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1 - OBJETO

1,1 O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de medicamentos,

materiais técnicos e insumos hospitalares para atender a rede básica de saúde do

Município de Santa lzabel/PA, conforme as especificações e condições contidas no

presente documento.

2 . JUST-IFICATIVA

Considerando que a aquisição de tais medicamentos e materiais constitui um dos

elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover

a melhoria das condições da assistência à saúde da população.

Considerando a Lei n.o 8,080/90, em seu artigo 60, inciso Vl, estabelece como

campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) "a formulação da potítica de

medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a

saúde e a parÍicipação na sua produção".

Considerando que o seu propósito precípuo é o de garantir a necessária

segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o

acesso da população àqueles considerados essenciais, O Medicamento é um insumo

estratégico de suporte às ações de saúde, cuja falta pode significar interrupções

constantes no tratamento, o que afeta a qualidade de vida dos usuários e a credibilidade

dos serviços farmacêuticos e do sistema de saúde como um todo,

Considerando ainda que um dos grandes desafios da humanidade sempre foi

controlar, reduzir os efeitos ou eliminar os sofrimentos causados pelas enfermidades. A

saúde de uma população não depende apenas dos serviços de saúde e do uso dos

medicamentos. Entretanto, é inegável sua contribuição e a importância do medicamento

no cuidado à saúde.

Justificadamente, portanto, opta-se por realizar-se a presente licitação, em virtude

do exato enquadramento das necessidades e dos requisitos fundamentais para

utilização desse procedimento nos termos da Lei 8,666/93
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3.1 - As empresas a serem contratadas deverão fornecer os produtos ora licitados,

parceladamente em 12 meses e conforme demanda, a partir do recebimento da Ordem

de Compra mensal emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, onde constarão os itens

e as quantidades a ser entregues;

3.2 - Os itens devem ser entregues, em até 15 (quinze) dias corridos, contados da

solicitaçâo pelo órgão competente deste Poder;

3.3 - O objeto desta licitação será(ão) recebidos(s) no seguinte endereço: Secretaria

Municipal de Saúde, situado a Rua Joao Coelho, no 1.200, Juazeiro, Santa lzabel do

Pará.

3.4 - Os objetos licitados serão recebidos e conferidos por servidores designados por

esta lnstituição.

1 .4 O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura,

podendo ser prorrogado se a Lei 8.666/93 assim o permitir, observado a obtenção de

preço e condições mais vantajosas à Administração.

4.1, MEDICAMENTOS

ITEM DESCRTÇÀO UNID QUANT.

1
Acetato de betametasona+fosfato dissódico de
betametasona (3+3) mq/ml c/ serinoa aoulhada

AMPOLA 100

2 Acetato de medroxlprogesterona 1 50mg/susp. injetável AMPOLA 200
3 Acetazolamida 250mg/comprimido COMPRIMIDO 1.000
4 Aciclovir 200mq/comprimido COMPRIMIDO 1.500
5 Aciclovir 50mg/g creme 109 BISNAGA 500
6 Acido acetilsalicÍlico I 00mq/comprimido COMPRIMIDO 100.000
7 Acido Ascórbico, 500mq/Sm1, solucâo inietável AMPOLA 1.000
B Acido fólico 5mq/comprimido COMPRIMIDO 70.000
9 Acido tranexâmico 50mq/ml, inietável 5ml AMPOLA 2.600

10 Acido Valpróico 250mq comprimido COMPRIMIDO 30.000
11 Adenosina 3mq/ml, soluçáo inietável 2ml AMPOLA 250
12 Agua bidestilada, estérile apirogênica c/ 1Oml AMPOLA 10.000
13 Agua bidestilada, estéril e apirogênica c/ 500m1 FRASCO 2.400
14 Albendazol 400mq / blíster com 01 comprimido mastiqável COMPRIMIDO 20.000
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15 Albendazql 40mg/ml, suspensão oral com 1Oml FRASCO 12.000
16 Alupurinol 1 00mg/comprimido COMPRIMIDO 1.000
17 Alupurinol 300mg/comprimido COMPRIMIDO '1.000

1B Aminofilina 24mglml, soluÇão inietável, ampola com 1Oml AMPO A 6.000
'19 Amrodarona 200m9/comprimido COMPRIMIDO 9.000
20 Amitriptilina 25mg comprimido COMPRIMIDO 1 00.000
21 Amoxicilina 500mq/ cápsula CAPSULA 100.000

22
Amoxicilina 5Omg/ml, pó para suspensão oral, '150m1+ copo
dosador FRASCO 5.000

23
Amoxicilina 50mg/ml, pó para suspensâo oral, 60 ml + copo
dosador FRASCO 10.000

24 Amoxicilina+clavulonato de potássio (500+125) mq/comp. COMPRIMIDO 3.000
25 Ampicilina sódica 1g,pó para soluçáo inietável FRASCO/AMPOLA 1.000
26 Anlodipino, besilato, 1 0mq/comprimido COMPRIM DO 24.000
27 Anlodipino, besilato, 5mq/comorimido COMPR MIDO 40.000
28 Atenolol 25mq/comprimido COMPRIMIDO 20.000
29 Atenolol 50mq/comorimido COMPR MIDO '18.000

30 Atropina, sulfato, 0,25mq/ml solucáo inietável c/1ml AMPOLA 750
31 Azatioprina 50mq/comprimido COMPRIMIDO 1.000
32 Azitromicina 500mg/ comprimido COMPRIMIDO 60.000
33 Azitromicina 600m9, pó par suspensáo oral + dosador FRASCO 10.000

34
Benzilpenicilina benzatina, 1.200.000U1, pó para sol.
injetável. FRC/AMPOLA 5.000

35 Benzilpenicilina benzatina, 600.000U1, pó para sol. inietável. FRC/AMPOLA 500
36 Benzilpenicilina Potássica, 5.000.000UI, inietável FRCOAMPOLA 200

37
Benzoilmetronidazol 40mg/ml susp. oral c/ 100m1 + copo
dosador FRASCO 7.500

3B Bicarbonbato de sódio 8,4% sol. inietável c/ '10m1 AMPOLA 300
39 Biperideno 2mg comprimido COMPRIMIDO 50.000
40 Biperideno 5mq/ml, solucâo inietável AMPOLA 150
41 Bisoprolol 2,5mq COMPRIMIDO 240
42 Budesonida 0,25mq/ml/ susp para nebulizacáo FRASCO 50
43 Budesonida 32ucq, spray nasal com 120 doses FRASCO 300
44 Budesonida 50ucg, spray nasal com 120 doses FRASCO 300
45 Budesonida 64ucg, spray nasal com 120 doses FRASCO 600
46 Butilbrometo de escopolamina 20mg/ml (hioscina) AMPOLA '1.000

47
Butilbrometo de escopolamina+dipirona sódica
(4+500)mq/ml, 5ml

AMPOLA 10.000

4B Captopril 25mg/comprimido COMPRIMIDO 150.000
49 Carbamazepina 20 mq/mlxarope c/ copo dosador FRASCO 2.250
50 Carbamazepina 200 mg comprimido COMPRIM DO 100.000
51 Carbonato de cálcio + colecalciferol (500mq+200U1)/comp. COMPRIM DO 10.000
52 Carbonato de cálcio 500mq/comprimido COMPRIM DO 5.000
53 Carbonato de lÍtio 300 mq comprimido COMPRIM DO 45.000
54 Carvedilol '12,5 mq COMPRIM DO 10.000
55 Carvedilol25 mq COMPRIM DO 5.000
56 Carvedilol 3,125 ms COMPRIMIDO 3.000
57 Cefalexina 500mq/comprimido COMPRIMIDO 70.000

