourados – SIMD, dos seguintes produtos:
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Artigo 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Registre-se.
Cumpra-se.
Publique-se

MARCOS ROBERTO SOARES
Secretário Municipal de Agricultura Familiar 

RESOLUÇÃO/SEMED n.194 de 19 de Dezembro de 2018.

“Dispõe sobre Remoção de Servidor do Grupo de Apoio a Gestão Educacional, 
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 considerando o que dispõe o art. 28 
§3º inciso II da Lei Complementar nº 118, de 31 de dezembro de 2007.

R E S O L V E:

Art. 1º. Remover ex-officio (a) Servidor (a) Público (a) Municipal do Grupo de 
Apoio a Gestão Educacional, ELECI ALVES FURTADO, matrícula n. 114.764.408-
1, cargo Agente de Apoio Educacional, função Merendeira, da E.M. Weimar G. Tor-
res para Ceim Claudina da Silva teixeira, a partir de 02/01/2019. 

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. Fica determinado às Unidades de Ensino que façam as devidas observações 
na Folha de Frequência do mês de Janeiro/2019 a respeito do que dispõe a presente 
Resolução.  

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados/MS, 19 de Dezembro de 2018. 

Upiran Jorge Gonçalves da Silva
Secretário Municipal de Educação

 
                            

Resolução n. Rm/12/2319/18/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:

REMOVER o (a) Servidor (a) Público (a) Municipal ELIZETE FERREIRA GO-
MES DE SOUZA, matrícula funcional n. 114761323-3, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de Educador Físico, da Fundação de Esportes de Dourados (FUNED) 
para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), a partir de 07/01/2019.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos as-
sentamentos funcionais.

Secretaria Municipal de Administração, aos vinte e um (21) dias do mês de dezem-
bro do ano de dois mil e dezoito (2018).

Elaine Terezinha Boschetti Trota
Secretária Municipal de Administração 

   
RESOLUÇÃO Nº SD/01/003/19/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-

PRODUTO N°. REG. RÓTULO APRESENTAÇÃO

1 LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA 101/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de
seladora a vácuo, peso variável entre 0,500kg e 1,500kg
(pesado na presença do consumidor), com rótulo/etiqueta
colado externamente na embalagem. PRODUTO
CONGELADO.

2 LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA 
COM LEGUMES

102/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de
polietileno de baixa densidade; lacrado por meio de
seladora a vácuo; peso variável entre 0,500Kg e 1,500Kg
(pesado na presença do consumidor); com rótulo/etiqueta
colado externamente na embalagem. PRODUTO
CONGELADO. 

3 LINGUIÇA MISTA 103/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de
seladora a vácuo, peso variável entre 0,500kg e 1,500kg
(pesado na presença do consumidor), com rótulo/etiqueta
colado externamente na embalagem. PRODUTO
CONGELADO.

4 LINGUIÇA DE CARNE 
BOVINA TIPO MARACAJU

104/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de
seladora a vácuo, peso variável entre 0,500kg e 1,500kg
(pesado na presença do consumidor), com rótulo/etiqueta
colado externamente na embalagem. PRODUTO
CONGELADO.

5
LINGUIÇA DE CARNE 
BOVINA TIPO MARACAJU 
APIMENTADA

105/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de
seladora a vácuo, com peso variável entre 0,500kg e
1,500kg (pesado na presença do consumidor), com
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem.
PRODUTO CONGELADO.

6 LINGUIÇA MISTA 
APIMENTADA

106/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de 
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de 
seladora a vácuo, com peso variável entre 0,500kg e 
1,500kg (pesado na presença do consumidor), com 
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem. 
PRODUTO CONGELADO.

7
LINGUIÇA DE CARNE 
BOVINA COM QUEIJO E 
BACON

107/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de 
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de 
seladora a vácuo, com peso variável entre 0,500kg e 
1,500kg (pesado na presença do consumidor), com 
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem. 
PRODUTO CONGELADO.

8
LINGUIÇA DE CARNE 
BOVINA TIPO MARACAJU 
COM QUEIJO

108/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de 
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de 
seladora a vácuo, com peso variável entre 0,500kg e 
1,500kg (pesado na presença do consumidor), com 
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem. 
PRODUTO CONGELADO.

9 LINGUIÇA DE CARNE 
BOVINA – TIPO CUIABANA

109/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de 
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de 
seladora a vácuo, com peso variável entre 0,500kg e 
1,500kg (pesado na presença do consumidor), com 
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem. 
PRODUTO CONGELADO.

10

CARNE CONGELADA DE 
BOVINO SEM OSSO – 
CARNE TEMPERADA COM 
CONHAQUE (CORTES)

110/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de 
polietileno de baixa densidade; lacrado por meio de 
seladora a vácuo; peso variável entre 1,000Kg e 5,000Kg 
(pesado na presença do consumidor); com rótulo/etiqueta 
colado externamente na embalagem. PRODUTO 
CONGELADO. 

11

CARNE CONGELADA DE 
BOVINO SEM OSSO – 
CARNE TEMPERADA 
(CORTES)

111/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de 
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de 
seladora a vácuo, com peso variável entre 1,000kg e 
5,000kg (pesado na presença do consumidor), com 
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem. 
PRODUTO CONGELADO.

12

CARNE CONGELADA DE 
BOVINO SEM OSSO – 
CARNE TEMPERADA NA 
MOSTARDA (CORTES)

112/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de
seladora a vácuo, com peso variável entre 1,000kg e
5,000kg (pesado na presença do consumidor), com
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem.
PRODUTO CONGELADO.

13
CARNE CONGELADA DE 
BOVINO SEM OSSO – 
CARNE EM CUBOS

113/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de 
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de 
seladora a vácuo, com peso variável entre 1,000kg e 
10,000kg (pesado na presença do consumidor), com 
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem. 
PRODUTO CONGELADO.

14
CARNE CONGELADA DE 
BOVINO SEM OSSO – 
CARNE EM ISCAS

114/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de
seladora a vácuo, com peso variável entre 1,000kg e
10,000kg (pesado na presença do consumidor), com
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem.
PRODUTO CONGELADO.

15 CARNE BOVINA MOÍDA 
CONGELADA

115/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de 
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de 
seladora a vácuo, com peso variável entre 1,000kg e 
10,000kg (pesado na presença do consumidor), com 
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem. 
PRODUTO CONGELADO.

16
CARNE CONGELADA DE 
SUÍNO SEM OSSO – PERNIL 
SUÍNO EM CUBOS

116/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de 
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de 
seladora a vácuo, com peso variável entre 1,000kg e 
10,000kg (pesado na presença do consumidor), com 
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem. 
PRODUTO CONGELADO.

17

CARNE CONGELADA DE 
BOVINO SEM OSSO – 
CARNE TEMPERADA 
APIMENTADA TIPO 
MEXICANA

117/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de
seladora a vácuo, com peso variável entre 1,000kg e
5,000kg (pesado na presença do consumidor), com
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem.
PRODUTO CONGELADO.

18

CARNE CONGELADA DE 
BOVINO SEM OSSO – 
CARNE 
TEMPERADA/DESIDRATADA 
(NOME DO CORTE)

118/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de
seladora a vácuo, com peso variável entre 1,000kg e
5,000kg (pesado na presença do consumidor), com
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem.
PRODUTO CONGELADO.

19 ALMÔNDEGA MISTA DE 
CARNE BOVINA E SUÍNA

119/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de
seladora a vácuo, com peso variável entre 0,500kg e
1,000kg (pesado na presença do consumidor), com
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem.
PRODUTO CONGELADO.

20
CARNE BOVINA SALGADA 
DESSECADA - CHARQUE 120/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de 
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de 
seladora a vácuo, com peso variável entre 0,500kg e 
1,500kg (pesado na presença do consumidor), com 
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem. 
PRODUTO CONSERVADO EM TEMPERATURA 
AMBIENTE, PROTEGIDO DA LUZ SOLAR.

21 KAFTA – CARNE BOVINA E 
SUÍNA MOÍDA TEMPERADA

121/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de
seladora a vácuo, com peso variável entre 0,500kg e
1,000kg (pesado na presença do consumidor), com
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem.
PRODUTO CONGELADO

22 HAMBURGUER 122/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de
seladora a vácuo, com peso variável entre 0,500kg e
5,000kg (pesado na presença do consumidor), com
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem.
PRODUTO CONGELADO.

23 MEDALHÃO DE FILÉ DE 
FRANGO

123/2019/SIMD

Produto acondicionado em embalagem plástica flexível de
polietileno de baixa densidade, lacrado por meio de
seladora a vácuo, com peso variável entre 0,500kg e
5,000kg (pesado na presença do consumidor), com
rótulo/etiqueta colado externamente na embalagem.
PRODUTO CONGELADO.
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SANTE, constituída nos termos dos Decretos 088/2013 e 1.074/2018, a instauração 
de Processo Administrativo Disciplinar para apurar possível irregularidade adminis-
trativa cometidas pela servidora pública municipal MARIA AMABILI ALVES DE 
CASTRO, Profissional do Magistério Municipal, matrícula funcional 114762234-4, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos da CI. n.  1027/2018.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
 
Secretaria Municipal de Administração, ao oitavo (08) dias do mês de Janeiro (01) 

do ano de dois mil e dezenove (2019).

Elaine Terezinha Boschetti Trota 
Secretária Municipal de Administração

   
RESOLUÇÃO Nº SD/01/003/19/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 e 2.442/2016, a instauração 
de Sindicância Administrativa Disciplinar, para apurar possíveis irregularidades ad-
ministrativas ocorridas na Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, no 
âmbito da Casa da Acolhida, quanto ao falecimento do acolhido Sebastião Firmino 
da Silva,  nos termos da CI nº 004/2019/SEMAD/GAB.

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

Secretaria Municipal de Administração, aos novea (09) dias do mês de Janeiro (01) 
do ano de dois mil e dezenove (2019).

Elaine Terezinha Boschetti Trota 
Secretária de Administração

   
RESOLUÇÃO Nº SD/01/004/19/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 e 2.442/2016, a instauração 
de Sindicância Administrativa Disciplinar, para apurar possíveis irregularidades ad-
ministrativas ocorridas na Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, re-
ferente irregularidades encontradas no Contrato 023/2018/DL/PMD, com o Instituto 
de Educação, Desenvolvimento Humano e Institucional – IEDH, nos termos da CI 
nº 1.087/2018/SEMAD/GAB.

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

Secretaria Municipal de Administração, aos novea (09) dias do mês de Janeiro (01) 
do ano de dois mil e dezenove (2019).

Elaine Terezinha Boschetti Trota 
Secretária de Administração

RESOLUÇÃO N° 193/2018/CVP/SEMED

Republica-se por incorreção

“Dispõe sobre a concessão de Promoção por Merecimento aos Profissionais do 
Magistério e dá outras providencias.”

Upiran Jorge Gonçalves da Silva Secretário Municipal de Educação de Dourados, 
no uso de suas atribuições legais e com suporte nos Artigos 9º e 10º da Lei Comple-
mentar Nº 118 de 31 de dezembro de 2007, Plano de Cargos e Carreira e Remunera-
ção do Profissional do Magistério Municipal de Dourados-MS.

Resolve:

Art. 1º Conceder Promoção por Merecimento aos Profissionais do Magistério Pú-
blico Municipal, com efeito, a partir de 01 de JANEIRO de 2019, conforme o Anexo 
Único desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário e respeitadas às datas de início no anexo.

Dourados, 09 de janeiro de 2019.

Silvia Hiroko Sonoda Matsubara
Presidente da CVP

Upiran Jorge Gonçalves da Silva
Secretário Municipal de Educação

EDITAIS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ROÇADA E LIMPEZA DE TERRENOS 
BALDIOS 001/2019.

A Prefeitura Municipal de Dourados, através da Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos (SEMSUR), comunica aos proprietários de terrenos baldios localizados 
no perímetro urbano do município, incluindo todos os bairros existentes, para que 
obrigatoriamente, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de pu-
blicação deste Edital, providenciem a Roçada e Limpeza de seus terrenos. O não 
cumprimento do presente Edital no prazo estabelecido acarretará aos proprietários, 
além da multa, de acordo com a Lei Municipal nº 1067, de 28 de dezembro de 1979 

(Código de Posturas do Município) artigos 170 e 174, a execução dos serviços pela 
Prefeitura, cujo custo será cobrado do proprietário do terreno, acrescido de 10% 
(dez por cento), a título de administração e da multa aplicada em dobro, referente à 
reincidência pelo não cumprimento (roçada e limpeza) dentro do prazo estabelecido 
no presente Edital.

Dourados MS, 08 de Janeiro 2019.

Luiz Carlos Lopes                            Roberto P. da Silva  
Dep. de Fiscalização de Posturas      Secretário Municipal de Serviços Urbanos

MATRÍCULA NOME
85831-1 Adriana Medeiros de Oliveira F G

114760405-1 Adriana Rodrigues de Oliveira Miqueletti C D
501272-4 Aginaldo Rodrigues C D
86191-1 Ana Aurélia Saldivar Cristaldo de Barros F G

114762594-2 Andréia Penco Faria C D
114762727-1 Ariomar Soares Silva C D

16251-1 Celia da Silva Costa  F G
114761891-2 Champs Dolores Vargas Postaue Santos C D

50191-1 Clara Mariza de Oliveira F G
85661-1 Cleusa Barbosa de Lima F G

501995-4 Clovis Irala C D
85821-1 Elizabeth Pereira de Moraes Silva E F
78651-1 Elvira Rosa de Souza F G

114761165-2 Fernanda Silva Dourado C D
59921-2 Françuila Macedo Moreira de Paula C D
68111-1 Gessi de Lima G H

114762728-1 Karla Cristina Basso Azuma C D
501302-4 Lúcio Cáceres C D
85731-2 Luzia Maria da Silva Casturino F G
67981-1 Maria Gonçalves da Silva Matos E F
43291-1 Maria Helena dos Santos  F G
48331-1 Maria Ivone de Souza F G

114761326-2 Maria Lúcia Cardoso Martins B C
85871-1 Maria Lúcia Rubio Vieira F G
34961-1 Mariclei Przylepa G H
69581-4 Marli Aêdo Marques  C D

114760268-1 Reinaldo Antonio Valentim D E
114762743-1 Rejane  Martins Gomes da Silva C D

68011-1 Renata Schowantz G H
134721-1 Roseli Aparecida da Luz Gonçalves F G
501104-4 Sidnei Aparecido de Lima Santos C D

114761846-2 Silvia Mara Assunção Ferreira Barrichelo C D
500568-5 Valdelice Veron Caceres C D
501652-4 Vera Maria de Souza D E
502161-2 Walquiria Lucia Santos Costa  C D
86071-1 Yara Simone Cabeças E F

ANEXO ÚNICO: RESOLUÇÃO Nº 193/2018/CVP/SEMED
CLASSE
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PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 001/2017

O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departa-
mento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da Lei n° 8.666/93 
e ao art. 5°, VIII do Decreto Municipal n° 368/2009, torna público que não houve 
alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente Ata, confor-
me a seguir descrito:

 Amálgama em cápsula, sem fase gama 2, partículas esferoidais 
irregulares, teor Cu mínimo de 28%, 2 porções-regular. Cx. c/50 
cápsulas.

