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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.0 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO: 

 
a) Este termo de referência visa à orientação para aquisição por estimativa de medicamentos para 

uso em Farmácia Básica (Formas Farmacêuticas Sólidas, Formas Farmacêuticas Injetáveis, Formas 
Farmacêuticas Semissólidas, Formas Farmacêuticas Líquidas) e Material Penso e Descartável e 
Medicamentos de Uso Hospitalar, com o fornecimento através de entrega parcelada, destinados a 
manutenção da Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora de Lourdes, dos Postos de Saúde da 
Família - PSF’s e das UBS’s deste Município. 

 
1.1 O presente termo de referência foi elaborado a luz da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 9.787/1999, Lei 

nº 14.035/2020, Decreto Municipal nº 005/2020, de 17 de março de 2020, Lei Complementar n° 
123/2006, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Municipal nº 585, de 01/12/2006, , aplicando 
subsidiariamente, no que couber, as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666 de 
21/06/1993 e posteriores alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 
b) Portaria Ministerial nº 3.916 de 30 de outubro de1998, instituiu a Política Nacional de Medicamentos 

principio Constitucional de Saúde deve dos Municípios de garantir a necessária segurança, eficácia e 
qualidade dos serviços públicos de saúde, para que isso ocorra é essencial a aquisição de 
medicamentos entre outros materiais. 

 
c) A presente aquisição justifica-se pela necessidade anual da aquisição continuada destes 

produtos e tendo em vista o risco no caso de um desabastecimento dos mesmos, na manutenção da 
Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora de Lourdes e dos Postos de Saúde da Família - PSF’s e das 
UBS’s deste Município. 

 
 

2.0  OBJETO: 

 
2.1 Aquisição por estimativa de medicamentos para uso em Farmácia Básica (Formas Farmacêuticas 

Sólidas, Formas Farmacêuticas Injetáveis, Formas Farmacêuticas Semissólidas, Formas 
Farmacêuticas Líquidas) e Material Penso e Descartável e Medicamentos de Uso Hospitalar, com 
o fornecimento através de entrega parcelada, destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde 
Nossa Senhora de Lourdes, dos Postos de Saúde da Família - PSF’s e das UBS’s deste 
Município, conforme especificações constantes neste termo. 

 
 

3.0 APRESENTAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 

 
3.1  As propostas de preços deverão ser apresentadas em uma via, de forma clara, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, rubricada pela licitante proponente, em todas as suas folhas e deverá 
apresentar as seguintes indicações: 

 
3.2 Apresentar os Preços por item, no valor contratual deverão estar inclusa todas as despesas com 

tributos, fretes, seguros, entre outras, que incidam sobre o objeto ora contratado que correrão por 
conta da contratada, como salários e encargos previdenciários e trabalhistas de pessoal (motorista, e 
entregadores e outros), bem como combustível e quaisquer outras despesas de manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos da contratada, seguros, obrigações junto ao DETRAN, encargos 
decorrentes de multas e indenização e quaisquer outras decorrentes da contratação; 

 
3.3 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data de sua apresentação. 
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4.0 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

 
4.1 Será considerada provisoriamente vencedora a licitante cuja proposta apresentar o menor preço por 

Item, na fase de abertura, bem como declarada encerrada a fase de lances e esgota a 
negociação com o Pregoeiro. 

 
4.2 Os itens constantes da proposta da licitante que for constatada a sua inexequibilidade, ou que for 

manifesta a mesma pelo represente legal da licitante ou que apresentar preços excessivos ou 
irrisórios será desclassificada por decisão do Pregoeiro. 

 
4.3 A avaliação do preço excessivo ou irrisório se dará em consideração as cotações de preços 

efetuadas pela Secretaria de Saúde/FMS, ou mesmo consultando os últimos contratos da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO, caso se faça necessário. 

 
4.4 O preço médio estimado foi obtido segundo as cotações de preços, fornecida pela Secretaria de 

Saúde / Fundo Municipal de Saúde.    

 
 

5.0 LOCAL PARA ENTREGA E ACEITABILIDADE DOS PRODUTOS: 
 

5.1 O fornecimento dos produtos objeto deste termo de referência se dará de forma parcelada, depois 
de licitado e serão entregues na sede da Secretaria de Saúde, sito a Rua José Luis da Silva, 27 - 
Centro - Calçado - PE. Conforme cada solicitação que deverá ser acompanhada da requisição 
emitida e assinada por responsável do Município, mediante o recebimento formal por parte da 
CONTRATADA, logo depois de efetuada a conferência das respectivas Ordens de Fornecimento.  

 

5.2 A entrega do objeto licitado deverá ser realizada exclusivamente de segunda à sexta-feira no 
horário de 08:00 às 13:00. 

 

5.3 Os produtos serão conferidos e se achados irregulares, serão devolvidos à empresa, que terá o 

prazo de 02 (dois) dias úteis para substituir os produtos rejeitados e/ou que apresentarem defeito ou 

que deixe de atender ao que foi especificado neste termo de referência.  
 
5.4 Não serão aceitos, nem recebidos os produtos que: 

a) Não venham acompanhados dos respectivos laudos de qualidade, conforme prevê o Art. 3º, § 
4º da Lei nº 9.787/1999, de 10 de fevereiro de 1999.  

b) Estejam com prazo de validade expirado (vencidos); 

c) Estejam próximos do seu vencimento, assim considerados aqueles produtos que já ultrapassaram 
em 60% (sessenta por cento) do seu prazo de validade ou da garantia; 

d) Não atenderem ao disposto na legislação de alimentos vigente no âmbito do Ministério da Saúde, 
conforme suas Resoluções a respeito; 

e) Estiverem com sua embalagem violada; 

f) Estiverem estragados, com mau cheiro, ou qualquer outra característica que possa colocar em risco a 
integridade dos consumidores; 

g) Constem marca ou características diferentes dos produtos indicados na proposta de preços 
vencedora do respectivo item; 

 

h) Não estejam de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, com as demais normas e Leis 
pertinentes, ou ainda em desacordo com o edital ou qualquer dos seus anexos. 
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5.5 A Secretaria de Saúde/FMS da CONTRATANTE indicará o servidor para acompanhar a execução 

do Contrato, que atestará o recebimento provisório e definitivo dos produtos licitados. 
 
 

6.0 DA JUSTIFICATIVA DAS QUANTIDADES ESTIMADAS E DA DEMANDA: 

 
6.1     Para formação das quantidades estimadas dos medicamentos/Materiais de Consumo médico hospitalar 

a serem adquiridos, é utilizado como base o consumo médio mensal (CMM) através de registros de 
movimentações de pelo menos 12 meses, incluindo as variações sazonais, o perfil epidemiológico, a 
oferta e demanda de serviços na área de saúde para atender em média 4 mil famílias, bem como, a 
disponibilidade financeira para a execução da programação.  

 
 

7.0 DA PREFERENCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS: 

 
7.1      Levando em consideração a Política Nacional de Medicamentos, os medicamentos selecionados por 

critérios de essencialidade da RENAME, por atenderem às necessidades prioritárias de atenção à 
saúde, dar-se-á preferência ao medicamento genérico sob os demais em condições e igualdade de 
preços, conforme prevê o Art. 3º, § 2º da Lei nº 9.787/1999, de 10 de fevereiro de 1999.  

 
Art. 3 o As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as 
prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira 
(DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI). 
 
 [...]  
§ 2 Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o 
medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em 
condições de igualdade de preço. 
 

7.2    Quando da entrega dos medicamentos adquiridos, está deverá vir acompanhada dos respectivos 
laudos de qualidade, conforme prevê o Art. 3º, § 4º da Lei nº 9.787/1999, de 10 de fevereiro de 
1999.  

§ 4 o A entrega dos medicamentos adquiridos será acompanhada dos respectivos 
laudos de qualidade.  
 
 

8.0 DA GARANTIA: 

 
8.1 O fornecedor deverá garantir a troca de produtos que apresentarem algum defeito, num prazo de até 

72 (setenta e duas) horas em que for verificado e deverá dar garantia total contra defeitos de 

fabricação por todo o período de vigência contratual, comprometendo-se em substituir os produtos 
que forem entregues com defeitos. 

 
 
 

9.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
9.1 Para fazer face às obrigações financeiras assumidas serão utilizados recursos através da Secretaria 

de Saúde / Fundo Municipal de Calçado deste Município, constantes nas seguintes classificações 
orçamentárias abaixo:  
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE 
082 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0027-2.057 - Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF 
3.3.90.30 - Material de Consumo 

  

08 - SECRETARIA DE SAÚDE 
082 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0027-2.059 - Manutenção do Programa de Farmácia Básica - FB 
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita 

  

08 - SECRETARIA DE SAÚDE 
082 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0027-2.060 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.90.30 - Material de Consumo 
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita 

 
9.2 Poderá ocorrer remanejamento de dotação caso se faça necessário para a devida readequação das 

futuras despesas. 
 
9.2.1 Dos Recursos Financeiros: União, Estado e Próprios. 

 
 

10.0 DO VALOR MÁXIMO ADMITIDO E DA RELAÇÃO DOS PRODUTOS POR LOTE: 

 
10.1 A aceitabilidade por parte do Município / Fundo Municipal de Saúde de Calçado será aferida a 

partir da descrição dos itens do(s) lote(s), especificações, quantitativos, com os preços máximos 
admitidos (unitário e global), para efeito de apresentação das propostas e lances, são os seguintes 
valores abaixo, bom como a descrição dos produtos estão na planilha em anexo a este termo de 

referência: 
 

LOTE 01 - MEDICAMENTOS CONTROLADOS 

ITENS COD. BR DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. V. UNIT V. TOTAL 

1 0271357 Alprazolam, dosagem: 0,50 mg Comprimido 15000        0,1282          1.923,00  

2 0271356 Alprazolam, dosagem: 1 mg Comprimido 30000        0,1093          3.279,00  

3 0267512 Amitriptilina cloridrato, dosagem: 25 mg Comprimido 40000        0,0483          1.932,00  

4 0270138 
Biperideno, apresentação: lactato, 
dosagem: 5 mg,ml, indicação: solução 
injetável 

Ampola 1,00 
ML 

200        1,8720             374,40  

5 0270140 Biperideno, dosagem: 2 mg Comprimido 20000        0,1974          3.948,00  

6 0272454 
Carbamazepina, dosagem: 20 mg,ml, 
apresentação: suspensão oral 

Frasco 100,00 
ML 

700     10,3236          7.226,49  

7 0267618 Carbamazepina, dosagem: 200 mg Comprimido 40000        0,1753          7.010,67  

8 0267617 Carbamazepina, dosagem: 400 mg Comprimido 10000        0,3904          3.903,50  

9 0267621 Carbonato de lítio, dosagem: 300 mg Comprimido 20000        0,4317          8.633,00  

10 0267523 Clomipramina, dosagem: 10 mg Comprimido 2000        0,4550             910,00  

11 0267522 Clomipramina, dosagem: 25 mg Comprimido 2000        0,6462          1.292,40  

12 0270118 Clonazepam, dosagem: 0,5 mg Comprimido 30000        0,0928          2.784,00  

13 0270119 Clonazepam, dosagem: 2 mg Comprimido 40000        0,0769          3.074,67  

14 0270120 
Clonazepam, dosagem: 2,5 mg,ml, 
apresentação: solução oral- gotas 

Frasco 20,00 
ML 

200        1,8637             372,74  
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15 0340207 
Clorpromazina, concentração: 40 
mg,ml, forma farmaceutica: solução oral 
- gotas 

Frasco 20,00 
ML 

100        5,5936             559,36  

16 0267638 Clorpromazina, dosagem: 100 mg Comprimido 40000        0,2471          9.882,00  

17 0267635 Clorpromazina, dosagem: 25 mg Comprimido 10000        0,2107          2.107,00  

18 0268069 
Clorpromazina, dosagem: 5 mg,ml, 
apresentação: solução injetável 

Ampola 5,00 
ML 

400        1,3584             543,37  

19 0395147 
Diazepam, concentração: 10 mg,ml, 
forma farmaceutica: solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

12000        0,7543          9.051,60  

20 0267197 Diazepam, dosagem: 10 mg Comprimido 30000        0,0912          2.736,00  

21 0267195 Diazepam, dosagem: 5 mg Comprimido 10000        0,0776             775,50  

22 0267657 Fenitoína sódica, dosagem: 100 mg Comprimido 10000        0,1569          1.568,50  

23 0267107 
Fenitoína sódica, dosagem: 50 mg,ml, 
apresentação: solução injetável 

Ampola 5,00 
ML 

200        2,0912             418,24  

24 0267660 Fenobarbital sódico, dosagem: 100 mg Comprimido 40000        0,0997          3.988,00  

25 0300725 
Fenobarbital sódico, dosagem: 100 
mg,ml, forma farmacêutica: solução 
injetável 

Ampola 2,00 
ML 

400        1,3326             533,04  

26 0300723 
Fenobarbital sódico, dosagem: 40 
mg,ml, forma farmacêutica: solução oral 
- gotas 

Frasco 20,00 
ML 

300        3,3473          1.004,19  

27 0271950 
Fentanila, apresentação: sal citrato, 
dosagem: 0,05 mg,ml, indicação: 
solução injetável 

Ampola 2,00 
ML 

100        2,5410             254,10  

28 0268510 
Flumazenil, dosagem: 0,1 mg,ml, 

indicação: solução injetável 
Ampola 5,00 

ML 
100        8,9055             890,55  

29 0273009 Fluoxetina, dosagem: 20 mg Cápsula 40000        0,0736          2.944,00  

30 0292194 
Haloperidol, apresentação: sal 
decanoato, concentração: 50 mg,ml, 
tipo uso: solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

300        5,8986          1.769,58  

31 0292195 
Haloperidol, concentração: 2 mg,ml, 
tipo uso: solução oral-gotas 

Frasco 20,00 
ML 

200        2,6689             533,77  

32 0292196 
Haloperidol, concentração: 5 mg,ml, 
tipo uso: solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

400        1,2483             499,30  

33 0267670 Haloperidol, dosagem: 1 mg Comprimdo 5000        0,1298             648,75  

34 0267669 Haloperidol, dosagem: 5 m Comprimdo 30000        0,1976          5.928,00  

35 0433280 
Levodopa, composição: associado à 
benserazida, concentração: 100mg + 25 
mg 

Cápsula 2000        0,7348          1.469,60  

36 0270126 
Levodopa, composição: associado à 
benserazida, dosagem: 200mg + 50mg 

Cápsula 2000        0,9264          1.852,70  

37 0270129 
Levodopa, composição: associado à 
carbidopa, dosagem: 200mg + 50mg 

Cápsula 2000        0,8000          1.600,00  

38 0270130 
Levodopa, composição: associado à 
carbidopa, dosagem: 250mg + 25mg 

Cápsula 2000        0,7709          1.541,70  

39 0268481 
Midazolam, dosagem: 5 mg,ml, 
aplicação: injetável 

Ampola 3,00 
ML 

200        1,8734             374,67  

40 0304872 
Morfina, apresentação: sulfato, 
concentração: 0,2mg,ml, forma 
farmacêutica: solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

500        4,7683          2.384,15  
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41 0271392 
Morfina, apresentação: sulfato, 
concentração: 10mg 

Cápsula 1000        0,3800             380,00  

42 0304871 
Morfina, apresentação: sulfato, 
concentração: 10mg,ml, forma 
farmacêutica: solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

400        2,6791          1.071,62  

43 0272326 
Naloxona cloridrato, dosagem: 0,4 
mg,ml, apresentação: solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

40        6,5731             262,92  

44 0271609 Nortriptilina cloridrato, dosagem: 10 mg Cápsula 2000        0,6733          1.346,60  

45 0271606 Nortriptilina cloridrato, dosagem: 25 mg Cápsula 4000        0,3031          1.212,40  

46 0271610 Nortriptilina cloridrato, dosagem: 50 mg Cápsula 4000        0,4440          1.775,80  

47 0272329 
Petidina cloridrato, dosagem: 50 mg,ml, 
apresentação: solução injetável 

Ampola 2,00 
ML 

100        2,5379             253,79  

48 0305935 
Propofol, dosagem: 10 mg,ml, forma 
farmacêutica: emulsão injetável 

Ampola 20,00 
ML 

20     13,7125             274,25  

49 0272839 Risperidona, dosagem: 1 mg Comprimido 2000        0,1150             229,90  

50 0268149 Risperidona, dosagem: 2 mg Comprimido 2000        0,1326             265,10  

51 0284105 Risperidona, dosagem: 3 mg Comprimido 2000        0,1977             395,30  

52 0272365 Sertralina cloridrato, dosagem: 50mg Cápsula 2000        0,1715             343,00  

53 0292382 
Tramadol cloridrato, dosagem: 50 
mg,ml, forma farmacêutica: solução 
injetável 

Ampola 2,00 
ML 

1500        1,0345          1.551,70  

54 0328529 
Valproato de sódio, concentração: 250 
mg 

Cápsula 4000        0,1649             659,40  

55 0328532 
Valproato de sódio, concentração: 50 
mg,ml, forma farmacêutica: xarope 

Frasco 100,00 
ML 

800        3,6999          2.959,92  

56 0328530 
Valproato de sódio, concentração: 500 
mg 

Cápsula 20000        0,4328          8.656,00  

TOTAL R$:     124.159,22  

     
  LOTE 02 - MEDICAMENTOS  

ITEM COD.BR DESCRIÇÃO UNIDADES QUANT. V.UNIT V.TOTAL 

57 0432679 
Acetilcisteína, concentraçao: 200 mg, 
forma farmaceutica: granulado para 
solução oral 

Envelope 160 
         

0,9174  
           146,78  

58 0434110 
Acetilcisteína, concentraçao: 600 mg, 
forma farmaceutica: granulado para 
solução oral 

Envelope 160 
         

1,0392  
           166,28  

59 0268370 Aciclovir, dosagem: 200 mg Comprimido 4000 
         

0,2117  
           846,80  

60 0268375 
Aciclovir, dosagem: 50 mg,g, uso: 
creme 

Bisnaga 10,00 
G 

300 
         

2,3005  
           690,15  

61 0267502 Ácido acetilsalicílico, dosagem: 100 mg Comprimido 40000 
         

0,0349  
        1.397,33  

62 0267501 Ácido acetilsalicílico, dosagem: 500 mg Comprimido 1000 
         

0,0850  
             85,00  

63 0271687 
Ácido ascórbico, concentração: 200 
mg,ml, forma farmaceutica: solução 
injetável 