58
Cefalexina SOmg/ml, pó p/suspensâo oral c/100m1 + copo
dosador

FRASCO 1.500

59
Cefalexina 5Omg/ml, pó p/suspensâo oralcom 60ml+ copo
dosador

FRASCO 5.000

60 Cefalotina sódica1q, inietável+ diluente do fabricante FRC/AMPOLA 6.000
61 Cefeoima 1q, oó liófilo para inietável + diluente. FRC/AMPOLA 300

62
Cefotaxima sódica, 500m9/ pó para solução injetável +

diluente
FRC/AMPOLA 750

63 Ceftriaxona sódica 1o, pó para solucáo inietável FRC/AMPOLA 10.000
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64 Cetamina cloridrato 50mg/ml, inietável c/ 10ml FRASCO 50
65 Cetamina cloridrato 50mg/ml, soluçáo inietável cl2ml AMPOLA 50
66 Cetoconazol 2Yo Xampu com 1 00ml FRASCO 500
67 Cetoprofeno 100m9, pó liófilo para inietável l.V AMPOLA 4.000
6B Cetoprofeno 50mg/ml, solução injetável 2ml l.M AMPOLA 2,000
69 Ç!metidina 300m9/2m1, solução inietável AMPOLA 12.000
70 Ciprofloxacina 500mg/comprimido COMPRIMIDO 50.000
71 Çlq1lqmicina 250mg/comprimido COMPRIMIDO 500
72 Clindamicina 150mq, solucâo inietável c/4ml AMPOLA 250
73 Clobazam 10mg (Frisium)/ comprimido COMPRIMIDO 2.400
74 Clomipramina 1Omg COMPRIMIDO 500
75 Clomipr?mina 25mg COMPRIMIDO 500
76 Qlonazepam 2,5 mg/ml solução oralc/20m1 FRASCO 2.000
77 Clonazepan 2mq COMPRIMIDO 650
78 Clopidogrel 75mg COMPRIMIDO 800
79 Cloranfenicol 25mg/ml suspensão oral +copo dosadoi FRASCO 250
BO Çloranfenicolsuccinato sódico 1q + diluente do fabricaÀtá FRCOAMPOLA 150
81 Cloreto de potássjo 10% soluçáo injetável, ampola com 10m AMPOLA 500
82 Cloreto de sodio 0,9%(9,0m9/ml) soluçâo nasal com 30ml FRASCO 3.000

83
Cloreto de sódio 0,9%, soluçáo injetável, sistema teónaOo cl
1.000m1 FRASCO 100

84
Cloreto de sódio 0,9%, solução injetável, sistema fechado c/
250m1 FRASCO 3.000

85
Cloreto de sódio 0,9%, solução injetável, sistema feChado
com 100m1 FRASCO 5.000

B6
Cloreto de sódio 0,9%, soluçâo injetável, sistema fechado
com 500m1 FRASCO '15.000

87 Cloreto de sódio 10%, solução injetável, ampola com 1Oml AMPOLA 1,000
88 Cloridrato de Amiodarona 5Omg/ml, soluçáo inietável c/3ml AMPOLA 500
89 Cloridrato de BupivacaIna+glicose (5+80)mq/ml sol ini. c/4ml UNIDADE 750
90 Cloridrato de Petidina S0mq/ml, solucáo inietável c/2ml AMPOLA 500
91 Cloridrato de Tramadol 50mg/ml, solução inietável cl2ml AMPOLA 3.000
92 Clorpromazina 1 00mq comprimido COMPRIMIDO 10.000
93 Clorpromazina 25mg comprimido COMPRIMIDO 20.000
94 Clorpromazina 5mg/ml, soluÇão injetável c/Sml AMPOLA 250
95 Codeina 30mo COMPRIMIDO 500
96 Colagenase +cloranfenicol (0,6U/g+0,01 g/g) pomada 309 BISNAGA 600
97 Complexo B, soluÇáo inietável. AMPOLA 5.000
9B Çg{Qrato de Dobutamina 12,5m9/ml sol. inietável AMPOLA 300
oo Dersani locáo 100m1 FRASCO 50
100 Dexaclorfeniramina 2mqlcomprimido COMPRIMIDO 2.500
10'1 Dexametasona 0,1%, creme, bisnaqa com 10q BISNAGA 7.000
102 Dexametasona 4m g/comprim ido COMPRIMIDO 500
103 Dexametasona 4mq/ml, soluçáo iníetável, cl 2,5m1 AMPOLA 20.000
104 Dexametasona, 0,1 mg/ml elixir com 120m1+ copo dosador FRASCO 150
105 Dexametasona, 0, 1 %, colírio FRASCO 50
106 Diazepam 1 0mq/ comprimido COMPRIMIDO 24.000
107 Diazepam 5mq/ comorimido COMPRIMIDO 60.000
108 Diazepam 5mq/ml, solucâo inietável cl2ml. AMPOLA 20.000
109 Diclofenaco sódio 25mg/ml, soluçáo inietável c/3ml AMPOLA 25.000
110 Dimenidrinato+assoc. piridoxina(50+50)mo/ml, inietável 1 ml AMPOLA '1.000

111 Dipirona 500 mg/ml, soluçâo inietávelcom 2ml AMPOLA 35.000
112 Dipirona sódica 500 mg/comprimido COMPRIMIDO 2.000
113 Dipirona sódica 500 mg/ml, soluÇão oral, gotas, c/10m1 FRASCO 5.500
114 Dopamina, cloridrato, Smg/ml, solução injetável c/'l0ml AMPOLA 250
115 Doxazosina 2mq/comprimido COMPRIMIDO 500
116 Doxazosina 4mg/comprimido COMPRIMIDO 500
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117 Duloxetina 60mg COMPRIMIDO 600
118 E n a la pr!!_!-Qrngç914p im id o COMPRIMIDO 40.000
119 lneleplLaOm g/com prim ido COMPRIMIDO 70.000
120 Enalapril 5mg/comprimido COMPRIMIDO 30.000
121