18  Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% com Adrenalina 1:100.000, 
tubetes de cristal. Cx. com 50 tubetes. R$ 58,00

 Anestésico Cloridrato de Mepivacaína 2% com adrenalina 1:100.000, 
tubetes de cristal. Cx. com 50 tubetes.
 Escova dental infantil, cerdas macias de nylon arredondadas, 
mínimo de 26 tufos de cerdas, cabo reto de 14 a 16 cm, cabeça 
pequena, personalizadas “SESAUP Dourados/MS”, embaladas 
individualmente em sacos plásticos.

2  Abridor de boca em aço inox Molt infantil R$ 157,50

 Abridor de boca em silicone. Embalagem com 2 unidades tamanhos P 

e G
 Amálgama em cápsula, sem fase gama 2, partículas esferoidais 
irregulares, teor Cu mínimo de 28%, 2 porções-regular. Cx. c/50 
cápsulas.  (COTA RESERVADA)

26  APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (ANGULADO) R$ 6,48
27  APLICADOR DE MTA EM AÇO INOX R$ 140,16
29  ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL- ADULTO R$ 4,90

 Avental de chumbo infantil com protetor de tireoide. Pb 
equivalência de 0,25 mm. Tamanho: 60x50cm

33  BROCA CIRÚRGICA CARBIDE BURS-701L R$ 4,92
34  BROCA CIRÚRGICA CARBIDE BURS-702L R$ 4,92
35  BROCA CIRÚRGICA CARBIDE BURS-703L R$ 4,92

36  BROCA CIRÚRGICA ZECRIA PARA OSSO - 28 MM, HASTE LONGA R$ 19,67

 Broca de aço esférica carbideburs para baixa rotação (contra-
ângulo) nº4
 Broca de aço esférica carbideburs para baixa rotação (contra-
ângulo) nº1
 Broca de aço esférica carbideburs para baixa rotação (contra-
ângulo) nº6

21 R$ 81,62

145 R$ 0,41

IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Item Especificação Valor 
Unitário

15 R$ 93,38

16 R$ 98,00

31 R$ 361,07

DENTAL OPEN – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – EPP

Item Especificação Valor 
Unitário

6 R$ 4,92

39 R$ 4,43

37 R$ 4,43

38 R$ 4,43

 Broca de aço esférica carbideburs para baixa rotação (contra-
ângulo)nº8
 Broca em aço inox diamantada, grana média, haste longa, 
extremidade esférica, nº 1014.
 Broca em aço inox diamantada, com grana média para alta 
rotação, extremidade cilíndrica plana nº 1090.
 Broca em aço inox diamantada, grana média, haste longa, 
extremidade esférica, nº 1016.
 Broca em aço inox diamantada, com grana média para alta 
rotação, extremidade cilíndrica plana nº 1092
 Broca em aço inox diamantada, com grana média para alta rotação, 
haste curta, extremidade cone invertido nº 1302
 Broca em aço inox diamantada, com grana média para alta
 rotação, extremidade tronco cônica arredondada, nº 2136
 Broca em aço inox diamantada, com grana média para alta 
rotação, extremidade especial, nº 2137
 Broca em aço inox diamantada, grana média, para alta rotação, 
extremidade cone invertida, nº 1035
 Broca em aço inox diamantada, grana média, para alta rotação, 
extremidade cone invertida, nº 1153
 Broca em aço inox diamantada, com grana média para alta rotação, 
haste curta, extremidade cone invertido nº 1312
 Broca em aço inox diamantada, para alta rotação, grana média, 
extremidade chama, nº 3118
 Broca em aço inox diamantada, para alta rotação, grana ultra 
fina, para acabamento, extremidade chama, nº 3118FF
 Broca em aço inox diamantada, para alta rotação, grana ultra 
fina, para acabamento, extremidade chama, nº 3168FF
 Broca em aço inox diamantada, grana média, extremidade esférica, 
nº 1012

40 R$ 4,43

43 R$ 1,80

44 R$ 1,80

41 R$ 1,80

42 R$ 1,80

47 R$ 1,80

48 R$ 1,80

45 R$ 1,80

46 R$ 1,80

51 R$ 1,80

52 R$ 1,80

49 R$ 1,80

50 R$ 1,80

53 R$ 1,80

54 R$ 1,80

 Broca em aço inox diamantada, grana média, extremidade esférica, 
nº 1015
 Broca em aço inox diamantada, com grana média para alta 
rotação, extremidade cônica dupla nº 1047
 Broca em aço inox diamantada, com grana média para alta 
rotação, extremidade cilíndrica plana nº 1094
 Broca em aço inox diamantada, com granulação média para alta 
rotação, haste curta, extremidade cilíndrica nº 1343
 Broca em aço inox diamantada, para alta rotação, grana média, 
extremidade chama, haste longa nº 3118
 Broca em aço inox diamantada, com grana média para alta rotação, 
extremidade tronco cônica arredondada, nº 4138
 Broca em aço inox, diamantada, com granulação média para alta 
rotação, haste curta, extremidade tronco-cônica, nº 1332
 Broca em aço inox, diamantada, com granulação média para alta 
rotação, haste curta, extremidade cilíndrica, nº 1342
 Broca em aço inox, diamantada, com granulação média para alta 
rotação, haste curta, extremidade tronco-cônica topo plano, nº 

4072
 Broca em aço inox, diamantada, com granulação média para alta 
rotação, haste curta, extremidade roda, nº 1320
 BROCA EM AÇO INOX, DIAMANTADA, Nº 3083, diamantada, com 
granulação média para alta rotação, extremidade tronco-cônica, 
ponta inativa nº 3083
 Broca em aço inox, diamantada, para alta rotação, grana 
ultrafina, para acabamento, extremidade cônica topo em chama, 
nº 1112FF
 Broca em aço inox, diamantada, para alta rotação, extremidade 
cônica topo em chama, nº 3195
 Broca em aço inox, diamantada, para alta rotação, grana 
ultrafina, para acabamento, extremidade cônica topo em chama, 
nº 3195FF
 Broca em carboneto de tungstênio corte cruzado, usada para peça 
de mão, em forma tronco-cônica.
 Broca em carboneto de tungstênio, corte cruzado, usada para peça 
de mão, em forma pêra.
 Broca laminada em aço carbono para acabamento de amálgama. Kit 
com 6 brocas sortidas.

80  Broca LN(longNeck) CA 28 mm, caixa c/ 06 unidades R$ 125,10
82  BRUNIDOR PARA AMÁLGAMA Nº3 R$ 6,48
84  CABO PARA ESPELHO Nº 5 R$ 3,38
85  CALCADOR DE PAIVA. JOGO COM Nº 1,2,3 E 4. R$ 26,61
86  CERA ROSA Nº7. CX. C/ 18 LÂMINAS R$ 10,84

 Cimento cirúrgico sem eugenol apresentado sob a forma de duas 
pastas. Composição: base (óleo vegetal, óxido de zinco, óleo 
mineral, óxido de magnésio) e catalizador (etanol, metanol, 
petrolato). Cx. com bisnaga de 90g de base e bisnaga de 90g de 
acelador.

55 R$ 1,80

56 R$ 1,80

59 R$ 1,80

60 R$ 1,80

57 R$ 1,80

58 R$ 1,80

63 R$ 1,80

64 R$ 1,80

61 R$ 1,80

62 R$ 1,80

67 R$ 1,80

68 R$ 1,80

65 R$ 1,80

66 R$ 1,80

79 R$ 37,40

87 R$ 63,20

71 R$ 60,51

72 R$ 60,51

 Cimento de oxifosfato de zinco. Líquido. Frasco com 10 ml. Cor 4-
amarelo claro.
 Cimento de oxifosfato de zinco. Pó. Frasco com 28 gramas. Cor 4-
amarelo claro.
 Cimento endodôntico obturador a base de hidróxido de cálcio e 
óxido de bismuto aglutinados por resina epóxica. Kit c/ 01 frasco 
de pó com 8 g. + 01 bisnaga de resina com 9g.
 Cimento restaurador para complicações endodônticas MTA branco. 
Embalagem com 5 frascos de 1 gr + 1 frasco de água destilada.

96  CINZEL MICRO DE OCHSENBEIN Nº2 R$ 42,42
97  CINZEL MICRO DE OCHSENBEIN Nº3 R$ 42,42
98  CINZEL MICRO DE OCHSENBEIN Nº4 R$ 42,42

100  CLOREXIDINA SOLUÇÃO À 0,12% PARA BOCHECHO - FRASCO 
COM 1L. R$ 21,80

110  CONE DE GUTTA PERCHA 1º SÉRIE, CX. C/120 CONES R$ 16,39
111  CONE DE GUTTA PERCHA 2º SÉRIE, CX. C/120 CONES R$ 16,39
112  CONE DE GUTTA PERCHA Nº 30, CX. C/120 CONES R$ 16,39
113  CONE DE GUTTA PERCHA Nº 35, CX. C/120 CONES R$ 16,39
114  CONE DE GUTTA PERCHA Nº 40, CX. C/120 CONES. R$ 16,39
115  CONE DE GUTTA PERCHA PRINCIPAL Nº 25, CX. C/120 CONES R$ 16,39
116  CONE DE PAPEL 1ª SÉRIE PARA SECAGEM DE CANAL R$ 16,39
117  CONE DE PAPEL 2ª SÉRIE PARA SECAGEM DE CANAL R$ 16,39
118  CONJUNTO DE ALAVANCAS TIPO SELDIN C/ 3UNID., ADULTO. R$ 71,58
119  CONJUNTO DE ALAVANCAS TIPO SELDIN C/ 3UNID., INFANTIL. R$ 51,42
121  CREME DENTAL COM FLÚOR. BISNAGA COM 90G. R$ 1,14
133  DESCOLADOR DE PERIOSTEO TIPO MOLT R$ 39,89

 Desesnsibilizante dentinário à base de fosfato de cálcio 
nanoestruturado, adicionado de flúor e nitrato de potássio. 
Seringa com 3g. Solicita-se amostra.

136  EDTA TRISSÓDICO. FRASCO COM 20 ML. R$ 3,59

 ESCOVA DE ROBSON para contra-ângulo, plana, com cerdas brancas, 

utilizada para profilaxia dental
 Escova dental adulto, cerdas macias de nylon arredondadas, cabo 
com aproximadamente 16 a 18 cm, mínimo de 34 tufos de cerdas,  
cabeça pequena personalizadas “SESAUP Dourados/MS”, embaladas 
individualmente em sacos plásticos.

90 R$ 84,79

92 R$ 397,00

88 R$ 6,56

89 R$ 6,56

143 R$ 0,47

134 R$ 52,50

142 R$ 1,48
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 Escova dental adulto, cerdas macias de nylon arredondadas, cabo 
com aproximadamente 16 a 18 cm, mínimo de 34 tufos de cerdas,  
cabeça pequena personalizadas “SESAUP Dourados/MS”, embaladas 
individualmente em sacos plásticos. (COTA RESERVADA)
 Escova dental infantil, cerdas macias de nylon arredondadas, 
mínimo de 26 tufos de cerdas, cabo reto de 14 a 16 cm, cabeça 
pequena, personalizadas “SESAUP Dourados/MS”, embaladas 
individualmente em sacos plásticos (COTA RESERVADA)

149  Espaçador digital nº15-40 de 25mm..Cx. com 6 unidades. R$ 52,50
 ESPELHO CLÍNICO BUCAL N°5 - plano, em aço inox, de qualidade 
superior com durabilidade mínima de 6 meses.
 Espelho odontológico Nº 03 plano, em aço inox, de qualidade 
superior, com durabilidade mínima de 6 meses.
 Eucaliptol frasco de 10 ml com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e validade e registro no 
Ministério da Saúde.

160  Eugenol, vidro com 20 ml. R$ 7,54
164  FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL - 3X4CM- cx. com 150. R$ 98,48

165  Filme radiográfico periapical infantil - 2,2 x 3,5cm. Caixa com 100 
unidades. R$ 172,26

 Fio de sutura nylon 4.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo de 
1,5mm. Cx. c/24.
 Fio de sutura nylon 5.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo de 
1,5mm. Cx. c/24.
 Fio de sutura nylon 6.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo de 
1,5mm. Cx. c/24.

170  Fio dental encerado. Tubo com 40 metros. R$ 1,11
172  Fluoreto de sódio a 0,2%. Sache com 2 gramas. R$ 0,95

 Gel dental infantil com 500 PPM de flúor acidulado (Ph reduzido) 
ou creme dental infantil com mín. 1200 PPM de flúor. Tubos com 90 
gr, ou frascos com 100 gr.

184  GRAU DE BORRACHA PARA MANIPULAÇÃO DE 
ALGINATO/GESSO. R$ 4,05

185  GUTA-PERCHA EM BASTÃO - CORES SORTIDAS. UNIDADE COM 
40 BASTÕES. R$ 66,30

186  HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PÓ PA, 10G. R$ 3,59
189  IODOFÓRMIO - pote com 10g. R$ 17,52

 Ionômero de vidro para restauração quimicamente ativado 
autocondicionante, radiopaco-sistema pó/ líquido. Cor A3. Kit 
contendo 01 pote com 10 g de pó, 01frasco com 8ml (ácido 
poliacrílico e ácido tartárico), 01 dosador e 01 bloco para 
espatulação.
 Ionômero de vidro para restauração quimicamente ativado 
autocondicionante, radiopaco-sistema pó/ líquido. Cor A3. Kit contendo 
01 pote com 10 g de pó, 01frasco com 8ml (ácido 
poliacrílico e ácido tartárico), 01 dosador e 01 bloco para 
espatulação. (cota reservada).
 Lima edodôntica flexível de secção triangular, 1ª série Nº 15/40 
,21 mm. Cx. Com 6 unidades.
 Lima edodôntica flexível de secção triangular Nº 25,31 mm. Cx. 
com 6 unidades. Solicita-se amostra.
 Lima edodôntica flexível de secção triangular Nº 15,21 mm. Cx. 
com 6 unidades. Solicita-se amostra.
 Lima edodôntica flexível de secção triangular Nº 15,25 mm. Cx. 
com 6 unidades.