Ampola 5,00 
ML 

2000 
         

0,7850  
        1.570,00  

64 0267503 Ácido fólico, dosagem: 5 mg Comprimido 50000 
         

0,0431  
        2.155,00  
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65 0327566 
Ácido tranexâmico, dosagem: 50 mg,ml, 
forma farmacêutica: solução injetável 

Ampola 5,00 
ML 

300 
         

3,7080  

           
1.112,40  

66 0278281 
Adenosina, dosagem: 3 mg,ml, 
indicação: solução injetável 

Ampola 2,00 
ML 

100 
       

10,4308  

           
1.043,08  

67 0352317 
Água destilada, aspecto físico: estéril e 
apirogênica, tipo embalagem: em 
sistema fechado 

Ampola 10,00 
ML 

3000 
         

0,2238  

              
671,40  

68 0352317 
Água destilada, aspecto físico: estéril e 
apirogênica, tipo embalagem: em 
sistema fechado 

Frasco 500,00 
ML 

500 
         

2,6076  

           
1.303,78  

69 0352317 
Água destilada, aspecto físico: estéril e 
apirogênica, tipo embalagem: em 
sistema fechado 

Frasco 1000,00 
ML 

300 
         

3,6026  
           

1.080,78  

70 0459822 
Albendazol, concentração: 400 mg, 
forma farmaceutica: comprimido 
mastigável 

Comprimido 6000 
         

0,3872  

           
2.323,20  

71 0267507 
Albendazol, dosagem: 40 mg,ml, uso: 
suspensão oral 

Frasco 10,00 
ML 

4000 
         

1,0710  

           
4.283,80  

72 0269462 Alendronato de sódio, dosagem: 70 mg Comprimido 1000 
         

0,1834  

              
183,35  

73 0267508 Alopurinol, dosagem: 100 mg Comprimido 3000 
         

0,0984  

              
295,20  

74 0267509 Alopurinol, dosagem: 300 mg Comprimido 3000 
         

0,1851  

              
555,15  

75 0292402 
Aminofilina, dosagem: 24 mg,ml, forma 
farmacêutica: solução injetável 

Ampola 10,00 
ML 

600 
         

1,0786  
              

647,16  

76 0267510 Amiodarona, dosagem: 200 mg Comprimido 2000 
         

0,5544  

           
1.108,70  

77 0271710 
Amiodarona, dosagem: 50mg,ml, 
indicação: injetável 

Ampola 3,00 
ML 

300 
         

1,8987  

              
569,61  

78 0271091 
Amoxicilina, concentração: 25mg,ml, 
apresentação: pó para suspensão oral 

Frasco 150,00 
ML 

2500 
         

4,7400  

        
11.850,00  

79 0271089 Amoxicilina, concentração: 500mg Cápsula 20000 
         

0,1658  

           
3.315,00  

80 0448841 

Amoxicilina, princípio ativo: associada 
com clavulanato de potássio, 
concentração: 50 mg,ml + 12,5 mg,ml, 
forma farmacêutica: suspensão oral 

Frasco 75,00 
ML 

1000 
       

11,3440  
        

11.343,95  

81 0271217 
Amoxicilina, princípio ativo: associada 
com clavulanato de potássio, 
concentração: 500mg + 125mg 

Cápsula 200 
         

0,8797  

              
175,94  

82 0270556 
Ampicilina, apresentação: associada 
com sulbactam, dosagem: 1g + 500mg, 
tipo uso: injetável 

Frasco-ampola 600 
         

7,4707  

           
4.482,42  

83 0268207 
Ampicilina, dosagem: 1 g, tipo uso: 
injetável 

Frasco-ampola 600 
         

3,4225  

           
2.053,50  

84 0268896 Anlodipino besilato, dosagem: 10 mg Comprimido 50000 
         

0,0633  

           
3.162,50  

85 0272434 Anlodipino besilato, dosagem: 5 mg Comprimido 50000 
         

0,0337  

           
1.685,00  

86 0267518 Atenolol, dosagem: 100 mg Comprimido 4000 
         

0,0743  

              
297,20  

87 0267517 Atenolol, dosagem: 50 mg Comprimido 30000 
         

0,0388  

           
1.164,00  

88 0268214 
Atropina sulfato, dosagem: 0,25 mg,ml, 
uso: solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

400 
         

0,4684  

              
187,34  
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89 0268949 
Azitromicina, dosagem: 40 mg,ml, 
apresentação: suspensão oral 

Frasco 15,00 
ML 

2000 
         

5,9202  

        
11.840,30  

90 0267140 Azitromicina, dosagem: 500 mg Comprimido 12000 
         

1,8631  

        
22.357,20  

91 0268952 
Azitromicina, dosagem: 500 mg, 
apresentação: pó liofilizado para 
solução injetável 

Frasco-ampola 200 
       

61,5300  

        
12.306,00  

92 0267587 

Beclometasona dipropionato, 
apresentação: pó para inalação oral, 
dosagem: 200mcg,dose, características 
adicionais: frasco doseador com bocal 
aerogador 

Frasco 200,00 
DOSES 

50 
       

38,4500  
           

1.922,50  

93 0267582 

Beclometasona dipropionato, 
apresentação: spray nasal, dosagem: 
50mcg,dose, características adicionais: 
frasco doseador com aerogador nasal 

Frasco 200,00 
DOSES 

50 
       

22,6880  

           
1.134,40  

94 0270612 
Benzilpenicilina, apresentação: 
benzatina, dosagem: 1.200.000ui, uso: 
injetável 

Frasco 4,00 ML 2000 
         

8,4027  
        

16.805,40  

95 0270613 
Benzilpenicilina, apresentação: 
benzatina, dosagem: 600.000ui, uso: 
injetável 

Frasco 4,00 ML 1200 
       

10,9062  

        
13.087,44  

96 0270616 
Benzilpenicilina, apresentação: 
potássica, dosagem: 5.000.000ui, uso: 
injetável 

Frasco 4,00 ML 50 
         

8,3981  

              
419,91  

97 0394856 
Benzoilmetronidazol, concentração: 40 
mg,ml, forma farmacêutica: suspensão 
oral 

Frasco 100,00 
ML 

600 
         

5,4418  

           
3.265,05  

98 0394088 

Bicarbonato de sódio, concentração: 
8,40%, forma farmacêutica: solução 
injetável, característica adicional: em 
sistema fechado 

Ampola 10,00 
ML 

600 
         

1,5250  

              
915,00  

99 0269956 
Bromoprida, dosagem: 4 mg,ml, 
apresentação: gotas 

Frasco 20,00 
ML 

400 
         

1,3651  

              
546,04  

100 0269958 
Bromoprida, dosagem: 5 mg,ml, 
apresentação: injetável 

Ampola 2,00 
ML 

4000 
         

1,2277  

           
4.910,60  

101 0266701 

Budesonida, apresentação: aerossol 
nasal, concentração: 50mcg,dose, 
características adicionais: frasco com 
válvula dosificadora 

Frasco 120,00 
DOSE(S) 

30 
       

22,1095  

              
663,29  

102 0452913 
Budesonida, concentração: 
32mcg,dose, forma farmacêutica: 
suspensão spray 

Frasco 120,00 
DOSE(S) 

30 
       

11,1909  

              
335,73  

103 0268084 Cabergolina, dosagem: 0,5 mg Comprimido 300 
         

8,8985  

           
2.669,55  

104 0267613 Captopril, concentração: 25 mg Comprimido 120000 
         

0,0330  

           
3.960,00  

105 0448610 
Carbonato de cálcio, composição: 
associado com vitamina d3, 
concentração: 500 mg + 400 ui 

Comprimido 2000 
         

0,0862  

              
172,40  

106 0268225 Carbonato de cálcio, dosagem: 500 mg Comprimido 2000 
         

0,0610  
              

122,00  

107 0016888 Carvão vegetal, pó,1kg Unidade 6 
       

10,8400  
                

65,04  

108 0267564 Carvedilol, dosagem: 12,5 mg Comprimido 6000 
         

0,1221  
              

732,30  

109 0267567 Carvedilol, dosagem: 25 mg Comprimido 6000 
         

0,1810  
           

1.086,20  
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110 0267566 Carvedilol, dosagem: 3,125 mg Comprimido 6000 
         

0,1019  

              
611,20  

111 0267565 Carvedilol, dosagem: 6,25 mg Comprimido 6000 
         

0,1027  

              
616,00  

112 0399409 
Cáscara-sagrada. Extrato medicinal, 
princípio ativo: rhamnus purshiana dc., 
concentração: 150 mg 

Cápsula 1200 
         

1,1600  

           
1.392,00  

113 0331555 
Cefalexina, dosagem: 50 mg,ml, forma 
farmacêutica: pó p, suspensão oral 

Frasco 100,00 
ML 

2500 
         

8,2883  

        
20.720,63  

114 0267625 Cefalexina, dosagem: 500 mg Cápsula 30000 
         

0,3841  

        
11.524,00  

115 0460699 
Cefalotina sódica, concentração: 1 g, 
forma farmaceutica: pó liófilo p, injetável 

Frasco-ampola 2000 
       

10,9800  

        
21.960,00  

116 0339846 
Cefepima cloridrato, concentração: 1 g, 
forma farmaceutica: pó liófilo p, injetável 

Frasco-ampola 600 
       

39,3206  

        
23.592,36  

117 0442701 
Ceftriaxona sódica, concentração: 1 g, 
forma farmaceutica: pó p, solução 
injetável 

Frasco-ampola 4000 
         

8,0621  

        
32.248,40  

118 0270114 
Cetamina cloridrato, dosagem: 50 
mg,ml, aplicação: solução injetável 

Frasco 10,00 
ML 

20 
       

16,6123  

              
332,25  

119 0271103 
Cetoconazol, dosagem: 2%, 
apresentação: shampoo 

Frasco 100,00 
ML 

500 
         

4,2763  

           
2.138,15  

120 0448844 
Cetoprofeno, concentraçao: 100 mg, 
forma farmaceutica: pó liófilo p, injetável 

Ampola 2,00 
ML 

3000 
         

2,9236  

           
8.770,80  

121 0448845 
Cetoprofeno, concentraçao: 50 mg,ml, 
forma farmaceutica: solução injetável 

Ampola 2,00 
ML 

4000 
         

1,3111  

           
5.244,20  

122 0340167 
Cimetidina, concentração: 150 mg,ml, 
forma farmaceutica: solução injetável 

Ampola 2,00 
ML 

5000 
         

1,0341  

           
5.170,50  

123 0292418 
Ciprofloxacino cloridrato, dosagem: 2 
mg,ml, apresentação: solução injetável 

Frasco 200,00 
ML 

600 
       

35,9336  

        
21.560,16  

124 0267632 
Ciprofloxacino cloridrato, dosagem: 500 
mg 

Comprimido 20000 
         

0,2191  

           
4.382,00  

125 0269988 
Claritromicina, dosagem: 50 mg,ml, 
apresentação: granulado para 
suspensão oral 

Frasco 60,00 
ML 

100 
       

43,5845  

           
4.358,45  

126 0268439 Claritromicina, dosagem: 500 mg Comprimido 1200 
         

3,2055  

           
3.846,54  

127 0292419 
Clindamicina, dosagem: 150 mg,ml, 
apresentação: solução injetável 

Ampola 4,00 
ML 

600 2,9961 
           

1.797,66  

128 0268436 Clindamicina, dosagem: 300 mg Cápsula 2000 1,1286 
           

2.257,20  

129 0272043 
Clonidina cloridrato, concentração: 0,1 
mg 

Comprimido 1000 
         

0,2281  

              
228,07  

130 0272044 
Clonidina cloridrato, concentração: 0,15 
mg 

Comprimido 1000 
         

0,2885  

              
288,47  

131 0340206 
Clonidina cloridrato, concentraçao: 0,15 
mg,ml, forma farmaceutica: solução 
injetável 

Ampola 1,00 
ML 

200 7,3910 
           

1.478,19  

132 0272042 
Clonidina cloridrato, concentração: 0,2 
mg 

Comprimido 1000 
         

0,3620  

              
361,97  

133 0272045 Clopidogrel, dosagem: 75 mg Comprimido 1000 0,3411 
              

341,10  

134 0335100 
Cloranfenicol, concentração: 1 g, forma 
farmacêutica: pó liófilo p, injetável 

Frasco-ampola 100 5,9700 
              

597,00  
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135 0267162 
Cloreto de potássio, dosagem: 19,1%, 
apresentação: solução injetável 

Ampola 10,00 
ML 

400 
         

0,3723  
              

148,91  

136 0437160 
Cloreto de sódio, concentraçao: 0,9 %, 
forma farmaceutica: solução nasal 

Frasco 30,00 
ML 

100 0,6398 
                

63,98  

137 0267574 
Cloreto de sódio, dosagem: 20%, uso: 
solução injetável 

Frasco 10,00 
ML 

400 
         

0,3256  

              
130,24  

138 0268236 
Cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_ 
solução injetável, aplicação: sistema 
fechado 

Frasco 500,00 
ML 

8000 3,0635 
        

24.507,60  

139 0268236 
Cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_ 
solução injetável, aplicação: sistema 
fechado 

Frasco 100,00 
ML 

4000 1,7850 
           

7.140,00  

140 0269878 
Clorexidina digluconato, dosagem: 
0,5%, aplicação: solução alcoólica 

Frasco 1000,00 
ML 

100 10,2150 
           

1.021,50  

141 0269876 
Clorexidina digluconato, dosagem: 2%, 
aplicação: degermante 

Frasco 1000,00 
ML 

500 13,9185 
           

6.959,25  

142 0395837 
Coaltar, composição: alcatrão de hulha, 
concentração: 10 mg,g, forma 
farmacêutica: pomada, característica 

Bisnaga 20,00 
G 

50 25,7400 
           

1.287,00  

143 0268959 
Colagenase, concentração: 1,2ui,g, 
uso: pomada 

Bisnaga 30,00 
G 

600 15,1950 
           

9.117,00  

144 0448241 
Curativo, tipo: hidrogel, revestimento: 
com alginato de cálcio e sódio e 
carmelose, característica adicional: gel, 

Bisnaga 85,00 
G 

100 13,4250 
           

1.342,50  

145 0272475 
Dantroleno sódico, concentração: 20 
mg, apresentação injetavel, po + 
diluente 

Frasco-ampola 100 
     

184,6700  

        
18.467,00  

146 0276283 
Deslanósido, dosagem: 0,2 mg,ml, 
apresentação: solução injetável 

Ampola 2,00 
ML 

200 1,5254 
              

305,07  

147 0268243 
Dexametasona, dosagem: 0,1 mg,ml, 
apresentação: elixir  

Frasco 100,00 
ML 

3000 1,4960 
           

4.488,00  

148 0444337 
Dexametasona, concentraçao: 1 mg,ml, 
forma farmaceutica: suspensão 
oftálmica 

Frasco 5,00 ML 50 7,1800 
              

359,00  

149 0300733 
Dexametasona, concentração: 2 mg,ml, 
forma farmacêutica: solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

2400 0,5131 
           

1.231,44  

150 0267643 
Dexametasona, dosagem: 0,1%, 
apresentação: creme 

Bisnaga 10,00 
G 

2000 1,2125 
           

2.425,00  

151 0269388 Dexametasona, dosagem: 4 mg Comprimido 4000 0,3152 
           

1.260,80  

152 0292427 
Dexametasona, dosagem: 4 mg,ml, 
forma farmacêutica: solução injetável 

Ampola 2,50 
ML 

5000 0,7318 
           

3.659,00  

153 0267646 
Dexclorfeniramina maleato, dosagem: 
0,4 mg,ml, apresentação: solução oral 

Frasco 100,00 
ML 

2000 1,0723 
           

2.144,60  

154 0267645 
Dexclorfeniramina maleato, dosagem: 2 
mg 

Comprimido 15000 0,0701 
           

1.051,50  

155 0271003 
Diclofenaco, apresentação: sal sódico, 
dosagem: 25mg,ml, uso: solução 
injetável 

Ampola 3,00 
ML 

6000 0,7313 
           

4.387,50  

156 0267648 
Digoxina, dosagem: 0,05 mg,ml, 
apresentação: elixir 

Frasco 60,00 
ML 

100 9,4834 
              

948,34  

157 0267647 Digoxina, dosagem: 0,25 mg Comprimido 6000 0,0818 
              

490,50  
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158 0272334 

Dimenidrinato, apresentação: associado 
com piridoxina cloridrato, dosagem: 
50mg + 50mg,ml, tipo medicamento: 
solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

1200 1,3450 
           

1.613,94  

159 0267203 Dipirona sódica, dosagem: 500 mg Comprimido 40000 0,1222 
           

4.886,00  

160 0268252 
Dipirona sódica, dosagem: 500 mg,ml, 
apresentação: solução injetável 

Ampola 2,00 
ML 

8000 0,5385 
           

4.308,00  

161 0267205 
Dipirona sódica, dosagem: 500 mg,ml, 
apresentação: solução oral (gotas) 

Frasco 20,00 
ML 

3000 1,0745 
           

3.223,50  

162 0268446 
Dobutamina cloridrato, dosagem: 12,5 
mg,ml, indicação: injetável 

Ampola 20,00 
ML 

100 8,1280 
              

812,80  

163 0268960 
Dopamina, dosagem: 5 mg,ml, 
apresentação: solução injetável 

Ampola 10,00 
ML 

100 
         

2,0822  

              
208,22  

164 0268493 
Doxazosina mesilato, composição: 2 
mg 

Comprimido 3000 0,1251 
              

375,30  

165 0268495 
Doxazosina mesilato, composição: 4 
mg 

Comprimido 3000 0,2678 
              

803,40  

166 0267651 Enalapril maleato, dosagem: 10 mg Comprimido 50000 0,0350 
           

1.747,50  

167 0267652 Enalapril maleato, dosagem: 20 mg Comprimido 40000 0,0483 
           

1.930,00  

168 0267650 Enalapril maleato, dosagem: 5 mg Comprimido 35000 0,0668 
           

2.336,25  

169 0448982 

Enoxaparina, concentração: 100 mg,ml, 
forma farmaceutica: solução injetável, 
características adicionais 1: seringa 
preenchida 