Enantato Ot
injetável + seringa agulhada, AMPOLA 500

122 Epinefrina @drenalina) 1 mg/ml AMPOLA 800
123 Eritromicina 50mg/mlcom 100m1+ copo OosaOor FRASCO 500
124 !1rcrnfg4q500mg comprimido COMPRIMIDO 10.000
125 Escitalopran 20mg (esc), comprimiOo revistiOo COMPRIMIDO 1.500
126 Espironolactona 25mg/comprimido COMPRIMIDO 9.000
127 Egtigl_glqQgfeginal l mglg coú SOsr + apticador BISNAGA 250
128 Etilefrina 1 0mginjetável AMPOLA 1.200
129 Etinilestradiol + levonorgestrel (0,0@

qQCIP. CX/21 COM 5,000
130 Iqtldna sódica 100 mg/ comprimido COMPRIMIDO 40.000
131 Fenitoína sódica 50mg/ml solução injetavel cl Srnt AMPOLA 150
132 Fenobarbitál 100 mg/ cornprimiOo COMPRIMIDO 100.000
133 Fenobarbital 1 00mg/mt, sôtuçffi AMPOLA 150
134 Fenobarbital 40lml solução oral cl2Oml FRASCO 1.250
135 Fenoterol 5mg/ml soluçáo para nebulizacào FRASCO 600
136 Fentanila citrato 50mcg/ml, §oluõãõ inietiável c/Srnl AMPOLA 50
137 Fitomenadiona 10mglmt, sotuçàó rntetavel O2rnl AMPOLA 500
138 Fitomgnadiona AMPOLA 1.500
139 Fluconazol 150m9 cêpsula, blístercom 01 óápsula CAPSULA 12.500
140 Flunrazenil 0,1mg/ml soluÇão inieÉvet clSrnt AMPOLA 25
1tl1 Fluoxetina 20mgl cápsula CAPSULA 40.000
142 Folinato de cálcio 15ms COMPRIMIDO 5.000
143 Fosfato de sódio monobásico+fosfato de sódio dibásico

16g+Og/t OOrl FRASCO 400

144 Furosemida 10mg/ml, soluçáo inietável com 2ml. AMPOLA 7.500
145 f urosemida aO m glcom pn=m ido COMPRIMIDO 35.000
146 Glibenclamida 5mg/comprimido COMPRIMIDO 70.000
147 Glicazida 60mg/ comprimido de liberação controláda COMPRIMIDO 2.500
148 Glíconato de cálcio 10%, injetável 1Oml AMPOLA 300
149 Glicose hipertônica a 50%, soluçáo injetávelõom 1Oml AMPOLA 3.000
150 Glicose hipertônicaa AMPOLA 3.000

151
Glicose isotônica a'íYo, a
fechado FRASCO 3,000

152 Glicose isotônica a 5o/o, solução injetável c/S0ôml, siste.rna
fechado FRASCO 9.000

153 Haloperidol 1 mg/ comprimido COMPRIMIDO 3.000
154 Haloperidol 2mg/ml soluÇáo oral c/20m1 FRASCO 700
155 Haloperidol 5 mg /comprimido COMPRIMIDO 60.000
156 Haloperidol 5m/ml solução inietável AMPOLA 150
157 Haloperidol decanoato 5Omg/ml solução inietável AMPOLA 500
158 Hidralazina 2Smgldrágea DRAGEA 1.500
159 Hidroclorotiazida 25 mg comprimido COMPRIMIDO 225.000

160
Hidrocolóide com aiginato, aplicador de bico tongó, gã
transparente e incolor. Embalagem individualcom no mínimo
85 gramas.

BISNAGA 100

161
Hidrocortlsona 100 mg, succinato sódico, pó p/solução
injetável FRC/AMPOLA 6.000

162
Hidrocortisona 500 mg, succinato sódico, pó p/solução
inietável FRC/AMPOLA 15.000

163
Hidrox. de magnésio + hidrox. de aluminio (35,6m9 +
!7mg)/ml susp, Oralc/100m1+ copo dosador FRASCO 3.000
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164 tlgpfo. fe n o 3 0 0 m g/col fi COMPRIMIDO 70.000
165 r0uproÍeno 50mg/rnL,§!§pg!§áo oral (gotas) c/ 30ml FRASCO 10.500
166 I ouproreno ouUmo/comDrimido COMPRIMIDO 200.000
167

rnsuilna urargrna 100uuml (lnsulina lantus solostar) 0 caneta
descartável preenchida com suluÇão inietávelde Smt CANETA 30

168
lnsulina e
refilcom 3ml REFIL 30

169
lnsulina On
com 1Oml FRASCO 25

170 lnsulina C
descartável preenchida com suluçáo inletavetOe gnit CANETA 25

171
lnsulina CtutisiÀ
com 1Oml FRASCO 25

172 lnsu.!!a Humalog, 100Ul/mt soi injeÉverclt Ornt FRASCO 25
173

lnsulina H-11m.a[og, tOO
com suluÇâo injetávelde 3ml FRASCO 30

174 Ilegqte4gll oo ms/cá psu ta CAPSULA 5.000
175 lvsueeli p COMPRIMIDO 10.000
176 Lactulose 6OZmglnrlI FRASCO 700
177 levodopa + benserazida (200+50) mo COMPRIMIDO 1.500
178 Levodopa+carbidopa (250+2S) mg COMPRIMIDO '10.000
179 Levomepromazina 100mg COMPRIMIDO 10,000180 I Levomepromázina 25rng coMPRtMtDO I ro ooo
181 Levonorgestrel 1,5 mg COMPRIMIDO 300
182 Levotiroxina 25Ucg/com prim ido COMPRIMIDO 2.500
183 le_r_qtiro-in? 50úd COMPRIMIDO 10.000
184 Lidocaina 2% gel, bisnaga com 30g BISNAGA 750
185 Lindocaína 2%, solução injetávet sennaso, com 2Oml FRC/AMPOLA 2.400
186 oratadina 1 0mg/comprimido COMPRIMIDO 30.000
187 Loratadina 1mg/ml xarope com 6ôml +iõpo dosador FRASCO 750
lBB Losartana potássica 50mg/comprimido COMPRIMIDO 750.000
189 Manitol 20%o, injetável cl 250m1 FRASCO 300
190 Nlebendazol 1 00mg/comprimido COMPRIMIDO 60.000
191 Mebendazol 2omg/ml suspensão óffi FRASCO í 5.000
192 Metformina 500mg/comprimido COMPRIMIDO 6.000
193 I4el&1rn11e t!!14 g/com p rim ido COMPRIMIDO 240.000
194 Metildopa 250mg/comprimido COMPRIMIDO 50.000
195 Metoclopramida 1 0mg/2m1, soluçáo iÀietável AMPOLA 8,500
196 Metoclopramida 1 0mg/comprimiOos COMPRIMIDO 15.000
197 Metoclopramida 4mg/ml sol. Ora/gotas com lOrnl FRASCO 4.000
198 Metoprolol 25mg liberaçáo controladá COMPRIMIDO 3.000
199 UeAp1qlglq0_!rc l i beração co ntrota d a COMPRIMIDO 3.000
200 lM$lg4idazol 250mg com primtdo COMPRIMIDO 75.000
201 Metronidazol 5mg/ml, sôluçá@