144 R$ 0,47

151 R$ 3,05

159 R$ 8,20

146 R$ 0,44

150 R$ 2,75

169 R$ 32,35

181 R$ 2,93

167 R$ 32,35

168 R$ 32,35

196 R$ 19,09

197 R$ 17,95

190 R$ 24,50

191 R$ 24,50

198 R$ 17,95

199 R$ 17,95

 Lima edodôntica flexível de secção triangular Nº 15, 31 mm. Cx. 
com 6 unidades.
 Lima edodôntica flexível de secção triangular Nº 20, 21 mm. Cx. 
com 6 unidades. Solicita-se amostra.
 Lima edodôntica flexível de secção triangular Nº 20, 25 mm. Cx. 
com 6 unidades.
 Lima edodôntica flexível de secção triangular Nº 20, 31 mm. Cx. 
com 6 unidades.
 Lima edodôntica flexível de secção triangular Nº 25, 21 mm. Cx. 
com 6 unidades. Solicita-se amostra.
 Lima edodôntica flexível de secção triangular Nº 25, 25 mm. Cx. 
com 6 unidades. Solicita-se amostra. M
 Lima edodôntica flexível de secção triangular Nº 30, 21 mm. Cx. 
com 6 unidades. Solicita-se amostra.
 Lima edodôntica flexível de secção triangular Nº 30, 31 mm. Cx. 
com 6 unidades.
 Lima edodôntica flexível de secção triangular, 1ª série Nº 15/40
, 25 mm. Cx. Com 6 unidades.
 Lima edodôntica flexível de secção triangular, 1ª série Nº 15/40
, 31 mm. Cx. Com 6 unidades.
 Lima edodôntica flexível de secção triangular, 2ª série Nº 45/80
, 21 mm. Cx. Com 6 unidades. Solicita-se amostra.
 Lima edodôntica flexível de secção triangular, 2ª série Nº 45/80
, 25 mm. Cx. Com 6 unidades.
 Lima edodôntica flexível de secção triangular, 2ª série Nº 45/80
, 31 mm. Cx. Com 6 unidades.

200 R$ 17,95

201 R$ 17,95

204 R$ 17,95

205 R$ 17,95

202 R$ 17,95

203 R$ 17,95

209 R$ 17,95

210 R$ 17,82

206 R$ 17,95

208 R$ 17,95

213 R$ 17,95

211 R$ 17,95

212 R$ 17,95

216  Lima endodôntica Hedstroem 2ª série, 31 mm, caixa com 06 unidades. R$ 17,95

217  LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE, 31 MM, CAIXA COM 06 UNIDADES. R$ 17,95
219  Lima para osso Seldin nº 11 R$ 34,50
220  LIMA PARA OSSO SELDIN Nº 12 R$ 37,20
221  LIMA PERIODONTAL PARA OSSO RETA BUCKNº 11/12 R$ 37,70

 LIMA TIPO KERR Nº 08 - 25MM - Parte ativa com corte quadrangular, 

angulação do corte 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem 
sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os 
padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, 
seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em 
caixas com 06 (seis) unidades, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote e número de registro 
no Ministério da Saúde. (solicita-se amostragem)
 LIMA TIPO KERR Nº 08 21MM - Parte ativa com corte quadrangular, 
angulação do corte 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem 
sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os 
padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, 
seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em 
caixas com 06 (seis) unidades, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote e número de registro 
no Ministério da Saúde. (solicita-se amostragem)

 LIMA TIPO KERR Nº 10 - 25MM - Parte ativa com corte quadrangular, 

angulação do corte 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem 
sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os 
padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, 
seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em 
caixas com 06 (seis) unidades, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote e número de registro 
no Ministério da Saúde. (solicita-se amostragem).
 Macro arcada dental articulada superior e inferior, com macro 
escova em acrílico, kit contendo macro arcada e macro escova. 
Embalagem: constando os dados de identificação.

229  MANDRIL P/ CONTRA ÂNGULO - BAIXA ROTAÇÃO R$ 3,91
 Matriz de poliéster. Cx c/ 50 tiras medindo 0,05mm x 10 mm x 
100mm.
 Mercúrio vivo - em frasco com 100g, embalado individualmente, 
constando externamente marca comercial, procedência de 
fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 
2 anos da data de entrega.

236  ÓXIDO DE ZINCO - em pó, pote com 50 gramas. R$ 3,93
240  PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - Vidro de 20 ml. R$ 3,59
242  PASTA PROFILÁTICA, TUBO C/ 90 G. R$ 4,75

243  Pasta zincoenólica. Kit com 1 bisnaga de pasta base de 60g e 1 
bisnaga de pasta aceleradora de 60 g. R$ 24,43

245  PEDRA POMES EXTRAFINA. FRASCO COM 100G. R$ 3,61
248  PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY 14CM CURVA R$ 23,25
249  Pinça hemostática Kelly 14cm reta R$ 23,25
252  PLACA DE VIDRO R$ 4,75

223 R$ 17,95

228 R$ 170,31

230 R$ 1,07

224 R$ 17,95

226 R$ 17,95

232 R$ 209,84

 Ponta para sugador plástica de uso odontológico descartável. 
Embalagem: pacote com 40 unidades, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde.
 Pontas abrasivas para acabamento de resinas compostas. Kit com 7 
pontas sortidas (taça, chama de vela e disco.).
 Pontas de propileno flexíveis para aspiração endodôntica. Encaixe 
universal, 0.014. Pacote com 20 unidades.

257  PORTA AGULHA MAYOHEGAR 17 CM. R$ 25,30
 Posicionador radiográfico adulto autoclavável. Kit com 4 peças , 
sendo dois  posicionadores laterais posteriores superior e 
inferior , um posicionador frontal e um para exames  bitewing.
 Posicionador radiográfico infantil autoclavável. Kit com 4 peças
, sendo dois  posicionadores laterais posteriores superior e 
inferior, um posicionador frontal e um para exames bitewing.

263  POTE DAPPEN DE VIDRO R$ 1,95
264  PROTETOR DE TIREÓIDE PARA RX R$ 102,02

 Resina composta micro-híbrida com carga de sílica/zircônia ou 
nanoparticulada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores (classes I,II,III,IV e V ), com carga inorgânica de 
zircônia\sílica. Radiopaca e com características de 
fluorescência. Tubo com 4 gramas, cor B3 esmalte.
 Resina composta micro-híbrida com carga de sílica/zircônia ou 
nanoparticulada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores (classes I,II,III,IV e V ). Radiopaca e com 
características de fluorescência. Tubo com 4 gramas, cor A2 
esmalte.
 Resina composta micro-híbrida com carga de sílica/zircônia ou 
nanoparticulada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores (classes I,II,III,IV e V ). Radiopaca e com 
características de fluorescência. Tubo com 4 gramas, cor A3 
esmalte.
 Resina composta micro-híbrida com carga de sílica/zircônia ou 
nanoparticulada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores (classes I,II,III,IV e V ).  Radiopaca e com 
características de fluorescência. Tubo com 4 gramas, cor A3,5 
esmalte.

255 R$ 68,44

256 R$ 42,80

254 R$ 4,51

265 R$ 35,76

266 R$ 35,76

261 R$ 45,74

262 R$ 45,74

267 R$ 35,76

268 R$ 35,76
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 Resina composta micro-híbrida com carga de sílica/zircônia ou 
nanoparticulada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores (classes I,II,III,IV e V ).Radiopaca e com 
características de fluorescência.Tubo com 4 gramas, cor B2 
esmalte.
 Resina composta micro-híbrida com carga de sílica/zircônia ou 
nanoparticuladapara restaurações em dentes anteriores e 
posteriores (classes I,II,III,IV e V ), com carga inorgânica de 
zircônia\sílica. Tubo com 4 gramas, cor C2 esmalte.
 Resina composta micro-híbrida com carga de sílica/zircônia ou 
nanoparticulada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores (classes I,II,III,IV e V ). Radiopaca e com 
características de fluorescência.Tubo com 4 gramas, cor UD 
(dentina universal).
 Resina composta micro-híbrida com carga de sílica/zircônia ou 
nanoparticulada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores (classes I,II,III,IV e V ), com carga inorgânica de 
zircônia\sílica. Radiopaca e com características de 
fluorescência. Tubo com 4 gramas, cor A4 esmalte.
 Resina composta micro-híbrida com carga de sílica/zircônia ou 
nanoparticulada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores (classes I,II,III,IV e V ), com carga inorgânica de 
zircônia\sílica. Radiopaca e com características de 
fluorescência. Tubo com 4 gramas, cor B1 esmalte.
 Resina composta micro-híbrida com carga de sílica/zircônia ou 
nanoparticulada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores (classes I,II,III,IV e V ). Radiopaca e com 
características de fluorescência. Tubo com 4 gramas, cor A1 
esmalte.
 Rolete de algodão absorvente em formato cilíndrico. Pacote com 
100 unidades.

279  Saca broca odontológico universal. R$ 28,56
284  SINDESMÓTOMO N° 01, confeccionado em aço inox. R$ 9,64

 Sistema adesivo universal monocomponente para esmalte e dentina. 
Apresentado em frasco único, com partículas de nanotecnologia e 
solvente à base de água e álcool. Frasco contendo 5ml.
 Sistema adesivo universal monocomponente para esmalte e dentina. 
Apresentado em frasco único, com partículas de nanotecnologia e 
solvente à base de água e álcool. Frasco contendo 5ml.  (COTA 
RESERVADA).
 Solução hemostática à base de cloreto de alumínio sem epinefrina. 
Frasco com 10ml.

290  Spray refrigerante para teste de vitalidade pulpar em endodontia. Frasco 
de 200 ml. R$ 18,84

291  SUGADOR CIRÚRGICO METÁLICO. R$ 17,88
294  TESOURA CASTROVIEJO. R$ 75,89
295  TESOURA METZEMBAUM 14 CM CURVA. R$ 27,55
296  TESOURA METZEMBAUM 15 CM RETA. R$ 26,92
297  TESOURA PARA OURO 10 CM PARA CORTE DE METAL R$ 17,88
298  TESOURA ÍRIS 11,5 CM CURVA R$ 14,12
299  TESOURA ÍRIS 11,5 CM RETA. R$ 14,12

 Tira de lixa em Aço 4 mm, indicada para polimento e acabamento em 
amálgama, com abrasividade de um único lado, envelope c/ 12 
unidades

269 R$ 35,76

270 R$ 35,76

274 R$ 45,50

275 R$ 35,76

272 R$ 35,76

273 R$ 35,76

286 R$ 159,09

287 R$ 9,84

277 R$ 1,62

285 R$ 159,09

302 R$ 6,72

 Verniz para forramento de cavidades.  Composto à base de goma 
natural, colofônia ou resina sintética. Frasco de 15 ml
 Ácido orto-fosfórico em gel à 37% com clorexidina a 2%. Embalagem 
com três seringas de 2,5ml cada.

306  ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO INCOLOR. R$ 5,77
 Óleo lubrificante em spray. Óleo mineral de baixa viscosidade 
indicado para lubrificação e prevenção de oxidação em rolamentos 
e mancais de deslizamento de instrumentos odontológicos. Frasco 
com 200 ml+ bicos adaptadores.

 Agulha gengival 27G LONGA, material médico hospitalar de uso 
único, produto atóxico e aterogênico, conteúdo estéril, 
descartável. Caixa com 100 unidades.
 Agulha gengival EXTRA- CURTA, material médico hospitalar de uso 
único, produto atóxico e aterogênico, conteúdo estéril, 
descartável. Caixa com 100 unidades.
 Avental de chumbo adulto com protetor de tireóide. Pb 
equivalência de 0,5 mm. Tamanho: 100x60cm.

124  CUNHAS REFLEXIVAS. CX. COM 20 UNIDADES COM CORES 
SORTIDAS. R$ 23,00

132  Câmara escura para revelação de RX odontológico R$ 172,00
148  ESCULPIDOR HOLLEMBACKNº3S R$ 6,60
175  FÓRCEPS INFANTIL Nº 17. R$ 51,00
176  FÓRCEPS INFANTIL Nº 3. R$ 51,00
177  FÓRCEPS INFANTIL Nº 4. R$ 51,00
178  FÓRCEPS INFANTIL Nº18L. R$ 51,00
179  FÓRCEPS INFANTIL Nº18R. R$ 51,00
180  FÓRCEPS INFANTIL Nº2 R$ 51,00

305 R$ 4,59

307 R$ 12,95

304 R$ 8,74

10 R$ 31,90

30 R$ 549,00

RCA SAUDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – ME

Item Especificação Valor 
Unitário

8 R$ 32,70

 Lençol de borracha. Confeccionado em látex de alta resistência. 
Dimensão: aprox. 13,0cm x 13,0cm. Cores diversas. Registro 
ANVISA. Cx. com.26 unidades.
 Lima edodôntica flexível de secção triangular Nº 30 ,25 mm. Cx. 
com 6 unidades.
 Lima endodôntica Hedstroem 1ª série, 21 mm, caixa com 06 
unidades. Solicita-se amostra.
 Lima endodôntica Hedstroem 2ª série, 25 mm, caixa com 06 
unidades.

 LIMA TIPO KERR Nº 06 - 21MM - Parte ativa com corte quadrangular, 

angulação do corte 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem 
sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os 
padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, 
seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em 
caixas com 06 (seis) unidades, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote e número de registro no 
Ministério da Saúde.(solicita-se amostragem).

 LIMA TIPO KERR Nº 10 - 21MM - Parte ativa com corte quadrangular, 

angulação do corte 45°, confeccionada em aço inoxidável, sem 
sinais de oxidação, com cabo anatômico colorido segundo os 
padrões internacionais, esterilizável através de calor úmido, 
seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embaladas em 
caixas com 06 (seis) unidades, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote e número de registro no 
Ministério da Saúde. (solicita-se amostragem).

246  PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO INOX. R$ 8,60
 Saco plástico para gelinho 24x4 cm pacote com 100 unidades. (
cota reservada).

283  SERINGA DE CARPULE inox com refluxo. R$ 25,70

 Cimento restaurador temporário de Óxido de Zinco e Eugenol. Kit 
composto por pó à base de óxido de zinco + poli metacrilato de 
metila, e líquido à base de eugenol + ácido acético. Kit 
contendo:- 01 frasco de pó com 38 g; 01 frasco de liquido com 
15 ml.

