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DECRETO Nº 2.705 DE 01 DE JULHO DE 2020.

“Substitui membro do Núcleo Técnico de Apoio ao Município de Dourados para 
combate à pandemia do novo coronavírus.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe 
confere o Inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica designado o senhor Luiz Alexandre Bela Farage para compor o 
Núcleo Técnico de Apoio ao Município de Dourados para combate à pandemia do 
novo coronavírus, instituído pelo Decreto nº 2.678, de 22 de junho de 2020, em 
substituição ao senhor Daniel Gallina Martins Abrahão.

Parágrafo único O senhor Frederico de Oliveira Weissinger atuará como presidente 
do Núcleo Técnico de Apoio ao Município de Dourados para combate à pandemia 
do novo coronavírus, em substituição ao senhor Daniel Gallina Martins Abrahão.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Dourados (MS), 01 de julho de 2020.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Municipal de Dourados

Sérgio Henrique Pereira Martins De Araújo
Procurador Geral do Município

Prefeitura Municipal de Dourados 
 Mato Grosso do Sul

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E 
CERIMONIAL
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Prefeita Délia Godoy Razuk 3411-7664
Vice-Prefeito Marisvaldo Zeuli 3411-7665
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados Dalberto C. Gonçalves Ribas Fujii (Interino) 3424-2005
Agência Municipal de Habitação e Interesse Social Carlos Augusto de Melo Pimentel  3411-7745
Assessoria de Comunicação e Cerimonial Albino Mendes 3411-7626
Chefe de Gabinete Linda Darle Pacheco Valente 3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados Daniel Fernandes Rosa 3424-0363
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados Roberto Djalma Barros 3410-3000
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados Renato Cesar Nasser  (Interventor) 3411-7731
Guarda Municipal Divaldo Machado de Menezes 3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados Welington Luiz Santana Lopes 3428-4970
Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados - Previd Theodoro Huber Silva 3427-4040
Procuradoria Geral do Município Sérgio Henrique Pereira Martins De Araújo 3411-7761
Secretaria Municipal de Administração Elaine Terezinha Boschetti Trota 3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar Alceu Junior Silva Bittencourt (Interino) 3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social Maria Fátima Silveira de Alencar 3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura Davilene da Souza Borges  (Interina) 3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sergio Luiz Domingos Miranda 3426-3672
Secretaria Municipal de Educação Upiran Jorge Gonçalves da Silva 3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda Carlos Francisco Dobes Vieira 3411-7107
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica Celso Antonio Schuch Santos 3411-7672
Secretaria Municipal de Obras Públicas Marise Aparecida Bianchi Maciel 3411-7112
Secretaria Municipal de Planejamento Adriana Benicio Toneloto Galvão 3411-7788
Secretaria Municipal de Saúde Berenice de Oliveira MachadoSouza 3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Fabiano Costa 3424-3358

 PORTARIAS
Portaria de Benefício nº 072/2020/PREVID

“Concede Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição ao servidor 
JEREMIAS PEREIRA LUNA e dá outras providências. ”

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição ao 
servidor JEREMIAS PEREIRA LUNA, matrícula 57481-1, ocupante do cargo 
efetivo de Especialista em Educação, na função de Coordenador Pedagógico, 
do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados-MS, com proventos 
integrais, com fundamento no Artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 47/2005 e 
Artigo 65 da Lei Complementar 108/2006. 

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

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

Dourados/MS, 01 de julho de 2020.

THEODORO HUBER SILVA
Diretor Presidente

ROSANE APARECIDA FRITZEN D’SAMPAIO FERRAZ
Diretora Financeira em substituição legal à Diretora de Benefícios

Portaria nº 063/2020/ADM/PREVID                                                       
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Portaria de Benefício nº. 073/2020/PREVID

“Concede Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à servidora 
IÁRA DA SILVA NASCIMENTO e dá outras providências. ”

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à servidora 
IÁRA DA SILVA NASCIMENTO, matrícula 44411-1, ocupante do cargo efetivo 
e função de Fiscal de Defesa do Consumidor, do quadro de pessoal da Prefeitura 
Municipal de Dourados-MS, com proventos integrais, com fundamento no Artigo 6º 
da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e Artigo 64 da Lei Complementar 108/2006.

Parágrafo Único – O presente benefício será reajustado na mesma proporção e 
na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade em 
conformidade com o Artigo 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e Art. 2º da 
Emenda Constitucional nº. 47/2005.

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

Dourados/MS, 01 de julho de 2020.

THEODORO HUBER SILVA
Diretor Presidente

ROSANE APARECIDA FRITZEN D’SAMPAIO FERRAZ
Diretora Financeira em substituição legal à Diretora de Benefícios

Portaria nº 063/2020/ADM/PREVID                                                       

Portaria de Benefício nº. 074/2020/PREVID

“Concede Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à servidora 
ISABEL APARECIDA LOPES DE GODOI e dá outras providências.”

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

Considerando decisão judicial em primeiro grau nos autos de número 0808206-
90.2019.8.12.0002, em trâmite na 6ª Vara Cível, nesta Comarca de Dourados/MS;

Considerando também, o Memorando número 531/2020/PREVID, emitido pelo 
Departamento Jurídico deste Instituto de Previdência ao Diretor Presidente do 
Previd, referente ao processo acima descrito;

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à 

servidora ISABEL APARECIDA LOPES DE GODOI, matrícula 6241-1, ocupante 
do cargo efetivo e função de Profissional do Magistério Municipal, do quadro de 
pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados-MS, com proventos integrais, com 
fundamento no Artigo 6º da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e Artigo 64 da Lei 
Complementar 108/2006. 

Parágrafo Único – O presente benefício será reajustado na mesma proporção e 
na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade em 
conformidade com o Artigo 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e Art. 2º da 
Emenda Constitucional nº. 47/2005.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Dourados/MS, 01 de julho de 2020.

THEODORO HUBER SILVA
Diretor Presidente

ROSANE APARECIDA FRITZEN D’SAMPAIO FERRAZ
Diretora Financeira em substituição legal à Diretora de Benefícios

Portaria nº 063/2020/ADM/PREVID     

 PORTARIAS

Resolução nº. Ap/06/860/2020/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 à Servidora Pública Municipal YOLE APARECIDA MACHADO, 
matrícula nº. “143341-2” ocupante do cargo de AGENTE DE APOIO 
EDUCACIONAL, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(SEMED), Apostilamento de Nome, para que passe a assinar como:

YOLE APARECIDA MACHADO MARTINS

Conforme documentação em anexo, parte integrante deste ato de concessão.
     
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas alterações.
Secretaria Municipal de Administração, 25 de Junho de 2020.

Elaine Terezinha Boschetti Trota
Secretária Municipal de Administração

Resolução nº.Lt/06/861/2020/SEMAD

Elaine Terezinha Boshcetti 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 ao (a) Servidor (a) Público (a) Municipal SANDRA ALVES MIGUEL 
ROLON, matrícula funcional nº. “87661-1” , ocupante do cargo de AGENTE 
DE TRAFEGO E TRANSPORTES, lotado (a) AGENCIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES E TRANSITO DE DOURADOS (AGETRAN),  8  (oito) dias 

de “Licença Luto” pelo falecimento de DE SUA MAE: MARIA LAONI ALVES, 
conforme documentação em anexo, parte integrante deste ato de concessão, a partir 
do dia 08/06/2020.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Ao Departamento de Recursos Humanos, para as devidas providências.
Secretaria Municipal de Administração, aos 25 de Junho de 2020.

Elaine Terezinha Boshcetti Trota
Secretária Municipal de Administração 

Resolução nº.Lg/6/864/2020/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 à Servidora Pública Municipal DANIELLE DUARTE DOMINICIO 
PEREIRA, matrícula funcional nº. “114771604-2”   ocupante do cargo de 
PROFISSIONAL DO MAGISTERIO MUNICIPAL, lotada na SECRETARIA 
MUNICIPAL EDUCACAO (SEMED), “180” (cento e oitenta) dias de “LICENÇA 
À  GESTANTE”, com base na Lei Complementar nº 158, de 22 de março de 2010, 
que altera dispositivos da Lei Complementar nº 107 de 28 de dezembro de 2006 e 
Lei Complementar nº 117, de 31 de dezembro de 2007, pelo período de “20/06/2020 
a 16/12/2020”.

Registre-se.
Publique-se
Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as anotações cabíveis.
Secretaria Municipal de Administração, aos 25 de Junho de 2020.

Elaine Terezinha Boschetti Trota
Secretária Municipal de Administração  

 RESOLUÇÕES

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020

Processo: nº 148/2020. Objeto: Formalização de ata de registro de preços visando 
a eventual aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto - REP, objetivando atender 
necessidades das diversas secretarias desta Municipalidade. Resultado: O certame 
teve como vencedora e adjudicatária, a proponente: HENRY EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA, no item 01. 

Dourados-MS, 19 de junho de 2020.

Marcos Aurélio Simplicio Geraldini
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020

Processo: nº 176/2020. Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de corte de chapas de aço para fabricação de placas, objetivando atender 
as necessidades da Agência Municipal de Transporte e Trânsito -  AGETRAN. 
Resultado: O certame teve como vencedora e adjudicatária, a proponente: L.C.P 
ARTIGOS DE ARMARINHO EIRELI, no item 01. A empresa vencedora deverá 
no momento da assinatura do contrato apresentar os documentos habilitatórios da 
mesma, em cumprimento ao Artigo 58 da Lei Complementar 331/17, em consonância 
com as respectivas exigências do edital e do artigo 4º, XIII, da Lei 10.520/2002.