100m1 BOLSA 1.000

202 Metronidazol gel vaginal 10%S0gr + 10 aplicádores BISNAGA 3.800
203 Miconazol 20mg/9, creme Oerúãtonqico com 3qq BISNAGA '1 1.000
204 Miconazol20mg/9, creme vaginal80g + tO apticaAores BISNAGA 4.000
205 Mononitrato de isossorbita 10mq/ml, inietável AMPOLA 50
206 l!g{Ie,!2mg/ml, solução injetável c/1 m I AMPOLA 500
207 Morfina, sulfato, 10mg/ml, solução inietável c/1ml AMPOLA 50
208 Naloxona cloridrato O,4nrq/mt, inietavel 1 rnl AMPOLA 25
209 NiÍedip!4a cápsula sublingual 1 Omg CAPSULAS 1.000
210 Nifedipino 1 0mg/comprimido COMPRIMIDO 20.000
211 N ifedipino 20mg/comprimido retard COMPRIMIDO 20.000
212 Nistantina 100.000U|/ml, suspensão oral 50ml + dosador, FRASCO 1.500
213 Nitroglicerina 25m9, sol. injetávelcom 5ml AMPOLA 50
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214 Nitroprussiato de sódio 50m9, sol. injetávelcom 2úl AMPOLA 50
215 Norepinefrina 1mg/ml, injetável 4ml AMPOLA 300
216 Oléo Mineral frasco 100m1 C/ dosador FRASCO 500
217 Omeprazol 20mg/cápsula (bíster c/ máximo Oe Sô cápsulas) CAPSULA 200.000
218 AMPOLA 1.500
219 Oxacilina 500mg, pó para soLlnieiãvet- FRC/AMPOLA 1.000
220 Oxcarbamazepina 600mg COMPRIMIDO 600
221 Oxibutinina 5mg (Remitec), comprimido COMPRIMIDO 500
222 Paco (500mg+30ms) COMPRIMIDO 600
223 Paracetamot2ooúóm FRASCO 12.000
224 Pa receta mol 500m g/com prim ido COMPRIMIDO 100.000
225 Paroxetine 20mg COMPRIMIDO 1.800
226 !qs!q d'agu a a 25o/o frasco com mínimo de 1000 FRASCO 300
227 Permetrina lOmglg (1%l lôÇão c/6õml+ penie FRASCO 3.000
228 Permetrina 50mg/g (S%) toôáó FRASCO 1.000
229 Predinisona 20mgl comprimido COMPRIMIDO 60.000

230 Prednisolona 1,34m9/mt, sót@
dosador FRASCO 600

231 Prednisona 5mg/ comprimido COMPRIMIDO 45.000
232 Pregabalina de 150m9 CAPSULA 500
233 Prometazina 25mg comprimido COMPRIMIDO 45.000
234 Prometazina 25mg/ml, soluÇáo inietável com 2ml AMPOLA '1.000
235 Propofol '10m9/ml, solução injetávelcom 20ml AMPOLA 150
236 Propranolol 4Omg comprimido COMPRIMIDO 55.000
237 Ringer lactato, soluçáo injetável, sistema fechado c/S00mt FRASCO 1.500
238 Risperidona 1mg/ml solução oral com pipeta dosadora FRASCO 40
239 Rispiridona 1mg COMPRIMIDO 60.000
240 Rispiridona 2mg COMPRIMIDO 40.000
241 Rispiridona 3mg COMPRIMIDO 25.000
242 Rocurônio Brometo,S0 mq/Sml FRASCO 50
243 §a[butamol 2,4mgl Sml xarope FRASCO 100

244 Salbutamol, sú
c/200doses FRASCO 500

245 Sildenafila 25mg COMPRIMIDO 1.500
246 Sildenaflla 50mq COMPRIMIDO 1.500
247 Simeticona 75 mg, soluçáo oral, frasco c/ 1Oml FRASCO 4.000
248 Sinvastatina 1 0mq/comprimido COMPRIMIDO 2.500
249 Sinvastatina 20mg/comprimido COMPRIMIDO 70.000
250 Soluçáo Ringer simples 500m1 FRASCO 1.200
251 Somatropina Bmq (Saizen) frasco amoola FRC/AMPOLA 45
252 Soro glicofisiológico 1x1 c1250 ml FRASCO 100
253 Soro qlicofisiolóqico 1x1 c/500 ml FRASCO 100
254 Soro glicosado a 10% cl250ml FRASCO 50
255 Sulfadiazina prata 1Omq/g (1% ) creme com 50 qr BISNAGA 600
256 Sulfametoxazol + trimetoprima (400m9 + 80mg)/comprimido COMPRIMIDO 70.000

257
SulfameÍoxazol + irimó
oral+dosador FRASCO 3.000

258 Sulfato de amicacina 100mq AMPOLA 250
259 Sulfato de amicacina 500mq AMPOLA 250
260 SulÍato de qentamicina 20 mqsolucão inietável AMPOLA 500
261 Sulfato de gentamicina 40 mq soluçáo inietável AMPOLA 500
262 Sulfato de qentamicina 80 mq solucâo inietável AMPOLA 500
263 Sulfato de magnésio à 10% solução inietável AMPOLA 350

264
Sulfato ferroso 25mg/ml de ferro ll, soluçâo oral (gotas) com
30ml FRASCO 6.000

265 Sulfato ferroso 40mg de ferro ll /comprimido revestido COMPRIMIDO 100.000

7
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266 Sulfato ferroso Smg/ml de ferro ll, xarope 100m1 + copo
dosador FRASCO 5.000

267 Timolol, Maleato, Smg/ml (0,50 %), solucão oftálmica FRASCO 500
268 TorvalCR 500m9, comprimido de liberacâo prolonqada COMPRIMIDO 4.000
269 Tropicamida colÍrio 1% FRASCO 150

270
Valproato de Sódio ou aciOõ vatproico cornprimiOo
500mg/comprimido COMPRIMIDO 19.000

271
Valproato de Sódio xarope 57,624 mg/ml(equivalente
50mg/mlde ácido valploico), xarope 100mlc/ copo dosador FRASCO 2.000

272 Vancomicina 500mq, solucáo inietável FRASCO/AMPOLA 250
273 Verapramil 2,5m9/ml, inietável 2ml AMPOLA 200
274 Vitelinato de prata 10%, solução oftálmica c/ Sml FRASCO 100
275 Zolpiden 1Oms COMPRIMIDO 300

4.2. MATERIAL TÉCNICO E INSUMOS

276
Abaixador de lÍngua descartável cl 100 unid, em madeira
extremidades arredondadas PACOTE 680

277

Agulha descartávei 13x4,5; agulha fripoOerúica Oescartavet
esterilizada a gás oxido de etileno com cânula; capa e canhão
de polimeros atoxicos com bisel siliconizado, embalagem
individualmente em papel grau cirúrgico

CAIXA C/1OO 150

278

Agulha descartável 20x5,5; agulha hipodérmica descartável
esterilizada a gás oxido de etileno com cânula; capa e canháo
de polímeros atoxicos com bisel siliconizado, embalagem
individualmente em papel qrau cirúuroico

cAlxA c/100 100

279

Agulha descartável 25x7 agulha hipodermica descartável
esterilizada a gás oxido de etileno com cânula; capa e canhâo
de polimeros atoxicoscom bisel siliconizado, embalagem
individualmente em papel grau cirúrqico

cAtxA c/100 300

280

Agulha descartável 25xB agulha hipodérmica descartável
esterilizada a gás oxido de etileno com cânula; capa e canhão
de polimeros atoxicoscom bisel siliconizado, embalagem
individualmente em papel qrau cirúrgico

cAlxA c/100 200

281

Agulha descartável 30x7 agulha hipodérmica descartável
esterilizada a gás oxido de etileno com cânula; capa e canhâo
de polimeros atoxicoscom bisel siliconizado, embalagem
individualmente em papel qrau cirúrqico

CAIXA C/1OO 300

282

Agulha descartável 30x8 agulha hipodérmica descartável
esterilizada a gás oxido de etileno com cânula; capa e canhão
de polimeros atoxicoscom bisel siliconizado, embalagem
individualmente em papel grau cirúurqico

cAlxA c/100 1.000

283

Agulha descartável 40x12 agulha hipodérmica descartável
esterilizada a gás oxido de etileno com cânula; capa e canháo
de polimeros atoxicoscom bisel siliconizado, embalagem
individualmente em papel qrau cirúrqico

cAtxA c/100 1.000

284
Agulha descartável p/ raquianestesia 25Gx3 % cl2íunid;
esterilizada por óxido de Etileno, agulha com ponta tipo
quinche,

CAIXA C/25 40

285
Agulha descartável p/ raquianestesia 26G x 3 % cl2Sunid;
esterilizada por óxido de Etileno, agulha com ponta tipo
quinche.