Seringa 0,60 
ML 

60 
       

19,1198  

           
1.147,19  

170 0448982 

Enoxaparina, concentração: 100 mg,ml, 
forma farmaceutica: solução injetável, 
características adicionais 1: seringa 
preenchida 

Seringa 0,40 
ML 

60 17,0747 
           

1.024,48  

171 0268255 
Epinefrina, dosagem: 1mg,ml, uso: 
solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

500 1,8295 
              

914,73  

172 0269997 
Eritromicina, apresentação: estolato, 
concentração: 25 mg,ml, uso: 
suspensão oral 

Frasco 60,00 
ML 

100 
         

6,8150  

              
681,50  

173 0269996 
Eritromicina, apresentação: estolato, 
concentração: 500 mg 

Cápsula 2000 
         

0,7208  

           
1.441,60  

174 0433940 

 Extrato medicinal, princípio ativo: 
guaco (mikania glomerata spreng.), 
concentração: 35 mg,ml, forma 
farmacêutica: xarope 

Frasco 120,00 
ML 

2500 
         

2,1930  
           

5.482,50  

175 0270621 

Escopolamina butilbrometo, 
apresentação: associada com dipirona 
sódica, dosagem: 4mg + 500mg,ml, 
indicação: solução injetável 

Ampola 5,00 
ML 

4000 
         

1,5200  

           
6.079,80  

176 0270622 

Escopolamina butilbrometo, 
apresentação: associada com dipirona 
sódica, dosagem: 6,67mg + 333mg,ml, 
indicação: solução oral 

Frasco 20,00 
ML 

200 
         

5,5903  
           

1.118,05  

177 0267282 
Escopolamina butilbrometo, dosagem: 
20 mg,ml, indicação: solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

1500 
         

1,0223  

           
1.533,45  

178 0267654 Espironolactona, dosagem: 100 mg Comprimido 2000 
         

0,3962  

              
792,40  

179 0267653 Espironolactona, dosagem: 25 mg Comprimido 20000         0,1524          3.047,00  
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180 0270846 

Estradiol, apresentação: valerato 
associado com noretisterona enantato, 
dosagem: 5mg + 50mg,1ml, uso: 
injetável 

Ampola 1,00 
ML 

100 
       

10,6255  

           
1.062,55  

181 0267208 
Estriol, dosagem: 1 mg,g, 
apresentação: creme vaginal 

Bisnaga 50,00 
G 

200 
       

12,2668  

           
2.453,36  

182 0356602 
Estrogênios conjugados, concentração: 
0,3 mg 

Comprimido 2000 
         

1,0164  

           
2.032,80  

183 0272198 
Etilefrina cloridrato, composição: 
10mg,ml, apresentação: injetável 

Ampola 1,00 
ML 

300 
         

1,3148  

              
394,43  

184 0393339 
Extrato medicinal, composição: 
harpagophytum procumbens dc, 
concentração: 400 mg  

Comprimido 2000 
         

1,5350  
           

3.070,00  

185 0396414 

Extrato medicinal, composição: 
plantago ovata (casca de semente), 
concentração: 3,5 g, forma 
farmacêutica: pó efervescente 

Sachê 12,00 G 300 
         

1,9600  

              
588,00  

186 0367515 
Extrato medicinal, princípio ativo: 
alcachofra (cynara scolymus l.), 
concentração: 200 mg 

Cápsula 2000 
         

0,4767  

              
953,33  

187 0449677 
Extrato medicinal, princípio ativo: aloe 
vera (l.) burm f., concentração: 50 mg,g, 
forma farmacêutica: gel 

BISNAGA 
30,00 G 

300 
       

14,3000  
           

4.290,00  

188 0399412 

Extrato medicinal, princípio ativo: 
espinheira santa, composição: 
maytenus ilicifolia mart.ex.reiss, 
concentração: 500 mg 

Cápsula 3000 
         

0,6250  

           
1.875,00  

189 0395716 

Extrato medicinal, princípio ativo: 
extrato aquoso de aroeira, composição: 
schinus terebinthifolius raddi, forma  gel 
vaginal, característica adicional: com 
aplicadores 

Bisnaga 60,00 
G 

100 
       

83,8800  
           

8.388,00  

190 0396471 
Fenoterol, bromidrato 5mg/ml, forma 
farmaceutica: Solução Oral 

frasco com 
20ml. 

400 3,9987 
           

1.599,48  

191 0275963 Finasterida, concentração: 5 mg Comprimido 3000 0,4015 
           

1.204,35  

192 0292399 
Fitomenadiona, dosagem: 10 mg,ml, 
apresentação: solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

600 1,3261 
              

795,63  

193 0267662 Fluconazol, dosagem: 150 mg Cápsula 6000 0,4122 
           

2.473,20  

194 0267666 
Furosemida, composição: 10 mg,ml, 
apresentação: solução injetável 

Ampola 2,00 
ML 

5000 0,5594 
           

2.797,00  

195 0267663 Furosemida, dosagem: 40 mg Comprimido 60000 0,0723 
           

4.335,00  

196 0268256 
Gentamicina, dosagem: 40 mg,ml, 
aplicação: solução injetável 

Ampola 2,00 
ML 

800 0,8078 
              

646,20  

197 0269759 
Gentamicina, dosagem: 80 mg,ml, 
aplicação: solução injetável 

Ampola 2,00 
ML 

2000 0,9540 
           

1.908,00  

198 0267671 Glibenclamida, dosagem: 5 mg Comprimido 180000 
         

0,0359  

           
6.468,00  

199 
0269622-

4 
Glicerol 12 % Enema, Sistema Fechado 

Frasco 500,00 
ML 

300 
         

4,7361  

           
1.420,82  

200 0268186 
Glicerol, dosagem: 95%, apresentação: 
supositório adulto 

Supositório 200 
         

1,1600  

              
232,00  

201 0268185 
Glicerol, dosagem: 95%, apresentação: 
supositório infantil 

Supositório 200 
         

1,1653  

              
233,05  
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202 0269884 Glicerol, dosagem:pura e estéril 
Frasco 1000,00 

ML 
120 

       
19,7467  

           
2.369,60  

203 0442754 
Gliclazida, concentração: 30 mg, forma 
farmacêutica: liberação prolongada 

Comprimido 1000 
         

0,3162  

              
316,23  

204 0442755 
Gliclazida, concentração: 60 mg, forma 
farmacêutica: liberação prolongada 

Comprimido 1000 
         

0,4817  
              

481,70  

205 0270019 
Gliconato de cálcio, dosagem: 10%, 
apresentação: solução injetável 

Ampola 10,00 
ML 

200 
         

2,3390  

              
467,81  

206 0366913 

Glicose, composição: associada ao 
cloreto de sódio, concentraçao: 5% + 
0,9%, forma farmaceutica: solução 
injetável, caracteristica adicional: 
sistema fechado 

Frasco 500,00 
ML 

600 
         

4,0541  
           

2.432,46  

207 0270092 
Glicose, concentração: 5%, indicação: 
solução injetável, características 
adicionais: sistema fechado 

Frasco 500,00 
ML 

3000 3,4573 
        

10.372,00  

208 0267541 
Glicose, concentração:50%, 
indicação:solução injetável 

Ampola 10,00 
ML 

3000 
         

0,3451  

           
1.035,30  

209 0404690 
Extrato medicinal, princípio ativo:glycine 
max (l.) Merril, concentração:75 mg 

Comprimido 2000 
         

0,3025  

              
605,00  

210 0272796 
Heparina sódica, dosagem: 5.000ui,ml, 
indicação: injetável 

Ampola 0,25 
ML 

600 
         

4,4766  
           

2.685,93  

211 0268115 
Hidralazina, dosagem: 20 mg,ml, 
indicação: solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

600 
         

4,9028  
           

2.941,65  

212 0268111 Hidralazina, dosagem: 25 mg Comprimido 3000 
         

0,2406  
              

721,80  

213 0267674 Hidroclorotiazida, dosagem: 25 mg Comprimido 180000 0,0281 
           

5.052,00  

214 0342135 

 Hidrocortisona, composição: sal 
succinato sódico, concentração: 100 
mg, forma farmacêutica: pó liófilo p, 
injetável  

Frasco/ampola 4000 2,9060 
        

11.624,00  

215 0342134 

 Hidrocortisona, composição: sal 
succinato sódico, concentração: 500 
mg, forma farmacêutica: pó liófilo p, 
injetável 

Frasco/ampola 5000 4,9228 
        

24.613,75  

216 0345240 
Hidrocortisona, composição: sal 
acetato, concentração: 10 mg,g, forma 
farmacêutica: creme  

Bisnaga 20,00 
G 

100 5,8123 
              

581,23  

217 0373909 
Hipromelose, concentração: 3 mg,ml, 
forma farmaceutica: solução oftálmica  

Frasco 10,00 
ML 

20 19,9600 
              

399,20  

218 0270042 
Hipromelose, dosagem: 0,5%, 
apresentação: solução oftálmica  

Frasco 10,00 
ML 

20 
       

13,7282  

              
274,56  

219 0340783 
 Hidróxido de alumínio, concentração: 
61,5 mg,ml, forma farmaceutica: 
suspensão oral  

Frasco 100,00 
ML 

600 3,0711 
           

1.842,66  

220 0266827 
 Imunoglobulina humana, tipo: anti 
rho(d), dosagem: 300 mcg, 
apresentação: solução injetável  

Frasco-ampola 6 
     

204,2250  

           
1.225,35  

221 0271157 
Insulina, origem:humana, tipo:nph, 
dosagem:100u/ml, aplicação:injetável 

Frasco 10,00 
ML 

100 26,2210 
           

2.622,10  

222 0271154 
Insulina, origem:humana, tipo:regular, 
dosagem:100u/ml, aplicação:injetável 

Frasco 10,00 
ML 

50 19,5626 
              

978,13  
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223 0294648 Ibuprofeno, dosagem: 200 mg Comprimido 12000 1,2795 
        

15.353,40  

224 0267677 Ibuprofeno, dosagem: 300 mg Comprimido 24000 0,1452 
           

3.484,80  

225 0294643 
Ibuprofeno, dosagem: 50 mg,ml, forma 
farmacêutica: suspensão oral 

Frasco 30,00 
ML 

5000 1,1776 
           

5.887,75  

226 0267676 Ibuprofeno, dosagem: 600 mg Comprimido 60000 0,1850 
        

11.097,00  

227 0350613 
Imiquimode, concentração: 50 mg,g, 
forma farmacêutica: creme 

Sachê 0,25 G 120 14,0000 
           

1.680,00  

228 0268331 
Ipratrópio brometo, dosagem: 0,25 
mg,ml, uso: solução para inalação 

Frasco 20,00 
ML 

400 0,9411 
              

376,44  

229 0273400 
Isossorbida, princípio ativo: sal 
mononitrato, dosagem: 20 mg 

Comprimido 2000 0,1323 
              

264,60  

230 0273402 
Isossorbida, princípio ativo: sal 
mononitrato, dosagem: 5 mg, tipo 
medicamento: sublingual 

Comprimido 2000 0,3218 
              

643,50  

231 0268861 Itraconazol, dosagem: 100 mg Cápsula 2000 0,8058 
           

1.611,60  

232 0376767 Ivermectina, concentração: 6 mg Comprimido 2000 0,9629 
           

1.925,70  

233 0383750 
Lactulose, concentração: 667 mg,ml, 
forma farmaceutica: xarope 

Frasco 120,00 
ML 

200 5,8702 
           

1.174,04  

234 0332985 
Levofloxacino, dosagem: 5 mg,ml, 
forma farmacêutica: solução injetável 

Frasco 100,00 
ML 

600 16,9941 
        

10.196,46  

235 0448804 

Levonorgestrel, composição: associado 
ao etinilestradiol, concentração: 0,15 
mg + 0,03 mg, características 
adicionais: em blister calendário 

Comprimido 2000 0,0787 
              

157,30  

236 0268956 Levonorgestrel, dosagem: 0,75 mg Comprimido 200 1,8702            374,04  

237 0268125 Levotiroxina sódica, dosagem: 100 mcg Comprimido 2000 0,1089            217,80  

238 0268124 Levotiroxina sódica, dosagem: 25 mcg Comprimido 2000 0,1104 
              

220,80  

239 0268123 Levotiroxina sódica, dosagem: 50 mcg Comprimido 3000 0,1079 
              

323,55  

240 0269852 
Lidocaína cloridrato, composição: 
associada com epinefrina, dosagem: 
2% + 1:200.000, apresentação: injetável 

Frasco 20,00 
ML 

50 2,9288 
              

146,44  

241 0269846 
Lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, 
apresentação: geléia 

Bisnaga 30,00 
G 

500 2,8851 
           

1.442,53  

242 0269843 
Lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, 
apresentação: injetável 

Frasco 20,00 
ML 

600 2,9358 
           

1.761,45  

243 0273466 Loratadina, concentração: 10mg Comprimido 15000 0,0972 
           

1.458,00  

244 0273467 
Loratadina, concentração: 1mg,ml, tipo 
medicamento: xarope 

Frasco 100,00 
ML 

2500 2,4785 
           

6.196,13  

245 0268856 Losartana potássica, dosagem: 50 mg Comprimido 180000 0,0676 
        

12.168,00  

246 0299675 

Manitol, dosagem: 20%, forma 
farmacêutica: solução injetável, 
características adicionais: sistema 
fechado 

Frasco 250,00 
ML 

50 4,2011 
              

210,05  

247 0292228 
Medroxiprogesterona acetato, 
dosagem: 150 mg,ml, forma 
farmacêutica: solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

100 11,3018 
           

1.130,18  

http://www.calcado.pe.gov.br/


 
 

 

Gabinete da Secretária 

 

 

  

 

 

Rua José Luiz da Silva, nº 27 - Centro – Calçado – PE.  CEP. 55.375-000 
CNPJ. 11.384.276/0001-37 - Fone/Fax: (87) 3793-1255 - www.calcado.pe.gov.br 

248 0429853 
MENTHA X PIPERITA L. (HORTELÃ) 
300 MG  

Capsula 2000 
         

1,7200  

           
3.440,00  

249 0268488 
Meropenem, dosagem: 1 g, 
apresentação: injetável 

Frasco-ampola 600 20,1687 
        

12.101,19  

250 0267690 
Metformina cloridrato, dosagem: 500 
mg 

Comprimido 12000 0,0788 
              

945,60  

251 0267691 
Metformina cloridrato, dosagem: 850 
mg 

Comprimido 180000 0,0733 
        

13.194,00  

252 0267689 Metildopa, dosagem: 250 mg Comprimido 24000 0,4444 
        

10.664,40  

253 0268264 
Metilergometrina maleato, dosagem: 
0,2 mg,ml, indicação: solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

200 1,6570 
              

331,40  

254 0267312 
Metoclopramida cloridrato, dosagem: 10 
mg 

Comprimido 4000 0,0778 
              

311,20  

255 0267311 
Metoclopramida cloridrato, dosagem: 4 
mg,ml, apresentação: solução oral 

Frasco 10,00 
ML 

600 0,8752 
              

525,12  

256 0267310 
Metoclopramida cloridrato, dosagem: 5 
mg,ml, apresentação: solução injetável 

Ampola 2,00 
ML 

4000 0,4484 
           

1.793,60  

257 0276658 
Metoprolol, princípio ativo: sal 
succinato, dosagem: 100 mg, 
apresentação: liberação controlada 

Comprimido 2000 0,8078 
           

1.615,60  

258 0276656 
Metoprolol, princípio ativo: sal 
succinato, dosagem: 25 mg, 
apresentação: liberação controlada 

Comprimido 1000 0,2889 
              

288,90  

259 0276657 
Metoprolol, princípio ativo: sal 
succinato, dosagem: 50 mg, 
apresentação: liberação controlada 

Comprimido 1000 0,5652 
              

565,15  

260 0448758 

Metronidazol, concentraçao: 100 mg,g, 
forma farmaceutica: gel vaginal, 
características adicionais: c, 
aplicadores 

Bisnaga 50,00 
G 

3000 4,5612 
        

13.683,45  

261 0267717 Metronidazol, dosagem: 250 mg Comprimido 24000 0,1133 
           

2.718,00  

262 0268499 Metronidazol, dosagem: 400 mg Comprimido 12000 0,3762 
           

4.513,80  

263 0268498 
Metronidazol, dosagem: 5mg,ml, 
apresentação: solução injetável 

Frasco 100,00 
ML 

800 2,4065 
           

1.925,20  

264 0268162 
Miconazol nitrato, dosagem: 2%, 
apresentação: creme vaginal 

Bisnaga 80,00 
G 

1200 5,4814 
           

6.577,68  

265 0268286 
Miconazol nitrato, dosagem: 20 mg,g, 
apresentação: creme 

Bisnaga 30,00 
G 

1000 1,8136 
           

1.813,55  

266 0268501 
Nalbufina cloridrato, dosagem: 10 
mg,ml, indicação: solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

100 7,8815 
              

788,15  

267 0273457 
Neostigmina metilsulfato, dosagem: 0,5 
mg,ml, apresentação: solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

200 0,8085 
              

161,70  

268 0267728 Nifedipino, dosagem: 10 mg Comprimido 20000 
         

0,0563  

           
1.126,00  

269 0267728 Nifedipino, dosagem: 10 mg Cápsula 1000 
         

0,0800  

                
80,00  

270 0267378 
Nistatina, dosagem: 100.000 ui,ml, 
apresentação: suspensão oral 

Frasco 50,00 
ML 

100 
         

3,8597  

              
385,97  

271 0291951 
Nitrato de prata, concentração: 3 mg,ml, 
forma farmacêutica: solução oftálmica 

Frasco 3,00 ML 20 
       

22,4950  

              
449,90  

272 0268273 Nitrofurantoína, dosagem: 100 mg Cápsula 4200 
         

0,3580  

           
1.503,60  
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273 0268970 
Nitroglicerina, dosagem: 5 mg,ml, 
aplicação: injetável 

Ampola 5,00 
ML 

20 
       

37,4576  

              
749,15  

274 0453501 
Nitroprusseto de sódio, concentração: 
25 mg,ml, forma farmaceutica: solução 
injetável 

Ampola 2,00 
ML 

20 
       

11,3767  

              
227,53  

275 0442584 
Norepinefrina, concentração: 2 mg,ml, 
forma farmacêutica: solução injetável 