174  FORMOCRESOL. FRASCO COM 10 ML. R$ 4,65
293  Taça de borracha com protetor de contra-ângulo. R$ 1,33

3  ABRIDOR DE BOCA EM AÇO INOX MOLT TAMANHO G. R$ 160,00
 Agulha gengival 30G CURTA, material médico hospitalar de uso 
único, produto atóxico e aterogênico, conteúdo estéril, 
descartável. Caixa com 100 unidades.
 Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% com Adrenalina 1:100.000, 
tubetes de cristal. Cx. com 50 tubetes.  (COTA RESERVADA).
 Anestésico Cloridrato de Mepivacaína 2% com adrenalina 1:100.000, 
tubetes de cristal. Cx. com 50 tubetes.  (COTA RESERVADA)
 Aplicadores com pontas em fibras não-absorventes e resistentes à 
abrasão, com pescoço dobrável. Embalagens contendo 100 
aplicadores.

214 R$ 17,00

215 R$ 17,00

194 R$ 17,00

207 R$ 17,95

281 R$ 8,89

ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – ME

Item Especificação Valor 
Unitário

222 R$ 19,00

225 R$ 19,00

9 R$ 27,95

19 R$ 81,00

94 R$ 51,44

DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI – EPP

Item Especificação Valor 
Unitário

22 R$ 110,00

28 R$ 9,50

 Broca em aço inoxidável  corte regular, usada para peça de mão 
(peça reta), em forma esférica.

70  Broca em aço inoxidável, corte regular, usada para peça de mão (peça 
reta), em forma cônica. R$ 9,80

73  BROCA GATES GLIDEN Nº 1 -28MM, CX C/ 06 UNIDADES. R$ 60,00
74  BROCA GATES GLIDEN Nº 1 -32MM, CX C/ 06 UNIDADES. R$ 60,00
75  BROCA GATES GLIDEN Nº 2 -28MM, CX C/ 06 UNIDADES. R$ 60,00
76  BROCA GATES GLIDEN Nº 2 -32MM, CX C/ 06 UNIDADES. R$ 60,00
77  BROCA GATES GLIDEN Nº 3 -28MM, CX C/ 06 UNIDADES. R$ 60,00
78  BROCA GATES GLIDEN Nº 3 -32MM, CX C/ 06 UNIDADES. R$ 60,00

 Cimento forrador para dentina à base de hidróxido de cálcio 
quimicamente ativado. Kit contendo 01 tubo de pasta base com 13g, 
01 tubo de pasta catalisadora com11g e 01 bloco para espatulação.
 Cimento restaurador provisório, quimioativado, de óxido de zinco 
e sulfato de zinco- pote com 20g

95  CINZEL MICRO DE OCHSENBEIN Nº1. R$ 43,00
135  DOSADOR DE PÓ-LÍQUIDO PARA ALGINATO. R$ 4,00
157  ESPÁTULA PARA GESSO. R$ 11,00

 Máscara cirúrgica descartável com elástico com tripla camada de 
filtragem. Caixa com 50 unidades.

235  OSSO BOVINO INORGÂNICO LIOFILIZADO. FRASCO COM 0,5 GR. R$ 198,00
237  PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA LISA DE 15CM X100M. R$ 55,00

238  Papel grau cirúrgico em bobina lisa de 30cm x100m, para utilização em 
autoclave à vapor. R$ 127,00

280  Saco plástico para gelinho 24x4 cm pacote com 100 unidades. R$ 8,90

 Anestésico Cloridrato de Prilocaína 3% com vasoconstrictor 
felipressina (octapressin) 0,03 UI, tubetes de cristal. Cx. com 50 
tubetes.

69 R$ 11,30

91 R$ 15,00

DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELI

Item Especificação Valor 
Unitário

23 R$ 48,11

93 R$ 11,00

234 R$ 5,40
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Dourados – MS, 07 de Janeiro de 2019.         
Departamento de Licitação                                                 

Secretaria Municipal de Fazenda                            
Duhan Tramarin Sgaravatti

Diretor do Departamento de Licitação

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 023/2018

O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departa-
mento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da Lei n° 8.666/93 
e ao art. 5°, VIII do Decreto Municipal n° 368/2009, torna público que não houve 
alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente Ata, confor-
me a seguir descrito:

Dourados – MS, 07 de Janeiro de 2019.  
       

Departamento de Licitação                                                 
Secretaria Municipal de Fazenda                            

Duhan Tramarin Sgaravatti
Diretor do Departamento de Licitação

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 034/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 032/2018

O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departa-
mento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da Lei n° 8.666/93 
e ao art. 5°, VIII do Decreto Municipal n° 368/2009, torna público que não houve 
alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente Ata, confor-
me a seguir descrito:

 COMPASSO DE WILLIS EM AÇO INOX, AUTOCLÁVEL UTILIZADO NA 
CONFECÇÃO 
DE PRÓTESE.

123  Cunhas de madeira. Embalagem com 100 unidades. Cor natural. R$ 15,50
 Flúor gel tixotrópico - Flúor fosfato acidulado à 1,23%,. Sabor 
tutti-frutti. Frasco de 200 ml.

231  MEMBRANA DE COLÁGENO REABSORVÍVEL. TAMANHO M. R$ 239,17
239  Papel para articulação carbono, 25 x 11 mm, bloco com 12 folhas. R$ 2,62

 Selante resinoso para fóssulas e fissuras com carga ionomérica de 
vidro de flúor/alunínio/silicato (mínimo de 50%). Cor matizado. 
Seringa de 2g.
 Verniz com fluoreto de sódio 5% com mínimo de 22.600 PPM de 
flúor.  Bisnaga com 10 ml.

13  Almotolia de 500 ml. Cor natural, bico curvo. UNID.
99  CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% FRASCO COM 1L. UNID.

122  Cuba redonda de aço inox. Dimensão: 8x4 cm, capacidade 150 ml. UNID.
125  Cureta de Gracey inox 11/12 tipo MILLENIUN. UNID.
126  Cureta de Gracey inox 13/14 tipo MILLENIUN. UNID.
127  Cureta de Gracey inox 5/6 tipo MILLENIUN. UNID.
128  Cureta de Gracey inox 7/8 tipo MILLENIUN. UNID.
129  CURETA DE LUCAS Nº 85, INOX. UNID.
130  CURETA DE LUCAS Nº 87, INOX. UNID.
139  ESCAVADOR DE DENTINA Nº14. UNID.
140  ESCAVADOR DE DENTINA Nº18. UNID.
141  ESCAVADOR DE DENTINA Nº19. UNID.

147  ESCULPIDOR HOLLEMBACK Nº3 produzido em aço inox, com dados 
do fabricante. UNID.

154  ESPÁTULA DUPLA Nº 31. UNID.
155  ESPÁTULA DUPLA Nº 70. UNID.
156  ESPÁTULA LECRON. UNID.
158  ESPÁTULA SIMPLES Nº 24. UNID.
183  Gorro descartável sanfonado . Cor branca. Pacote com 100 unidades. PACOTE
187  HIPOCLORITO DE SÓDIO À 1%-FRASCO COM 1L. LITRO
188  Hipoclorito de sódio à 2,5%.Frasco com 1litro. LITRO

 Porta agulha (reforçado) castroviejo, odontológico, reto 15 cm, 
confeccionado em aço inox, embalagem constando os dados de 
identificação.

173 R$ 4,91

282 R$ 18,75

MC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – ME

Item Especificação Valor 
Unitário

102 R$ 51,25

258 UNID.

303 R$ 49,76

MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Item Especificação Valor 
Unitário

 Broca em aço inox, diamantada, para alta rotação, grana 
ultrafina, para acabamento, extremidade cônica topo em chama, 
nº 3113FF.

7  AFASTADOR LABIAL MINESSOTA. R$ 8,67
11  ALAVANCA DENTAL SELDIN Nº 2. R$ 24,14
14  ALVEOLÓTOMO (PINÇA GOIVA). R$ 61,65

 Anestésico Cloridrato de Mepivacaina 3% sem vaso-constrictor, 
tubetes de cristal. Cx. com 50 tubetes.
 Bicarbonato de sódio - pó para profilaxia odontológica 
profissional. Pote com 200 ou 250 gr. Sabor morango.

83  CABO DE BISTURI 3. R$ 8,03

103  CONDENSADOR DE GUTAPERCHA TIPO MC SPADDEN Nº30 - 
21MM. R$ 51,59

104  CONDENSADOR DE GUTAPERCHA TIPO MC SPADDEN Nº30 - 
25MM. R$ 51,59

105  CONDENSADOR DE GUTAPERCHA TIPO MC SPADDEN Nº35 - 
21MM. R$ 51,59

106  CONDENSADOR DE GUTAPERCHA TIPO MCSPADDEN Nº35 - 
25MM. R$ 51,59

107  CONDENSADOR DE GUTAPERCHA TIPO MCSPADDEN Nº50 - 
21MM. R$ 51,59

108  CONDENSADOR DE GUTAPERCHA TIPO MCSPADDEN Nº50 - 
25MM. R$ 51,59

137  ESCAVADOR DE DENTINA Nº 16 (CURETA LONGA). R$ 6,82
138  ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 (CURETA LONGA). R$ 6,82

 Evidenciador de placa bacteriana em pastilha. Frasco contendo 120 
pastilhas.

171  FIXADOR ESPECIAL PARA FILMES DE RAIO-X, FRASCO COM 475 
ML. R$ 9,15

247  PINÇA CLÍNICA PARA PEDIATRIA 13 CM. R$ 8,89
250  PINÇA MOSQUITO CURVA DE 12 CM. R$ 8,82
251  PINÇA MOSQUITO RETA DE 12 CM. R$ 8,82
253  PONTA MORSE PERIODONTAL. R$ 8,56
259  PORTA AGULHA, EM INOX, MEDINDO 14 CM. R$ 19,44

 Resina composta micro-híbrida com carga de sílica/zircônia ou 
nanoparticulada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores (classes I, II, III, IV e V).  Radiopaca e com características 
de fluorescência. Tubo com 4 gramas, cor C3 esmalte.

276  Revelador de raios-X odontológico, frasco com 475 ml. R$ 9,15
 Sabonete antibacteriano líquido para lavagem das mãos. 
Ingrediente ativo: triclosan. Frasco de 1 litro.

288  SONDA EXPLORADORA Nº 5. R$ 5,96

20 R$ 92,23

32 R$ 12,59

ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI – ME

Item Especificação Unidade

1 R$ 2,16

278 R$ 8,38

161 R$ 13,49

271 R$ 45,57

Valor
Unitário

1 BULE GRANDE DE ALUMÍNIO COM CAPACIDADE PARA 07 LITROS UNID. 30 R$ 99,40

Coador de café com suporte e filtro permanente de micro tela de 
poliéster de alta resistência e durabilidade, costurado 
eletronicamente, nº103.

5 COLHER DE ALUMINIO TAMANHO GRANDE MEDINDA MINIMA DE
50CM. UNID. 15 R$ 21,00

FÓSFORO - caixa contendo 10 caixinhas com 40 palitos de fósforo 
em madeira com a ponteira em pólvora.
Garrafa térmica em inox, tampa de pressão, ampola interna em 
vidro térmico, com capacidade para 3 litros.  

9 PANO DE COPA ATOALHADO 46 X 66 CM. C/ ESTAMPA DE CORES
CLARAS, 1ª LINHA. UNID. 500 R$ 5,10

Valor
Unitário

2 CANECA DE ALUMÍNIO C/ CABO DE MADEIRA CAP. 8 LITROS. UNID. 20 R$ 53,50

Valor
Unitário

COPO PLASTICO DESCARTÁVEL PÁRA CAFÉ DE 80 ML EM
POLIPROPILENO 
ATÓXICO BRANCO OU TRANSPARENTE, COM FRISOS E
SALIÊNCIA NA BORDA, PESO POR 100 (CENTO) DE COPO
DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 63 
GRAMAS E DE ACORDO COM NORMA NBR 14865/2002 (CAIXA DE
PAPELÃO COM 

2.500 UNIDADES ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS COM
100 UNIDADE CADA) COM NOME DO FABRICANTE E QUANTIDADE

Valor
Unitário

3
COADOR (PENEIRA) CHÁ - Coador peneira para chá, Ø 10 cm, cabo
de polipropileno e tela de nylon ou poliéster, embalagem contendo
garantia contra defeitos de fabricação e dados do fabricante.

UNID. 20 R$ 2,05

GARRAFA TERMICA 1.8 LITROS - garrafa térmica de pressão, corpo
em 
material plástica resistente, com alça para transporte, tampa com
botão de pressão para retirada do liquido, fechamento por rosca, 
ampola de vidro térmico, banhado, com capacidade no mínimo 1,800 
ml, fundo desmontável (para facilitar limpeza), embalagem com 
dados do fabricante/importador, certificado de garantia contra defeitos
de fabricação pelo fabricante e ou importador

4 UNID. 50 R$ 11,25

RIZO COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI.

Item Especificação Unidade Quantidade

C. L. R. COMERCIAL LTDA – EPP.

6 PACOTE 100 R$ 2,10

8 UNID. 50 R$ 254,66

K. A. BARBOSA & CIA LTDA – ME.

Item Especificação Unidade Quantidade

Item Especificação Unidade Quantidade

11 CAIXA 100 R$ 85,00

KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS – EPP

Item Especificação Unidade Quantidade

7 UNID. 100 R$ 55,87

COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL PARA ÁGUA DE 180ML - COPO
PLASTICO 
DESCARTAVEL PÁRA AGUA DE 180 ML EM POLIPROPILENO
ATÓXICO BRANCO 
OU TRANSPARENTE, ATOXICO, COM FRISOS E SALIENCIA NA
BORDA, PESO 
POR 100 (CENTO) DE COPO DEVERÁ SER DE
APROXIMADAMENTE 135 GRAMAS 
E DE ACORDO COM NORMA NBR 14865/2002 (CAIXA DE PAPELÃO
COM 2500 
UNIDADES ACONDICIONADAS EM SACOS PLASTICOS COM 100
UNIDADES CADA) 
COM NOME DO FABRICANTE E QUANTIDADE

10 UNID. 300 R$ 68,23
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 LICITAÇÕES

Dourados – MS, 07 de Janeiro de 2019.         