CAIXA C/25 25

286 Aqulha descartável, BD Ultra0Fine lll 5mm, com 100 aqulhas CX C/1OO UNID. 60

287
Agulha descartável, Novofine 309 (6mm), caixa com 100
aqulhas

cx c/'100 uNrD. 60

288 Aqulhas BD Ultra Fine 0,8mm caixa com 100 unidades CX C/ 1OO UNID. 60

8
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289

Alcool etÍlico hidratado aTOo/o, nffi
seguindo a RDC 10712016, concentraçáo de 70o lNpM (70%
em peso) ou 77"GL, indicado para antissepsia da pele, para
uso hospitalar e farmacêutico, devendo estar devidamente
rotulada com a identificação do produto, prazo de validade,
número do lote, notificaçáo no Ministério da Saúde; instruçÕes
e cuidados na utilização. O licitante deverá apresentar ficha
técnica e ficha de segurança do produto, Laudo que comprove
a eficácia contra: Staphylococcus aureus, pseudomonas
aeruginosa, Samonella choleraesuis. Embalaqem de 1 litro.

FRASCO 2.000

290

Alcool etÍlico, gel incoloi
c/hidratante. Ação germicida para antisepsia complementar
das máos conforme RDC 42 DE 2010 (ANVISA). Devendo
estar devidamente rotulada com a identificação do produto,
prazo de validade, número do lote, notificação no Ministério da
Saúde; instruÇÕes e cuidados na utilizacão.

FRASCO/ 1 LITRO 1.000

291 Algodão hidrófito c/ 5009 (100y0 atsodáóffi ROLO 750
292

Algodão hidrófilo em roto de 2509 (100% atgoOaó, hiOrOiito,
náo estéril) ROLO 300

293 Algodâo ortopédico 1Ocm x 1m cl12 PACOTE C/ 12 150
294 Algodão ortopédico 20cm x 1m cl12 PACOTE C/ 12 100

295
Atadura de crepe 10cm x 4,5m pacote cl 12. contàndo 13
fios/cm2, medindo 4,5m esticada, confeccionada em tecido
100% algodão

PACOTE C/ 12 UNID 1.500

296
Atadura de crepe 15cm x 4,5cm pacote cl 12, contendo 13
fios/cm2, medindo 4,5m esticada, confeccionada em tecido
100% alsodão,

PACOTE C/ 12 UNID. 900

297
Atadura de crepe 20cm x 4,5m pacote cl 12, contendo 13
fios/cm2, medindo 4,5m esticada, confeccionada em tecido
100% algodão

PACOTE C/ 12 UNID. 900

298
Atadura de crepe 5cm x 4,5m pacote cl l2,contendo 13
fios/cm2, medindo 4,5m esticada, confeccionada em tecido
100% alqodáo

PACOTE C/ 12 UNID. 150

299 Atadura gessada 1Ocm x 3m caixa c/20 CX C/ 20 UNID. 60
300 Atadura gessada 12cmx 3m caixa c/20 cx c/ 20 uNtD. 60
301 Aladura gessada 1Scm x 3m caixa c/20 cx c/ 20 uNtD. 40
302 Atadura gessada 20cm x 3m caixa c/20 cx c/ 20 uN D 40

303

Avental descartável, uso hospitalar, confeccionado em não
tecido , de cor branca, com gramatura mÍnima de 40 microns,
mangas longas com elásticos nos punhos, tamanho único,
dotado de 4 tiras para amarraçâo posterior. Pc. Cl 10
Unidades

PACOTE C/,10 UNID. 1.500

304

Avental impermeável, uso hospitalar, descartável, cor branca
, ergonômetro, resistente, com abertura para as costas,
fechamento superior com tiras e faixa na cintura com ponto de
Íixação na frente. gola rente que provoca a proteçáo do
pescoço dos usuários, com mangas longas , punho com
elástico, em polietileno, 100% de polipropileno com gramatura
50glm2. os pacotes devem ser identificados externamente,
com procedência, número de lote, data de fabricação, prazo
de validade e número de registro no ministério da saúde.
tamanho G.

UNIDADE 600

305

Bolsa Coletora de urina sistema fechado, atóxica, branco
opaco na face posterior, branco transparente na face anterior,
com selagem segura, camera de Pasteur, flexÍvel, válvula ante
refluxo, filtro de ar, alça de sustentação rÍgida, tipo óculos,
tubo de PVC, atóxico, flexivel, injetor lateral fixo, conector
universal para sondas uretro/vesicais, sistema de
esvaziamento com clampe denteado e/ou corta fluxo, bolsa

UNIDADE 1.050

9
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com escala de graduação de 100 em 100m1 e com
capacidade d9 2000 ml

306

Cateter duplo lúmen venosó@
parenteral, 7Fr x 20cm, em poliuretano, radiopaco, graduado
em centÍmetros, com redutor de sutura, fio guia metálico,
cânula de punçâo, dilatador de veia, serinqa de 5ml luer lock,

KIT 50

307

Cateter lntravenoso Central 169 x 12cm (intracath),ãrnarelo,
agulha com mandril, guia estéril, radiopaco, com dispositivo
que permita fixação e conector luer lock, embalado
individualmente.

UNIDADE 50

308
Cateter intravenoso periférico 16 GS0mm (+/05mm), tipo jeÍóo,
teflon, estéril, descartável, flexÍvel, embalado individualmente
em papel grau cirúrgico.

UNIDADE 100

309
Cateter intravenoso periférico 20 G x 32mrn(+/01p1643ps
jelco, teflon, estéril, descartável, flexivel, embalado
individualmente em papel grau cirúrqico.

UNIDADE 1.000

3í0
Cateter intravenoso periférico 22 G x 25mm(+/02mm), tipo
jelco,teflon, estéril, descartável, flexível, embalado
individualOente em papel grau cirúrgico,

UNIDADE 9.000

311
Cateter intravenoso periférico 24G x 20mm(+/02mm), tipó
jelco,teflon, estéril, descartável, flexível, embalado
individualmente em papel grau cirúrgico.

UNIDADE 9.000

312
Cateter nasal para oxigênio tipo óculos, adulto, estéril, atóxico,
em polivinil atóxico, flexÍvel e transparente, embalagem
individual.

UNIDADE 3.000

313
Cateter nasal para oxigênio tipo óculos, infantil, estéril,
atóxico, em polivinil atóxico, flexÍvel e transparente,
embalagem individual.