Ampola 4,00 
ML 

200 
         

2,9510  

              
590,19  

276 0448808 
Noretisterona, concentraçao: 0,35 mg, 
características adicionais: em blister 
calendário 

Comprimido 1000 
         

0,1606  

              
160,60  

277 0268277 
Ocitocina, dosagem: 5 ui,ml, indicação: 
solução injetável 

Ampola 1,00 
ML 

200 
         

1,9914  

              
398,29  

278 0233632 
Óleo mineral (PETROLATO) Solução 
oral 100 ML 

Unidade 500 
         

2,1410  

           
1.070,50  

279 0267712 Omeprazol, concentração: 20 mg Cápsula 50000 
         

0,1084  

           
5.421,67  

280 0268160 
Omeprazol, concentração: 40 mg, uso: 
injetável 

Frasco-ampola 1000 
       

19,3996  

        
19.399,60  

281 0268504 
Ondansetrona cloridrato, dosagem: 2 
mg,ml, indicação: injetável 

Ampola 2,00 
ML 

2000 
         

1,3257  

           
2.651,30  

282 0268506 
Ondansetrona cloridrato, dosagem: 4 
mg 

Comprimido 1200 
         

2,2220  

           
2.666,40  

283 0268513 
Oxacilina, dosagem: 500 mg, 
composição: injetável 

Frasco-ampola 600 
         

2,6446  

           
1.586,76  

284 0272328 
Oxibutinina cloridrato, dosagem: 1 
mg,ml, tipo medicamento: xarope 

Frasco 120,00 
ML 

100 
       

23,0501  

           
2.305,01  

285 0272327 Oxibutinina cloridrato, dosagem: 5 mg Comprimido 1200 
         

0,8126  

              
975,12  

286 0281657 

Ácidos graxos essenciais, 
composição:composto dos ácidos 
caprílico, cáprico, láurico, 
componentes:linolêico, lecitina de soja, 
apresentação:associados com 
vitaminas "a" e "e", tipo:loção oleosa 

Frasco 100,00 
ML 

1000 
         

2,2890  

           
2.288,95  

287 0269567 
Pancurônio brometo, dosagem: 2 
mg,ml, apresentação: solução injetável 

Ampola 2,00 
ML 

50 
         

7,1313  
              

356,56  

288 0267778 
Paracetamol, dosagem comprimido: 
500 mg 

Comprimido 45000 
         

0,0669  
           

3.010,50  

289 0267777 
Paracetamol, dosagem solução oral: 
200 mg,ml, apresentação: solução oral 

Frasco 15,00 
ML 

4000 
         

0,8707  
           

3.482,60  

290 0274648 

Pasta d' água, composição: talco + 
glicerina + óx.zinco + água de cal, 
concentração: 25% + 25% + 25% + 
25% 

Bisnaga 100,00 
G 

100 
         

4,9930  

              
499,30  

291 0335112 
Pentoxifilina, dosagem: 20 mg,ml, forma 
farmacêutica: solução injetável 

Ampola 5,00 
ML 

600 
         

2,2043  

           
1.322,55  

292 0327699 
Permanganato de potássio, 
concentração: 100 mg 

Comprimido 500 
         

0,3283  

              
164,15  

293 0363597 
Permetrina, concentração: 50 mg,ml, 
forma farmaceutica: loção 

Frasco 60,00 
ML 

600 
         

2,8946  

           
1.736,76  

294 0268284 
Permetrina, dosagem: 10 mg,ml, 
indicação: creme capilar 

Frasco 60,00 
ML 

600 
         

1,6000  

              
960,00  

295 0277319 
Peróxido de hidrogênio (água 
oxigenada), tipo: 10 volumes 

Frasco 1000,00 
ML 

100 
         

4,4708  

              
447,08  

http://www.calcado.pe.gov.br/


 
 

 

Gabinete da Secretária 

 

 

  

 

 

Rua José Luiz da Silva, nº 27 - Centro – Calçado – PE.  CEP. 55.375-000 
CNPJ. 11.384.276/0001-37 - Fone/Fax: (87) 3793-1255 - www.calcado.pe.gov.br 

296 0271724 
Piperacilina, composição: associada 
com tazobactama, concentração: 2g + 
250mg, aplicação: injetável 

Frasco-ampola 400 
       

22,5650  

           
9.026,00  

297 0275121 
Piracetam, concentração: 200 mg,ml, 
apresentação: solução injetável 

Ampola 5,00 
ML 

240 
         

2,9800  

              
715,20  

298 0448594 
Prednisolona, composição: fosfato 
sódico, concentração: 1 mg,ml, forma 
farmaceutica: solução oral 

Frasco 60,00 
ML 

1500 
         

5,8040  

           
8.705,93  

299 0267743 Prednisona, dosagem: 20 mg Comprimido 20000 
         

0,2227  

           
4.454,00  

300 0267741 Prednisona, dosagem: 5 mg Comprimido 12000 
         

0,0827  

              
991,80  

301 0449023 
Probiótico, composição: saccharomyces 
boulardii - 17, concentração: 200 mg 

Envelope 100 
         

3,6636  

              
366,36  

302 0267768 
Prometazina cloridrato, dosagem: 25 
mg 

Comprimido 24000 
         

0,1237  

           
2.967,60  

303 0267769 
Prometazina cloridrato, dosagem: 25 
mg,ml, apresentação: solução injetável 

Ampola 2,00 
ML 

4000 
         

1,8902  

           
7.560,60  

304 0267772 Propranolol cloridrato, dosagem: 40 mg Comprimido 40000 
         

0,0526  

           
2.104,00  

305 0272362 
Protamina cloridrato, concentração: 1%, 
apresentação: solução injetável 

Ampola 5,00 
ML 

50 
         

2,9150  

              
145,75  

306 0269571 
Proximetacaína cloridrato, dosagem: 
0,5%, indicação: colírio 

Frasco 5,00 ML 30 
         

9,2221  

              
276,66  

307 0398701 
Ranitidina cloridrato, concentração: 15 
mg,ml, forma farmaceutica: xarope 

Frasco 120,00 
ML 

100 
         

4,4860  

              
448,60  

308 0267736 Ranitidina cloridrato, dosagem: 150 mg Comprimido 12000 
         

0,1351  

           
1.621,20  

309 0267735 
Ranitidina cloridrato, dosagem: 25 
mg,ml, tipo: solução injetável 

Ampola 2,00 
ML 

4000 
         

0,6279  

           
2.511,60  

310 0303292 

Ringer, composição: associado com 
lactato de sódio, forma farmacêutica: 
solução injetável, característica 
adicional: sistema fechado 

Frasco 500,00 
ML 

4000 
         

2,9442  
        

11.776,60  

311 0446104 

Sais para reidratação oral, composição: 
sódio, potássio, cloreto, citrato e 
glicose, concentração: 60 meq,l + 20 
meq,l + 60 meq,l + 20 meq,l + 110 
mmol,l, forma farmacêutica: solução 
oral 

Envelope 2000 
         

0,5016  
           

1.003,20  

312 0292331 
Salbutamol, dosagem: 0,4 mg,ml, forma 
farmacêutica: xarope 

Frasco 100,00 
ML 

200 1,1741 
              

234,81  

313 0294887 
Salbutamol, dosagem: 100mcg,dose, 
forma farmacêutica: aerosol oral 

Frasco 200,00 
DOSE(S) 

500 8,8720 
           

4.435,98  

314 0268303 
Salbutamol, dosagem: 5 mg,ml, uso: 
solução para nebulização 

Frasco 10,00 
ML 

200 14,3000 
           

2.860,00  

315 0412965 
Simeticona, concentração: 75 mg,ml, 
forma farmacêutica: solução oral - gotas 

Frasco 10,00 
ML 

600 0,9166 
              

549,93  

316 0267746 Sinvastatina, dosagem: 10 mg Comprimido 12000 0,0643 
              

771,00  

317 0267747 Sinvastatina, dosagem: 20 mg Comprimido 80000 0,0564 
           

4.512,00  

318 0267745 Sinvastatina, dosagem: 40 mg Comprimido 60000 0,1165 
           

6.987,00  
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319 0272089 
Sulfadiazina, princípio ativo: de prata, 
dosagem: 1%, indicação: creme 

Pote 400,00 G 120 27,9366 
           

3.352,39  

320 0272089 
Sulfadiazina, princípio ativo: de prata, 
dosagem: 1%, indicação: creme 

Bisnaga 30,00 
G 

500 3,6006 
           

1.800,28  

321 0308882 
Sulfametoxazol, composição: associado 
à trimetoprima, concentração: 400mg + 
80mg 

Comprimido 12000 0,1092 
           

1.309,80  

322 0308884 

Sulfametoxazol, composição: associado 
à trimetoprima, concentração: 40mg + 
8mg,ml, forma farmacêutica: suspensão 
oral 

Frasco 100,00 
ML 

600 5,2825 
           

3.169,50  

323 0268075 
Sulfato de magnésio, concentração: 
50%, uso: solução injetável 

Ampola 10,00 
ML 

400 5,2893 
           

2.115,70  

324 0311465 
Sulfato de zinco, dosagem: 200 mcg,ml, 
forma farmacêutica: solução injetável 

Frasco 5,00 ML 200 6,2500 
           

1.250,00  

325 0332468 
Sulfato ferroso, concentração: 5 mg,ml, 
forma farmaceutica: xarope 

Frasco 100,00 
ML 

200 
         

1,4685  

              
293,69  

326 0292345 
Sulfato ferroso, dosagem ferro: 
25mg,ml de ferro ii, forma farmacêutica: 
solução oral-gotas 

Frasco 30,00 
ML 

2000 
         

0,9230  
           

1.846,00  

327 0292344 
Sulfato ferroso, dosagem ferro: 40mg 
de ferro ii 

Comprimido 120000 
         

0,0352  
           

4.218,00  

328 0437905 
Suplemento Nutricional, Sulfato de 
zinco, 10 mg  

Capsula 2000 
         

0,1200  
              

240,00  

329 0268442 
Suxametônio cloreto, dosagem: 100 
mg, indicação: injetáve 

Frasco-ampola 20 9,8614 
              

197,23  

330 0268532 
Tenoxicam, dosagem: 20 mg, 
indicação: injetável 

Frasco-ampola 600 
         

6,3557  
           

3.813,42  

331 0396853 

Tetracaína cloridrato, composição: 
associada à fenilefrina, concentração: 
1% + 0,1%, forma farmaceutica: 
solução oftálmica 

Frasco 10,00 
ML 

20 
         

9,3073  

              
186,15  

332 0272341 Tiamina, dosagem: 300 mg Comprimido 4000 
         

0,2154  

              
861,40  

333 0272582 
Timolol, concentração: 0,25%, 
indicação: solução oftálmica 

Frasco 5,00 ML 100 
       

12,5000  

           
1.250,00  

334 0272581 
Timolol, concentração: 0,5%, indicação: 
solução oftálmica 

Frasco 5,00 ML 100 
         

2,8085  

              
280,85  

335 0399442 
Unha-de-gato - Extrato medicinal, 
composição: uncaria tomentosa dc., 
concentração: 100 mg 

Capsula 2000 
         

0,6300  

           
1.260,00  

336 0268541 
Vancomicina cloridrato, dosagem: 
500mg, apresentação: injetável 

Frasco-ampola 600 
         

6,4983  
           

3.898,95  

337 0279269 Varfarina sódica, dosagem: 5 mg Comprimido 3000 
         

0,1546  
              

463,80  

338 0267425 Verapamil cloridrato, dosagem: 80 mg Comprimido 3000 
         

0,2228  
              

668,50  

339 0363088 
Vitaminas do complexo b, composição 
básica: b1, b2, b5, b6 e pp, forma 
farmacêutica: solução injetável 

Ampola 2,00 
ML 

4000 
         

0,9168  

           
3.667,00  

VALOR TOTAL R$:     923.035,10  
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LOTE 03 - MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR 

ITEM COD. BR DESCRIÇÃO UNIDADES QUANT. V. UNIT V. TOTAL 

340 0423465 

Abaixador língua, material: madeira, 
tipo: descartável, comprimento: 14 cm, 
formato: tipo espátula, embalagem 
individual, largura: 1,50 cm, espessura: 
2 mm+C7:C184 

100          
UNID. 

200 3,8538 
              

770,76  

341 0358051 

Absorvente higiênico, tipo: tipo 
hospitalar, comprimento: 40 cm, 
largura: largura mínima 10cm cm, 
características adicionais: camada 
interna tripla em algodão e flocos de 
gel, componente adicional: camada 
externa filme plástico resiste 
impermeável  

Pacote          20 
UNID. 

60 11,7150 
              

702,90  

342 0397494 

Agulha hipodérmica, 40 x 1,2 aço 
inoxidável si liconizado, 18 g x 1 1/2", 
bisel curto trifacetado, conector luer 
lock em plástico, protetor plástico, com 
sistema segurança segundo nr/32, es 
téril, descartável, embalagem individual 

Caixa           
100 UNID. 

20 17,0778 
              

341,56  

343 0397502 

Agulha hipodérmica, material: aço 
inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g 
x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, 
tipo conexão: conector luer lock em 
plástico, tipo fixação: protetor plástico, 
característica adicional: com sistema 
segurança segundo nr,32, tipo uso: 
estéril, descartável, embalagem 
individual 

Caixa           
100 UNID. 

100 17,7000 
           

1.770,00  

344 0397505 

Agulha hipodérmica, material: aço 
inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g 
x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, 
tipo conexão: conector luer lock em 
plástico, tipo fixação: protetor plástico, 
característica adicional: com sistema 
segurança segundo nr,32, tipo uso: 
estéril, descartável, embalagem 
individual 

Caixa           
100 UNID. 

100 11,3633 
           

1.136,33  

345 0397507 

Agulha hipodérmica, material: aço 
inoxidável siliconizado, dimensão: 23 g 
x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, 
tipo conexão: conector luer lock em 
plástico, tipo fixação: protetor plástico, 
característica adicional: com sistema 
segurança segundo nr,32, tipo uso: 
estéril, descartável, embalagem 
individual 

Caixa           
100 UNID. 

100 17,0000 
           

1.700,00  

346 0397510 

Agulha hipodérmica, material: aço 
inoxidável siliconizado, dimensão: 24 g 
x 3,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, 
tipo conexão: conector luer lock em 
plástico, tipo fixação: protetor plástico, 
característica adicional: com sistema 
segurança segundo nr,32, tipo uso: 
estéril, descartável, embalagem 
individual 

Caixa           
100 UNID. 

100 15,8400 
           

1.584,00  
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347 0397513 

Agulha hipodérmica, material: aço 
inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g 
x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, 
tipo conexão: conector luer lock em 
plástico, tipo fixação: protetor plástico, 
característica adicional: com sistema 
segurança segundo nr,32, tipo uso: 
estéril, descartável, embalagem 
individual 

Caixa           
100 UNID. 

200 16,3700 
           

3.274,00  

348 0439908 

Agulha, material: aço inoxidável, 
aplicação: p, caneta aplicadora, 
dimensões: cerca de 32 g x 4 mm, 
conector: conector luer lock ou slip, 
protetor c, lacre, tipo uso: descartável, 
estéril Unidade: Unidade 

Caixa           
100 UNID. 

100 30,0000 
           

3.000,00  

349 0346632 

Álcool etílico, aspecto físico: líquido 
límpido, incolor, volátil, teor alcoólico: 
95,1 a 96°gl, fórmula química: c2h5oh, 
peso molecular: 46,07 g,mol, grau de 
pureza: 92,6% a 93,8% p,p inpm, 
característica adicional: hidratado, 
número de referência  

Frasco      1000 
ML 

120 10,4550 
           

1.254,60  

350 0269943 
Álcool etílico, tipo: hidratado, teor 
alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: 
gel 

Frasco      1000 
ML 

600 12,7296 
           

7.637,76  

351 0269941 
Álcool etílico, tipo: hidratado, teor 
alcoólico: 70%_(70°gl), apresentação: 
líquido  

Frasco      1000 
ML 

1200 8,7933 
        

10.552,00  

352 0407961 

Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: 
em rolete, material: alvejado, purificado, 
isento de impurezas, esterilidade: não 
estéril  

Embalagem 
500G 

300 9,1809 
           

2.754,26  

353 0444355 

Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 
100% algodão, dimensões: 10 cm, 
gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2, 
embalagem: embalagem individual 

Rolo           1,80 
M 

1.200 0,5923 
              

710,76  

354 0444365 

Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 
100% algodão, dimensões: 15 cm, 
gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2, 
embalagem: embalagem individual 

Rolo           1,80 
M 

600 0,8834 
              

530,04  

355 0444371 

Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 
100% algodão, dimensões: 20 cm, 
gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2, 
embalagem: embalagem individual 

Rolo           1,80 
M 

1000 0,6874 
              

687,40  

356 0444375 

Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 
100% algodão, dimensões: 30 cm, 
gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2, 
embalagem: embalagem individual 

Rolo           1,80 
M 

100 1,2300 
              

123,00  

357 0445186 

Avental hospitalar, material : tnt, 
gramatura: cerca de 30 g,cm2, cor : 
com cor, componente: tiras para 
fixação, característica adicional: manga 
longa, punho elástico 

Unidade 500 4,3950 
           

2.197,50  
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358 0242917 

Bobina de papel grau cirúrgico para 
esterilização em autoclave – largura 
12cm. 
Bobina apresentando papel grau 
cirúrgico em uma das faces e filme 
laminado transparente em 
poliéster/propileno na face oposta, 
passível de selagem por meio de 
seladora térmica, com bordas laterais 
apresentando dispositivo indicador de 
sucesso do processo esterilização. 
Finalidade de acondicionamento 
de materiais e instrumentais a serem 
ubmetidos aos processos de 
esterilização em autoclave. 
Apresentação em embalagem com 1 
rolo de 12cm de largura X 100m de 
omprimento. 