Dourados-MS, 29 de junho de 2020.
Laryssa de Vito Rosa

Pregoeira

 LICITAÇÕES
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EXTRATO DE EMPENHO N° 2948/2020.

PARTES:
Município de Dourados
Fundo Municipal de Saúde 
DDX Produtos de Limpeza Eireli - EPP   CNPJ: 08.409.136/0001-61

PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 050/2020
OBJETO: Aquisição de hipoclorito de sódio para higienização e desinfecção da 

área central da cidade de Dourados-MS, visando o enfrentamento da Pandemia do 
Novo Coronavírus (COVID-19).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 13.979/2020, Art. 4º.
Valor: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais). 
DATA DE EMPENHO: 29/06/2020.
Secretaria Municipal de Fazenda

EXTRATO DE EMPENHO N° 2949/2020.

PARTES:
Município de Dourados
Fundo Municipal de Saúde 
Jayme Barros Coelho - ME   CNPJ: 14.289.754/0001-18

PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 056/2020
OBJETO: Aquisição de máscaras N95, visando o enfrentamento da Pandemia do 

Novo Coronavírus (COVID-19.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 13.979/2020, Art. 4º.
Valor: R$ 49.922,00 (Quarenta e nove mil novecentos e vinte e dois reais). 
DATA DE EMPENHO: 29/06/2020.
Secretaria Municipal de Fazenda

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020.
                            
PARTES:
Município de Dourados/MS.

COMPROMITENTES FORNECEDORES:
POLLO HOSPITALAR LTDA – EPP.
CNPJ: 09.204.127/0001-05.
Valor Total: R$ 1.107.546,33 (um milhão e cento e sete mil e quinhentos e quarenta 

e seis reais e trinta e três centavos).

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

CNPJ: 18.483.775/0001-20.
Valor Total: R$ 2.361.335,31 (dois milhões e trezentos e sessenta e um mil e 

trezentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos).

ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI – ME.
CNPJ: 24.595.557/0001-80.
Valor Total: R$710.625,60 (setecentos e dez mil e seiscentos e vinte e cinco reais 

e sessenta centavos).

ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI 
- ME.

CNPJ: 27.789.446/0001-01.
Valor Total: R$ 1.393.926,66 (um milhão e trezentos e noventa e três mil e 

novecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos).

SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP.
CNPJ: 28.289.799/0001-05.
Valor Total: R$ 1.473.750,42 (um milhão e quatrocentos e setenta e três mil e 

setecentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos).

PROCESSO: Pregão Presencial nº 001/2020.
OBJETO:  registro de preços visando a eventual aquisição de material hospitalar 

e farmacológico, objetivando atender as unidades, setores e programas coordenados 
pela Secretaria Municipal de Saúde.

 EXTRATOS

POLLO HOSPITALAR LTDA – EPP

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor Unitário

7

“CATETER INTRAVENOSO 14G - C/ DISP. DE SEGURANÇA

UNID. 580 LABOR IMPORT R$ 2,75

DESCRIÇÃO: 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 bi-angulado 
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 micro-estrias, com dispositivo de segurança 
em atendimento a NR 32,  constando externamente os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade.”

8

“SCALP N° 21  C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

UNID. 8.000 LABOR IMPORT R$ 1,20

DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 21G 
(SCALP ) -Com 
agulha de bisel 
trifacetado com asas  leves e flexíveis dotadas de dispositivo de 
encaixe, garantindo firme empunhadura, 
perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível, 

transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita 
conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou 
dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, com dispositivo 
de segurança em atendimento a NR 32, embalado individualmente 
em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de 
identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro 
no MS.”

9

“SCALP N° 25  C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

UNID. 6.000 LABOR IMPORT R$ 1,23

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.”

10

“SCALP N° 27  C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

UNID. 6.000 LABOR IMPORT R$ 1,25

DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 27G 
(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.”

14

Abaixador de língua tipo espátula confeccionado em madeira, 

PACOTE 2.135 THEOTO R$ 4,25

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.

16 AGUA DESTILADA – PARA AUTOCLAVE, GALÃO 5 LITROS GALÃO 2.560 ASFER R$ 12,32

33

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

UNID. 195.200 DESCARPACK R$ 0,09

34

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 

UNID. 91.500 DESCARPACK R$ 0,09

manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é 
totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico.

38

ALGODÃO HIDRÓFILO - em camadas (manta) continuas em 
forma de 

ROLO 2.338 CREMER R$ 13,15

rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão 
devera apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvencia, 
inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, 

no mínimo 80% de brancura, peso liquido 500 gramas, embalado em 

saco plástico individual.

40

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.

UNID. 450 J PROLAB R$ 3,10

41

ALMOTOLIA DE PLÁSTICO AMBAR 500ML - com tampa, composta 
de 3partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa: confeccionada 
inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga 
inteiriça, cor âmbar, com paredes uniformes em sua espessura e 
diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico 
flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito: 
rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, 
proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada 
em plástico rígido.

UNID. 450 J PROLAB R$ 5,09

42

ALMOTOLIA DE PLÁSTICO BRANCA 250ML - com tampa, 
composta de 

UNID. 505 J PROLAB R$ 3,18

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.

43

ALMOTOLIA PLÁSTICA PARA SOLUÇÃO - BRANCO LEITOSO 
500ml - com 

UNID. 505 J PROLAB R$ 5,00

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.

45

AMBU INFANTIL

UNID. 36 PROTEC R$ 170,50Ressucitador infantil (ambu) material silicone, com mascara, válvula, 
autoclavavel, utilizado na ventilação manual de paciente. apresenta 
certificado do INMETRO (uso hospitalar)

46

AMBU NEONATAL

UNID. 36 MD R$ 215,90

Ressucitador neonatal (ambu) material silicone, com mascara, 
válvula, autoclavavel, utilizado na ventilação 
manual de paciente. apresenta certificado do INMETRO (uso 

hospitalar)

60

CABO DE BISTURI Nº03  - Para lâmina de 10 a 15, confeccionado 
em 

UNID. 100 ABC R$ 11,10aço inox de 1ª qualidade, embalado individualmente em plástico, 

constando externamente os dados de identificação e procedência 

nominal.
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63

CAMPO CIRÚRGICO 40X40 CM DESCARTÁVEL COM FENESTRA 
- Descrição: 

UNID. 1.600 POLAR FIX R$ 2,52

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.

64

CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 40 X 40 CM SEM 
FENESTRA - Descrição: 

UNID. 500 POLAR FIX R$ 2,23

Campo Cirúrgico 40x40cm, descartável,sem fenestra, 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.

65

CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50 X 50 CM COM 
FENESTRA - Descrição: 

UNID. 1.200 POLAR FIX R$ 3,05

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.

66

CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50 X 50 CM SEM 
FENESTRA - Descrição: 

UNID. 500 POLAR FIX R$ 3,05

Campo Cirúrgico 50x50cm, descartável, sem fenestra, 
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.

73

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 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 

UNID. 1.400
SOLIDOR /

R$ 1,15

validade. LABOR IMPORT

74

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 bi-angulado e 
trifacetado, cateter em teflon radiopaco siliconizada flexível, 

UNID. 1.800 POLYON R$ 1,18protetor 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.

75

“CATETER INTRAVENOSO 16G - C/ DISP. DE SEGURANÇA

UNID. 580 LABOR IMPORT R$ 2,78

DESCRIÇÃO: 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 bi-angulado 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 
micro-estrias, com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32,  constando externamente os 
dados de identificação, procedência, 
fabricação e validade.”

76

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.

UNID. 7.000 POLYON R$ 1,18

77

“CATETER INTRAVENOSO 18G - C/ DISP. DE SEGURANÇA

UNID. 2.100 LABOR IMPORT R$ 2,73

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 bi-angulado 
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 micro-estrias, com dispositivo de segurança 
em atendimento a NR 32,  constando externamente os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade.”

78

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 plastico transparente e trama da camara de 
refluxo com micro-estrias, constando 

UNID. 9.800
SOLIDOR /

R$ 1,15

externamente os dados de identificação, procedência, fabricação e LABOR IMPORT
validade.

79

“CATETER INTRAVENOSO 20G - C/ DISP. DE SEGURANÇA

UNID. 3.500 LABOR IMPORT R$ 3,18

DESCRIÇÃO: 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, câmara de refluxo em 
plástico transparente e trama da camara de refluxo com micro-
estrias, com dispositivo de segurança em atendimento a NR 32,  
constando externamente os dados de identificação, procedência, 
fabricação e validade.”

80

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.

UNID. 7.700

SOLIDOR /

R$ 1,18
LABOR IMPORT

81

“CATETER INTRAVENOSO 22G - C/ DISP. DE SEGURANÇA

UNID. 3.500 LABOR IMPORT R$ 2,98

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 bi-angulado 
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 micro-estrias, com dispositivo de segurança 
em atendimento a NR 32,  constando externamente os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade.”