Departamento de Licitação                                                 
Secretaria Municipal de Fazenda                            

 
Duhan Tramarin Sgaravatti

Diretor do Departamento de Licitação

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 095/2018

O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departa-
mento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da Lei n° 8.666/93 
e ao art. 5°, VIII do Decreto Municipal n° 368/2009, torna público que não houve 
alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente Ata, confor-
me a seguir descrito:

Valor
Unitário

Contratação de empresa especializada, operadora turística de 
turismo para serviço de transporte rodoviário estadual e 
interestadual; ônibus leito turismo com capacidade mínima 42 
lugares, equipado com ar condicionado, som de CD, monitor de TV,
DVD, toalete, poltrona reclináveis, frigobar, seguro viagem 
individual e todos os equipamentos exigidos pela legislação de 
trânsito.

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A.

Item Especificação Unidade Quantidade

1 KM 15.500 R$ 7,13

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

Ressucitador adulto (ambu) material silicone, com mascara, 
válvula, autoclavavel, utilizado na ventilação 
manual de paciente. Apresenta certificado do Inmetro (uso 
hospitalar)
Ressucitador infantil (ambu) material silicone, com mascara, 
válvula, autoclavavel, utilizado na ventilação 
manual de paciente. Apresenta certificado do Inmetro (uso 
hospitalar)
Ressucitador neonatal (ambu) material silicone, com mascara, 
válvula, autoclavavel, utilizado na ventilação 
manual de paciente. apresenta certificado do Inmetro (uso 
hospitalar)
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.
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.

Item Especificação Unidade Quantidade

33 UNID. 74

MISSNER & MISSNER LTDA.

Item Especificação Unidade Quantidade

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

64 KIT 1.870 R$ 5,05

65 KIT 1.830 R$ 6,80

R$ 136,00

34 UNID. 36 R$ 136,00

35 UNID. 36 R$ 136,00

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.
CÂNULA DE GUEDELL Nº 0 Confeccionada em poliuretano.
Canula 
orofaríngea, flexível, descartável e estéril.
CÂNULA DE GUEDELL Nº 1 Confeccionada em poliuretano.
Cânula 
orofaríngea, flexível, descartável e estéril.
CÂNULA DE GUEDELL Nº 2. Confeccionada em poliuretano.
Cânula 
orofaríngea, flexível, descartável e estéril.
CÂNULA DE GUEDELL Nº 4 Confeccionada em poliuretano.
Cânula 
orofaríngea, flexível, descartável e estéril.
CÂNULA DE GUEDELL Nº 5 Confeccionada em poliuretano.
Cânula 
orofaríngea, flexível, descartável e estéril.

109 UNID. 230 R$ 3,78

110 UNID. 230 R$ 3,78

106 UNID. 230 R$ 3,78

107 UNID. 230 R$ 3,78

88 UNID. 175 R$ 42,00

105 UNID. 230 R$ 3,78

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.
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.
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.
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
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.
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.

321 UNID. 528 R$ 199,00

322 UNID. 177 R$ 199,00

271 UNID. 108 R$ 178,00

320 UNID. 755 R$ 24,80

153 UNID. 140 R$ 46,00

270 UNID. 322 R$ 178,00

Valor
Unitário

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

ESPARADRAPO MICROPORE 50MM X 10 MT- hipoalérgica, rolo
c/ 50mm x 
10mts.
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.

32 UNID. 805 R$ 2,64

61 UNID. 7.500 R$ 2,34

ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA – EPP.

Item Especificação Unidade Quantidade

30 UNID. 750 R$ 2,64

85 UNID. 584 R$ 13,23

63 KIT 1.830 R$ 9,45

82 ROLO 5.850 R$ 3,10
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BARBEADOR DESCARTÁVEL. . Cabo emborrachado, duas
lâminas e fita 
lubrificante. Embalagem 01 unidade.
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.
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

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.
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.
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.

155 UNID. 10.000 R$ 0,95

161 UNID. 8.036 R$ 6,25

100 UNID. 6.500 R$ 0,59

245 LITRO 870 R$ 18,13

217 UNID. 165 R$ 0,83

223 UNID. 210 R$ 1,01

162 UNID. 2.679 R$ 6,25

182 UNID. 440.100 R$ 0,11

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.
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.
CINTO PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE EM PRANCHA
longa, modelo 
automotivo, confeccionado em nylon com fecho em metal de
engate 
rápido, 1,60m de comprimento.
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.
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.

246 LITRO 920 R$ 17,50

275 UNID. 5 R$ 17,19

276 UNID. 5 R$ 6,26

250 UNID. 870 R$ 4,46

274 UNID. 30 R$ 67,50

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.
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.
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.

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

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.

Valor
Unitário

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.
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.

ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI – ME.

Item Especificação Unidade Quantidade

277 UNID. 10 R$ 6,26

278 UNID. 40 R$ 6,26

285 UNID. 8 R$ 14,44

409 UNID. 305 R$ 27,50

36 PACOTE 9.474 R$ 3,95

37 PACOTE 12.525 R$ 5,49

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.
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.
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.
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.

R$ 6,99

40 PACOTE 2.875 R$ 6,99

42 PACOTE 5.140 R$ 3,12

38 PACOTE 4.175 R$ 5,49

39 PACOTE 8.625
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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

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

SACO PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE DE 30X40CM
em pacote 
fechados de 1KG
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.
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.
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.
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.

89 PACOTE 18.892 R$ 16,69

DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI – EPP.

Item Especificação Unidade Quantidade

4 PACOTE 1.020 R$ 15,00

13 UNID. 398.200 R$ 0,05

7 UNID. 53 R$ 17,00

10 PACOTE 4.270 R$ 2,50

12 UNID. 515.000 R$ 0,05

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.

14 UNID. 345.000 R$ 0,05

18 UNID. 251.200 R$ 0,05

19 UNID. 184.000 R$ 0,05

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.

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 

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.
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.

53 UNID. 2.100 R$ 1,00

57 UNID. 3.500 R$ 1,00

58 UNID. 2.400 R$ 0,60

69 UNID. 17.800 R$ 0,16
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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

70 UNID. 62.400 R$ 0,16

73 UNID. 37.050 R$ 0,18

76 UNID. 20.600 R$ 1,00

77 UNID. 844 R$ 55,00

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

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.

95 GALÃO 710 R$ 12,00

121 ROLO 4.203 R$ 7,00

122 UNID. 7.120 R$ 0,80

123 PAR 18.520 R$ 0,80

124 PAR 19.610 R$ 0,80

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.

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

126 PAR 10.250 R$ 0,80

127 CAIXA 5.379 R$ 13,00

128 CAIXA 1.793 R$ 13,00

125 PAR 10.250 R$ 0,80

129 CAIXA 15.363 R$ 12,39

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.

ENVELO
PE 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.

ENVELO
PE 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.

141 ENVELO
PE

5.500 R$ 2,90

142 ENVELO
PE

5.100 R$ 3,20

154 UNID. 12.000 R$ 0,77

135 UNID. 1.752 R$ 2,00

156 UNID. 18.000 R$ 0,84

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.

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.

168 KIT 15.000 R$ 3,79

169 KIT 33.000 R$ 4,00

157 UNID. 15.000 R$ 0,80

167 UNID. 350 R$ 50,00

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.

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.

170 KIT 11.000 R$ 4,00

176 UNID. 225.200 R$ 0,17

184 UNID. 1.040 R$ 0,59

185 UNID. 3.040 R$ 0,50

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.

186 UNID. 4.045 R$ 0,60

187 UNID. 4.050 R$ 0,65

188 UNID. 8.050 R$ 0,60

189 UNID. 3.650 R$ 0,50
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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.

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.

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.

205 UNID. 410 R$ 2,50

206 UNID. 410 R$ 2,40

211 UNID. 180 R$ 0,60

190 UNID. 1.548 R$ 0,63

201 UNID. 330 R$ 3,00

212 UNID. 170 R$ 0,60

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.

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

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.
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.

305 UNID. 8.050 R$ 0,50

309 UNID. 15.050 R$ 0,60

310 UNID. 8.050 R$ 0,60

306 UNID. 8.050 R$ 0,55

307 UNID. 12.050 R$ 0,60

308 UNID. 25.050 R$ 0,60

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

317 FRASCO 1.500 R$ 44,00

361 UNID. 195.200 R$ 0,05

362 UNID. 183.000 R$ 0,05

363 UNID. 227.200 R$ 0,25



 DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.843                                              14                DOURADOS, MS / QUINTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2019

 LICITAÇÕES

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.
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.

370 CAIXA 1.585 R$ 3,00

379 CAIXA 15 R$ 25,00

387 UNID. 25.500 R$ 0,24

403 UNID. 820 R$ 8,50

404 UNID. 9.000 R$ 0,22

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.

406

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.

UNID. 11.000 R$ 0,22

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

405 UNID. 9.000 R$ 0,22

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
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.

CIRURGICA ONIX – EIRELI – ME.

Item Especificação Unidade Quantidade

6 UNID. 21 R$ 51,59

52 UNID. 7.000 R$ 0,62

11 FRASCO 502 R$ 3,64

29 UNID. 750 R$ 2,12

31 UNID. 805 R$ 2,12

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.
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.

54 UNID. 9.800 R$ 0,59

56 UNID. 11.200 R$ 0,59

60 UNID. 2.100 R$ 0,80

68 UNID. 63.000 R$ 0,54

71 UNID. 46.200 R$ 0,16
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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, sterilizado 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."
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.

72 UNID. 37.150 R$ 0,16

83 UNID. 14.000 R$ 0,34

84 UNID. 12.000 R$ 0,34

86 UNID. 7.802 R$ 2,17

94 LITRO 1.525 R$ 4,67

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.
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.

115 UNID. 1.000 R$ 1,81

116 UNID. 3.000 R$ 1,60

117 UNID. 5.000 R$ 2,24

101 UNID. 3.200 R$ 2,26

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."
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.

159 LITRO 80 R$ 12,79

171 UNID. 4.500 R$ 0,34

177 UNID. 161.700 R$ 0,12

118 UNID. 5.000 R$ 1,82

150 ENVELO
PE

9.500 R$ 1,22

158 UNID. 6.000 R$ 0,75

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.
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.

194 UNID. 230 R$ 3,33

195 UNID. 220 R$ 2,95

191 UNID. 160 R$ 4,11

192 UNID. 190 R$ 2,95

193 UNID. 210 R$ 2,95



 DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.843                                              16                DOURADOS, MS / QUINTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2019

 LICITAÇÕES

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.  

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.

196 UNID. 310 R$ 2,95

200 UNID. 380 R$ 3,72

202 UNID. 330 R$ 2,85

197 UNID. 280 R$ 2,95

198 UNID. 420 R$ 2,95

199 UNID. 420 R$ 2,95

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.
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.

203 UNID. 2.300 R$ 2,30

214 UNID. 135 R$ 0,71

207 UNID. 330 R$ 2,85

208 UNID. 410 R$ 2,37

209 UNID. 330 R$ 2,85

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.

216 UNID. 170 R$ 0,73

252 UNID. 14.000 R$ 0,34

255 UNID. 90 R$ 2,44

258 UNID. 90 R$ 2,94

264 METRO 1.050 R$ 9,60

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.
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.

268 UNID. 810 R$ 15,36

351 UNID. 2.720 R$ 1,60

352 UNID. 7.650 R$ 2,75

353 PACOTE 10.672 R$ 3,60

355 PACOTE 8.430 R$ 2,30

372 PACOTE 9.175 R$ 1,70
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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

386 CAIXA 6.050 R$ 2,76

392 FRASCO 35 R$ 19,66

CIRUMED COMÉRCIO LTDA.

25 UNID. 4.840 R$ 5,60

66 KIT 1.850 R$ 9,72

74 UNID. 159.750 R$ 0,69

Item Especificação Unidade Quantidade

5 PACOTE 830 R$ 22,00

23 LITRO 12.132 R$ 3,99

81 UNID. 5.150 R$ 1,70

87 UNID. 5.575 R$ 3,70

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.

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.

97 CAIXA 675 R$ 50,00

133 CAIXA 18.550 R$ 12,40

140 ENVELO
PE

8.500 R$ 3,90

93 BISNAGA 2.450 R$ 3,00

143 ENVELO
PE

4.500 R$ 3,39

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

146 UNID. 4.300 R$ 3,99

151 UNID. 9.000 R$ 1,30

144 ENVELO
PE 4.300 R$ 3,29

145 ENVELO
PE

4.300 R$ 3,90

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
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;

152 CAIXA 200 R$ 58,00

173 KIT 13.750 R$ 3,50

163 UNID. 8.036 R$ 12,00

164 UNID. 2.679 R$ 12,00

172 KIT 41.250 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

233 UNID. 370 R$ 10,50

242 UNID. 60 R$ 225,00

357 UNID. 461 R$ 91,00

254 UNID. 39.000 R$ 0,42

318 CAIXA 110 R$ 49,00

345 UNID. 104.000 R$ 0,29

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

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

365 GALÃO 911 R$ 94,00

375 CAIXA 2213 R$ 34,90

383 ENVELO
PE

22.600 R$ 1,30

384 ENVELO
PE

21.600 R$ 1,30

385 ENVELO
PE 23.000 R$ 1,50

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.
CURATIVO ESTÉRIL PÓS-COLETA DE SANGUE/PUNÇÕES.
Formato redondo de 

aprox. 25 mm de diâmetro, estéril. Embalagem com 500 unidades.

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.

394 CAIXA 400 R$ 15,00

395 UNID. 40.000 R$ 0,33

397 UNID. 3.200 R$ 2,25

Item Especificação Unidade Quantidade

9 UNID. 141.500 R$ 0,35

174 UNID. 352.200 R$ 0,15

398 UNID. 1.900 R$ 2,90

399 PACOTE 700 R$ 11,00

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

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.
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.

180 UNID. 189.000 R$ 0,30

256 UNID. 1.395 R$ 56,50

262 CAIXA 4.785 R$ 39,00

175 UNID. 240.000 R$ 0,19

178 UNID. 388.125 R$ 0,19

179 UNID. 129.375 R$ 0,19



 DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.843                                              19                DOURADOS, MS / QUINTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2019

 LICITAÇÕES

Dourados – MS, 07 de Janeiro de 2019.         

Departamento de Licitação                                                 
Secretaria Municipal de Fazenda                            

 
Duhan Tramarin Sgaravatti

Diretor do Departamento de Licitação

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 098/2018

O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departa-
mento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da Lei n° 8.666/93 
e ao art. 5°, VIII do Decreto Municipal n° 368/2009, torna público que não houve 
alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente Ata, confor-
me a seguir descrito:

Dourados – MS, 07 de Janeiro de 2019.         