Unidade 30 205,0000 
           

6.150,00  

359 0437077 

Bolsa ostomia, matéria prima: plástico, 
aplicação: colostomia e ileostomia, 
número de peças: 1 peça (placa e bolsa 
acopladas), modelo: drenável c, 
sistema de fecho, tipo de bolsa: opaca, 
tipo de adesivo: adesivo microporoso, 
material da placa: resina sintética, 
diâmetro: recortável até 70 mm, 
características adicionais: com filtro de 
gases 

Unidade 200 14,0600 
           

2.812,00  

360 0430733 

Bolsa ostomia, matéria prima: plástico, 
aplicação: colostomia e ileostomia, 
número de peças: 1 peça (placa e bolsa 
acopladas), modelo: drenável, tipo de 
bolsa: transparente, tipo de adesivo: 
adesivo microporoso, material da placa: 
resina sintética, diâmetro: recortável até 
70 mm, características adicionais: com 
filtro de carvão ativado  

Unidade 200 11,5500 
           

2.310,00  

361 0433757 

Bolsa térmica, material : polímero, 
composição: c, gel atóxico, capacidade 
: cerca 1000 ml, características 
adicionais : selada  

Unidades 6 8,6700 
                

52,02  

362 0460904 

Caixa plástica, material: poliestireno, 
aplicação: transporte de amostras 
laboratoriais, características adicionais: 
com termômetro digital, tipo: térmica, 
capacidade: 20 l, modelo: com alça e 
tampa 

Unidade 7 165,0400 
           

1.155,28  

363 0255105 

Cânula de traqueostomia, material: pvc 
- cloreto de polivinila, tipo uso: 
descartável, esterilidade: estéril, 
diâmetro interno: 4 mm, componentes: 
tubo balão baixa pressão, conector 
montado, balão, aplicação: anestesia 

Unidade 20 20,9100 
              

418,20  

364 0255099 

Cânula de traqueostomia, material: pvc 
- cloreto de polivinila, tipo uso: 
descartável, esterilidade: estéril, 
diâmetro interno: 4,50 mm, 
componentes: tubo balão baixa 
pressão, conector montado, balão, 
aplicação: anestesia  

Unidade 20 21,0000 
              

420,00  
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365 0255098 

Cânula de traqueostomia, material: pvc 
- cloreto de polivinila, tipo uso: 
descartável, esterilidade: estéril, 
diâmetro interno: 5 mm, componentes: 
tubo balão baixa pressão, conector 
montado, balão, aplicação: anestesia  

Unidade 20 19,7450 
              

394,90  

366 0255104 

Cânula de traqueostomia, material: pvc 
- cloreto de polivinila, tipo uso: 
descartável, esterilidade: estéril, 
diâmetro interno: 5,50 mm, 
componentes: tubo balão baixa 
pressão, conector montado, balão, 
aplicação: anestesia  

Unidade 20 18,5300 
              

370,60  

367 0255100 

Cânula de traqueostomia, material: pvc 
- cloreto de polivinila, tipo uso: 
descartável, esterilidade: estéril, 
diâmetro interno: 6 mm, componentes: 
tubo balão baixa pressão, conector 
montado, balão, aplicação: anestesia  

Unidade 20 19,4700 
              

389,40  

368 0450962 
Cânula orofaríngea guedel, material : 
polímero, tamanho : tamanho nº 0 

Unidade 20 6,3933 
              

127,87  

369 0450963 
Cânula orofaríngea guedel, material : 
polímero, tamanho : tamanho nº 1 

Unidade 20 3,7408 
                

74,82  

370 0450964 
Cânula orofaríngea guedel, material : 
polímero, tamanho : tamanho nº 2  

Unidade 20 3,1625 
                

63,25  

371 0450965 
Cânula orofaríngea guedel, material : 
polímero, tamanho : tamanho nº 3 

Unidade 20 3,6958 
                

73,92  

372 0450966 
Cânula orofaríngea guedel, material : 
polímero, tamanho : tamanho nº 4 

Unidade 20 3,3579 
                

67,16  

373 0450967 
Cânula orofaríngea guedel, material : 
polímero, tamanho : tamanho nº 5 

Unidade 20 3,6325 
                

72,65  

374 0289967 

Cateter aspiração traqueal, material: 
pvc atóxico flexível, tipo uso: 
descartável, características adicionais: 
ponta atraumática, orifícios distais 
lateralizados, tipo embalagem: estéril, 
embalagem individual, espessura: nº 
10, tipo lubrificação: siliconizada, 
acessórios: com válvula intermitente  

Unidade 100 0,6733 
                

67,33  

375 0373735 

Cateter aspiração traqueal, material: 
pvc atóxico flexível, tipo uso: 
descartável, características adicionais: 
ponta atraumática, orifícios distais 
lateralizados, tipo embalagem: estéril, 
embalagem individual, espessura: nº 
12, tipo lubrificação: siliconizada, 
acessórios: com válvula intermitente 

Unidade 100 0,6427 
                

64,27  

376 0289968 

Cateter aspiração traqueal, material: 
pvc atóxico flexível, tipo uso: 
descartável, características adicionais: 
ponta atraumática, orifícios distais 
lateralizados, tipo embalagem: estéril, 
embalagem individual, espessura: nº 
14, tipo lubrificação: siliconizada, 
acessórios: com válvula intermitente  

Unidade 100 0,6945 
                

69,45  
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377 0389960 

Cateter aspiração traqueal, material: 
pvc atóxico flexível, tipo uso: 
descartável, características adicionais: 
ponta atraumática, orifícios distais 
lateralizados, tipo embalagem: estéril, 
embalagem individual, espessura: nº 
16, tipo lubrificação: siliconizada, 
acessórios: com válvula intermitente  

Unidade 100 0,9834 
                

98,34  

378 0389961 

Cateter aspiração traqueal, material: 
pvc atóxico flexível, tipo uso: 
descartável, características adicionais: 
ponta atraumática, orifícios distais 
lateralizados, tipo embalagem: estéril, 
embalagem individual, espessura: nº 
18, tipo lubrificação: siliconizada, 
acessórios: com válvula intermitente  

Unidade 100 1,0396 
              

103,96  

379 0289970 

Cateter aspiração traqueal, material: 
pvc atóxico flexível, tipo uso: 
descartável, características adicionais: 
ponta atraumática, orifícios distais 
lateralizados, tipo embalagem: estéril, 
embalagem individual, espessura: nº 4, 
tipo lubrificação: siliconizada, 
acessórios: com válvula intermitente 

Unidade 100 0,6552 
                

65,52  

380 0289966 

Cateter aspiração traqueal, material: 
pvc atóxico flexível, tipo uso: 
descartável, características adicionais: 
ponta atraumática, orifícios distais 
lateralizados, tipo embalagem: estéril, 
embalagem individual, espessura: nº 6, 
tipo lubrificação: siliconizada, 
acessórios: com válvula intermitente  

Unidade 100 0,7431 
                

74,31  

381 0289969 

Cateter aspiração traqueal, material: 
pvc atóxico flexível, tipo uso: 
descartável, características adicionais: 
ponta atraumática, orifícios distais 
lateralizados, tipo embalagem: estéril, 
embalagem individual, espessura: nº 8, 
tipo lubrificação: siliconizada, 
acessórios: com válvula intermitente  

Unidade 100 0,6375 
                

63,75  

382 0437844 

Cateter central, aplicação: venoso , 
arterial, tipo implante: umbilical, matéria 
prima: poliuretano radiopaco, diâmetro: 
cerca 4 fr, vias: mono lúmen, 
comprimento: cerca 40 cm, conector: 
conectores padrão, clamp e tampa, tipo 
uso: estéril, descartável, embalagem 
individual  

Unidade 50 27,3100 
           

1.365,50  

383 0395230 

Cateter oxigenoterapia, material tubo: 
pvc flexível grau médico, tipo: tipo 
óculos,pronga silicone contorno 
arredondado, tipo uso: descartável, 
esterilidade: estéril, tamanho: adulto, 
características adicionais: a prova de 
deformação e torção,2,10m, tipo 
adaptador: conector universal  

Unidade 800 1,3689 
           

1.095,12  
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384 0282205 

Cateter oxigenoterapia, material tubo: 
pvc flexível grau médico, tipo: tipo 
óculos,pronga silicone contorno 
arredondado, tipo uso: descartável, 
esterilidade: estéril, tamanho: infantil, 
características adicionais: a prova de 
deformação e torção,2,10m, tipo 
adaptador: conector universal  

Unidade 100 1,6881 
              

168,81  

385 0437164 

Cateter periférico, aplicação: venoso, 
modelo: tipo escalpe, material agulha: 
agulha aço inox, diametro: 19 gau, 
componente adicional: c, asa de 
fixação, tubo extensor, conector: 
conector padrão c, tampa, componente 
2: c, sistema segurança segundo nr,32, 
tipo uso: estéril, descartável, 
embalagem individual 

Unidade 600 0,3800 
              

228,00  

386 0437173 

Cateter periférico, aplicação: venoso, 
modelo: tipo escalpe, material agulha: 
agulha aço inox, diametro: 21 gau, 
componente adicional: c, asa de 
fixação, tubo extensor, conector: 
conector padrão c, tampa, componente 
1: c, adaptador coleta à vácuo, 
componente 2: c, sistema segurança 
segundo nr,32, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem individual 

Unidade 4000 0,3856 
           

1.542,27  

387 0437167 

Cateter periférico, aplicação: venoso, 
modelo: tipo escalpe, material agulha: 
agulha aço inox, diametro: 23 gau, 
componente adicional: c, asa de 
fixação, tubo extensor, conector: 
conector padrão c, tampa, componente 
2: c, sistema segurança segundo nr,32, 
tipo uso: estéril, descartável, 
embalagem individual 

Unidade 5000 0,3574 
           

1.787,00  

388 0437172 

Cateter periférico, aplicação: venoso, 
modelo: tipo escalpe, material agulha: 
agulha aço inox, diametro: 25 gau, 
componente adicional: c, asa de 
fixação, tubo extensor, conector: 
conector padrão c, tampa, componente 
1: c, adaptador coleta à vácuo, 
componente 2: c, sistema segurança 
segundo nr,32, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem individual 

Unidade 1200 0,4000 
              

480,00  

389 0437175 

Cateter periférico, material cateter: 
polímero radiopaco, aplicação: venoso, 
material agulha: agulha aço inox, 
diametro: 14 gau, comprimento: cerca 
50 mm, conector: conector padrão, 
componente 1: câmara refluxo c, filtro, 
componente 2: c, sistema segurança 
segundo nr,32, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem individual  

Unidade 400 1,4383 
              

575,33  

390 0437176 

Cateter periférico, material cateter: 
polímero radiopaco, aplicação: venoso, 
material agulha: agulha aço inox, 
diametro: 16 gau, comprimento: cerca 
50 mm, conector: conector padrão, 
componente 1: câmara refluxo c, filtro, 

Unidade 600 1,6742 
           

1.004,54  
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componente 2: c, sistema segurança 
segundo nr,32, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem individual  

391 0438248 

Cateter periférico, material cateter: 
polímero radiopaco, aplicação: venoso, 
material agulha: agulha aço inox, 
diametro: 18 gau, comprimento: cerca 
45 mm, componente adicional: c, asa 
de fixação, tubo extensor c, clamp, 
conector: conector padrão c, injetor 
lateral, componente 2: c, sistema 
segurança segundo nr,32, tipo uso: 
estéril, descartável, embalagem 
individual  

Unidade 2000 2,1000 
           

4.200,00  

392 0437178 

Cateter periférico, material cateter: 
polímero radiopaco, aplicação: venoso, 
material agulha: agulha aço inox, 
diametro: 20 gau, comprimento: cerca 
30 mm, conector: conector padrão, 
componente 1: câmara refluxo c, filtro, 
componente 2: c, sistema segurança 
segundo nr,32, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem individual  

Unidade 4000 1,6307 
           

6.522,93  

393 0438244 

Cateter periférico, material cateter: 
polímero radiopaco, aplicação: venoso, 
material agulha: agulha aço inox, 
diametro: 22 gau, comprimento: cerca 
25 mm, componente adicional: c, asa 
de fixação, tubo extensor c, clamp, 
conector: conector padrão c, injetor 
lateral, componente 2: c, sistema 
segurança segundo nr,32, tipo uso: 
estéril, descartável, embalagem 
individual  

Unidade 5000 1,5450 
           

7.725,00  

394 0437180 

Cateter periférico, material cateter: 
polímero radiopaco, aplicação: venoso, 
material agulha: agulha aço inox, 
diametro: 24 gau, comprimento: cerca 
20 mm, conector: conector padrão, 
componente 1: câmara refluxo c, filtro, 
componente 2: c, sistema segurança 
segundo nr,32, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem individual  

Unidade 5000 1,6107 
           

8.053,50  

395 0287896 

Colchão - uso hospitalar, material: 
colchão d'água em pvc resistente, 
formato: articulado, comprimento: 190 
cm, largura: 80 cm, características 
adicionais: modelo anti-escaras, 
aplicação: p, cama fowler  

Unidade 6 49,0000 
              

294,00  

396 0375939 

Colchão - uso hospitalar, material: pvc 
atóxico, formato: indeformável, 
comprimento: 190 cm, largura: 80 cm, 
características adicionais: inflável, tipo 
caixa de ovo  

Uhidade 6 146,6400 
              

879,84  

397 0419399 

Coletor de urina, material : plástico, tipo 
: sistema aberto, capacidade : cerca de 
2000 ml, graduação: graduação de 100 
em 100 ml, esterilidade : não estéril, 
descartável  

Unidade 50 0,4384 
                

21,92  
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398 0419377 

Coletor de urina, material : pvc, tipo : 
sistema fechado, capacidade : cerca de 
2000 ml, graduação: graduação de 100 
em 100 ml, válvula: válvula anti-refluxo, 
pinça: clamp corta fluxo, filtro: filtro 
hidrofóbico,bacteriológico, 
características adicionais : câmara 
pasteur flexível, conector: conector 
universal, outros componentes: 
membrana autocicatrizante, esterilidade 
: estéril, descartável  

Unidade 500 3,5433 
           

1.771,67  

399 0363482 

Coletor material pérfuro-cortante, 
material: papelão, capacidade total: 13 
l, acessórios: alças rígidas e tampa, 
componentes adicionais: revestimento 
interno em polietileno alta densidade, 
tipo uso: descartável  

Unidade 400 4,9135 
           

1.965,40  

400 0363485 

Coletor material pérfuro-cortante, 
material: papelão, capacidade total: 20 
l, acessórios: alças rígidas e tampa, 
componentes adicionais: revestimento 
interno em polietileno alta densidade, 
tipo uso: descartável  

Unidade 600 8,1583 
           

4.895,00  

401 0422609 

Comadre, material: aço inoxidável, 
capacidade: 2.000 ml, tamanho: 
tamanho adulto padrão mundial, tipo: 
tipo pá, característica adicional: c,alça  

Unidade 10 132,7300 
           

1.327,30  

402 0385777 
Compadre (urinol), material: aço 
inoxidável, capacidade: 1000 ml  

Unidade 10 65,7327 
              

657,33  

403 0269971 

Compressa gaze, material: tecido 100% 
algodão, tipo: 13 fios,cm2, modelo: cor 
branca,isenta de impurezas, camadas: 
8 camadas, largura: 7,50 cm, 
comprimento: 7,50 cm, dobras: 5 
dobras, características adicionais: 
descartável  

Pacote        500 
UNID. 

500 20,1883 
        

10.094,13  

404 0269978 

Compressa gaze, material: tecido 100% 
algodão, tipo: 13 fios,cm2, modelo: cor 
branca,isenta de impurezas, camadas: 
8 camadas, largura: 7,50 cm, 
comprimento: 7,50 cm, dobras: 5 
dobras, características adicionais: 
estéril,descartável 

Unidade 50000 0,4423 
        

22.116,67  

405 0443022 

Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, 
material : 100% algodão, dimensões: 
cerca de 45 x 50 cm, acessórios: c, 
cordão identificador, esterilidade: uso 
único  

Pacote           
50 UNID. 