82

CATETER INTRAVENOSO 24G - Cateter periférico de uso único, 

UNID. 2.400 POLYON R$ 1,10

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.

83

“CATETER INTRAVENOSO 24G - C/ DISP. DE SEGURANÇA

UNID. 650 LABOR IMPORT R$ 2,75

DESCRIÇÃO: 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 bi-angulado 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 
micro-estrias, com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32,  constando externamente os 
dados de identificação, procedência, 
fabricação e validade.”

84

CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - - 
confeccionado em 

UNID. 1.850 MEDSONDA R$ 1,33

P.V.C. atoxico 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.

85

COLETOR PERFUROCORTANTE 03 LITROS. Descrição: material 
papelão, 

UNID. 1.420 FLEXPELL R$ 2,42

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.

86

COLETOR PERFUROCORTANTE 07 LITROS. Descrição: material 
papelão, 

UNID. 4.500 FLEXPELL R$ 3,15

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.

87

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.

UNID. 7.650 FLEXPELL R$ 5,50

89

CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO COM 
CONEXÃO PARA 

KIT 1.530 DARU R$ 15,60

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.

99

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 7  COM 
EXTENSÃO

UNID. 3.000

MADEITEX /

R$ 3,58

Descrição: fabricado com puro látex natural (de alta qualidade) INOVATEX
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.

100

DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA N° 19 (SCALP) - 
com agulha de 

UNID. 9.800 CIRUTI / MEDIX R$ 0,25

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.

101

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.

UNID. 62.400 CIRUTI / MEDIX R$ 0,25

102

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.

UNID. 23.200 CIRUTI / MEDIX R$ 0,25

103

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.

UNID. 19.150 CIRUTI / MEDIX R$ 0,25

 EXTRATOS
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104

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 UNID. 37.050 CIRUTI / MEDIX R$ 0,25
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.

111

ESPARADRAPO 10CM  X  4,5M (IMPERMEÁVEL) - confeccionado 
em tecido 

ROLO 3.730 ADPELE R$ 7,05

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.

112

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL DE 5 CM X 4,5 METROS - 
composto de tecido 

ROLO 3.747 MISSNER R$ 3,95100% algodão que recebe o tratamento especial facilitando o rasgo 
sem desfilamento, resina acrílica impermeabilizante.

113

ESPARADRAPO MICROPORE  25mm X 10m. Descrição: Fita 
adesiva com 

UNID. 2.575 MISSNER R$ 3,95microporosidades e hipoalergênica, ideal para peles sensíveis. 
Aplicações gerais em pós-cirúrgico, uso prolongado, ferimentos 
grandes, fixação de catéteres, sondas e drenos. 

114
ESPARADRAPO MICROPORE 50MM X 10 MT-  hipoalérgica, rolo 
c/ 50mm x ROLO 3.100 MISSNER R$ 7,30
10mts.

115 Espátula de ayres pacote com 100 unidades. PACOTE 1.600 KOLPLAST R$ 9,13

116

ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G. Valvas  
produzidas em 

UNID. 4.100 KOLPLAST R$ 1,70
poliestireno cristal apresentando contornos lisos e regulares sem 
reentrâncias e/ou protuberâncias.  Parafuso acoplado ao espéculo, 
tornando-o pronto para uso. Não estéril. Embalados 
individualmente. Embalagem com 01 unidade

117

ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M. Valvas  
produzidas em 

UNID. 23.200 KOLPLAST R$ 1,55
poliestireno cristal apresentando contornos lisos e regulares sem 
reentrâncias e/ou protuberâncias.  Parafuso acoplado ao espéculo, 
tornando-o pronto para uso. Não estéril. Embalados 
individualmente. Embalagem com 01 unidade

118

ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P. Valvas  
produzidas em poliestireno cristal apresentando contornos lisos e 
regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias.  Parafuso acoplado 
ao espéculo, tornando-o pronto para uso. Não estéril. Embalados 
individualmente. Embalagem com 01 unidade

UNID. 23.300 KOLPLAST R$ 1,46

120

FIO CATEGUTE CROMADO Nº 2 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. 
POR 2,5CM

ENVELOPE 4.250 TECHNOFIO R$ 4,70

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.

121

FIO CATEGUTE CROMADO Nº 3 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. 
POR 2,0CM

ENVELOPE 2.750 TECHNOFIO R$ 4,40

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.

122

FIO CATEGUTE CROMADO Nº 4 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. 
POR 2,0CM

ENVELOPE 2.650 TECHNOFIO R$ 4,12

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.

123

FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 2 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. 
POR 2,5 CM

ENVELOPE 4.500 TECHNOFIO R$ 3,67

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.

124

FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 3 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. 
POR 2,0 CM

ENVELOPE 2.150 TECHNOFIO R$ 3,87

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.

125

FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 4 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. 
POR 2,0 CM

ENVELOPE 2.150 TECHNOFIO R$ 4,75

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.

126

FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 5 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. 
POR 2,0 CM

UNID. 4.300 SHALON R$ 4,90

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.

128
Fio de sutura seda 3.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, 

ENVELOPE 1.500 SHALON R$ 2,75
comprimento agulha 1,7 cm.  Embalagem 01 unidade.

129 Fio de sutura seda 4.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, 
comprimento agulha 1,7 cm.  Embalagem 01 unidade. ENVELOPE 1.500 TECHNOFIO R$ 2,94

133

FIO NYLON PARA SUTURA Nº 5 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. 
POR 1,5~2,0 CM

ENVELOPE 11.500 TECHNOFIO R$ 2,43

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

134

FIO NYLON PARA SUTURA Nº 6 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. 
POR 1,5~2,0 CM

UNID. 9.000 TECHNOFIO R$ 2,53

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

135

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.

UNID. 3.952 MISSNER R$ 3,54

136

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

UNID. 2.800 HOSPFLEX R$ 3,55

156

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.

UNID. 6.000 CIRUTI / MEDIX R$ 0,35

157

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.

UNID. 6.000

LAMEDID /

R$ 0,35
LABOR IMPORT

158

Lâmina de bisturi nº 11 (em aço inoxidável) - Lâmina estéril para 
bisturi, confeccionada em aço inoxidável, esterilizada a raio 

UNID. 7.500 CIRUTI / MEDIX R$ 0,35

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.

159

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.

UNID. 15.500 CIRUTI / MEDIX R$ 0,33

160

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. 4.500 CIRUTI / MEDIX R$ 0,42

161

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. 7.000

LAMEDID /

R$ 0,36
LABOR IMPORT

 EXTRATOS
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162

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 

UNID. 6.500 CIRUTI / MEDIX R$ 0,43
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.

163

LÂMINA FOSCA

CAIXA 1.585 KOLPLAST R$ 7,00

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

186 PINÇA CHERON DE 24 CM UNID. 195 ABC R$ 52,20
187 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO INOX UNID. 450 ABC R$ 9,95

188

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

UNID. 195 ABC R$ 12,35

192 PINÇA KOCHER, PEQUENA, CURVA, 16CM UNID. 350 ABC R$ 35,45
193 PINÇA KOCHER, PEQUENA, RETA, 16CM UNID. 350 ABC R$ 41,25
194 PINÇA MOSQUITO CURVA DE 12 CM UNID. 350 ABC R$ 20,58
195 PINÇA MOSQUITO RETA DE 12 CM UNID. 350 ABC R$ 20,80

198

PORTA AGULHA Porta agulha confeccionado em aço inox 304 
com 14 

UNID. 320 ABC R$ 21,18cm, autoclavável, instrumento cirúrgico, não articulado, não 
cortante, com certificado RDC 16/2013, ANVISA.

199 PORTA AGULHA MAYOHEGAR 17 CM UNID. 320 ABC R$ 40,20

203

PVPI TÓPICO FRASCO - Anti-séptico de eleição para tratamento de 

LITRO 510

FARMAX /

R$ 37,95

feridas cirúrgicas, queimaduras e anti- DIST. AMARAL
sepsia 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.

208

“SCALP N° 19  C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

UNID. 2.500 LABOR IMPORT R$ 0,81

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.”

209

SCALP N° 23  C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

UNID. 14.000 LABOR IMPORT R$ 1,15

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.”

212

“SERINGA DESC. 20 ML S/ AG. C/ DISP. DE SEGURANÇA

UNID. 20.250 SR R$ 1,39

DESCRIÇÃO: 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.”

214

“SERINGA DESC. S/AG. 5 ML C/ DISP. DE SEGURANÇA 

UNID. 35.500 SR R$ 0,89

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 5 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.”

216

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. 

UNID. 81.700 SR R$ 0,28

220

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.

UNID. 1.040 MEDSONDA R$ 0,83

221

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, 

UNID. 2.040 MEDSONDA R$ 0,83

embalagem plástica individual, constando na embalagem os 
dados de 

identificação, procedência, fabricação e validade.

222

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08 (ESTÉRIL) - Descartável, 

UNID. 2.045 MEDSONDA R$ 0,83

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.

223

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.

UNID. 3.050 MEDSONDA R$ 0,83

224

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.

UNID. 5.050 MEDSONDA R$ 0,83

227

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.

UNID. 160 CIRUTI / MEDIX R$ 5,75

228

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 3,5 (COM BALÃO-
CUFF) - de PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa 
pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para 
seringas luer-lock, conector semi-montado, 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.  