Departamento de Licitação                                                 
Secretaria Municipal de Fazenda                            

Duhan Tramarin Sgaravatti
Diretor do Departamento de Licitação

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 040/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 063/2018

O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departa-
mento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da Lei n° 8.666/93 
e ao art. 5°, VIII do Decreto Municipal n° 368/2009, torna público que não houve 
alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente Ata, confor-
me a seguir descrito:

Dourados – MS, 07 de Janeiro de 2019.         

Departamento de Licitação                                                 
Secretaria Municipal de Fazenda                            

Duhan Tramarin Sgaravatti
Diretor do Departamento de Licitação

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 151/2018

O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departa-
mento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2°, do art. 15, da Lei n° 8.666/93 
e ao art. 5°, VIII do Decreto Municipal n° 368/2009, torna público que não houve 

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.
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

388 ROLO 1.579 R$ 54,80

389 ROLO 527 R$ 54,80

390 ROLO 1.579 R$ 104,00

263 CAIXA 1.595 R$ 39,00

373 UNID. 79.500 R$ 0,59

374 CAIXA 1.160 R$ 35,00

391 ROLO 527 R$ 104,00

413 UNID. 6.375 R$ 48,00

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

414 UNID. 2.125 R$ 48,00

    
Valor

Unitário

1

Gás de cozinha GLP - composição básica propano e butano,
altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, pesando
13kgs, acondicionado em botijão e suas condições deverão estar
de acordo com a (port., 47, de 24/03/99), (NBR - 14024 da ABNT).

UNID. 200 R$ 74,00

ITAIPÚ GÁS & INSTALAÇÕES – EIRELI – EPP.

Item Especificação Unidade Quantidade

 
Valor

Unitário
0
5
0
5

7 CLORIDRATO DE CETAMINA 10%, frasco de 10ml. FRASCO 300 R$ 16,07

9
DEXAMETASONA INJETÁVEL – USO VETERINÁRIO -
DEXAMETASONA 200mg. Veículo q.s.p. 100 ml. USO
VETERINÁRIO. Frasco de 10ml.

FRASCO 30 R$ 4,00

10 DIACETURATO DE DIMINAZENE Frasco de 30ml. FRASCO 15 R$ 55,00
11 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, FRASCO DE 50 ML FRASCO 20 R$ 7,65

15
FERRO ELEMENTAR 10,00G/50ML/LIQUIDIDO-FERRO
ANTIANÊMICO A BASE DE FERRO - dextrano ferro elementar
complexo de hidróxido de ferro 10g.

FRASCO 10 R$ 7,90

16 FIPRONIL 1g/100ml/Frasco de 5 Litros. FRASCO 2 R$ 281,70
17 Flunixin Meglumine, frasco de 50ml FRASCO 10 R$ 33,00
18 Ivermectina - 1g/100ml - Frasco de 1 litro. FRASCO 3 R$ 71,00

FRASCO
AMPOLA

20 PAMOATO PIRANTEL 145mg + PRAZIQUANTEL 50 mg.
VERMÍFUGO PARA CÃES ADULTOS EM COMPRIMIDO UNID. 1.000 R$ 1,57

21 PAMOATO DE PIRANTEL LIQUIDO - (VERMÍFUGO PARA CÃES)
20ml. FRASCO 300 R$ 10,00

22

PENTABIÓTICO GRANDE PORTE INJETÁVEL Benzilpenicilina
benzatina-3.000.000 UI, Benzilpenicilina Procaína-1.500.000 UI,
Benzilpenicilina Potássica-1.500.000 UI, Diidroestreptomicina base
(Sulfato) 250mg. Estreptomicina base (Sulfato) 2500mg.

FRASCO 30 R$ 9,79

23

PÓ ADERENTE EM AEROSOL - Sulfadiazina prata 0,1g Alumínio
5,0g DDVP 1,6g Cipermetrina 0,4 g Excipiente Q.S.P. 100g
Propelente: Propano - Butano Relação concentrado/propelente:
22:78 Frasco spray 500ml

FRASCO 20 R$ 20,50

25
SOLUÇÃO PARA EUTANÁSIA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
Composição: Iodeto de Mebezônio 5,0g; Embutramida 20,0g;
Cloridrato de tetracaína 0,50g; Excipiente qsp 100,00 ml.

FRASCO 150 R$ 850,00

27 SULFATO DE ATROPINA 1%. FRASCO DE 20ML FRASCO 120 R$ 15,07

SUPLEMENTO AMINOÁCIDO VITAMÍNICO PARA ALIMENTAÇÃO
ANIMAL (LÍQUIDO) - Glicina 44.856mg Dl-Metiolina 21.430mg L-
Lisina 37.900mg L-Carnitina 20.000 mg Colina 10.000mg Arginina
11.293 mg Betaína 10.000 mg Triptofano 520mg Histidina 2.149 mg

Isoleucina 2.696 mg Leucina 6.278 mg Fenilalanina 4.129 mg
Tirosina 2.317 mg Treonina 1.790 mg Valina 4.656 mg Alanina
16.138 mg Prolina 24.566 mg Hidroxiprolina 14.706 mg Cisteina
720 mg Serina 3.055 mg Ácido Aspártico 10.323 mg Ác. Glutâmico
18.646 mg Glicose 200 g, Veículo Q.S.P. 1000g, Frasco de 1litro

31 Vacina Óctupla Canina Pó + diluente. AMPOLA 3.000 R$ 25,79

33 VITAMINA K HIDROSOLUVEL Vitamina K Hidrosoluvel 30mg/ml,
frasco de 20 ml. FRASCO 20 R$ 18,44

34 XILAZINA. Ampola de 10ml. AMPOLA 150 R$ 11,35

Valor
Unitário

FRASCO
AMPOLA

SUPRAMIL COMERCIAL LTDA – EPP.

Item Especificação Unidade Quantidade

28 FRASCO 20 R$ 74,90

CRISTÁLIA – PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Item Especificação Unidade Quantidade

2 AMITRAZ - 12,5g/100ml. Frasco de 1 Litro. FRASCO R$ 45,00

4 CEFTIOFUR (hidrocloreto) 50mg. Veículo q.s.p. 1ml – Suspensão
injetável. Uso Veterinário. Frasco de 100ml.

FRASCO R$ 57,22

19
MELOXICAM – 20 MG/ML. Forma farmacêutica SOLUÇÃO
INJETÁVEL. USO VETERINÁRIO. Unidade: Frasco/ampola de 50
ml.

5 R$ 68,22

30 TIOPENTAL SÓDICO 1G 1.000 R$ 27,50
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alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente Ata, confor-
me a seguir descrito:

Dourados – MS, 07 de Janeiro de 2019.         

Departamento de Licitação                                                 
Secretaria Municipal de Fazenda                            

Duhan Tramarin Sgaravatti
Diretor do Departamento de Licitação

Valor
Unitário

Contratação de seguranças. Uniformizados e Equipados, para 
auxiliarem na segurança, autorizado por órgão responsável, com 
apresentação de lista de funcionários e cópia dos certificados de
qualificação dos mesmos. Diária
Contratação de seguranças. Uniformizados e Equipados, para
auxiliarem na segurança, autorizado por órgão responsável, com
apresentação de lista de funcionários e cópia dos certificados de 
qualificação dos mesmos. Diária

Valor
Unitário

1 Locação de grade de contenção. Metro/diária DIÁRIA 4.055 R$ 13,00
Locação de Banheiros Químicos com cabines e polietileno ou 
material similar de alta densidade, incluindo vaso sanitário, 
mictório, porta papel higiênico, iluminação interna, produtos 
químicos para limpeza, papel higiênico, manutenção e limpeza, 
devidamente instalados.
Locação de Banheiros Químicos com cabines e polietileno ou 
material similar de alta densidade, incluindo vaso sanitário,
mictório, porta papel higiênico, iluminação interna, produtos 
químicos para limpeza, papel higiênico, manutenção e limpeza, 
devidamente instalados.
Sistema de Iluminação profissional com 32 PAR LED, 06 Vampor 

metálico, 04 minibruti, 12 PAR 64, 02 canhão seguindor, 18 moving 

200 e 01 mesa avolite, com apresentação da ART.
Sistema de Iluminição profissional com 32 PAR LED, 06 Vampor 

metálico, 04 minibruti, 12 PAR 64, 02 canhão seguindor, 18 moving 

200 e 01 mesa avolite, com apresentação da ART.
Locação de Palco coberto de 12 metros x 10 m x 2m, com
fechamento 

na parte inferior conforme normas de segurança, com apresentação 

da ART.
Locação de Palco coberto de 12 metros x 10 m x 2m, com
fechamento 

na parte inferior conforme normas de segurança, com apresentação 

da ART.
Locação de Tendas Avances de 05mx10m, fechamento laterais em
lona 
branca, sendo uma lateral em lona cristal para tenda 10mx10m.
Com 
montagem e Desmontagem.
Locação de Tendas Avances de 05mx10m, fechamento laterais em
lona 
branca, sendo uma lateral em lona cristal para tenda 10mx10m.
Com 
montagem e Desmontagem.

18 DIÁRIA 322 R$ 198,00

19 DIÁRIA 108 R$ 198,00

KARBECK SEGURANÇA EIRELI – ME.

Item Especificação Unidade Quantidade

5 DIÁRIA 11 R$ 6.150,00

6 DIÁRIA 31 R$ 6.650,00

3 MÊS 272 R$ 145,00

4 DIÁRIA 33 R$ 6.150,00

DAB SONORIZAÇÃO EIRELI – ME.

Item Especificação Unidade Quantidade

2 MÊS 815 R$ 145,00

9 DIÁRIA 73 R$ 1.140,00

7 DIÁRIA 11 R$ 6.650,00

8 DIÁRIA 219 R$ 1.140,00

Sonorização com 24 Line aray em flay com 1200w cada, 16 SUB 
frontal 2.400w cada, 02 mesas de sm com 62 canais cada e 22 
auxiliares, um sete de baixo com 08 falantes, 02 cubos de 
guitarra valvulado, 01 bateria completa, 10 praticáveis 
pantográfico, 01 sild fill duplo estéreo, 01 multi cabo com 52 
vias, com apresentação da ART.
Sonorização com 24 Line aray em flay com 1200w cada, 16 SUB 
frontal 2.400w cada, 02 mesas de sm com 62 canais cada e 22 
auxiliares, um sete de baixo com 08 falantes, 02 cubos de 
guitarra valvulado, 01 bateria completa, 10 praticáveis 
pantográfico, 01 sild fill duplo estéreo, 01 multi cabo com 52 
vias, com apresentação da ART.

11 DIÁRIA 25 R$ 8.530,00

10 DIÁRIA 73 R$ 8.530,00

Locação de Tenda Piramidal no tamanho 3x3, cobertura em lona
PVC 
calandrado de material extradurável aditivado contra raios 
ultravioleta (UV) e oxidação, contem blackout (impede 40% do 
calor) não propagador de chamas antimofo, ante ressecamento e 
impermeável. Fechamentos laterais em lona branca. Estrutura 
montada em sistema de encaixe, unidas em cabo de aço pelo
sistema 
MIG de soldagem, tratamento antiferruginoso (galvanização) e 
fixação por cordas ou cabos. Com montagem e desmontagem
Locação de Tenda Piramidal no tamanho 3x3, cobertura em lona
PVC 
calandrado de material extradurável aditivado contra raios 
ultravioleta (UV) e oxidação, contem blackout (impede 40% do 
calor) não propagador de chamas antimofo, ante ressecamento e 
impermeável. Fechamentos laterais em lona branca. Estrutura 
montada em sistema de encaixe, unidas em cabo de aço pelo
sistema 
MIG de soldagem, tratamento antiferruginoso (galvanização) e 
fixação por cordas ou cabos. Com montagem e desmontagem
Serviço de locação de Tenda Piramidal no tamanho 10x10,
cobertura 
em lona em vinil de cor branca, estrutura metálica galvanizada 
prata, de alta resistência, sistema de calhas para escoamento de 
água, pé direito de 03 metros de altura. Fixação por cordas ou 
cabos. Com montagem e desmontagem. (diária)
Serviço de locação de Tenda Piramidal no tamanho 10x10,
cobertura 
em lona em vinil de cor branca, estrutura metálica galvanizada 
prata, de alta resistência, sistema de calhas para escoamento de 
água, pé direito de 03 metros de altura. Fixação por cordas ou 
cabos. Com montagem e desmontagem. (diária)
Locação de Tenda Piramidal no tamanho 5X5, cobertura em lona
PVC 
em vinil calandrado de material extradurável aditivado contra 

raios ultravioletas (UV) e oxidação, contem blackout (impede 40% 

do calor) não propagador de chamas antimofo, ante ressecamento
e impermeável. Fechamentos laterais em lona branca. Estrutura 

montada em sistema de encaixe, unidas em cabo de aço pelo
sistema 
MIG de soldagem, tratamento antiferruginoso (galvanização) e 
fixação por cordas ou cabos. Com montagem e desmontagem

Locação de Tenda Piramidal no tamanho 5X5, cobertura em lona
PVC em vinil calandrado de material extradurável aditivado contra
raios ultravioletas (UV) e oxidação, contem blackout (impede 40%
do calor) não propagador de chamas antimofo, ante ressecamento
e impermeável. Fechamentos laterais em lona branca. Estrutura 

montada em sistema de encaixe, unidas em cabo de aço pelo
sistema 
MIG de soldagem, tratamento antiferruginoso (galvanização) e 
fixação por cordas ou cabos. Com montagem e desmontagem
Locação de Banheiros químicos, portátil, para deficientes físicos 
- usuários de cadeira de rodas, com montagem, manutenção diária
e 
desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto 

translúcido, dimensões padrão, que permitam a movimentação da 

cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de 

todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam as 
exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos órgãos 

oficiais competentes. Masculino/ Feminino

12 DIÁRIA 1.080 R$ 250,00

17 DIÁRIA 340 R$ 470,00

20 DIÁRIA 296 R$ 208,00

15 DIÁRIA 219 R$ 1.230,00

16 DIÁRIA 1.020 R$ 470,00

13 DIÁRIA 361 R$ 250,00

14 DIÁRIA 656 R$ 1.230,00

 EXTRATOS

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 215/2017/DL/PMD
                            
PARTES:
Município de Dourados/MS
SERGIO DA COSTA ALVARES - MEI.
PROCESSO: Dispensa de Licitação nº 028/2017

OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação do prazo de vigência contratual pelo 
período compreendido entre 01/01/2019 até 31/12/2019.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 21 de dezembro de 2018.
Secretaria Municipal de Fazenda.