50 61,5800 
           

3.079,00  

406 0405740 

Conjunto para papanicolau, tipo: 
composição básica:, composição 
básica: 1 espéculo vaginal grande, 1 
espátula de ayres, outros componentes: 
1 escova cervical, 1 pinça cheron, 
componentes adicionais: 1 lâmina com 
frasco de transporte, embalagem: 
estéril, embalagem individual 

Unidade 1200 3,2700 
           

3.924,00  
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407 0405739 

Conjunto para papanicolau, tipo: 
composição básica:, composição 
básica: 1 espéculo vaginal médio, 1 
espátula de ayres, outros componentes: 
1 escova cervical, 1 pinça cheron, 
componentes adicionais: 1 lâmina com 
frasco de transporte, embalagem: 
estéril, embalagem individual 

Unidade 4000 3,1550 
        

12.620,00  

408 0405738 

Conjunto para papanicolau, tipo: 
composição básica:, composição 
básica: 1 espéculo vaginal pequeno, 1 
espátula de ayres, outros componentes: 
1 escova cervical, 1 pinça cheron, 
componentes adicionais: 1 lâmina com 
frasco de transporte, embalagem: 
estéril, embalagem individual 

Unidade 2000 2,5350 
           

5.070,00  

409 0402816 

Curativo, material: não tecido, 
revestimento: revestido com alginato de 
cálcio, formato: placa, dimensão: cerca 
de 10 x 10 cm, componentes: não 
aderente, característica adicional: 
hidrófilo, esterelidade: estéril, 
embalagem: embalagem individual  

Unidade 100 9,0650 
              

906,50  

410 0436710 

Detergente enzimático, composição: a 
base de amilase, protease, lipase, 
celulase, composição ii: peptidase, 
carboidrase  

Frasco      1000 
ML 

6 31,2000 
              

187,20  

411 0313441 

Dispositivo incontinência urinária, 
componentes: em látex,maleável,anel 
de contorno,sem extensor, 
características adicionais: 
descartável,estéril, tamanho: nº 5  

Unidade 10 3,5219 
                

35,22  

412 0313439 

Dispositivo incontinência urinária, 
componentes: em látex,maleável,anel 
de contorno,sem extensor, 
características adicionais: 
descartável,estéril, tamanho: nº 6  

Unidade 10 4,1189 
                

41,19  

413 0461243 

Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização 
cardíaca - ecg, modelo: de superfície, 
tipo: adesivo, material sensor: 
prata,prata clorada, adicional 1: c, gel 
condutor, tamanhos: adulto, acessório: 
s, cabo, esterilidade: uso único  

Unidade 500 0,4000 
              

200,00  

414 0442485 

 Embalagem p, esterilização, material: 
papel grau cirúrgico, composição: c, 
filme polímero multilaminado, aplicação 
1: p, esterilização de formaldeído, 
gramatura , espessura: cerca de 60 
g,m2, apresentação: rolo, componentes 
adicionais: termosselante, tamanho: 
cerca de 30 cm, componentes: c, 
indicador químico, tipo uso: uso único 

Rolo            100 
M  

30 153,8400 
           

4.615,20  

415 0442483 

Embalagem p, esterilização, material: 
papel grau cirúrgico, composição: c, 
filme polímero multilaminado, aplicação 
1: p, esterilização de formaldeído, 
gramatura , espessura: cerca de 60 
g,m2, apresentação: rolo, componentes 
adicionais: termosselante, tamanho: 
cerca de 20 cm, componentes: c, 
indicador químico, tipo uso: uso único  

Rolo            100 
M 

30 104,9800 
           

3.149,40  
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416 0386473 

Equipo especial, aplicação: p, 
transferência, material: pvc cristal, tipo 
ponteira: rígida perfurante,c,tampa, tipo 
pinça: regulador de fluxo, tipo conector: 
conector luer c, tampa, tipo filtro: c, 
injetor lateral y, autocicatrizante, 
características adicionais: p, preparo de 
npt, esterilidade: estéril, descartável 

Unidade 600 2,9900 
           

1.794,00  

417 0395490 

Equipo infusão sanguínea, material: pvc 
cristal, tipo ponta: ponta perfurante, 
câmara: câmara flexível c,filtro ar, tipo 
filtro: filtro interno transparente de 
200m, tipo gotejador: gota padrão, tipo 
bureta: bureta rígida c,alça, volume 
bureta: mín. 100 ml, graduado de 5 em 
5 ml ml, tipo pinça: regulador de fluxo e 
corta fluxo, tipo conector: luer rotativo, 
característica adicional: p, bomba 
infusora, esterilidade: estéril, 
descartável  

Unidade 100 6,3850 
              

638,50  

418 0385704 

 Equipo, tipo de equipo: de infusão, 
material: pvc cristal, comprimento: mín. 
120 cm, tipo câmara: câmara flexível 
c,filtro ar, tipo gotejador: gota padrão, 
tipo pinça: regulador de fluxo, tipo 
conector: luer c, tampa, esterilidade: 
estéril,descartável  

Unidade 6000 1,3233 
           

7.940,00  

419 0421352 

 Equipo, tipo de equipo: de infusão, 
material: pvc cristal, comprimento: mín. 
120 cm, tipo câmara: câmara 
gotejadora flexível c, filtro ar, tipo 
gotejador: microgotas, tipo pinça: pinça 
reguladora de fluxo, tipo injetor: injetor 
lateral valvulado, tipo conector: luer 
rotativo c, tampa e filtro, esterilidade: 
estéril,descartável  

Unidade 300 1,5350 
              

460,50  

420 0462239 

 Equipo, tipo de equipo: p,nutrição 
enteral, material: pvc cristal, 
comprimento: mín. 180 cm, tipo 
câmara: câmara flexível c,filtro ar, tipo 
gotejador: gota padrão, tipo pinça: 
regulador de fluxo, tipo conector: 
conector p, sonda escalonado c, tampa, 
esterilidade: estéril,descartável  

Unidade 1000 2,4150 
           

2.415,00  

421 0432472 

Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, 
aneróide, tipo : de braço, faixa de 
operação: até 300 mmhg, material 
braçadeira: braçadeira em nylon, tipo 
fecho: fecho em velcro, tamanho: 
infantil  

Unidade 10 72,0222 
              

720,22  

422 0434227 

Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, 
aneróide, uso: pedestal c, rodízios, tipo 
: de braço, faixa de operação: até 300 
mmhg, material braçadeira: braçadeira 
em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, 
tamanho: adulto  

Unidade 30 90,7500 
           

2.722,50  

423 0321787 

Espaçador, aplicação: com máscara 
adulto ultra-flexível bivalvulada, tipo: 
adaptador universal para spray 
aerossol, características adicionais: 
transparente,câmara inquebrável  

Unidade 10 30,3450 
              

303,45  
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424 0321786 

Espaçador, aplicação: com máscara 
infantil ultra-flexível bivalvulada, tipo: 
adaptador universal para spray 
aerossol, características adicionais: 
transparente,câmara inquebrável  

Unidade 5 43,0500 
              

215,25  

425 0438922 

Estetoscópio, tipo: biauricular, 
acessórios: olivas anatômicas pvc, 
haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" 
pvc, auscultador: auscultador aço inox 
c, anel de borracha, tamanho: adulto  

Unidade 30 24,1185 
              

723,56  

426 0437091 
Éter dietílico, apresentação: solução 
alcoólica, concentração: 35% 

Frasco      1000 
ML 

6 47,9300 
              

287,58  

427 0281255 

Fio de sutura, material: algodão torcido, 
tipo fio: 0, cor: azul,preto, comprimento: 
45 cm, características adicionais: com 
agulha, tipo agulha: 1,2 círculo 
cilíndrica, comprimento agulha: 3,5 cm, 
esterilidade: estéril  

Caixa com 24 
Unidades 

4 66,8033 
              

267,21  

428 0281256 

Fio de sutura, material: algodão torcido, 
tipo fio: 2-0, cor: azul,preto, 
comprimento: 45 cm, características 
adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 
círculo cilíndrica, comprimento agulha: 
3,5 cm, esterilidade: estéril 

Caixa           
C/24 Unid. 

4 81,5500 
              

326,20  

429 0319670 

Fio de sutura, material: catgut cromado 
com agulha, tipo fio: 0, comprimento: 
150 cm, tipo agulha: 1,2 círculo 
cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, 
esterilidade: estéril  

Caixa           
C/24 Unid. 

4 70,8000 
              

283,20  

430 0299385 

Fio de sutura, material: catgut cromado 
com agulha, tipo fio: 2-0, comprimento: 
150 cm, tipo agulha: 1,2 círculo 
cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, 
esterilidade: estéril  

Caixa           
C/24 Unid. 

4 54,9600 
              

219,84  

431 0281106 

Fio de sutura, material: catgut cromado 
com agulha, tipo fio: 3-0, comprimento: 
compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 
círculo cilíndrica, comprimento agulha: 
4,0 cm, esterilidade: estéril 

Caixa           
C/24 Unid. 

4 143,5000 
              

574,00  

432 0281101 

Fio de sutura, material: catgut cromado 
com agulha, tipo fio: 4-0, comprimento: 
compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 
círculo cilíndrica, comprimento agulha: 
3,5 cm, esterilidade: estéril  

Caixa           
C/24 Unid. 

4 87,0000 
              

348,00  

433 0288671 

Fio de sutura, material: catgut cromado 
com agulha, tipo fio: nº 1, comprimento: 
70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, 
comprimento agulha: 4,0 cm, 
esterilidade: estéril  

Caixa           
C/24 Unid. 

4 71,0400 
              

284,16  

434 0299418 

Fio de sutura, material: catgut simples 
c, agulha, tipo fio: 0, comprimento: 150 
cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, 
comprimento agulha: 4,0 cm, 
esterilidade: estéril  

Caixa           
C/24 Unid. 

4 75,8400 
              

303,36  

435 0281061 

Fio de sutura, material: catgut simples 
c, agulha, tipo fio: 1-0, comprimento: 
compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 
círculo cilíndrica, comprimento agulha: 
4,0 cm, esterilidade: estéril  

Caixa           
C/24 Unid. 

4 83,0400 
              

332,16  
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436 0281062 

Fio de sutura, material: catgut simples 
c, agulha, tipo fio: 2-0, comprimento: 
compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 
círculo cilíndrica, comprimento agulha: 
4,0 cm, esterilidade: estéril 

Caixa           
C/24 Unid. 

4 80,8800 
              

323,52  

437 0281063 

Fio de sutura, material: catgut simples 
c, agulha, tipo fio: 3-0, comprimento: 
compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 
círculo cilíndrica, comprimento agulha: 
4,0 cm, esterilidade: estéril  

Caixa           
C/24 Unid. 

4 123,7000 
              

494,80  

438 0433562 

Fio de sutura, material: catgut simples 
c, agulha, tipo fio: 4-0, comprimento: 
mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo 
cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, 
esterilidade: estéril  

Caixa           
C/24 Unid. 

4 119,2850 
              

477,14  

439 0281037 

Fio de sutura, material: catgut simples 
c, agulha, tipo fio: 5-0, comprimento: 
compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 
círculo cilíndrica, comprimento agulha: 
1,50 cm, esterilidade: estéril  

Caixa           
C/24 Unid. 

4 66,7200 
              

266,88  

440 0281995 

Fio de sutura, material: nylon 
monofilamento, tipo fio: 0, cor: preto, 
comprimento: 75 cm, características 
adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 
círculo cilíndrica, comprimento agulha: 
4,0 cm, esterilidade: estéril  

Caixa           
C/24 Unid. 

12 45,2375 
              

542,85  

441 0454690 

Fio de sutura, material: nylon 
monofilamento, tipo fio: 1-0, cor: preta, 
comprimento: cerca 120 cm, 
características adicionais: com agulha, 
tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, 
comprimento agulha: cerca 6,5 cm, 
esterilidade: descartável, estéril  

Caixa           
C/24 Unid. 

24 57,5000 
           

1.380,00  

442 0351240 

Fio de sutura, material: nylon 
monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preta, 
comprimento: 45 cm, características 
adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 
círculo cortante, comprimento agulha: 
3,0 cm, esterilidade: estéril  

Caixa           
C/24 Unid. 

50 45,9275 
           

2.296,38  

443 0344901 

Fio de sutura, material: nylon 
monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preta, 
comprimento: 45 cm, características 
adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 
círculo cortante estriada, comprimento 
agulha: 2,4 cm, esterilidade: estéril  

Caixa           
C/24 Unid. 

50 54,7175 
           

2.735,88  

444 0364938 

Fio de sutura, material: nylon 
monofilamento, tipo fio: 4-0, 
comprimento: 45 cm, características 
adicionais: 2 agulhas, tipo agulha: 1,2 
círculo cortante, comprimento agulha: 
2,5 cm, esterilidade: estéril  

Caixa           
C/24 Unid. 

50 61,9750 
           

3.098,75  

445 0281345 

Fio de sutura, material: nylon 
monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preto, 
comprimento: 45 cm, características 
adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 
círculo cortante, comprimento agulha: 
2,5 cm, esterilidade: estéril 

Caixa           
C/24 Unid. 

50 43,6045 
           

2.180,22  
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446 0289451 

Fio de sutura, material: nylon 
monofilamento, tipo fio: 6-0, cor: preta, 
comprimento: 45 cm, características 
adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 
círculo cortante, comprimento agulha: 2 
cm, esterilidade: estéril 

Caixa           
C/24 Unid. 

12 57,1100 
              

685,32  

447 0282672 

Fio de sutura, material: polipropileno 
monofilamento, tipo fio: 0, cor: azul, 
comprimento: 70 cm, características 
adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 
círculo cilíndrica, comprimento agulha: 
4,0 cm, esterilidade: estéril  

Caixa           
C/24 Unid. 

4 66,6850 
              

266,74  

448 0350646 

Fita adesiva, material: crepe, tipo: 
monoface, largura: 19 mm, 
comprimento: 50 m, cor: branca, 
aplicação: multiuso 

Unidade 120 3,3549 
              

402,59  

449 0446603 

Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, 
impermeável, material: algodão, 
componentes: adesivo à base de zinco, 
dimensões: cerca de 10 cm, 
características adicionais: 
hipoalergênico, cor: com cor  

Rolo           4,50 
M 

1000 8,1273 
           

8.127,33  

450 0437868 

Fita hospitalar, tipo: microporosa, 
material: dorso em não tecido, 
componentes: adesivo acrílico, 
dimensões: cerca de 100 mm, 
características adicionais: 
hipoalergênico, cor: com cor  

Unidade 400 7,1667 
           

2.866,67  

451 0150671 

Fita teste para Autoclave 19mmX30m, 
fita adesiva com dorso de papel 
crespado tratado, com impressão de 
um sinalizador visual de passagem pelo 
processo de esterilização em autoclave 
e com adesivo especial para ter bom 
desempenho em alta temperatura. 

Unidade 120 7,1000 
              

852,00  

452 0373715 

Fixador Citológico, frasco Spray Aerosol 
com 100ml Composição Álcool Etílico , 
Polietileno Glicol, Água Purificada e 
Propelente Butano.  

Unidade 100 9,1367 
              

913,67  

453 0443871 

Formaldeído (formol), aspecto físico: 
líquido incolor, límpido, concentração: à 
10%, caracteristica adicional: em 
solução aquosa tamponada 

Frasco      1000 
ML 

10 13,1200 
              

131,20  

454 0380597 

Fralda descartável, tipo formato: 
anatômico, tamanho: extra grande, 
peso usuário: acima de 120 kg, 
características adicionais: flocos de gel, 
abas antivazamento, faixa ajustável, 
tipo adesivo fixação: fitas adesivas 
multiajustáveis,reutilizáveis, uso: 
algodão não desfaça quando molhado 

Pacote          C/ 
8 Unid. 

200 8,6396 
           

1.727,92  

455 0460706 

Fralda descartável, tipo formato: 
anatômico, tamanho: extra grande, 
peso usuário: acima de 16 kg, 
características adicionais: flocos de gel, 
abas antivazamento, faixa ajustável, 
tipo adesivo fixação: fitas adesivas 
multiajustáveis, tipo uso: diurno 

Pacote          C/ 
8 Unid. 

50 13,9584 
              

697,92  
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456 0358132 

Fralda descartável, tipo formato: 
anatômico, tamanho: grande, peso 
usuário: acima de 70 kg, características 
adicionais: flocos de gel, abas 
antivazamento, faixa ajustável, tipo 
adesivo fixação: fitas adesivas 
multiajustáveis,reutilizáveis, uso: 
algodão não desfaça quando molhado 

Pacote          C/ 
8 Unid. 

300 14,9528 
           

4.485,84  

457 0460705 

Fralda descartável, tipo formato: 
anatômico, tamanho: grande, peso 
usuário: até 15 kg, características 
adicionais: flocos de gel, abas 
antivazamento, faixa ajustável, tipo 
adesivo fixação: fitas adesivas 
multiajustáveis, tipo uso: diurno 

Pacote          C/ 
8 Unid. 

100 13,2467 
           

1.324,67  

458 0425354 

Fralda descartável, tipo formato: 
anatômico, tamanho: médio, peso 
usuário: até 10 kg, características 
adicionais: flocos de gel, abas 
antivazamento, faixa ajustável, tipo 
adesivo fixação: fitas adesivas 
multiajustáveis, tipo uso: noturno 

Pacote          C/ 
8 Unid. 

200 3,6300 
              

726,00  

459 0358131 

Fralda descartável, tipo formato: 
anatômico, tamanho: médio, peso 
usuário: de 40 a 70 kg, características 
adicionais: flocos de gel, abas 
antivazamento, faixa ajustável, tipo 
adesivo fixação: fitas adesivas 
multiajustáveis, tipo usuário: adulto, 
uso: algodão não desfaça quando 
molhado 

Pacote          C/ 
8 Unid. 

300 9,1000 
           

2.730,00  

460 0425353 

Fralda descartável, tipo formato: 
anatômico, tamanho: pequeno, peso 
usuário: até 5 kg, características 
adicionais: flocos de gel, abas 
antivazamento, faixa ajustável, tipo 
adesivo fixação: fitas adesivas 
multiajustáveis, tipo uso: noturno 

Pacote          C/ 
8 Unid. 

100 7,4352 
              

743,52  

461 0279899 

Frasco - tipo almotolia, material: em 
polietileno (plástico), tipo bico: bico 
curvo,ângulo de 90° parte medial, 
c,protetor, tipo tampa: tampa em rosca, 
cor: âmbar, capacidade: 250 ml 

Unidade 50 4,8875 
              

244,38  

462 0279889 

Frasco - tipo almotolia, material: em 
polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, 
longo, estreito, com protetor, tipo 
tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, 
capacidade: 500 ml 

Unidade 50 6,0694 
              

303,47  

463 0279895 

Frasco - tipo almotolia, material: em 
polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, 
longo, estreito, com protetor, tipo 
tampa: tampa em rosca, cor: 
transparente, capacidade: 500 ml 

Unidade 50 4,7167 
              

235,83  

464 0425191 

Frasco - tipo almotolia, material: teflon, 
tipo bico: bico curvo, cor: transparente, 
capacidade: 250 ml, características 
adicionais: autoclavável  

Unidade 50 5,1475 
              

257,38  

465 
0275238-

4  

Gel para Ultrassonografia, frasco com 
1000ml.Com boa consistência, 
embalagem com dados de identificação 
e procedência, data de fabricação e 

Frasco      1000 
ML 

60 12,4500 
              

747,00  
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tempo de validade. 