UNID. 190 CIRUTI / MEDIX R$ 4,65

229

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 4,5 (COM BALÃO-
CUFF) - de PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa 
pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para 
seringas luer-lock, conector semi-montado, 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. 

UNID. 210 CIRUTI / MEDIX R$ 5,85

230

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 5,5  (COM BALÃO) 
- de PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa 
pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para 
seringas luer-

UNID. 230 CIRUTI / MEDIX R$ 5,90lock, conector semi-montado, 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.

231

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 6,0  (COM BALÃO) - 
de PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa pressão 
e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas 
luer-lock, conector semi-montado, 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. 

UNID. 130 CIRUTI / MEDIX R$ 6,00

232

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 7,0 (COM BALÃO-
CUFF) - de PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa 
pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para 
seringas luer-lock, conector semi-montado, 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.

UNID. 170 CIRUTI / MEDIX R$ 6,00

233

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 7,5  C/ BALÃO - de 
PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa pressão 
e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas 
luer-lock, conector semi-montado, 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.

UNID. 180 CIRUTI / MEDIX R$ 6,00

234

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 8,0 (COM BALÃO-
CUFF) - de PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa 
pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para 
seringas luer-lock, conector semi-montado, 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. 

UNID. 240 CIRUTI / MEDIX R$ 6,00

235

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 8,5  (COM BALÃO) - 
de PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa pressão 
e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas 
luer-lock, conector semi-montado, 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.

UNID. 230 CIRUTI / MEDIX R$ 6,20

236

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 9,0  (COM BALÃO) - 
de PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa pressão 
e alto 

UNID. 320 CIRUTI / MEDIX R$ 6,50

volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-

lock, conector semi-montado, 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.  

239

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.

UNID. 330 CIRUTI / MEDIX R$ 4,70

240

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.

UNID. 330 CIRUTI / MEDIX R$ 4,95

 EXTRATOS
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241

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.

UNID. 50 CIRUTI / MEDIX R$ 4,75

242

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 

UNID. 290 CIRUTI / MEDIX R$ 4,95

individualmente em papel grau cirúrgico, constando na embalagem 
os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.

243

SONDA FOLLEY CH 20 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (6,7MM) 30-
50ML, balão 

UNID. 330 CIRUTI / MEDIX R$ 5,15

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.

244

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.

UNID. 290 CIRUTI / MEDIX R$ 4,95

249

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 eqüidistantes de forma a 
cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector 
universal com tampa.

UNID. 105 MEDSONDA R$ 0,87

250

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 
95 rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com 
conector universal com tampa.

UNID. 95 MEDSONDA R$ 1,00

251

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 eqüidistantes de forma a 
cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector 
universal com tampa.

UNID. 90 MEDSONDA R$ 0,94

252

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 eqüidistantes de forma a 
cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector 
universal com tampa.

UNID. 75 MEDSONDA R$ 1,20

253

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 

UNID. 95 MEDSONDA R$ 0,97rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com 
conector universal com tampa.

254

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 eqüidistantes de forma a 
cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector 
universal com tampa.

UNID. 95 MEDSONDA R$ 1,20

255

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 eqüidistantes de forma a 
cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector 
universal com tampa.

UNID. 90 MEDSONDA R$ 1,00

256

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 eqüidistantes de forma a 
cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector 
universal com tampa.

UNID. 90 MEDSONDA R$ 1,20

257

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 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 eqüidistantes de forma a 
cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector 
universal com tampa.

UNID. 150 MEDSONDA R$ 1,00

258

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 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 eqüidistantes de forma a 
cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector 
universal com tampa.

UNID. 240 MEDSONDA R$ 1,25

259

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 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 eqüidistantes de forma a 
cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector 
universal com tampa.

UNID. 120 MEDSONDA R$ 1,05

260

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 LONGA-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 eqüidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com 
conector universal com tampa.

UNID. 150 MEDSONDA R$ 1,35

261

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 

UNID. 120 MEDSONDA R$ 1,12rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com 
conector universal com tampa.

262

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 LONGA-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 eqüidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com 
conector universal com tampa

UNID. 135 MEDSONDA R$ 1,55

263

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 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 eqüidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com 
conector universal com tampa

UNID. 135 MEDSONDA R$ 1,27

264

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 LONGA-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 eqüidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com 
conector universal com tampa

UNID. 240 MEDSONDA R$ 1,63

265

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20 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 eqüidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com 
conector universal com tampa

UNID. 135 MEDSONDA R$ 1,23

266

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20 LONGA-PVC . tampa 
Confeccionada em PVC 

UNID. 135 MEDSONDA R$ 1,75

transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e 
inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com 
conector universal com

268

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 22 LONGA-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 eqüidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com 
conector universal com tampa

UNID. 90 MEDSONDA R$ 1,50

269

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 08  - confeccionada em polivinil atóxica, 
transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis 
com o uso a que se destina. O material será isento de substancias 
alérgicas e/ou nocivas à saúde, terá superfícies lisas isentas de 
saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, 
esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em filme de 

UNID. 65 MEDSONDA R$ 0,90

polietileno ou papel grau cirúrgico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, data de fabricação e 
validade, nr. Do lote e registro no MS.

270

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 10 - confeccionada em polivinil atoxica, 

UNID. 80 MEDSONDA R$ 0,98

transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis 
com o uso a que se destina. O material será isento de substancias 
alérgicas e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de 
saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, 
esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em filme de 
polietileno ou papel grau cirúrgico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, data de fabricação e 
validade, nr. do lote e registro no MS.

271

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 12 - confeccionada em polivinil atóxica, 
transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis 
com o uso a que se destina. O material será isento de substancias 
alérgicas e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de 
saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, 
esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em filme de 
polietileno ou papel grau cirúrgico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, 
nr. do lote e registro no MS.

UNID. 80 MEDSONDA R$ 1,00

272

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 14 - confeccionada em polivinil atoxica, 
transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis 
com o uso a que se destina. O material será isento de substancias 
alérgicas e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de 
saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, 
esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em filme de 
polietileno ou papel grau cirúrgico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, 
nr. do lote e registro no MS.

UNID. 67 MEDSONDA R$ 1,00

273

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 16 - confeccionada em polivinil atóxica, 
transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis 
com o uso a que se destina. O material será isento de substancias 
alérgicas e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de 
saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, 
esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em filme de 
polietileno ou papel grau cirúrgico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, 
nr. do lote e registro no MS.

UNID. 67 MEDSONDA R$ 1,00

274

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 18 - confeccionada em polivinil atoxica, 
transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis 
com o uso a que se destina. O material será isento de substancias 
alérgicas e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de 
saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, 
esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em filme de 
polietileno ou papel grau cirúrgico, constando externamente os 

UNID. 85 MEDSONDA R$ 1,15

dados de identificação e procedência, data de fabricação e 
validade, nr. do lote e registro no MS.

275

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 20 - confeccionada em polivinil atoxica, 
transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis 

UNID. 80 MEDSONDA R$ 1,28

com o uso a que se destina. O material será isento de substancias 
alérgicas e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de 
saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, 
esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em filme de 
polietileno ou papel grau cirúrgico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, data de fabricação e 
validade, nr. do lote e registro no MS.

276

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 24 - confeccionada em polivinil atoxica, 
transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis 
com o uso a que se destina. O material será isento de substancias 
alérgicas e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de 
saliências anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, 
esterilizado a raio gamma, embalado individualmente em filme de 
polietileno ou papel grau cirúrgico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, data de fabricação e validade, 
nr. do lote e registro no MS.

UNID. 65 MEDSONDA R$ 1,25

278

SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 06 - Siliconizada, confeccionada 
em polivinil atoxica, 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.

UNID. 4.050 MEDSONDA R$ 0,73

279

SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 8 - Siliconizada, confeccionada 
em polivinil atoxica, 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.

UNID. 4.050 MEDSONDA R$ 0,70

281

SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 12 - Siliconizada, confeccionada 
em polivinil atoxica, 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.

UNID. 12.550 MEDSONDA R$ 0,78

282

SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 14 - Siliconizada, confeccionada 
em polivinil atoxica, 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. 

UNID. 7.550 MEDSONDA R$ 0,80

 EXTRATOS
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283

SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 16 - Siliconizada, confeccionada 
em polivinil atoxica, transparente, com 02 orifícios  central e lateral, 
esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada 

UNID. 4.050 MEDSONDA R$ 0,80individualmente 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. 

284

SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 18 - Siliconizada, confeccionada 
em polivinil atoxica, 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. 

UNID. 650 MEDSONDA R$ 1,00

285

SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 03 LITROS 
CONFECCIONADO EM METAL COM FURAÇAO  PARA SER 
FIXADO EM PAREDE ACOMPANHADO DE PARAFUSOS E 
BUCHAS

UNID. 80 DESCARPACK R$ 24,10

286

SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LITROS 
CONFECCIONADO EM METAL COM FURAÇAO  PARA SER 
FIXADO EM PAREDE ACOMPANHADO DE PARAFUSOS E 
BUCHAS

UNID. 130 DESCARPACK R$ 26,05

287

SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS 
CONFECCIONADO EM METAL COM FURAÇAO  PARA SER 
FIXADO EM PAREDE ACOMPANHADO DE PARAFUSOS E 
BUCHAS

UNID. 130 DESCARPACK R$ 37,55

292 TESOURA ÍRIS 11,5 CM CURVA UNID. 300 ABC R$ 16,18
293 TESOURA ÍRIS 11,5 CM RETA UNID. 300 ABC R$ 16,29
294 TESOURA METZEMBAUM 14 CM CURVA UNID. 300 ABC R$ 36,75
295 TESOURA METZEMBAUM 15 CM RETA UNID. 300 ABC R$ 45,15

296 TINTURA DE IODO 2% 1000ML LITRO 110
FARMAX /

R$ 44,15
DIST. AMARAL

305

TUBO DE SILICONE 203 PARA OXIGÊNIO

METRO 650 PERFITECNICA R$ 6,95

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.