UNIDADE 300

314

Circuito para respirador pulmonar, tamanho adulto, completo:
composto por um tubo proximal de silicone com
aproximadamente 1,30m; um adaptador para tubo proximal;
um conector de 3mm externo x 4,5mm cônico externo; um
conector "y" de policarbonato; dois drenos de policarbonato;
uma traquéia de silicone entre 40 e 50cm e quatro traquéias
de silicone entre 60 e 70cm. Autoclavável, transparentes,
corrugadas na parte externa e lisas na parte interna,
CompatÍvel com ventilador pulmonar Leistung e de acordo
com ABNT.

UNIDADE 25

315

Circuito para respirador pulmonar, tamanho infantil, completo:
contendo conjunto de traqueias em silicone, transparente,
flexÍveis, corrugadas na parte externa e lisas na parte interna,
autoclaváveis, com copos para drenagem, conectores em y e
adaptadores em policarbonato. CompatÍvel com ventilador
pulmonar Leistung e de acordo com abnt

UNIDADE 10

316

Clorexidina 0,5%, gliconato, sol. degermante, conforme RDC
10712016, acondicionado em almotolia contendo 100 ml da
solução. A almotolia deve ser resistente, lacrada, com bico
com abertura TWIST OFF, que proporciona abertura sem o
uso de materiais Çortantes, mantem uma vasâo adequada,
evita jatos indesejados e mantém o formato do bico da
almotolia proporcionando um bom fechamento, evitando
contaminações com a abertura total do bico. O frasco deve
trazer externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de fabricação, data de validade, Registro
no MS. Deve atender o disposto a RDC 10712016

FRASCO/ 1OO ML 600

317 Coletor de material perfurantes/cortantes capacidade 20 litros. PACOTE C/ 1O UNID. 100
318 Coletor de material perfuroOcortante capacidade 13 Litros PACOTE C/ 1O UNID. 250
319 Coletor de material perfuroOcortante capacidade 7 Litros PACOTE C/ íO UNID. 50

10
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320

Compressa campo operatório, confeccionada em tiós tOOoZ,
algodâo, composta de 4 camadas de gaze hidrófila, 13 fios,
medindo aproximadamente 50x45 cm, fio radiopaco, fechado
nas extremidades de forma a evitar o deslizamento das
camadas e desfiamento das laterais, com dispositivo para
fixaçâo em formato de alça nâo estéril. descartável.
embalagem qom 50 unidades.

PACOTE C/ 50 UNID. 100

321

Compressa de gaze nao esteii@
11 fios (especificaçáo técnicas: 8 camada e 5
dobras).DimensÕes: fechada 7,5cmx7,Scm;aberta:
30cmx1Scm;Densidade: 11 fios por cm2;cor: branca

PACOTE C/ 500
UNID.

4,000

322

Compressa de gaze nao esterit7@
13 fios (especificação técnicas: 8 camada e S
dobras).Dimensóes: fechada 7,Scmx7,Scm;aberta:
30cmx1Scm;Densidade: 13 fios por cm2;cor: branca

PACOTE C/ 500
UNID.

3.000

323

Compressa gaze 7,5 x 7,5, estéril, fios 100% átgodão, g
camadas, 5 dobras, treze fios. Embalagem em papel grau
cirurgico contendo 5 unidades, o produto deve trazer impresso
no rótulo os seguintes dados: data de fabricaçâo, validade,
lote e reg. Na ANVISA.

PACOTE C/ íO UNID. 9.000

324 Conjunto Dreno torácico c/ conector N010, c/ frc para 500m1 UNIDADE 5
325 çpruüq ryelglq:ácico c/ conector N014, c/ Írc para S00ml UNIDADE 5

326
Conjunto Dreno tórácico com Cone@
2.000 ML, UNIDADE 15

327
Conjunto Dreno torácico com conector No32, c/ frasco para
2.000 ML, UNIDADE 15

328
Conjunto dreno torácico com conector No34,c/ frasco para
2.000 ML, UNIDADE 15

329
Eletrodo para monitoramento cardÍaco, descartável, gel sólido
( ECG)com adesivosólido condutor PACOTE C/ 50 UND. '150

330

Equipo de infusâo macrogotas para soro, com injetor lateral,
látex/roldanaestéril, com câmara gotejadora em macrogotas
tubo de PVC atóxico, adaptador para agulha ou cateter, tampa
e pinça rolete, embalado individualmente em saco plástico,
obedecendo as normas da anvisa

UNIDADE 10.000

331

Equipo de infusáo microgotas para soro, com injetor lateral,
látex/roldanaestéril, com câmara gotejadora em macrogotas
tubo de PVC atóxico, adaptador para agulha ou cateter, tampa
e pinça rolete, embalado individualmente em saco plástico,
obedecendo as normas da anvisa

UNIDADE 1.000

333
Equipo para bomba de infusáo de medicamentos, compatível
com a bomba de infusão volumética Volumat Aqilia UNIDADE 150

332
Equipo fotossensÍvel para bomba de infusão de
medicamentos e fluÍdos, compatÍvel com a bomba de infusão
volumética Volumat Aqilia

UNIDADE 50

334
Esparadrapo impermeável com capa, tamanho10cmx4,5m c/
alta aderência, flexivel, impermeavel e de rasqo fácil.

ROLO/UNID. 2.400

335

Filtro HEPA para respirador mecânicoO Filtro barreira total a
bactérias e a vírus, com membrana única totalmente
hidrofóbica, bidirecional, adaptável a saÍda expiratória de
respiradores, podendo ou nâo realizar a troca de calor e
umidade, sem tratamento com sais higroscópicos, esterilizado
por radiação gama, validado microbiologicamente para gases,
aerossóis e secreçÕes com bactérias e / ou vÍrus e outros
patógenos, retém partÍculas de látex, para uso em circuito
respiratório, com poro menor que 0,05 micra, espaço morto
até 92 ml, peso inferior a 459, Completo com tubo extensor
corrugado flexÍvel, de 145 mm, com memória, entrada para
capnóqrafo oroteqida.

UNIDADE 50

t1_
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Filtro HMEF par ventitador úffi
Aplicação: umidificaçâo, filtraçâo bacteriológica e viral em
ventilação mecânica, eficiência de retenção dà Contaminantes
maior que 99%, filtro tipo HME, higroscópio, espaço morto
padrâo, volume corrente 200 a 1000 ml, adulto, acómpanha
tubo ÍlexÍvel estérilde 1S cm x15x22mm, descartável, estéril.
Quanto a saturaçâo, o produto Deverá atender a
recomendaÇâo anvisa .