 FUNDAÇÕES / PORTARIA - FUNSAUD

PORTARIA Nº 005/FUNSAUD/2019 de 09 de JANEIRO de 2019.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURA-
DOS - FUNSAUD, no uso de suas atribuições, de conformidade com a Lei Comple-
mentar Nº 245 de 03 de Abril de 2014, com fulcro no inciso IV do art. 22 do Decreto 
nº 1.072, de 14 de maio de 2014, e Decreto “P” nº 200, de 05 de maio de 2014;

 R E S O L V E:

Art. 1º Instaurar Comissão de Processo Administrativo Disciplinar de rito sumário, 
visando apurar, os fatos ocorridos no âmbito da UPA Drº Afrânio Martins, por terem, 
em tese, infringido o artigo Art.31 e Art. 33 do Regulamento de Pessoal da FUN-

SAUD, publicado em D.O.M nº 4752 de 14 de agosto de 2018. 

Art. 2º Nomear os empregados públicos municipais: Luciana dos Santos Mattos, 
Patrícia Yoko Alves Kikuchi e Vinicius Cavalcante de Mattos, sob a presidência da 
primeira, a constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar de rito 
sumário, destinada a apurar, no prazo de 30 dias, possível prática da infração funcio-
nal abandono de cargo do referido ocorrido. 

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

DANIEL FERNANDES ROSA
Diretor Presidente da FUNSAUD
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EDITAL nº. 001/FUNSAUD/2019 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 DE CON-
VOCAÇÃO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DOS CANDIDATOS APRO-
VADOS E APTOS DO PROCESSO SELETIVO DE CADASTRO DE RESER-
VA REALIZADO EM 2018

(Republica-se por incorreção)
“Em razão do interesse publico, objetivando a não paralisação das ações e exe-

cuções de planejamento e organização dos serviços na área da saúde de urgência e 
emergência e por não haver candidatos aprovados no concurso público, convoca-se 
os candidatos até a conclusão do certame.”

A FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOURADOS (FUNSAUD), por 
meio de seu Presidente no uso de suas atribuições legais, CONVOCA PARA INÍCIO 
DAS ATIVIDADES os candidatos aprovados e aptos do Processo Seletivo de Ca-
dastro de Reserva de 2018, edital 002/2018 de 31/10/2018, relacionados no Anexo I.

1. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

Ficam CONVOCADOS os candidatos aprovados, classificados, e aptos, para 
comparecerem à FUNSAUD sito à Rua Hilda Bergo Duarte, 1440, Vila Planalto, 
Dourados/MS, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2019, DAS 13:00h AS 15:00h (SE-
GUNDA-FEIRA), munidos dos seguintes documentos e cópias: 

- Cartão bancário de conta corrente ou conta salário do Banco do Brasil;
- Carteira de identidade (RG);
- Carteira de Registro no respectivo órgão de classe;
- Documento que comprove a escolaridade exigida para o cargo e documento da 

habilitação profissional para a função;
- Cartão de Inscrição do PIS/PASEP;
- Título de Eleitor;
- Comprovante de Quitação Eleitoral;
- CPF/CIC;
- Certificado Militar para os homens;
- Certidão de Nascimento ou casamento, se for o caso;
- Certidão de nascimento dos filhos, carteira de vacinação, atestado de escolarida-

de (se estiver em idade escolar), se for o caso e CPF dos dependentes;
- Cópia do cartão vacinação;
- Certidão Negativa Civil e Criminal (Justiça Estadual e Federal);
- Comprovante de residência atual (luz ou telefone); no nome do servidor ou com-

provante de residência acompanhado de declaração assinada pelo titular do compro-
vante apresentado;

- 01 (uma) foto recente 3 X 4;
- Cartão Usuário do Sistema Único de Saúde - SUS
- Carteira de Trabalho – Página do Cadastro (Para benefícios junto ao INSS) (parte 

da foto e verso);
- Comprovante de inscrição e situação cadastral do CPF, expedido pela Receita 

Federal;
 
1.1 Todos os documentos deverão ser apresentados em 02 (duas) vias, que serão 

autenticados no ato da apresentação, mediante a apresentação dos originais. 

Dourados- MS, 07 de janeiro de 2019.

Daniel Fernandes Rosa
Diretor Presidente da FUNSAUD

EDITAL nº. 002/2019 de 09 de janeiro 2019

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚ-
BLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DE PESSOAL DA FUN-
DAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS-FUNSAUD

A Fundação de Serviços de Saúde de Dourados-FUNSAUD, por meio de seu Pre-
sidente, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA para AVALIAÇÃO MÉDI-
CO-PERICIAL com base no Anexo I, e APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
conforme anexo II do presente edital, os Candidatos classificados e aprovados, em 
consonância com o Edital do Concurso Público nº 001/2015, cujo resultado final foi 
devidamente homologado através do Edital de Homologação nº 16/2015, publicado 
no Diário Oficial de Dourados, sob o nº. 4.031, na página 04, no dia 14 de agosto 
de 2015, retificado através do Edital nº17/2015 de 18 de agosto de 2015 e Edital n° 
20/2015 de 24 de agosto de 2015, atendendo as exigências a seguir:

Considerando o edital 060/2018 de 10/12/2018, publicado no diário oficial dia 
12/12/2018, retifico a contratação da função de cozinheiro, especificamente candi-
dato de posição número 6 (seis), pois não saiu o nome do candidato. Abaixo segue a 
convocação do candidato novamente.

Considerando o edital 060/2018 de 10/12/2018, publicado no diário oficial dia 
12/12/2018, o candidato Adriano da Silva Souza, Vigia, não se apresentou, confor-
me edital de convocação. Sendo assim, convocamos um novo candidato respeitando 
a ordem de classificação.

Considerando o pedido de demissão de um funcionário na função de Enfermeiro, 
convocamos um novo candidato respeitando a ordem de classificação. Segue abaixo.

1 – DA AVALIAÇÃO MÉDICO – PERICIAL

1.1 Ficam CONVOCADOS os candidatos aprovados e classificados, por nível, 
função e ordem de classificação, com vista no resultado final homologado para com-
parecer ao Departamento Pessoal, sito à Hilda Bergo Duarte, 1440 Vila Planalto, 
Dourados/MS, munido do documento de Identidade, conforme relação nominal e 
respectivos dias e horários constantes do Anexo I, a fim de realizar perícia médica 
admissional, que será realizada pela Junta Médica Oficial.

1.2 Os exames abaixo são obrigatórios e deverão ser apresentados para a Junta 
Médica Oficial no dia da avaliação clinicas, a expensas de todos os candidatos clas-
sificados e convocados:

a) Raio-x da coluna lombo-sacra, com laudo;
b) Raio-x da coluna cervical, com laudo;
c) Raio-x do tórax: AP, com laudo;
d) Hemograma completo/plaquetas;
e) Glicemia.

1.2.1 Esclarecimento de dúvidas acerca dos referidos exames e apresentação dos 
documentos:

a) Pessoalmente na Rua Hilda Bergo Duarte, 1440 Vila Planalto – FUNSAUD, no 
Departamento Pessoal.

1.3 Os exames são de caráter obrigatório e eliminatório, sendo que, a perícia médi-
ca poderá pedir exames complementares a fim de observar as condições de saúde do 
candidato de forma mais precisa.

1.4 Candidatos que não comparecerem na perícia médica serão considerados inap-
tos para a contratação. 

1.5 A realização dos exames é de responsabilidade do candidato.

2. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

2.1 Os candidatos aprovados na perícia médica deverão entregar os documentos 
descritos no anexo II, conforme quadro abaixo: 

2.1.2 O não comparecimento do candidato na data e horário estipulados para a 
perícia médica e/ou entrega da documentação implicará automaticamente na sua 
desclassificação e impedimento para contratação.

3. CONSTITUEM ANEXOS DESTE EDITAL:

AnexoI.  Cronograma para PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL;
AnexoII.  Relação de documentos (CÓPIA) exigido para admissão.

Dourados- MS, 09 de Janeiro de 2019.

Daniel Fernandes Rosa
Diretor Presidente Interino da FUNSAUD

Local:FUNSAUD
Endereço: Rua Hilda Bergo Duarte, 1440, Vila Planalto
Data:14/01/2019(SEGUNDA-FEIRA)  
Hora: 13:00h

CPF Nome do Candidato Class.
058.945.547-80 DIEGO SARAIVA DE MELLO 1º
136.805.827-22 DAIANNE MADUREIRA DA SILVA 2º

CPF Nome do Candidato Class.
607.746.491-00 ELIANA GOMES VIEIRA 1º

CPF Nome do Candidato Class.
002.569.421-96 RICARDO VIEIRA MORENO 1º
357.333.901-82 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 2º
697.774.201-10 CLÉLIA CRISTINA NOVAES FRANÇA 3º
000.955.801-23 JOSÉ APARECIDO ALVES 4º
010.729.241-61 ANA PAULA PAIVA CAMPOS 5º
012.076.701-54 ERIK MENDES MIURA 6º
859.352.801-59 MIRIAN VELANIA DE OLIVEIRA SILVA 7º
831.200.681-87 ALCENA MARIA DIAS 8º

CPF Nome do Candidato Class.
810.644.891-68 MICHELA WALEVEIN 1º
480.812.991-49 LINDALVA DALTO 2º
390.849.491-53 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA 3º
475.701.051-68 ZILDA SOUZA 4º
408.167.021-87 SILVANA BERNARDO BATISTA 5º

ANEXO I - CRONOGRAMA PARA PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL 

TECNICO EM RADIOLOGIA

TECNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

TECNICO EM ENFERMAGEM

Nível Função Período para Entrega de Documento
Cozinheiro 17/01/2019 – (quinta-feira)

Vigia hora: 13:00h as 15:00h
17/01/2019 – (quinta-feira)

hora: 13:00h as 15:00h

ENTREGA DE DOCUMENTO

Médio

Superior Enfermeiro

Local: FUNSAUD
Endereço: Rua Hilda Bergo Duarte, 1440, Vila Planalto, Dourados/MS
Data: 17/01/2019 (quinta-feira)  
Hora: 13:00h

59751 ANDERSON JUNIOR DA SILVA OLIVIERA 6

ANEXO I - CRONOGRAMA PARA PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL 

Cargo: 2002 - Cozinheiro



 DIÁRIO OFICIAL - ANO XXI - Nº 4.843                                              22                DOURADOS, MS / QUINTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2019

 FUNDAÇÕES / EDITAIS - FUNSAUD

ANEXO II
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIA) EXIGIDOS PARA ADMISSÃO:

(**) Carteira de identidade (RG);
(**) Carteira de Registro no respectivo órgão de classe;
(**) Documento que comprove a escolaridade exigida para o cargo e documento 

da habilitação profissional para a função;
(*) Cópia do cartão do Banco do Brasil, conta salário ou conta corrente;
(*) Cartão de Inscrição do PIS/PASEP;
(*) Título de Eleitor;
(*) Comprovante de Quitação Eleitoral;
(**) CPF/CIC;

(*) Certificado Militar (se homem);
(*) Certidão de Nascimento ou casamento, se for o caso;
(*) Certidão de nascimento dos filhos, carteira de vacinação, atestado de escolari-

dade (se estiver em idade escolar), se for o caso e CPF dos dependentes;
(*) Cópia do cartão vacinação, com as vacinas em dia (Duplo adulto, Febre amare-

la, Hepatite B, Tríplice Viral);
(*) Certidão Negativa Civil e Criminal (Justiça Estadual e Federal);
(**) Comprovante de residência atual (luz ou telefone); no nome do servidor ou 

comprovante de residência acompanhado de declaração assinada pelo titular do 
comprovante apresentado;

(*) 01 (uma) fotografia recente 3 X 4;
(**) Cartão Usuário do Sistema Único de Saúde - SUS
(**) Carteira de Trabalho – Página do Cadastro (Para benefícios junto ao INSS) 

(parte da foto e verso);
(*) Comprovante de inscrição e situação cadastral do CPF, expedido pela Receita 

Federal;
(***) Atestado de Saúde Ocupacional fornecido por perícia médica da FUNSAUD.

(*) Todos os documentos deverão ser apresentados em UMA VIA, que serão auten-
ticados no ato da apresentação, mediante a apresentação dos originais.

(**) Todos os documentos deverão ser apresentados em DUAS VIAS, que serão 
autenticados no ato da apresentação, mediante a apresentação dos originais.

(***) Documento original

61014 MARISSANDRA DUARTE 84

64814 LUCICLEIDE SANCHES RODRIGUES 122

Cargo: 2013 - Vigia

Cargo: 3004 - Enfermeiro

 DEMAIS ATOS / RECEBIMENTO DE VERBAS - CONVÊNIOS FEDERAIS

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Processo de Licitação: n°. 086/2017
Pregão Presencial: n°. 014/2017
Contrato: n°. 253/2017/DL/PMD
Objeto: Contratação de empresa para prestação de sonorização.
Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Inves-

timentos – FMIS.
Contratada: CLÁUDIO PIMENTEL DE ASSUNÇÃO – MEI.

TERMOS

Por este instrumento, a Contratante acima identificada resolve registrar o encerra-
mento do Contrato em epígrafe, dando plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação 
de todas as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, com eficácia 
liberatória de todas as obrigações do contratado, exceto as garantias legais (art. 73, 
§ 2º, da Lei nº 8.666/93).

Assim, sendo consignamos que execução encontra-se encerrada, sendo o montante 
executado o valor de R$ 124.410,00 (Cento e vinte e quatro mil e quatrocentos e 
dez reais).

Dourados-MS, 08 de janeiro de 2019.

Maria Fátima Silveira de Alencar
Secretária Municipal de Assistência Social Interina

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Processo de Licitação: 011/2018 
Contrato Número: 150/2018/DL/PMD
Objeto: Armamento
Contratante: Guarda Municipal 
Contratada: Forjas Taurus S.A.

TERMOS

Por este instrumento, a Contratante acima identificada resolve registrar o encerra-
mento do Contrato em epígrafe, dando plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação 
de todas as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, com eficácia 
liberatória de todas as obrigações do contratado, exceto as garantias legais (art. 73, 
§ 2º, da Lei nº 8.666/93).

Assim, sendo consignamos que a execução encontra-se encerrada desde a data 
de 07/01/2019, sendo o montante executado o valor de R$ 167.694,68,00 (cento e 
sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Dourados-MS, 07 de Janeiro de 2019.