308

UMIDIFICADOR C/ EXTENSÃO E MASCARA PARA AR 
COMPRIMIDO

UNID. 380 PROTEC R$ 19,75
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

309

UMIDIFICADOR C/ EXTENSÃO E MASCARA PARA OXIGÊNIO

UNID. 435 PROTEC R$ 24,85

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

326 LIDOCAINA 10% (FRASCO 50ML) SPRAY FRASCO 400 CRISTALIA R$ 66,85

327 Manta Térmica confeccionada em polietileno aluminizado destinada 
tamanha 2,10 x 1,40 UNID. 100 RESGATE SP R$ 7,10

337

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. 

CAIXA 15 PROCARE R$ 31,40

350 FILME TERM. UPP 110 S, para vídeo printer, preto e branco, 110 
mm x 20 M, (Material para reposição). UNID. 175 SONY R$ 66,95

354

PINÇA PARA BIOPSIA UTERINA PROFESSOR MEDINA 2 MM 
- confeccionada em aço inox, medindo 24cm de comprimento, 
embalada individualmente em plástico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência

UNID. 2 ABC R$ 237,00

355

PRESERVATIVO MÉDIO SEM LUBRIFICANTE - não lubrificado, 
confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado, possui 
ponta com reservatório para espermas tipo liso, opaco, largura 
nominal 52mm, comprimento mínimo 160mm, capacidade 
volumétrica 15,0 a 40,0dm3, para uso em exames internos, 
a embalagem deverá apresentar externamente os dados de 
identificação e procedência fabricação/validade.

UNID. 3.500

MADEITEX /

R$ 0,59
INOVATEX

DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI – EPP
Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor Unitário

4 SACO PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE DE 30X40CM 
em pacote fechados de 1KG PACOTE 820 RAVA R$ 17,00

5
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50CM X 70CM. .Descrição 
Fabricado em polietileno. Espessura mínima de 12 micras. 
Dimensão: 50cm x 70cm. Embalagem com 01 kg.

PACOTE 510 RAVA R$ 18,00

13

“TUBO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML TAMPA ROXA

CAIXA 900 CRAL R$ 75,00
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.”

21

AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5

UNID. 172.000 SOLIDOR R$ 0,15

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

26

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 

UNID. 125.600 SOLIDOR R$ 0,15

totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico.

35
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 9.676 CICLOFARMA R$ 7,16

57

Bolsa coletora de urina, com capacidade de 2000ml, sistema 
fechado, com válvula anti-refluxo, pinça clampeadora, estéril, 
descartável, escala de leitura de pequenos e grandes volumes, 

UNID. 2.200 L. IMPORT R$ 3,31

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.

94

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 1.215 PROLINK R$ 157,00

95

DISPOSITIVO DE INFUSÃO - 2 VIAS - Dispositivo para múltliplas 
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; 
Esterelizado a óxido de etileno.

UNID. 34.000 L. IMPORT R$ 3,15

106

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.

UNID. 108.000 GLOMED R$ 1,35

146

GAZE COMPRESSA. Confeccionada em material 100% algodão; 
7,5cm x 

PACOTE 16.190 AMERICA R$ 28,007,5cm com cerca de  8 camadas e 5 dobras, com o minímo de 
13 fios 
por cm². Hidrófila. Não Estéril. Pacote com 500 unidades

150
GLICERINA LIQUIDA EMBALAGEM 1000ML - constando os dados 
de identificação, procedência, data de fabricação/validade, nr. do 
lote e registro no MS.

LITRO 80 FARMAX R$ 19,83

164

LANCETA AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA P/ PUNÇÃO CAPILAR 
25G - Com corpo composto em polipropileno, atóxico, apirogênico, 
que protege a agulha antes e após o uso. Com capa protetora 
que garante a esterilidade até o momento do uso. Agulha de 25G, 
trifacetada, afiada, em aço inoxidável. Com dispositivo de retração 
automática da agulha, em conformidade com a NR 32. 

UNID. 120.000 G-TECH R$ 0,30

179

Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituídos de armação 
confeccionada em uma única peça de PVC transparente, com 
sistema de ventilação indireta composto de fendas localizadas na 
parte superior e fendas na parte inferior, que favoreçam a ventilação, 
possuindo tirante elástico resistente, não inferior a 1,5cm de largura, 
com tamanho ajustável preto ou cinza, para ajuste à face do usuário 
e visor de policarbonato incolor, não UNID. 290 SSPLUS R$ 22,90

arqueado, possibilitando sobreposição de óculos corretivos, com 
excelente visão periférica e sem distorções de imagem. Deve 
cobrir toda a região em torno dos olhos do usuário em perfeita 
aderência

181

PAPANICOLAU DESCARTÁVEL TAMANHO M - Kit contendo: 
1 espéculo vaginal descartável, 1 par de luvas EVA, 1 escova 
cervical, 1 KIT 44.000 KOLPLAST R$ 4,77

espátula de Ayres, 1 estojo porta lâminas e 1 lâmina de vidro.

183

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.

ROLO 1.071 ZERMATT R$ 127,80

185 Papel para eletrocardiograma 80 mm. x 30 mt. ROLO 200 DARU R$ 11,05

202

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

LITRO 460 FARMAX R$ 28,00

215

SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA

UNID. 113.200 SR R$ 0,22

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 20 
X 5,5 - Confeccionada em polipropileno transparente, atoxica, 
com graduação externa milimetrada, bico simples tipo luer, com 
localização central, embolo com trava, pistao de borracha atoxica 
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.

237

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.

UNID. 290 SOLIDOR R$ 4,77

238

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 

UNID. 290 SOLIDOR R$ 4,75

identificação, procedência, fabricação e validade.

245

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 

UNID. 50 SOLIDOR R$ 5,00opostos 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.

289

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 
dʼágua. Registro no INMETRO e ANVISA.

UNID. 643 G-TECH R$ 17,15

300

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML 
VERMELHO

UNID. 1.060 CRAL R$ 70,00Descrição: 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.

301

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML CINZA

CAIXA 110 CRAL R$ 68,68Descrição:  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.

302

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 5 ML AM/DOU .

UNID. 4.250 CRAL R$ 70,00
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

303

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO 5 ML.

CAIXA 1.601 CRAL R$ 71,90Descrição:  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.

304

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.

CAIXA 3.330 CRAL R$ 82,00

307 TUDO À VÁCUO TAMPA AZUL CITRATO COM 100 CAIXA 190 CRAL R$ 77,00

336
VASELINA LÍQUIDA - Frasco contendo 1000ml, embalagem 
individual constando os dados de identificação, procedência, nr. do 
lote, data de fabricação e validade.

FRASCO 35 FARMAX R$ 27,00

 EXTRATOS
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338 ETER - sulfurico, frasco contendo 1000ml. FRASCO 45 RIOQUICA R$ 105,00

342 LUVA NITRILICA COM  CANO LONGO PARA PROTEÇÃO DO 
PULSO, NA COR VERDE. TAMANHO G. PAR 200 NUGARD R$ 33,50

343 LUVA NITRILICA COM  CANO LONGO PARA PROTEÇÃO DO 
PULSO, NA COR VERDE. TAMANHO M. PAR 200 NUGARD R$ 31,99

344 LUVA NITRILICA COM  CANO LONGO PARA PROTEÇÃO DO 
PULSO, NA COR VERDE. TAMANHO P PAR 200 NUGARD R$ 33,50

ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI – ME
Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor Unitário

6

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

UNID. 53 MEDICATE R$ 64,00

30

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 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.

UNID. 119.150 DESCARPACK R$ 0,17

52

AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL - Manga longa, 
punhos elásticos e tiras de amarração. Confeccionado em tecido 
100% polipropileno, com mínimo de gramatura 40g/m2, esterilizado. 
Embalagem com 1 unidade. Tamanho GG.

UNID. 600 POLARFIX R$ 16,05

61
CAIXA PLÁSTICA  20X30X50, COM TAMPA - Resistente, nas cores 
escura ou âmbar, com tampa; medindo aproximadamente 20 cm de 
altura, 30 cm de largura e 50 cm de comprimento.

UNID. 230 SMD R$ 50,00

62

CAMPO CIRÚRGICO  DESCARTÁVEL 70 X 70 COM FENESTRA 
Campo cirúrgico 70 x 70 cm, descartável com fenestra central 
( diâmetro máximo de 10 cm) confeccionado em não tecido 
(polipropileno), estéril, atóxico, hipoalergênico,  textura firme, 
gramatura mínima 40g/m2 , embalagem com dados de identificação 
do produto e marca do fabricante, data de fabricação e validade.