466 0269883 
Glutaraldeído, apresentação: solução a 
2%, indicação: com pó ativador para 28 
dias 

Galão               
5 L 

12 25,8250 
              

309,90  

467 0428625 

Gorro hospitalar, material : não tecido 
100% polipropileno, modelo: elástico 
nuca, cor : sem cor, gramatura : cerca 
de 30 g,m2, tamanho: único, tipo uso: 
descartável, caracterísitcas adicionais 
1: hipoalergênica, atóxica, inodora, 
unissex  

Embalagem 
100,00 UN 

150 5,9900 
              

898,50  

468 0452986 
Guia p, intubação traqueal, material 
haste: metal, tamanho : adulto, 
esterilidade : esterilizável 

Unidade 24 54,1433 
           

1.299,44  

469 0452987 
Guia p, intubação traqueal, material 
haste: metal, tamanho : infantil, 
esterilidade : esterilizável 

Unidade 24 38,0000 
              

912,00  

470 0452193 

Imobilizador (órtese), tipo: p, membro 
superior, material: papelão, adicionais: 
c, marcações para dobras, tamanho: 
tamanho adulto, posição: bilateral  

Unidade 100 1,1622 
              

116,22  

471 0380799 

Indicador biológico, tipo: segunda 
geração, apresentação: autocontido, 
ampola com meio de cultura, espécie: 
bacillus stearothermophillus, 
características adicionais: resposta em 
2 horas, aplicação: para esterilização a 
vapor 

Unidade 12 
         

52,160  

              
625,92  

472 0279285 Iodo, apresentação: tintura à 2% 
Frasco      1000 

ML 
12 30,3300 

              
363,96  

473 0364580 
Iodo, concentração: 1%, forma 
farmacêutica: em solução de álcool 
etílico a 70% 

Frasco      1000 
ML 

20 23,6067 
              

472,13  

474 0398705 
Iodopovidona (pvpi), concentração: a 
10% ( teor de iodo 1% ), forma 
farmaceutica: solução degermante 

Frasco      1000 
ML 

50 28,8689 
           

1.443,45  

475 0366902 

Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, 
tamanho: nº 24, tipo: descartável, 
esterilidade: estéril, características 
adicionais: embalada individualmente 

100          
UNID. 

100 21,1350 
           

2.113,50  

476 0389338 

Lanceta, material lâmina: aço 
inoxidável,ponta afiada,trifacetada, uso: 
descartável, características adicionais: 
estéril, embalagem individual, tipo: ultra 
fina 

200          
UNID. 

200 36,3433 
           

7.268,67  

477 0352012 
Lençol descartável, material: papel, 
largura: 0.70 m, comprimento: 50 m, 
apresentação: rolo 

Unidade 160 12,0861 
           

1.933,78  

478 0276342 

Luva cirúrgica, material: látex natural, 
tamanho: 7, esterilidade: estéril, 
características adicionais: comprimento 
mínimo de 28cm, apresentação: 
lubrificada c, pó bioabsorvível,atóxica, 
tipo uso: descartável, formato: 
anatômico, aplicação: antiderrapante, 
embalagem: conforme norma abnt c, 
abertura asséptica 

Par 1500 1,6533 
           

2.480,00  
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479 0276341 

Luva cirúrgica, material: látex natural, 
tamanho: 7,50, esterilidade: estéril, 
características adicionais: comprimento 
mínimo de 28cm, apresentação: 
lubrificada c, pó bioabsorvível,atóxica, 
tipo uso: descartável, formato: 
anatômico, aplicação: antiderrapante, 
embalagem: conforme norma abnt c, 
abertura asséptica 

Par 3000 1,9933 
           

5.980,00  

480 0276340 

Luva cirúrgica, material: látex natural, 
tamanho: 8, esterilidade: estéril, 
características adicionais: comprimento 
mínimo de 28cm, apresentação: 
lubrificada c, pó bioabsorvível,atóxica, 
tipo uso: descartável, formato: 
anatômico, aplicação: antiderrapante, 
embalagem: conforme norma abnt c, 
abertura asséptica 

Par 1500 1,0350 
           

1.552,50  

481 0269947 

Luva cirúrgica, material: látex natural, 
tamanho: 8,50, esterilidade: estéril, 
características adicionais: comprimento 
mínimo de 28cm, apresentação: 
lubrificada c, pó bioabsorvível,atóxica, 
tipo uso: descartável, formato: 
anatômico, embalagem: conforme 
norma abnt c, abertura asséptica 

Par 500 1,2025 
              

601,25  

482 0269892 

Luva para procedimento não cirúrgico, 
material: látex natural íntegro e 
uniforme, tamanho: grande, 
características adicionais: lubrificada 
com pó bioabsorvível, descartável, 
apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, 
tipo uso: descartável, modelo: formato 
anatômico, finalidade: resistente à 
tração 

100          
UNID. 

800 25,8117 
        

20.649,32  

483 0351497 

Luva para procedimento não cirúrgico, 
material: látex natural íntegro e 
uniforme, tamanho: médio, 
características adicionais: lubrificada 
com pó bioabsorvível, descartável, 
comprimento cano: mínimo 80 mm 

100          
UNID. 

1200 24,9900 
        

29.988,00  

484 0269894 

Luva para procedimento não cirúrgico, 
material: látex natural íntegro e 
uniforme, tamanho: pequeno, 
características adicionais: lubrificada 
com pó bioabsorvível, descartável, 
apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, 
tipo uso: descartável, modelo: formato 
anatômico, finalidade: resistente à 
tração 

100          
UNID. 

1000 29,4326 
        

29.432,55  

485 0470275 

Manta térmica, material: aluminizada, 
tipo: isolante térmico, modelo: cobertor, 
dimensões: cerca de 2,10 cm de 
comprimento por 1,40 cm, esterilidade: 
uso único 

Unidade 50 19,6800 
              

984,00  

486 0341923 

Máscara cirúrgica, tipo: não tecido,3 
camadas,pregas horizontais,atóxica, 
tipo fixação: com elástico, 
características adicionais: clip nasal 
embutido,hipoalergênica, tipo uso: 
descartável 

Unidade 12000 0,6805 
           

8.166,00  
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487 0454574 

Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta 
concentração de não reinalação, 
material: plástico, tamanho: adulto, tipo 
fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico 
ajustável, componente adicional: c, 
válvulas e balão reservatório, tipo 
conector: conector padrão 

Unidade 50 17,8200 
              

891,00  

488 0454575 

Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta 
concentração de não reinalação, 
material: plástico, tamanho: infantil, tipo 
fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico 
ajustável, componente adicional: c, 
válvulas e balão reservatório, tipo 
conector: conector padrão 

Unidade 50 17,6867 
              

884,33  

489 0454604 

Máscara gasoterapia, aplicação: p, 
micronebulização, material: silicone, 
tamanho: adulto, tipo conector: conector 
padrão 

Unidade 100 12,1633 
           

1.216,33  

490 0454605 

Máscara gasoterapia, aplicação: p, 
micronebulização, material: silicone, 
tamanho: infantil, tipo conector: 
conector padrão 

Unidade 100 13,4900 
           

1.349,00  

491 0454554 

Máscara gasoterapia, modelo: venturi, 
material: plástico, adicional: c, tubo 
corrugado, tamanho: adulto, tipo 
fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico 
ajustável, tipo extensão: extensor cerca 
de 2,0 m, tipo conector: conector 
padrão, adicionais: jogo c, 6 diluidores 
p, fluxo o2 

Unidade 50 19,2017 
              

960,08  

492 0454555 

Máscara gasoterapia, modelo: venturi, 
material: plástico, adicional: c, tubo 
corrugado, tamanho: infantil, tipo 
fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico 
ajustável, tipo extensão: extensor cerca 
de 2,0 m, tipo conector: conector 
padrão, adicionais: jogo c, 6 diluidores 
p, fluxo o2 

Unidade 20 19,1483 
              

382,97  

493 0344724 

Máscara multiuso, material: microfibra 
sintética, tipo uso: descartável, 
finalidade: proteção química: poeira, 
névoa, fumos metálicos, tipo correia: 
facial elástico duplo, cor: azul, 
características adicionais: 
valvulada,elemento filtrante pff2 

Unidade 200 20,3900 
           

4.078,00  

494 0447065 

Material hospitalar, tipo: clamp 
prendedor umbilical, componentes: 
plástico, embalagem: embalagem 
individual, esterilidade : estéril, uso 
único  

Unidade 200 0,4533 
                

90,67  

495 0435413 

 Material gasoterapia, modelo: 
umidificador, saída: p, oxigênio, tipo 
frasco: frasco plástico graduado, c, 
tampa, volume: cerca de 250 ml, 
característica adicional: conector metal 
c,rosca, esterilidade : esterilizável 

Unidade 100 32,0350 
           

3.203,50  

496 0450515 

Óculos proteção, material armação: 
policarbonato, tipo proteção: 
lateral,frontal, tipo lente: anti-risco, cor 
lente: incolor, aplicação: proteção geral, 
características adicionais: com haste 

Unidade 30 6,9900 
              

209,70  
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dobrável e regulável 

497 0456004 

Órtese para coluna vertebral, modelo: 
colar cervical resgate pré-hospitalar, 
material: polietileno de alta densidade, 
revestimento: acolchoado, estrutura: 
apoio mentoniano, occipital e esternal, 
adicionais: abertura frontal e posterior, 
tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: 
grande, característica adicional: sem 
metal, radiotransparente  

Unidade 12 16,0300 
              

192,36  

498 0456008 

Órtese para coluna vertebral, modelo: 
colar cervical resgate pré-hospitalar, 
material: polietileno de alta densidade, 
revestimento: acolchoado, estrutura: 
apoio mentoniano, occipital e esternal, 
adicionais: abertura frontal e posterior, 
tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: 
g- grande, característica adicional: sem 
metal, radiotransparente  

Unidade 12 14,8000 
              

177,60  

499 0456005 

Órtese para coluna vertebral, modelo: 
colar cervical resgate pré-hospitalar, 
material: polietileno de alta densidade, 
revestimento: acolchoado, estrutura: 
apoio mentoniano, occipital e esternal, 
adicionais: abertura frontal e posterior, 
tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: 
médio, característica adicional: sem 
metal, radiotransparente  

Unidade 12 14,0500 
              

168,60  

500 0456006 

Órtese para coluna vertebral, modelo: 
colar cervical resgate pré-hospitalar, 
material: polietileno de alta densidade, 
revestimento: acolchoado, estrutura: 
apoio mentoniano, occipital e esternal, 
adicionais: abertura frontal e posterior, 
tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: 
pequeno, característica adicional: sem 
metal, radiotransparente  

Unidade 12 12,0000 
              

144,00  

501 0456007 

Órtese para coluna vertebral, modelo: 
colar cervical resgate pré-hospitalar, 
material: polietileno de alta densidade, 
revestimento: acolchoado, estrutura: 
apoio mentoniano, occipital e esternal, 
adicionais: abertura frontal e posterior, 
tipo fecho: velcro com 5 cm, tamanho: 
p- pequeno, característica adicional: 
sem metal, radiotransparente 

Unidade 12 13,0000 
              

156,00  

502 0438059 

Papel para impressão - uso hospitalar, 
material: termosensível, modelo: 
milimetrado, dimensões: cerca 80 mm, 
apresentação: bobina, compatibilidade: 
compatibilidade c, equipamento 

Bobina          30 
M 

100 20,9000 
           

2.090,00  

503 0377083  

Perfurador de Membrana, Aminiótica, 
descartavel, embalagem individual em 
papel grau cirúrgico e/ou filme 
termoplástico, tamanho unico em PVC, 
com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de 
esterelização, tempo de validade e 
registro em órgão competente. 

Unidade 100 2,2750 
              

227,50  
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504 0340800 

Pulseira identificação, tipo: pediátrica, 
impermeável, cor: rosa, tipo material: 
plástico macio e resistente, antialérgico, 
características adicionais: regulagem 
tamanho, área de inscrição 1,8 x 6,2cm 

Unidade 100 0,6500 
                

65,00  

505 0465090 

Pulseira identificação, tipo: prova 
d'água, cor: branca, largura: 2 cm, 
comprimento: 25 cm, tipo material: 
atóxico e antialérgico, aplicação: 
identificação de pacientes, 
características adicionais: 
descartável,fecho inviolável, material: 
polietileno 

Unidade 100 0,6550 
                

65,50  

506 0339565 

Reagente para diagnóstico clínico 5, 
tipo de análise: quantitativo de glicose, 
características adicionais: capilar, 
apresentação: tira 

Caixa           
C/50 Unid. 

200 38,1033 
           

7.620,67  

507 0282013 

Sapatilha hospitalar, material : não 
tecido 100% polipropileno, modelo: c, 
elástico, cor : c, cor, gramatura : cerca 
de 30 g,m2, tamanho : único, tipo uso : 
descartável 

Pacote        
C/100 UNID. 

12 0,6400 
                   

7,68  

508 0439660 

Seringa, material: polipropileno, 
capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central 
luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo 
de borracha, adicional: graduada 
(escala ui), numerada, tipo agulha: c, 
agulha 26 g x 1,2", componente 
adicional: c, sistema segurança 
segundo nr,32, esterilidade: estéril, 
descartável, apresentação: embalagem 
individual 

Unidade 40000 0,2900 
        

11.600,00  

509 0439707 

Seringa, material: polipropileno, 
capacidade: 10 ml, tipo bico: bico 
central luer lock ou slip, tipo vedação: 
êmbolo de borracha, adicional: 
graduada, numerada, tipo agulha: c, 
agulha 22 g x 1", componente adicional: 
c, sistema segurança segundo nr,32, 
esterilidade: estéril, descartável, 
apresentação: embalagem individual 

Unidade 18000 0,5084 
           

9.150,30  

510 0439711 

Seringa, material: polipropileno, 
capacidade: 20 ml, tipo bico: bico 
central luer lock ou slip, tipo vedação: 
êmbolo de borracha, adicional: 
graduada, numerada, tipo agulha: c, 
agulha 22 g x 1", componente adicional: 
c, sistema segurança segundo nr,32, 
esterilidade: estéril, descartável, 
apresentação: embalagem individual 

Unidade 15000 0,8517 
        

12.774,75  

511 0439681 

Seringa, material: polipropileno, 
capacidade: 3 ml, tipo bico: bico central 
luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo 
de borracha, adicional: graduada, 
numerada, tipo agulha: c, agulha 22 g x 
1", componente adicional: c, sistema 
segurança segundo nr,32, esterilidade: 
estéril, descartável, apresentação: 
embalagem individual 

Unidade 18000 0,3817 
           

6.869,70  
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512 0439698 

Seringa, material: polipropileno, 
capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central 
luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo 
de borracha, adicional: graduada, 
numerada, tipo agulha: c, agulha 22 g x 
1", componente adicional: c, sistema 
segurança segundo nr,32, esterilidade: 
estéril, descartável, apresentação: 
embalagem individual 

Unidade 18000 0,3384 
           

6.090,30  

513 0466680 

Seringa, material: polipropileno, 
capacidade: cerca 60 ml, tipo bico: bico 
central luer lock, tipo vedação: êmbolo 
de borracha, adicional: graduada, 
numerada, modelo: p, insuflar balão 
dilatação pulmonar, componente: c, 
manômetro e extensor em polímero, 
esterilidade: estéril, descartável, 
apresentação: embalagem individual 

Unidade 10 2,9300 
                

29,30  

514 0435901 

Sonda trato digestivo, aplicação: 
nasoenteral, material: poliuretano, 
calibre: nº 10, comprimento: cerca 120 
cm, conector: conector em y c, tampa, 
graduação: graduada, componentes: 
ponta distal fechada, c, orifícios laterais, 
outros componentes: c, fio guia, peso 
metálico, adicionais: radiopaca, 
esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual 

Unidade 20 9,7800 
              

195,60  

515 0435902 

Sonda trato digestivo, aplicação: 
nasoenteral, material: poliuretano, 
calibre: nº 12, comprimento: cerca 120 
cm, conector: conector em y c, tampa, 
graduação: graduada, componentes: 
ponta distal fechada, c, orifícios laterais, 
outros componentes: c, fio guia, peso 
metálico, adicionais: radiopaca, 
esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual  

Unidade 100 12,0563 
           

1.205,63  

516 0435899 

Sonda trato digestivo, aplicação: 
nasoenteral, material: poliuretano, 
calibre: nº 8, comprimento: cerca 100 
cm, conector: conector em y c, tampa, 
graduação: graduada, componentes: 
ponta distal fechada, c, orifícios laterais, 
outros componentes: c, fio guia, peso 
metálico, adicionais: radiopaca, 
esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual  

Unidade 20 70,0000 
           

1.400,00  

517 0438396 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: 
pvc, calibre: nº 10, tamanho: 
curta,comprimento: cerca 50 cm, 
conector: conector padrão c, tampa, 
componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual 

Unidade 100 1,6321 
              

163,21  
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518 0438397 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: 
pvc, calibre: nº 12, tamanho: curta, 
comprimento: cerca 50 cm, conector: 
conector padrão c, tampa, 
componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual  

Unidade 100 0,9239 
                

92,39  

519 0435911 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: 
pvc, calibre: nº 20, tamanho: longa, 
comprimento: cerca 120 cm, conector: 
conector padrão c, tampa, 
componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual  

Unidade 100 1,4978 
              

149,78  

520 0449606 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: 
pvc, calibre: nº 22 french, tamanho: 
curta, comprimento: cerca 50 cm, 
conector: conector padrão c, tampa, 
componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável  

Unidade 100 1,3400 
              

134,00  

521 0438401 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: 
pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, 
comprimento: cerca 120 cm, conector: 
conector padrão c, tampa, 
componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual  

Unidade 100 1,5725 
              

157,25  

522 0437216 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: 
pvc, calibre: nº 6, tamanho: longa, 
comprimento: cerca 120 cm, conector: 
conector padrão c, tampa, 
componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual  

Unidade 100 0,8233 
                

82,33  

523 0435904 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: 
pvc, calibre: nº 8, tamanho: curta, 
comprimento: cerca 50 cm, conector: 
conector padrão c, tampa, 
componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual  

Unidade 100 0,8530 
                

85,30  

524 0437217 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: 
pvc, calibre: nº 8, tamanho: longa, 
comprimento: cerca 120 cm, conector: 
conector padrão c, tampa, 
componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 

Unidade 100 0,9633 
                

96,33  
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individual 

525 0438984 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: 
silicone, calibre: nº 12, tamanho: longa, 
comprimento: cerca 120 cm, conector: 
conector padrão c, tampa, 
componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual 

Unidade 120 1,1550 
              

138,60  

526 0438985 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: 
silicone, calibre: nº 14, tamanho: longa, 
comprimento: cerca 120 cm, conector: 
conector padrão c, tampa, 
componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual 

Unidade 200 1,1475 
              

229,50  

527 0438986 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: 
silicone, calibre: nº 16, tamanho: longa, 
comprimento: cerca 120 cm, conector: 
conector padrão c, tampa, 
componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual  

Unidade 200 1,2967 
              

259,33  

528 0438987 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: 
silicone, calibre: nº 18, tamanho: longa, 
comprimento: cerca 120 cm, conector: 
conector padrão c, tampa, 
componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual  

Unidade 200 1,2189 
              

243,78  

529 0438951 

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: 
silicone, calibre: nº 20, tamanho: curta, 
comprimento: cerca 50 cm, conector: 
conector padrão c, tampa, 
componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual 

Unidade 100 1,2950 
              

129,50  

530 0436008 

Sonda trato urinário, modelo: foley, 
material: borracha, calibre: 10 french, 
vias: 2 vias, conector: conectores 
padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios 
laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual  