UNIDADE 50

337 Fio de sgtura algodão 0 c/ agulha citinOrica Slg 30mm CAIXA C/24 UNID. 50
338 Fio de sutura capofryl 100 c/ aguthãailínãriõa',/" 50 mr CAIXA C/24 UNID. 50
339 Fio de sutura capofryl 200 clagulha Cníndrica Z, SOmm CAIXA C/24 UNID. 50
340 Fio de sutura catgut cromado@ CAIXA C/24 UNID. 50
341 Fio de sutura catgut cromado O clagúlha cilíndrica 40rnm CAIXA C/24 UNID. 50
342 Fío de sutura catgut cromado 1ôo ffi CAIXA C/24 UNID. 50
343 Fio de sutura catgut cromaOo CAIXA C/24 UNID. 50
344 Fio de sutura c?tgut simples 0 c/agulha citÍndrica +Omm CAIXA C/24 UNID. 50
345 Fio de sutura catgut simptes too Clffi CAIXA C/24 UNID. 50
346 Fio de sutura catgut simples 2OO ctaSuthá cilÍndrica /" SOmm CAIXA C/24 UNID. 50
347 Fio de sutura catgut simples 3oo @ cAlxA c/24 uNtD. 50
348 ELp_AçSglg1qlelg$ simples 400 ctasutha citinOrica S/8 30mm CAIXA C/24 UNID. 20
349 Fio de sutura nylon o claguthm CAIXA C/24 UNID, 50
350 Fio de sutura nylon ?00 c / agulha triangútar cortãnG 3/BJ5hm cAlxA c/24 uNtD. 100
351 Fio de sutura nylon 200 c/ ?gutfra@ CAIXA C/24 UNID. í00
352 Fio de sutura nylon 300 c/ agulha triangulàr cortante 3/B 35rnm CAIXA C/24 UNID. 250
353 Fio de sutura nylon 400 clagulha triangular ôãrtãnte38 2Omm CAIXA C/24 UNID, 100
354 Fio de sutura nylon 500 c/ ag CAIXA C/24 UNID. 150
355 Fio de sutura prole4e 0 c/agulha cilíndrica % 4}mm CAIXA C/24 UNID. 50
356 Fio de sutura prolene soo clffi CAIXA C/24 UNID. 30
357 Fio de sutura seda 200 c/ agulha cilindrica 3/B3Omm CAIXA C/24 UN D 50
358 Eo de sutura vicril 0 cl agutha trlanqülãr l/,3Sn CAIXA C/24 UNID. 30
359 Fio de sutura vicril 1oo c/ agúlhatriangnllar7,3srnm cAtxA c/24 uNtD. 30
360 lo de sutura vicril 200 c/ agulha trianqular % 31mm CAIXA C/24 UNID, 10
361 lio de sutura vicril 300 c/ agulha cilíndrica 3/B ,6rnm CAIXA C/24 UNID. 30
362 Fita c/ tiras marcadoras para autoclave 1gmmx30m biane,a ROLO 200
363 Fita cirúrgic? micropore, tàffi ROLO 1 000
364 Fita cirúrgica micropore, tam 50mm X 10m com capa ROLO 1250

365

Fita reagente para glicemia capilar coú OIlurnl aparetno para
cada 200 fitas reagentes , faixa de mediçâo entre 2Omg/dl a
600 mg/dl, o aparelho de glicemia deverá ser compatÍvel com
a referida fita. Deverá apresentar amostra no momento da
Itçtlqção.

cx c/ 50 uNtD. 1 000

366 Fralda descartável adulto tamanho G UNIDADE 1 500
367 Fralda descartável infantil tamanho P UNIDADE 1 150

368
lodopovidona à 10% solução degermante com dados dei
dentificaçâo e procedência data de fabricação e tempo de
validade, Frasco 3009

FRASCO 3OOG 120

369

Gel condutor para transmis-ry
contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substancias
tóxicas ou alergências com boa condutividade,
proporcionando transmissão dos sinais e facilitando o
diagnóstico por imaqem,

FRASCO,I LITRO 60

370

Gel para sonar/ eletrocardiograma, inodoro, incolor,
transparente, isento de substancias tóxicas ou alergências
com boa condutividade, proporcionando transmissão dos
sinais e facilitando o diaonóstico oor imaoem

FRASCO 1 LITRO 60

371
lodopovidona à 10o/o soluçáo degermante cl 1000
embalagem com dados de identificação e procedência 0 ,

de fabricação e tempo de validade.

ml
data FRASCOl LITRO 600

1.2
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372
lodopovidona à 10o/o soluçâo tópica c/ 1000 ml embalagem
com dados de identificaçáo e procedência 0 data de
fabricaÇâo e tempo de validade,

FRASCOl LITRO 900

373
Kit Papanicolau estéril, tamanho G1espéculo,escovinha,
lámina c/ caixa, e espátula) UNIDADE 1.500

374
Kit Papanicolau estéril, tamanho M (espéculo, escovinha,
lâ0ina c/ caixa, e espátula) UNIDADE 4.500

375
Kit Papanicolau estéril, tamanho P (espéculo, escovinha,
lâmina c/ caixa, e espátula) UNIDADE 2.000

376

Lanceta para glicemia capilar, descartável, com trava de
segurança, que não permite a reutilização, tamanho 28G,
agulha retrátil em aço inox com pontas trifacetadas para
punçáo indolor, siliconizadas e estéreis, com tampa protetora
de fácil remoção. Mecanismo próprio de ação que dispense o
uso de lancetadores. Deverá apresentar amostra no momento
da licitacão.

CX C/ 50 UNID. 1 000

377 LenÇol de papel hospitalar descartável 50cmx50m (branco) ROLO 1.800
378 Lençol de papel hospitalar descartável70cmx50m (branco) ROLO 1.500

379

Luva cirúrgica estérilNo 7,0; Especificaçâo: esterilizada a ETO;
Baixo teor de protéina;tamanho: 7,5; espessura: 0,17mm;
comprimento: 280mm; matéria prima: puro látex natural;
embalagem: caixa com 200 unid.; Padrão I'Jacional ; conforme
NBR 13391 da ABNT; lubrificados com finissimo po
bioOabsorvÍvel; punho reforçado.

PAR 2.000

380

Luva cirúrgica estéril No 7,5; Especificação: esterilizada a
ETO; Baixo teor de protéina;tamanho: 7,5i espessura:
0,17mm; comprimento: 280mm; matéria prima: puro látex
natural; embalagem: caixa com 200 unid.; Padráo Nacional ;

conforme NBR 13391 da ABNT; lubrificados com finissimo po
bio0absorvÍvel; punho reforÇado,

PAR 4.500

381

Luva cirúrgica estéril No 8,0; Especificaçáo: esterilizada a
ETO; Baixo teor de proteÍna;tamanho: 7,5; espessura:
0,17mm; comprimento: 280mm; matéria prima: puro látex
natural; embalagem: caixa com 200 unid.; Padrâo Nacional ;

conforme NBR 13391 da ABNT; lubrificados com finissimo po
bioOabsorvÍvel; punho reforcado.

PAR 4.000

382

Luva cirúrgica estéril No 8,5; Especificação: esterilizada a
ETO; Baixo teor de proteína;tamanho: 7,5i espessura:
0,17mm; comprimento: 280mm; matéria prima: puro látex
natural; embalagem: caixa com 200 unid.; Padrâo Nacional ;

conforme NBR 13391 da ABNT; lubrificados com finissimo po
bioOabsorvÍvel; punho reforcado.