UNID. 700 POLARFIX R$ 4,95

88
COLETOR UNIVERSAL DE EXAMES. Confeccionado em 
polipropileno autoclavável; tampa rosca com vedação; opaco. 
Capacidade de 80-100 ml.

UNID. 227.200 FIRSTLAB R$ 0,29

96

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 4 (P) COM 
EXTENSÃO

UNID. 1.000 BIOSANI R$ 3,00

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.

97

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5 (M) COM 
EXTENSÃO

UNID. 3.000 BIOSANI R$ 3,00

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.

98

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (G) COM 
EXTENSÃO

UNID. 5.000 BIOSANI R$ 3,00
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.

107 ESCOVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL - pacote com 100 
unidades. PACOTE 1.310 KOLPLAST R$ 23,80

119

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

UNID. 584 MEDICATE R$ 50,00

154
KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL TAMANHO G  - Kit contendo: 1 
espéculo vaginal descartável, 1 par de luvas EVA, 1 escova cervical, 
1 espátula de Ayres, 1 estojo porta lâminas e 1 lâmina de vidro.

KIT 15.000 KOLPLAST R$ 4,35

166
LENÇOL DESCARTAVEL TNT - Lençol com gramatura mínima 30 
g/m2, largura 0,90 m, comprimento 2 m, apresentação c/elástico e 
em cores claras.

UNID. 1.575 DEJAMARO R$ 1,63

167

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.

ROLO 4.203 DESCARBOX R$ 11,95

201

PROTETOR SOLAR (FPS 50)

UNID. 6.915 SUNDAY R$ 21,00
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

204

SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS

PACOTE 4.230 RAVA R$ 4,45

Descrição: Saco para lixo hospitalar branco Leitoso, reforçado, 
espessura mínima micra 10  produzido em 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

205

SACO PARA LIXO HOSPITALAR - Branco Leitoso, reforçado, 
espessura mínima micra 6,   produzido em 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.

PACOTE 6.175 RAVA R$ 2,88

206

SACO PARA LIXO HOSPITALAR - Branco Leitoso, reforçado, 
espessura mínima micra 10   produzido em 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.

PACOTE 5.430 RAVA R$ 3,85

207 SACO PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE DE 20X30CM. 
em pacote fechados de 1KG PACOTE 320 POLIMPRESS R$ 15,90

298

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML ROXA

CAIXA 1.160 FIRSTLAB R$ 58,15Descrição: 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.”

299
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 600 FIRSTLAB R$ 167,00

334 LAMINULA DE VIDRO  - 22 x 22mm, Embalagem com 100 unidades CAIXA 30 FIRSTLAB R$ 6,00

339

SERINGA CAPACIDADE DE 0,5 ML COM AGULHA 8 X 0,30 -

UNID. 6.000 SOL CARE R$ 2,48

Descrição: Seringa hipodérmica descartável estéril de segurança 
retrátil de acordo com a NR32 capacidade de 0,5ml, 50UI com 
divisão de 1 UI (graduação de 0,05 ml), agulhada, dimensão da 
agulha 8 X 0,30, sem espaço morto, com sistema manual de 
retração e proteção total da agulha, com sistema de prevenção 
de ativação acidental, com trava de segurança que não permita o 
retorno da agulha após o travamento, anel de retenção, sistema 
anti-reuso com embolo descartável e isenta de látex, embaladas 
individualmente. 

353
Pasta condutiva para exames de eletroencefalografia. Pasta sedosa, 
branca, soft, emulsão cremosa hidrofílica, excelente estabilidade e 
desempenho, baixa perda de umidade, não Tóxica. Pote de 1Kg

POTE 8 CARBOGEL R$ 68,00

ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME
Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor Unitário

3 LIDOCAINA 30 GRAMAS GELÉIA UNID. 4.100 PHARLAB R$ 4,50

17

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.

FRASCO 252 FARMAX R$ 5,34

19

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

UNID. 199.100 DESCARPACK R$ 0,14

28

AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8

UNID. 92.000 DESCARPACK R$ 0,14

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 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.

39 ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO COM 250 G. ROLO 2.338 NATHY R$ 8,65

67 CÂNULA DE GUEDELL Nº 0 Confeccionada em poliuretano. Canula 
orofaríngea, flexível, descartável e estéril. UNID. 230 FOYOMED R$ 3,79

68 CÂNULA DE GUEDELL Nº 1 Confeccionada em poliuretano. Cânula 
orofaríngea, flexível, descartável e estéril. UNID. 230 FOYOMED R$ 4,03

69
CÂNULA DE GUEDELL Nº 2. Confeccionada em poliuretano. Cânula 

UNID. 230 FOYOMED R$ 3,55
orofaríngea, flexível, descartável e estéril.

70 CÂNULA DE GUEDELL Nº 3 Confeccionada em poliuretano. Cânula 
orofaríngea, flexível, descartável e estéril. UNID. 230 FOYOMED R$ 3,90

71 CÂNULA DE GUEDELL Nº 4 Confeccionada em poliuretano. Cânula 
orofaríngea, flexível, descartável e estéril. UNID. 230 FOYOMED R$ 4,00

72 CÂNULA DE GUEDELL Nº 5 Confeccionada em poliuretano. Cânula 
orofaríngea, flexível, descartável e estéril. UNID. 230 FOYOMED R$ 4,20

93
CURATIVO ESTÉRIL PÓS COLETA DE SANGUE/PUNÇÕES. 
Formato redondo de aprox. 25 mm de diâmetro, estéril. Embalagem 
com 500 unidades.

PACOTE 700 CIEX R$ 13,05

108

ESFIGMOMANÔMETRO - ADULTO

UNID. 494 PREMIUM R$ 81,40

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

109

ESFIGMOMANÔMETRO - INFANTIL

UNID. 234 PREMIUM R$ 82,80

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

110

ESFIGMOMANÔMETRO - OBESO

UNID. 281 PREMIUM R$ 90,90

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

 EXTRATOS
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130

FIO NYLON PARA SUTURA Nº 2 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. 
POR 1,5~2,0 CM

ENVELOPE 4.750 SHALON R$ 1,55

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.

131

FIO NYLON PARA SUTURA Nº 3 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. 
POR 1,5~2,0 CM

ENVELOPE 11.300 SHALON R$ 1,70

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.

132

FIO NYLON PARA SUTURA Nº 4 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. 
POR 1,5~2,0 CM

ENVELOPE 10.800 SHALON R$ 2,20

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

139

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

UNID. 80 PROTEC R$ 66,90

140

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

UNID. 95 PROTEC R$ 76,20

148

GEL - para ultra-sonografia, uso interno e externo, incolor, inodoro, 
não gorduroso, umectante, soluvel em água e pH neutro, para uso 
como meio de contato para transmissão ultra-sonica, ecografos e 
dopplers. Frasco com 300gr.

BISNAGA 1.300 HAL R$ 2,64

149

GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL E TORÁXICA 
EM EMBALAGEM DE 1000ml - incolor e inodoro, para uso como 
meio de contato p/ transmissão ultra-sônica, 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 

LITRO 775 HAL R$ 6,75

lote e registro no MS.

151

GLUTARALDEIDO A 2% GL 5LTS C/ ATIVADOR (14 DIAS) - solução 
esterelizante após desinfetante, base de glutaraldeido a 2,00% 
atuando sobre todos os tipos de microorganismos, indicado para 
desinfecção de artigos semi-criticos compatíveis quimicamente com 
aldeídos, tempo de contato trinta minutos e esterilização de 

GALÃO 70 PROLINK R$ 74,55
artigos críticos compatíveis quimicamente com adeidos, tempo de 
contato dez horas, apresentação galão de 5.000ml, data entre 
ativação e vencimento da solução quatorze dias, constando na 
embalagem os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação/validade, nr. do lote e registro no MS.

153 HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%(25.000PPM) GL C/ 5 LTS GALÃO 3.400 PROLINK R$ 8,55

155
KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL TAMANHO P - Kit contendo: 1 
espéculo vaginal descartável, 1 par de luvas EVA, 1 escova cervical, 
1 espátula de Ayres, 1 estojo porta lâminas e 1 lâmina de vidro.

KIT 40.000 KOLPLAST R$ 4,37

173
LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - Extra P, em latex 
natural, ambidestras, hipo-alergênicas, caixa com 100 luvas. com 
Inscrição no Ministério da Saúde.

CAIXA 3.663 DESCARPACK R$ 21,11

175
LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho M, em latex 
natural, ambidestras, hipo-alergênicas, caixa com 100 luvas. com 
Inscrição no Ministério da Saúde.

CAIXA 17.719 DESCARPACK R$ 21,31

180

ÓLEO DERMO PROTETOR

UNID. 1.150 NUTRIEX R$ 27,99Descrição: 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

182

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.

ROLO 1.071 HOSPFLEX R$ 70,95

200

PRESERVATIVO MASCULINO MÉDIO COM LUBRIFICANTE - 
Lubrificado (com quantidade de lubrificante entre 400 e 700 mg), 
confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado, liso ou 
texturizado, com reservatório na extremidade, opaco, incolor, inodoro 
e permanentemente desodorizado, largura nominal 52mm (cinquenta 
e dois milímetros), comprimento mínimo 160mm, a extremidade 
aberta deverá terminar em bainha integral, espessura do filme maior 
que 0,03 mm, capacidade volumétrica 15,0 a 40,0dm3, para uso em 
exames internos. Deverão ter o controle de qualidade do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 
Inmetro e registro no Ministério da Saúde - ANVISA, número do lote, 
data da fabricação e validade impresso na embalagem, que deverá 
ser individual, de formato quadrado, de material opaco e 

UNID. 133.000 INOVATEC R$ 1,05

metalizada.