Unidade 50 3,9667 
              

198,33  
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531 0436009 

Sonda trato urinário, modelo: foley, 
material: borracha, calibre: 12 french, 
vias: 2 vias, conector: conectores 
padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios 
laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual 

Unidade 60 4,2483 
              

254,90  

532 0436002 

Sonda trato urinário, modelo: foley, 
material: borracha, calibre: 14 french, 
vias: 2 vias, conector: conectores 
padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios 
laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual  

Unidade 100 4,3113 
              

431,13  

533 0436007 

Sonda trato urinário, modelo: foley, 
material: borracha, calibre: 16 french, 
vias: 2 vias, conector: conectores 
padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios 
laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual  

Unidade 250 4,1833 
           

1.045,83  

534 0436015 

Sonda trato urinário, modelo: foley, 
material: borracha, calibre: 16 french, 
vias: 3 vias, conector: conectores 
padrão,volume: c, balão cerca 30 ml, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios 
laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual 

Unidade 100 4,4200 
              

442,00  

535 0436003 

Sonda trato urinário, modelo: foley, 
material: borracha, calibre: 18 french, 
vias: 2 vias, conector: conectores 
padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios 
laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual  

Unidade 250 4,2526 
           

1.063,16  

536 0436012 

Sonda trato urinário, modelo: foley, 
material: borracha, calibre: 18 french, 
vias: 3 vias, conector: conectores 
padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios 
laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual  

Unidade 100 4,5878 
              

458,78  

537 0436010 

Sonda trato urinário, modelo: foley, 
material: borracha, calibre: 20 french, 
vias: 2 vias, conector: conectores 
padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios 
laterais, esterilidade: estéril, 

Unidade 250 3,9172 
              

979,31  
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descartável, embalagem: embalagem 
individual  

538 0436018 

Sonda trato urinário, modelo: foley, 
material: borracha, calibre: 20 french, 
vias: 3 vias, conector: conectores 
padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios 
laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual  

Unidade 100 4,7950 
              

479,50  

539 0436013 

Sonda trato urinário, modelo: foley, 
material: borracha, calibre: 22 french, 
vias: 3 vias, conector: conectores 
padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios 
laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual  

Unidade 100 4,4017 
              

440,17  

540 0436040 

Sonda trato urinário, modelo: foley, 
material: borracha, calibre: 8 french, 
vias: 2 vias, conector: conectores 
padrão, volume: c, balão cerca 5 ml, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios 
laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual 

Unidade 50 6,2467 
              

312,33  

541 0464217 

Sonda trato urinário, modelo: foley, 
material: látex c, agente inibidor de 
biofilme, calibre: 22 french, vias: 2 vias, 
conector: conector padrão, volume: c, 
balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta 
distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: 
embalagem individual  

Unidade 100 6,9000 
              

690,00  

542 0464218 

Sonda trato urinário, modelo: foley, 
material: látex c, agente inibidor de 
biofilme, calibre: 24 french, vias: 2 vias, 
conector: conector padrão, volume: c, 
balão cerca 10 ml, tipo ponta: ponta 
distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: 
embalagem individual  

Unidade 100 4,2800 
              

428,00  

543 0436230 

Sonda trato urinário, modelo: uretral, 
material: pvc, calibre: 10 french, 
conector: conector padrão c, tampa, 
comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: 
ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual  

Unidade 3000 1,0125 
           

3.037,50  

544 0436231 

Sonda trato urinário, modelo: uretral, 
material: pvc, calibre: 12 french, 
conector: conector padrão c, tampa, 
comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: 
ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual  

Unidade 1500 0,7325 
           

1.098,75  
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545 0435982 

Sonda trato urinário, modelo: uretral, 
material: pvc, calibre: 14 french, 
conector: conector padrão c, tampa, 
comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: 
ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual  

Unidade 200 0,7078 
              

141,56  

546 0435985 

Sonda trato urinário, modelo: uretral, 
material: pvc, calibre: 16 french, 
conector: conector padrão c, tampa, 
comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: 
ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual  

Unidade 100 1,0033 
              

100,33  

547 0435983 

Sonda trato urinário, modelo: uretral, 
material: pvc, calibre: 18 french, 
conector: conector padrão c, tampa, 
comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: 
ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual  

Unidade 100 1,0775 
              

107,75  

548 0435987 

Sonda trato urinário, modelo: uretral, 
material: pvc, calibre: 20 french, 
conector: conector padrão c, tampa, 
comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: 
ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual  

Unidade 100 0,8600 
                

86,00  

549 0452538 

Sonda trato urinário, modelo: uretral, 
material: pvc, calibre: 4 french, 
conector: conector padrão c, tampa, 
comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: 
ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual  

Unidade 100 0,7900 
                

79,00  

550 0436228 

Sonda trato urinário, modelo: uretral, 
material: pvc, calibre: 6 french, 
conector: conector padrão c, tampa, 
comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: 
ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual  

Unidade 100 0,7190 
                

71,90  

551 0436229 

Sonda trato urinário, modelo: uretral, 
material: pvc, calibre: 8 french, 
conector: conector padrão c, tampa, 
comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: 
ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual  

Unidade 5000 0,7425 
           

3.712,50  

552 0435801 

Termômetro clínico, ajuste: digital, 
escala: até 45 °c, tipo : uso axilar e oral, 
componentes: c, alarmes, memória: 
memória última medição, embalagem: 
embalagem individual  

Unidade 100 11,6883 
           

1.168,83  
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553 0457481 

Torneirinha, vias:3 vias, material 
:polímero, tipo conector:luer lock / slip, 
pressão máxima:até cerca de 100 psi, 
tipo uso:estéril, uso único 

Unidade 1200 1,0800 
           

1.296,00  

554 0451377 

Tubo endotraqueal, material: pvc 
siliconizado aramado, modelo: curva 
magill, calibre: 4,0, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão 
alto volume e baixa pressão, 
componente 2: radiopaco, graduado, 
tipo conector: conector padrão, 
esterilidade: estéril, uso único  

Unidade 20 18,1050 
              

362,10  

555 0451371 

Tubo endotraqueal, material: pvc 
siliconizado aramado, modelo: curva 
magill, calibre: 4,5, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão 
alto volume e baixa pressão, 
componente 2: radiopaco, graduado, 
tipo conector: conector padrão, 
esterilidade: estéril, uso único  

Unidade 20 16,0750 
              

321,50  

556 0451380 

Tubo endotraqueal, material: pvc 
siliconizado aramado, modelo: curva 
magill, calibre: 7,0, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão 
alto volume e baixa pressão, 
componente 2: radiopaco, graduado, 
tipo conector: conector padrão, 
esterilidade: estéril, uso único  

Unidade 50 12,1600 
              

608,00  

557 0451373 

Tubo endotraqueal, material: pvc 
siliconizado aramado, modelo: curva 
magill, calibre: 7,5, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão 
alto volume e baixa pressão, 
componente 2: radiopaco, graduado, 
tipo conector: conector padrão, 
esterilidade: estéril, uso único  

Unidade 50 14,2300 
              

711,50  

558 0451385 

Tubo endotraqueal, material: pvc 
siliconizado aramado, modelo: curva 
magill, calibre: 8,0, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão 
alto volume e baixa pressão, 
componente 2: radiopaco, graduado, 
tipo conector: conector padrão, 
esterilidade: estéril, uso único 

Unidade 50 8,1800 
              

409,00  

559 0451379 

Tubo endotraqueal, material: pvc 
siliconizado aramado, modelo: curva 
magill, calibre: 8,5, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão 
alto volume e baixa pressão, 
componente 2: radiopaco, graduado, 
tipo conector: conector padrão, 
esterilidade: estéril, uso único  

Unidade 50 6,9600 
              

348,00  

560 0451316 

Tubo endotraqueal, material: pvc 
siliconizado, modelo: curva magill, 
calibre: 5,0, tipo ponta: c, ponta distal 
atraumática e orifício murphy, 
componente 1: balão alto volume e 
baixa pressão, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: 
conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único  

Unidade 20 6,1667 
              

123,33  
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561 0451322 

Tubo endotraqueal, material: pvc 
siliconizado, modelo: curva magill, 
calibre: 5,5, tipo ponta: c, ponta distal 
atraumática e orifício murphy, 
componente 1: balão alto volume e 
baixa pressão, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: 
conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único  

Unidade 30 6,8750 
              

206,25  

562 0451323 

Tubo endotraqueal, material: pvc 
siliconizado, modelo: curva magill, 
calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta distal 
atraumática e orifício murphy, 
componente 1: balão alto volume e 
baixa pressão, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: 
conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único  

Unidade 50 7,1750 
              

358,75  

563 0451325 

Tubo endotraqueal, material: pvc 
siliconizado, modelo: curva magill, 
calibre: 6,5, tipo ponta: c, ponta distal 
atraumática e orifício murphy, 
componente 1: balão alto volume e 
baixa pressão, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: 
conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único  

Unidade 50 7,0250 
              

351,25  

564 0451209 

Tubo endotraqueal, material:pvc, 
modelo:curva magill, calibre:3,0, tipo 
ponta:c/ ponta distal atraumática, 
componente 1:balão alto volume e 
baixa pressão, componente 
2:radiopaco, graduado, tipo 
conector:conector padrão, 
esterilidade:estéril, uso único 

Unidade 20 5,8033 
              

116,07  

565 0451215 

Tubo endotraqueal, material:pvc, 
modelo:curva magill, calibre:3,5, tipo 
ponta:c/ ponta distal atraumática, 
componente 1:balão alto volume e 
baixa pressão, componente 
2:radiopaco, graduado, tipo 
conector:conector padrão, 
esterilidade:estéril, uso único 

Unidade 20 4,7900 
                

95,80  

566 0459098 

Tubo extensor de oxigênio; tubo 
hospitalar, uso:aspiração e irrigação, 
material:silicone transparente, 
modelo:duplo, comprimento:2,0 m, 
componentes:corta fluxo nas 2 vias, 
adicionais:c/ conectores, 
esterilidade:autoclavável, 
compatibilidade:compatível c/ sistema 
de artroscopi 

Unidade 300 3,3250 
              

997,50  

567 0459103 

Tubo hospitalar, material: borracha de 
látex natural, referência: nº 200, 
diâmetro interno: cerca de 3,0 mm, 
esterilidade: autoclavável  

Rolo         15,00 
M 

10 22,2500 
              

222,50  

568 0459106 

Tubo hospitalar, material: borracha de 
látex natural, referência: nº 204, 
diâmetro interno: cerca de 6,0 mm, 
esterilidade: autoclavável  

Rolo          
15,00 M 

15 130,1500 
           

1.952,25  
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569 04313012 Vaselina liquida 1000ml 
Frasco      1000 

ML 
24 20,7317 

              
497,56  

TOTAL R$: 
    451.162,75  

 
 

 
  

  LOTE 01 - CONTROLADOS R$:     124.159,22  

LOTE 02 - MEDICAMENTOS R$:     923.035,10  

LOTE 03 - MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR     451.162,75  

TOTAL ESTIMADO PARALICITAÇÃO R$:  1.498.357,07  

 

 Valor global e máximo admitido é de R$: 1.498.357,07 (um milhão, quatrocentos e noventa e 
oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sete centavos). 

 
10.2 Foram considerados apenas os valores unitários e totais constantes nas pesquisas de preços 

realizados por esta Secretaria de Saúde/ FMS, no Banco de Preços em Saúde do Ministério da 
Saúde, Painel de Preços do Governo Federal e média de cotações com potencias 
fornecedores.  

 
10.3 Todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, deverão estar 

inclusos no preço ofertado; 
 
10.4 Qualquer proposta com valor superior ao máximo admitido em cada lote será automaticamente 

desclassificada; 
 
10.5 Serão considerados excessivos quaisquer valores superiores ao valor máximo admitido por esta 

Administração. 
 
 

11.0 DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 
11.1 O pagamento será realizado mensalmente após liquidação das notas de empenhos, atestado de 

conferência do material por parte da secretaria solicitante, por meio de transferência bancária, 
cheque ou de deposito bancário, o comprovante será emitido via e-mail ou fax. As notas fiscais 

dos produtos deverão ser enviadas, acompanhada do recibo e demais documentos e comprovações 
que forem necessárias, para o endereço da SECRETARIA DE SAÚDE, Conforme abaixo: 
 
a)  DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALÇADO 
CNPJ Nº 11.384.276/0001-37 
Rua José Luis da Silva, 27, Centro, Calçado - PE.  
CEP. 55.375-000. 
Fone/Fax: (87) 3793-1256 

 
11.2 A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos apresentados 

nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser processada e não paga; 
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11.3 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que 
inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da 
respectiva regularização; 

 
11.4 A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e 

número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 

 
11.5 O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, 

bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;  
 

11.6 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidade da Contratada. 

 
 

12.0 DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES: 

 
12.1 São obrigações da CONTRATADA: 
 

1) Fornecer os produtos de acordo com as normas previstas neste termo de referencia, bem 
como no instrumento contratual; 

2) Fornecer os respectivos laudos de qualidade, conforme prevê o Art. 3º, § 4º da Lei nº 
9.787/1999, de 10 de fevereiro de 1999.  

 
3) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas neste termo de 
referência, bem como no Instrumento contratual; 

 
4) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos e/ou supressões que se fizerem ao 

valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei 
nº 8.666/93 e posteriores alterações. 
 

12.2 São obrigações da CONTRATANTE: 

 
1) Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento objeto deste termo de referência, bem 

como do instrumento contratual; 
 

2) Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos; 
 

3) Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo o fornecimento dos produtos, de forma parcial e/ou 
total, sempre que houver descumprimento das normas preestabelecidas neste termo de 
referencia, Instrumento Contratual e seus anexos; 

 
 
 

13.0 DAS PENALIDADES ENTRE AS PARTES: 

 

13.1 Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, e 
ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente 
ou não, apurados em processo administrativo próprio: 
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I - Advertência; 
 

II - Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso na entrega dos produtos, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 
global contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor global 
contratado. 
 

b) Pela recusa em entregar os produtos, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo 
estipulado: 10% (dez por cento) valor do global contratado. 
 

c) Pela demora em refazer a reposição rejeitando ou corrigir falhas dos produtos, a contar do segundo 
dia da data da notificação da rejeição, 1% (um por cento) do valor global contratado, por dia 

decorrido. 
 

d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas nos produtos, entendendo-se como recusa na 
reposição não efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por 
cento) do valor global contratado. 
 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis Federais 
8.666/93, 10.520/02 e 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento convocatório e 
não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratual, para cada evento. 
 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com ÓRGÃOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
IV - Impedimento de licitar e contratar com ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e com a 

CONTRATANTE e o descredenciamento do sistema de cadastro estadual e municipal, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, do licitante que não celebrar o contrato, e da CONTRATADA 
que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 

13.2 A CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV nas seguintes hipóteses: 

 
I - Pelo descumprimento do prazo de entrega dos produtos. 

 
II - Pela recusa ou atraso em atender alguma solicitação para correção dos produtos, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da data da rejeição, devidamente notificada. 
 

III - Pela não entrega dos produtos de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 

Edital. 
 

IV - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no 
recolhimento de quaisquer tributos. 
 

V - Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
 

VI - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com o CONTRATANTE em virtude de atos 

ilícitos praticados. 
 

13.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 
 

13.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total 
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limitado a 10% (dez por cento) valor do global contratado, sem prejuízo de perdas e danos 
cabíveis. 
 

13.5 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas 

a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer 
outra forma prevista em lei.  
 

13.6 A competência para aplicar todas as sanções será da Autoridade Superior ou do Ordenador da 
Despesa do CONTRATANTE. 

 
 

14.0 INFORMAÇÕES AOS LICITANTES: 

 
14.1 As dúvidas quanto à interpretação dos termos do Edital e seus anexos, bem como quaisquer 

incorreções ou discrepância neles encontradas deverão ser encaminhadas ao Pregoeiro, por escrito, 
em até 03 (três) dias antes da data de entrega da documentação de habilitação e das 
propostas, no endereço abaixo:  

14.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos, impugnações, recursos administrativos e demais avisos 

serão divulgadas mediante publicação de nota na página da web no endereço: 
www.calcado.pe.gov.br, ainda, poderá ser consultado ou retirado na sala do Pregoeiro e membros da 

Equipe de Apoio, os quais prestarão todos os esclarecimentos solicitados aos interessados, estando 
disponível para atendimento nos dias úteis, das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão P. de 
Licitação - 1º andar do Edifício sede da Prefeitura Municipal de Calçado, sito à Rua João 
Alexandre da Silva, 84 - Centro, nesta cidade ou pelo telefone (87) 3793-1127, ficando as licitantes 

obrigadas a acessá-la para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 
 
 

 

Pregoeiro: EXPEDITO CLAÚDIO DA SILVA 
Endereço: Rua João Alexandre da Silva, 84 - 1º Andar - Centro - Calçado/PE.  
CEP:  55.375-000 
Fone/Fax: (87) 3793-1255  
E-mail:  licitacaocalcado@hotmail.com 
 

 
 

15.0 DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
15.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à 

intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será 
submetido à homologação pelo Ordenador da Despesa do Órgão;  

  
15.2 No caso de interposição de recurso(s), depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, à autoridade 

superior ficará incumbida da decisão adjudicar o objeto licitado;  
  
15.3 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
15.4 Nos termos do artigo 55, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93, fica eleito o foro desta cidade de Calçado, 

para dirimir qualquer litígio oriundo do presente processo, que não puderem ser administrativamente 
solucionados, renunciando, como renunciado têm a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até 
mesmo se houver mudanças de domicílio de qualquer das partes. 
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Érico Raul de Sales 
CRF-PE Nº 04903/PE 
Matricula nº 1218-436 

 
 
 
  

Mirtys Vivianne Pedroza Lopes 
Matrícula: 0119-029 

Gestora do FMS 

Secretária de Saúde 
 
 

   ASSESSORIA JURÍDICA 
De acordo com os termos apresentados opina 
esta Assessoria Jurídica pela aprovação do 
termo de referência. 
 
 
  

Dr. Lucicláudio Gois de Oliveira Silva 
Advogado - OAB/PE nº 21.523 
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