Divaldo Machado de Menezes
Subcomandante da Guarda Municipal de Dourados

Órgão repassador Nº Convênio Nº C/Corrente Objeto Data Valor R$

FNDE 12.020-0 Merenda Escolar dez/18 370.867,80

FNDE 43.572-4 Sal. Educação dez/18 572.713,73

FNAS 19.528-6 IGDBF dez/18 29.223,17
FNAS 19.532-4 Serv. Conviv. dez/18 106.550,00

1.079.354,70

Em cumprimento ao que determina a Lei nº 9.452/97, Art. 2º, informamos o recebimento de verba de convênios federais a todos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as 
entidades empresariais desta cidade, conforme abaixo relacionado:

Dourados, 08/01/2019

 DEMAIS ATOS / TERMOS DE ENCERRAMENTO

ATA Nº. 27/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO INSTI-

TUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO 
DE DOURADOS EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às oito horas, na 
sala de reuniões do instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de 
Dourados – PreviD, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, foi 
realizada a reunião ordinária do Conselho Curador, tendo como objetivo discutir e 
decidir sobre a seguinte pauta: a) Contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços gráficos; b) Aquisição de Gás GLP-P13; c) Contratação de empresa 
fornecedora de água mineral; d) Contratação de empresa especializada para forne-

cimento de passagens aéreas nacionais; e) Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de fornecimento de alimento do tipo “lanche” destinado à 
eventos, cursos e treinamentos promovidos pelo PreviD. (Coffee Break); f) Contra-
tação de empresa para fornecimento de combustível (gasolina comum); g) Cancela-
mento de servidor na participação de evento custeado pelo PreviD; h) Organização 
da Diretorias Executivas para o ano de 2019; i) Concurso Público; j) Resolução 
Auxílio Reclusão; k) Abono Anual. Estavam presentes os seguintes membros do 
Conselho Curador: José dos Santos da Silva, Osnice Lopes Coelho, Maria Gomes 
Takahachi, Acácio Kobus Júnior, João Lúcio Cristaldo, José Ferreira Lopes Filho, 
Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza e Hélio do Nascimento. As Conselheiras 
Ana Rose Vieira, Solange Tumelero, Solange Silva de Melo, Solange Ribeiro Costa, 
Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Eva Sales da Costa, e os Conselheiros José Vieira 

 ATAS - PREVID

OUTROS ATOS
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Filho e Antonio Justino Galvão Neto justificaram suas ausências. Iniciada a reunião, 
o Presidente do Conselho Curador, Senhor José dos Santos da Silva, após constatar 
quórum necessário para abertura, fez leitura da pauta da reunião e abriu para deli-
beração, tendo o Diretor Administrativo, senhor Theodoro Huber Silva, solicitado 
que fosse incluso em pauta o concurso público, A Diretora de Benefícios solicitou 
a inclusão da pauta referente ao abono anual. Tendo estas sido aprovadas pelos pre-
sentes. O Presidente, passou a palavra para a Diretora de Benefícios, Gleicir Mendes 
Carvalho, que demonstrou a necessidade de o Conselho Curador estabelecer reso-
lução reajustando os valores do auxílio reclusão. O Conselho Curador deliberou 
por solicitar parecer quanto o assunto, bem como cálculo dos valores. A Diretora 
também informou as mudanças na Lei no que diz respeito ao cálculo do abono anual, 
alterado através da Lei Complementar 342/2018. Este Conselho desconhece qual-
quer encaminhamento para este fórum de discussão e principalmente aprovação das 
mudanças previstas na LC n° 342, de 26/03/18. A qual consultamos nossas decisões 
anteriores e apenas deliberado por solicitação da Diretoria de Benefícios – Gleicir 
Mendes Carvalho como consta na Ata nº 06/20018 deste Conselho Curador a solici-
tação da mudança de cálculo do pagamento do abono anual (13º salário) do auxílio 
doença. Diante desta alteração sem passar pelo crivo deste Conselho, encaminha-
mos para o Setor Jurídico deste Instituto para parecer sobre o assunto para posterior 
deliberação deste colegiado, além de oficializar o Diretor Presidente do PreviD e 
ao Executivo Municipal tal fato ocorrido. É a decisão do Conselho Curador. Em 
seguida, o Presidente passou a palavra para a Diretor Administrativo, que apresentou 
a necessidade de contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
gráficos, para a impressão dos materiais referentes à eleição e divulgação institu-
cional. O Conselho Curador deliberou pela contratação dos serviços. Em seguida, 
o Diretor Administrativo apresentou a necessidade de aquisição de gás GLP-P13. 
A qual foi aprovada pelo Conselho Curador. O Diretor também destacou a neces-
sidade de contratação de empresa fornecedora de água mineral, para suprimento 
das necessidades do PreviD. O Conselho Curador aprovou a aquisição. O Diretor, 
ainda com a palavra, alegou a necessidade de contratação de empresa especializada 
para fornecimento de passagens aéreas nacionais para o ano de 2019. A contratação 
foi aprovada por este Conselho. O Diretor, comunicou também a necessidade de 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de 
alimento do tipo “lanche” destinado à eventos, cursos e treinamentos promovidos 
pelo PreviD. (Coffee Break). O Conselho Curador aprovou a contratação. O Diretor 
também informou a necessidade de contratação de empresa para fornecimento de 
combustível (gasolina comum), para suprir a frota do Instituto. O Conselho aprovou 
a contratação. Em seguida, a Diretoria Executiva do PreviD, pautando a organiza-
ção das Diretorias para o ano de 2019, comunicou a necessidade de alteração nas 
nomeações das funções de confiança dos servidores do PreviD, sendo pautada pelos 
Diretores da seguinte maneira: Funções de Confiança Previdenciárias aos servidores 
da Diretoria Financeira:  um FCP 1, dois FCP 02 e um FCP 03. Caso seja criada a 
controladoria do Instituto, foram planejadas as funções: FCP 01 e FCP 02 para aque-
les que componham este setor; Funções de Confiança Previdenciárias aos servidores 
da Diretoria de Benefícios: dois FCP 01, dois FCP 02 e um FCP 03; Funções de Con-
fiança Previdenciárias aos servidores da Diretoria Administrativa: um FCP 01, cinco 
FCP 02 e um FCP 03. Também foi solicitada a Função de Confiança Previdenciária 
FCP 02 para o secretário da Presidência. Reafirmamos a nossa posição discutida em 
reunião ordinária realizada no dia 23 de fevereiro de 2017 deste Conselho, a respeito 
dos FCP – Função de Confiança Previdenciária, sendo a mesma encontra seu aparo 
legal na LC 108/2006, ou seja, fixando seus percentuais e limites financeiros e or-
çamentários. Este Conselho sugere e se coloca como ator para resoluções futuras, 
que se façam um amplo estudo em todas as Diretorias deste PreviD onde sejam 
identificadas sua necessidade de aplicabilidade dos FCP’S definindo seus quantitati-
vos, competências a serem desenvolvidas e requisitos, feito isto acreditamos apartar 
o efeito de pessoalidade e discussões, além de justificavas desnecessárias, para o 
enquadramento dos servidores que forem designados para as respectivas funções. 
A Diretoria também solicitou a inclusão no concurso público o cargo de médico 
perito. O Conselho aprovou a inclusão. O Presidente do Conselho Curador ressaltou 
a necessidade de um secretário do Conselho com tempo para tratar os assuntos do 
Conselho de maneira que este traga os documentos analisados e prontos para deli-
beração, uma vez que o atual secretário, por acumular funções, não dispõe de tempo 
hábil para atender as demandas deste Conselho. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a presente ata que depois 
de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

José dos Santos da Silva  Osnice Lopes Coelho
Maria Gomes Takahachi  Acácio Kobus Júnior
João Lúcio Cristaldo  José Ferreira Lopes Filho
Márcia Adriana F. F. de Souza  Hélio do Nascimento

ATA Nº. 004/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL PARA 

ATUAR NA ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DA DIRETORIA DO INSTITU-
TO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 
DOURADOS, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às nove 
horas, na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Muni-
cípio de Dourados, nesta cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul-MS, foi 
realizada a quarta reunião ordinária da Comissão Eleitoral do PreviD, tendo como 
pauta o seguinte assunto: questionamentos acerca da Resolução nº 01/2018/COMIS-
SÃO ELEITORAL. Estavam presentes os seguintes membros da Comissão Eleito-
ral: José dos Santos da Silva, Acácio Kobus Júnior, José Ferreira Lopes Filho, Hélio 
do Nascimento, Irene Quaresma Azevedo Viana, Osnice Lopes Coelho, João Lúcio 
Cristaldo, Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza, Maria Gomes Takahachi e 
Eliane de Santana. As Conselheiras Ana Rose Vieira, Solange Tumelero, Solange 
Silva de Melo, Solange Ribeiro Costa, Cleusa Ormedo de Souza Marinho, Eva Sales 
da Costa e os Conselheiros José Vieira Filho e Antonio Justino Galvão Neto justifi-
caram suas ausências. Iniciado os trabalhos, o Presidente da Comissão, Senhor José 
dos Santos da Silva, fez a leitura da pauta da reunião e abriu para deliberação, tendo 
esta sido aprovada pelos presentes. Em seguida, este realizou a leitura dos questio-
namentos aos membros da Comissão Eleitoral consoantes ao conteúdo programático 
das provas e também foi proposta a possibilidade de utilização de urnas itinerantes. 
Os membros da Comissão Eleitoral, após amplo debate, deliberaram por elaborar 
nova resolução elucidando os questionamentos, que será votada na próxima reunião 
desta Comissão, marcada para o dia dezessete de dezembro de 2018. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo eu, Leonardo Landeira, lavrado a 
presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. 

José dos Santos da Silva  Acácio Kobus Júnior
José Ferreira Lopes Filho  Hélio do Nascimento
Irene Quaresma Azevedo Viana Osnice Lopes Coelho
João Lúcio Cristaldo  Márcia Adriana F. F. de Souza
Maria Gomes Takahachi   Eliane de Santana

Ata nº. 001/2019/CPL/PREVID da Reunião da Comissão Permanente de Li-
citação do PREVID.

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, 
na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Municí-
pio de Dourados/MS – PreviD, situado na Av. Weimar G. Torres, número três mil 
duzentos e quinze, Centro, na cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul/
MS, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação do Instituto 
de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS, Leonardo 
Landeira, Ana Carolina Gonino Barreto e Fernando Abreu Pinto, designados pela 
Portaria número dezenove de dois mil e dezoito, publicada no Diário Oficial número 
quatro mil, seiscentos e trinta e um, de dezesseis de fevereiro de dois mil e dezoito, 
tendo como Presidente o primeiro declinado. Os mesmos, avaliaram o Processo nº 
033/2018/PreviD, de dispensa de Licitação nº. 021/2018/PreviD, que tem por objeto 
a contratação de entidade especializada para a elaboração e aplicação da avaliação 
prévia aos candidatos à eleição para composição da diretoria executiva do PreviD, 
visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do 
Município de Dourados – PreviD. Assim, declara esta Comissão de Licitação que a 
melhor proposta apresentada foi da empresa FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVER-
SIDADE ESTADUAL DO PARANÁ-UNESPAR-CAMPUS DE PARANAVAÍ, 
inscrita no CNPJ Nº 05.566.804/0001-76, pelo critério de instituição brasileira de 
ensino, pesquisa e extensão, que detenha inquestionável reputação ético-profissional 
e sem fins lucrativos, bem como, apresentou o menor valor orçado pelo valor global 
da proposta. Após a análise do processo, deliberaram no sentido de que o mesmo 
encontra-se devidamente justificado e instruído com a documentação necessária e 
cabível. Foi também averiguado que o processo encontra-se fundamentado no per-
missivo legal do art. 24, inciso XIII da Lei n. 8.666/93. Esta Comissão solicita aná-
lise e parecer da assessoria jurídica deste Instituto para averiguação do atendimento 
aos requisitos legais para caracterização da dispensa de licitação pretendida. Junte-se 
o referido parecer ao processo e após, encaminhe-se para homologação do Diretor 
Presidente do PreviD. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada da qual foi 
lavrado ata, que após lida e aprovada será assinada pelos seus membros. Dourados/
MS, 09 de janeiro de 2019.

Leonardo Landeira                              Ana Carolina Gonino Barreto
Presidente                 Membro

Fernando Abreu Pinto
Membro        

A Cooperativa Agroindustrial Alfa, torna Público que requereu do Instituto de 
Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental 
Simplificada - LS, para atividade de Deposito e Comercio de Agrotoxicos, locali-
zada na Rua/Av.Rodovia 376 Km 7 S/N -  Distrito de Indapolis,  no município de 
Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

ALIMENTOS PIU BELLA LTDA ME portadora do CNPJ 10.787.834/0001-42 
, torna Público que REQUEREU do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – 
IMAM de Dourados (MS), a LS- LICENÇA SIMPLIFICADA, para atividade de 
COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE SALGADOS CONGELADOS E ASSADOS, 
localizada na Rua Luiz Egídio Cerqueira Cesar, nº 2450, Izidro Pedroso, no Municí-
pio de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

DAIANE LAZZARETTI SOUZA ME, torna Público que requereu do Instituto de 
Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia – LP, 
Licença de Instalação – LI e Licença de Operação - LO, para atividade de COMÉR-
CIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP- CLASSE III, 
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS,ESCRITÓRIO TRANSPORTE RODO-
VIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, localizada na Av. Marcelino Pires, 273, 
Jardim Climax,  no município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

F ADRIANO GOMES & CIA LTDA - ME torna público que requereu do Instituto 
de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS) a Licença Simplificada 

para atividade de serviços de prótese dentária, localizada na Rua Vicente Lara, nº 
1350, Jardim Dubai I, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo 
de Impacto Ambiental.

HOSPITAL DOS OLHOS DOURADOS LTDA, torna Público que requereu do 
Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação 
de Licença de Operação (RLO), para atividade de ATENDIMENTO HOSPITALAR 
SEM INTERNAÇÃO, localizado na Rua Melvin Jones nº1.190, VILA PROGRES-
SO, município de Dourados MS. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

IPANEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, torna Público 
que recebeu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados 
(MS), a Licença Ambiental Prévia – LP N.º 16.385/2018, para atividade de Lote-
amento Urbano, localizada na Parte do Lote 05, da Quadra 56 do Núcleo Colonial 
de Dourados, Matrícula 78.799, Distrito de Vila Vargas,  no município de Dourados 
(MS). Válida até 19/12/2019.

MOTOMIX DOURADOS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EI-
RELI – EPP, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dou-
rados – IMAM de Dourados (MS), a Autorização Ambiental (AA), para atividade 
de COMÉRCIO ATACADISTA DE MOTO PEÇAS E SIMILARES, localizado na 
Avenida Marcelino Pires nº 480, SALA E, Jardim Clímax, Município de Dourados 
MS. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
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