210

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 

UNID. 157.200 SR R$ 0,26
com tamanho de 13x 4,5 mm. Embaladas individualmente em papel 
grau cirúrgico constando externamente os 
dados de identificasção e procedência, fabricação/validade, lote 

e esterilização e registro no MS.

219

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3 ML: Descrição: 
confeccionada em 

UNID. 293.800 SR R$ 0,20

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 
identificasção e procedência, fabricação/validade, lote e 
esterilização e registro no MS.

225

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.

UNID. 2.050 BIOBASE R$ 1,02

226

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.

UNID. 850 BIOBASE R$ 1,12

246

SONDA NASOENTERAL ADULTO Nº12.TUBO - Fabricado em 
poliuretano flexível leitoso, com marcações de posicionamento e 
com ponta de tungstênio. Fio de Aço Inoxidável usado para facilitar 
a introdução do tubo. Conector - Em \”Y\”, dupla via com tampa em 
PVC. Descartável, estéril e atoxico. Embalagem  Individual .

UNID. 205 SOLUMED R$ 13,24

247

SONDA NASOENTERAL INFANTIL Nº6.TUBO - Fabricado em 
poliuretano flexível leitoso, com marcações de posicionamento e 
com ponta de tungstênio. Fio de Aço Inoxidável usado para facilitar 
a introdução do tubo. Conector - Em \”Y\”, dupla via com tampa em 
PVC. Descartável, estéril e atoxico. Embalagem Individual.

UNID. 80 SOLUMED R$ 13,65

248

SONDA NASOENTERAL INFANTIL Nº8.TUBO - Fabricado em 
poliuretano flexível leitoso, com marcações de posicionamento e 
com ponta de tungstênio. Fio de Aço Inoxidável usado para facilitar 
a introdução do tubo. Conector - Em \”Y\”, dupla via com tampa em 
PVC. Descartável, estéril e atoxico. Embalagem Individual.

UNID. 80 SOLUMED R$ 15,84

280

SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 10 - Siliconizada, confeccionada 
em polivinil atoxica, 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 

UNID. 6.050 BIOBASE R$ 0,77

e Registro no MS.

310

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 

UNID. 355 PROTEC R$ 272,00

fixa de 3.5 Kgf/cm2 e rosca de saída padrão ABNT.

316

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 
traquéia.

UNID. 5 SG RESGATE R$ 21,60

317

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 traquéia.

UNID. 10 SG RESGATE R$ 19,30

318

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 traquéia.

UNID. 40 SG RESGATE R$ 20,10

322

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

UNID. 8 TAYLOR R$ 15,28

323

FAIXA DE SMARCH DE BORRACHA 15CM X 2M - confeccionada 
em borracha, na cor rosa claro, enrolada individualmente, 
constando os dados de identificação, nr. do lote, marca, fabricante 
e procedência.

UNID. 8 TAYLOR R$ 25,49

325 FIO GUIA TUBO ENDOTRAQUIAL UNID. 24 WELL LEAD R$ 38,60
346 PINÇA ANATÔMICA 16CM UNID. 5 ABC R$ 12,40

347
BOTA DE UNNA 10,2CM X 9,14M - consiste em uma bandagem 
contendo óxido de zinco. Goma acácia, glicerina, óleo de rícino que 
se adapta aos contornos da perna. tamanho: 10,2cm x9,14m.

UNID. 300 CASEX R$ 32,65

348

BOTA DE UNNA 7,6CM X 9,14M - - consiste em uma bandagem 
contendo óxido de zinco, goma acácia, glicerina, óleo de rícino 
e água, que se adapta aos contornos da perna. tamanho: 7,6cm 
x9,14m.

UNID. 300 CASEX R$ 26,55

356
Tesoura cirúrgica curva 14 cm ponta fina, material aço inoxidável, 
comprimento de 14 cm, ponta fina, esterilidade autoclável, aplicação 
cirúrgica facial.

UNID. 20 ABC R$ 46,25

SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP

Item Especificação Unidade Quantidade Marca Valor Unitário

11

“SERINGA DESC. 10 ML S/ AG. C/ DISP. DE SEGURANÇA

UNID. 74.000 SR R$ 1,38

DESCRIÇÃO: 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 
identificasção e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização 
e registro no MS.”

12

“SERINGA DESC. S/AG. 3 ML C/ DISP. DE SEGURANÇA 

UNID. 53.000 SR R$ 1,11

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.”

18

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

UNID. 257.500 SR R$ 0,14

 EXTRATOS
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20

“AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA

UNID. 171.000 SR R$ 0,38

DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - 26G 1/2 - 
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), com dispositivo de segurança em atendimento 
a NR 32, 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.”

23

“AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA

UNID. 59.750 SR R$ 0,26

DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 - 23G 1 - 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), com dispositivo de segurança em atendimento a NR 32, 
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.”

31

“AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA

UNID. 48.000 SR R$ 0,39

DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 - 18G 1 1/2 
- 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), com dispositivo de segurança em atendimento 
a NR 32, 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.”

36

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.

UNID. 4.840 TUPI R$ 7,36

37 ALCOOL IODADO, FRASCO COM 1000 ML. UNID. 356 VICPHARMA R$ 12,40

56 BARBEADOR DESCARTÁVEL. Cabo emborrachado, duas lâminas 
e fita lubrificante. Embalagem 01 unidade. UNID. 3.250 VITALMAX R$ 2,15

90

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 minimo 
de 1,3m de comprimento.

KIT 3.030 PROTEC R$ 13,40

91

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 

KIT 2.230 PROTEC R$ 13,89

tubo de PVC maleável, atóxico com o mínimo de 1,3m de 
comprimento.

92

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.

KIT 1.550 PROTEC R$ 16,74

138

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.

UNID. 420 ADLIN R$ 8,70

141

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.

UNID. 6.000
MAXCLEAN

R$ 1,29

CONFORT

142

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

UNID. 5.000

MAXCLEAN

R$ 1,39

CONFORT

143

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.

UNID. 9.000

MAXCLEAN

R$ 1,30

CONFORT

144

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

UNID. 7.500

MAXCLEAN

R$ 1,35

CONFORT

145

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.

UNID. 3.000

MAXCLEAN

R$ 1,47

CONFORT

152

HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO. Hastes de 
polipropileno revestidas de algodão hidrófilo com tratamento anti 
mofo. Caixa CAIXA 3.050 THEOTO R$ 4,35

com 150 unidades. 

165
LANTERNA CLÍNICA. Lanterna de alta performance com iluminação 
LED de alta potência de 3V com vida útil de 10 mil horas; 
confeccionada em metal leve de alta qualidade.

UNID. 155 MIKATOS R$ 42,14

168

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 bioabsorvivel 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.

UNID. 4.620 MUCAMBO R$ 2,19

169

LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0 - 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 bioabsorvivel 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.

PAR 10.520 MUCAMBO R$ 1,79

 EXTRATOS

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 3.447, de 

23 de fevereiro de 2005, Decreto Municipal nº 368, de 20 de julho de 2009, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Complementar 
nº 331, de 03 de julho de 2017, Lei Complementar nº 341, de 19 de março de 2018, 
aplicando-se ainda, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993 com suas alterações, e, ainda, as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e pelas condições do edital, termos da 
proposta, mediante cláusulas e condições estabelecidas nesta Ata.

FORNECIMENTO: As obrigações decorrentes do fornecimento dos materiais 
constantes do Registro de Preços serão firmados diretamente com os órgãos 
ou entidades usuários da Ata de Registro de Preços, observada as condições 
estabelecidas no edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93 e será 
formalizada através de Nota de Empenho ou documento equivalente, quando 
a execução não envolver obrigações futuras ou Nota de Empenho ou documento 
equivalente e Contrato de execução, quando presente obrigações futuras.

PRAZO: 12 (doze) meses, conforme art. 12 do Decreto nº 7.892/13 e o inciso III 
do §3º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, contados da data de publicação de seu 
extrato na Imprensa Oficial.

DATA DE ASSINATURA: 30 de Junho de 2020.
Secretaria Municipal de Fazenda.

170

LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 - 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 bioabsorvivel 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.

PAR 19.610 MUCAMBO R$ 1,80

171

LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0 - 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 bioabsorvivel 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.

PAR 5.050 MUCAMBO R$ 1,88

172

LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5 - 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 bioabsorvivel 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.

PAR 5.150 MUCAMBO R$ 1,86

174
LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho G, em latex 
natural, ambidestras, hipo-alergências,  caixa com 100 luvas. com 
Inscrição no Ministério da Saúde.

CAIXA 10.685 TALGE R$ 21,19

176
LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho P, em latex 
natural, ambidestras, hipo-alergências, caixa com 100 luvas. com 
Inscrição no Ministério da Saúde.

CAIXA 12.734 TALGE R$ 19,68

184 Papel para eletrocardiograma 48 mm. x 20 mt. BOBINA 200 TECNOPRINT R$ 4,05

213

“SERINGA DESC. 3 ML C/ AG. 20 X 5,5 - C/ DISP. DE SEGURANÇA

UNID. 35.000 SR R$ 1,50

DESCRIÇÃO - SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 
20 X 5,5 - 24G 3/4 - Com dispositivo de segurança.Confeccionada 
em polipropileno transparente, atoxica, com graduação externa 
milimetrada, bico simples tipo luer, com localização central, embolo 
com trava, pistao de borracha atoxica siliconizada e agulha 
constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel 
trifacetado, afiada, com dispositivo de segurança em atendimento 
a NR 32. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, 
constando externamente os dados de identificação e procedência, 
fabricação/validade, lote e esterilização e REGISTRO NO MS.”

217

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 identificasção e procedência, fabricação/validade, lote e 
esterilização e registro no MS.

UNID. 259.000 SR R$ 0,38

218

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 identificasção e procedência, fabricação/validade, lote e 
esterilização e registro no MS.

UNID. 127.000 SR R$ 0,47

311

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

UNID. 430 PROTEC R$ 238,75

315

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 

UNID. 5 VIDARESGATE R$ 18,60(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 traquéia.

319

COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE 
- PEDIÁTRICO - Tamanho pediátrico, 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 traquéia.

UNID. 15 MARIMAR R$ 22,19

324

FAIXA DE SMARCH DE BORRACHA 20CM X 2M - confeccionada 
em borracha, na cor rosa claro, enrolada individualmente, 
constando os dados de identificação, nr. do lote, marca, fabricante 
e procedência.

UNID. 15

CIRURGICA

R$ 32,60
BRASIL

349 Cureta de Novak 23,5 cm para biópsia uterina  confeccionado em 
Aço Inoxidável AISI-304, tamanho 23,5 cm UNID. 10 ABC R$ 75,20

357
SERINGA COM AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA - 
Seringas com agulha fixa para aplicação de insulina, 0,5ml com 
agulha de 8mm e 0,3mm de calibre com tampa.

UNID. 250.000 SR R$ 0,37



 EDITAIS - LICENÇA AMBIENTAL
OUTROS ATOS

 DIÁRIO OFICIAL - ANO XXII - Nº 5.196                                                     12                    DOURADOS, MS / QUINTA-FEIRA, 02 DE JULHO DE 2020

Resolução 03 de 01 de julho de 2020. 

O Plenário do Conselho Municipal da Juventude reunido em 01 de julho de 2020 
e diante de suas atribuições regimentais, RESOLVE: 

1. Conceder afastamento das funções de conselheiro na forma de licença para 
concorrer a cargo eletivo, pelo período determinado pela Justiça Eleitoral, para o 

Conselheiro Franklin Schmalz da Rosa.
2. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Eduardo Martin da Silva 
Presidente do CMJ em Exercício

Dourados – MS, 01 de julho de junho de 2020.

ALEXANDRE RODRIGUES, devidamente inscrito no CNPJ 37.362.207/0001-
16, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados (MS) – 
IMAM, a Autorização Ambiental - AA, para a atividade de Cabeleireiros, Manicure 
e Pedicure, localizada na Rua Manoel Santiago, 4375 -  Jardim Vila Rosa, município 
de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Fredi Soerger e Osvaldo Soerger, tornam Público que requereu do Instituto de 
Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental 
de Instalação - LI, para atividade de Avicultura – Produção de recria de matrizes, 
localizada na Rodovia MS 270 Dourados-Itahum  -  Zona Rural  no município de 
Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

HELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLIMeio Ambiente de Dourados – 
IMAM de Dourados (MS), a Licença Ambiental Simplificada - LS, para atividade 
de comercio varejista de mercadorias em geral,com predominância de produtos 
alimentícios minimercados-mercearia e armazéns e atividade de açougue, localizada 

na Rua Brasil,1295,Vila São Francisco  no município de Dourados (MS). Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Maria do Carmo Vardasca de Oliveira, torna Público que requereu do Instituto de 
Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação de Licença 
Simplificada, para atividade de Consultório médico pediátrico, localizada na Rua 
João Vicente Ferreira, n. 2327 - Jd. Caramuru,  no município de Dourados (MS). Não 
foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

SERGIO QUEIROZ DE SOUZA MEI, torna público que requereu do Instituto 
de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a LICENÇA 
SIMPLIFICADA – LS para atividade de Comércio Varejista De Bicicletas e 
Triciclos, Peças e Acessórios, Artigos de Vestuários e Acessórios, Reparação de 
Bicicletas, Triciclos e outros Veículos não motorizados, localizada na Rua Cuiabá, 
1.701, Sala 01,Terreo, Centro, no município de Dourados/MS. Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

RESULTADO DE CHAMADA PÚBLICA
1º SESSÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 012/2020.

A FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS-FUNSAUD, 
por intermédio do Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados 
o resultado da chamada pública abaixo, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 de 
21/06/93 e demais alterações em vigor.

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO 
DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS, E/OU PESSOAS 
JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, COM OU SEM FINALIDADE 
LUCRATIVA, DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE ESCALA PARA O 
PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL DA VIDA E UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO DRº AFRÂNIO MARTINS – UPA 24HS, ATENDENDO AS 
NECESSIDADES BÁSICAS DOS SERVIÇOS QUE DEVEM SER PRESTADO 
PELA FUNDAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE DOURADOS, PACTUADOS 
NO CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE DOURADOS – MS.

Consoantes normas disciplinadoras da edital epigrafado, na melhor forma 
processual, a comissão conforme ata do certame em referência julgou as 
documentações e concluiu pelo deferimento das seguintes empresas, como segue:

Por conseguinte, não tendo havido tempestivamente interposição de recursos 
administrativos,  aos interessados fica os autos com vista franqueada junto ao 
Setor Administrativo da FUNSAUD, na Rua Coronel Ponciano, 900 – Dourados-
MS, no horário 07h00min às 11h00 e das 13h00min às 17h00. Por conseguinte, 
obedecendo aos trâmites legais, o processo será submetido à autoridade superior 
da FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS-FUNSAUD. Para 
providências legais cabíveis.  

Dourados – MS, 24 de Março de 2020.

Rafael Galan da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº 147/2019

  FUNDAÇÕES / RESULTADO DE CHAMADA PÚBLICA - FUNSAUD

Empresa CNPJ HORA PLANTÃO

CLINICA MÉDICA NOVAK MIRANDA 21.101.438/0001-36 R$ 100,00

PEDRO HENRIQUE MATANA GONDIM 35.941.660/0001-51 R$ 100,00

YONEDA CONSULTORIO MÉDICO EIRELI 27.315.540/0001-10 R$ 100,00

 RESOLUÇÃO - CMJ

TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, 
CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA em 
conformidade ao disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93; no uso 
das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da 
Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCESSO nº 
009/2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA PLÁSTICA RECONSTRUTORA PARA 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE HELTON FABRICIO 
QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO NO HOSPITAL DA VIDA.

Autorizo em conseqüência, a deflagração dos atos subseqüentes às 
CONTRATAÇÕES COMO SEGUE:

Empresa a ser contratada:
NELIO SHIGUERU KURIMORI.
CNPJ sob nº 37.219.326/0001-14.
Valor total: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).
Fundamento Legal - Artigo 24º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
Justificativa anexa nos autos de dispensa de licitação nº 007/2020.
12.00 – Secretária Municipal de Saúde
12.02 – Fundo Municipal de Saúde 
10.302.15 – Atenção de Média e Alta Compl. Amb. E Hosp. Urgência e 

Emergência.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista 

no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente 
expediente devidamente autuado e arquivado.

Dourados/MS, 29  de Janeiro de 2020.
Berenice de Oliveira Machado de Souza

Interventora da FUNSAUD (Secretária Municipal de Saúde)
DECRETO Nº 1.889, DE 11 DE JUNHO DE 2019.

TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, 

CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA em 
conformidade ao disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93; no uso 
das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da 
Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCESSO nº 
117/2019. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA PLÁSTICA PARA REALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO NO PACIENTE BENICIO RITA RIBEIRO QUE ENCONTRA-
SE HOSPITALIZADO NO HOSPITAL DA VIDA.

Autorizo em conseqüência, a deflagração dos atos subseqüentes às 
CONTRATAÇÕES COMO SEGUE:

Empresa a ser contratada:
NELIO SHIGUERU KURIMORI.
CNPJ sob nº 37.219.326/0001-14.
Valor total: R$ 13.000,00 (Treze mil reais).
Fundamento Legal - Artigo 24º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
Justificativa anexa nos autos de dispensa de licitação nº 061/2019.
12.00 – Secretária Municipal de Saúde
12.02 – Fundo Municipal de Saúde 
10.302.15 – Atenção de Média e Alta Compl. Amb. E Hosp. Urgência e Emergência.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista 

no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente 
expediente devidamente autuado e arquivado.

Dourados/MS, 13  de Dezembro  de 2019.

Berenice de Oliveira Machado de Souza
Interventora da FUNSAUD (Secretária Municipal de Saúde)

DECRETO Nº 1.889, DE 11 DE JUNHO DE 2019.

  FUNDAÇÕES / TERMOS DE RATIFICAÇÃO - FUNSAUD