PAR 1.500

383
Luva desc. Para procedimento tam, EP c/ 100, em látex e
levemente talcada pó bioabsorvivel atóxico hipoalergênica.

CAIXA C/ 1OO UNID. 200

384
Luva desc. Para procedimento tam. M c/ 100, em látex e
levemente talcada pó bioabsorvivel atóxico hipoalergênica.

CAIXA C/ 1OO UNID. 2.200

385
Luva desc. Para procedimento tam, P c/ 100, em látex e
levemente talcada pó bioabsorvivel atóxico hipoalergênica.

CAIXA C/ 1OO UNID. 1.600

386

Mácara para oxigenioterapia tipo venturi com elástico para
ajuste facial: máscara em material siliconizado transparente
com elástico para ajuste facial e orifÍcios superiores, traquéia
com conectores coloridos para determinacâo da fraçâo de
oxigênio regulável que permita diferentes concentraçÕes de
gases e prolongamento de oxiqênio de no mÍnimo 2 metros.

KIT 25

387

Máscara oxigênio com reservatório e de não0reinalaçáo,
adulto, siliconada, transparente, de formato anatômico e de
alta concentraçâo, nâo reinalante. Extençâo em pvc flexÍvel
transparente, com tamanho variando entre 2,1 0 e 2,20 metros
para encaixe perfeito no adaptador do reservatorio e no

UNIDADE 45

13
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cilindro de oxigênio. Procedência do produto, data dã
fabricaçâo, validade número do lote e reqistro na anvisa.

388

Máscara respiradora Ng5 regular para côntrotó Oã expouçao
ocupacional a Mycobacterium tuberculosis. Filtro para
Particulados: classe PFF02 / Ng5 Eficiência mÍnima de
filtragem de 95o/o BFE >99% (Eficiência de Filtração
Bacteriológica),

UNIDADE 2,000

389
Máscara respiradora PFF? , cor branca, com respiradõi
semifacial filtrante, qualidade 3M ou superior. UNIDADE 2.000

390 lvl{llyla c/ clamp (Tamanho adulto) UNIDADE 1.000
391 Multivia c/ clamp (Tamanho infantil) UNIDADE 1,000

392

Oculos de proteção que possibilite @
armagáo acrÍlico, tipo proteção visão periférica, proteção
plástica perfurada, tipo de ajuste haste frio, tipo de lente
antiOembaçante, cor de lente incolor, cor de lente externa
incolor, com lateral transparente, tipo fixaçáo com alças
dobráveis, material de lente policarbonato, tipo de cristal
temperado, revestimento interno de borracha 0 embalagem 1

unid.

UNIDADE 50

393

Oculos de proteçáo, material armaçâo aôrilico, tipo proteçao
visâo periférica, proteção plástica perfurada, tipo de ajuste
haste frio, tipo de lente antiOembaçante, cor de lente incolor,
cor de lente externa incolor,lateral transparente, tipo fixação
com alças dobráveis, material de lente policarbonato, tipo de
cristal temperado, revestimento interno de borracha 0
embalagem 1 unid

UNIDADE 250

394

Pantufa descartável (30 G): Produto confeccionado em tecido
não tecido (TNT) 100% de polipropileno hidrofÍlico, cor branca,
com elástico em toda a sua volta, tendo a finalidade cle cobrir
o calçado. Devem ser descartáveis, individuaís e de uso único.
Embalagem com 100 unidades calçáveis em ambos pés, com
gramatura de 30G.

PACOTE C/ 100
UNID.

250

395
Papel para eletrocardiograma, termosensÍvel, milimetrado,
largura 48cm, 30 metros de comprimento. ROLO 100

396
Papel para eletrocardiogramá, termóóensivet, nu
largura 58cm, 30 metros de comprimento. ROLO 100

397

Protetor Facial (face shild): viseira em policarbonato incolor.
Catraca acoplada à coroa por meio de três parafusos
metálicos. Carneira de plástico, com regulagem de tamanho
através de ajuste simples e testeira absorvedora de suor.
Tratamento antiembaçante, Tamanho: cerca de 260 mm de
largura e 200 mm altura,

UNIDADE 300

398

Saco para cadáver (cobre corpo) confeccionado em polietileno
de baixa densidade, alta qualidade e resistência, com abertura
superior, inferior e em uma das laterais, em toda sua extensâo
e vedação através do zÍper linear, contendo etiqueta para
identificação do corpo (tamanho M). Constando externamente
os dados exigidos na lei 8,078/90. Deverá conter dados de
procedência, registro e data de fabricação e validade. Medidas
aproximadas de 200x90cm.

UNIDADE 100

eoo

Saco para cadáver (cobre corpo) confeccionado em polietileno
de baixa densidade, alta qualidade e resistência, com abertura
superior, inferior e em uma das laterais, em toda sua extensão
e vedaçáo através do zÍper linear, contendo etiqueta para
identificação do corpo (tamanho G), Constando externamente
os dados exigidos na lei 8.078/90. Deverá conter dados de
procedência, registro e data de fabricação e validade. Medidas
aproximadas de 220x90cm,

UNIDADE '100

74
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Scalp 19 G; cateter para infusáo venosa com agulha agnrcada
de bisel curto tri facetada c/ asas de plástico leve que se
dobrem facilmente, tubo vinilico leve, flexÍvel, transparente,
atóxico apirogênico c/ conector rígido, leve e pequeno para
conectar seringas, equipo ou qualquer outro
dispositivo,Embalagem individual em saco plástico.

CAIXA COM 1OO UND. 25

401

Scalp 21 G; cateter para ínfusaó-very
de bisel curto tri facetada c/ asas de plástico leve que se
dobrem facilmente, tubo vinilico leve, flexÍvel, transparente,
atóxico apirogênico c/ conector rÍgido, leve e pequeno para
conectar seringas, equipo ou qualquer outro
dispositivo.Embalagem individual em saco plástico.

CAIXA COM 1OO UND. 250

402

Scalp 23 G; cateter para infusão venosa com agulha agúcada
de bisel curto tri facetada c/ asas de plástico leve que se
dobrem facilmente, tubo vinilico leve, flexível, transparente,
atóxico apirogênico c/ conector rÍgido, leve e pequeno para
conectar seringas, equipo ou qualquer outro
dispositivo.Embalagem individual em saco plástico,

CAIXA COM lOO UND. 350

403

Scalp 25 G; cateter para inti
de bisel curto tri facetada c/ asas de plástico leve que se
dobrem facilmente, tubo vinilico leve, flexÍvel, transparente,
atóxico apirogênico c/ conector rÍgido, leve e pequeno para
conectar seringas, equipo ou qualquer outro dispositivo.
Enbalagem individual em saco plástico.

CAIXA COM 1OO UND, 250

404

Scalp 27 G; cateter para infusão venosa com agulha agucada
de bisel curto tri facetada c/ asas de plástico leve que se
dobrem facilmente, tubo vinilico leve, flexÍvel, transparente,
atóxico apirogênico c/ conector rÍgido, leve e pequeno para
conectar seringas, equipo ou qualquer outro
dispositivo.Embalagem individual em saco plástico,

CAIXA COM 1OO UND. 25

405 Seringa 10ml s/ agulha, esterilizada por óxido de etileno;
Embaladas individualmente em papel "Grau Cirúroico". UNIDADE 75,000

406
Seringa 20ml s/ agulha, esterilizada por óxido de etileno;
Embaladas individualmente em papel "Grau Cirúrqico".

UNIDADE 75.000

407
Seringa 3ml c/ agulha, esterilizada por óxido de etileno;
Embaladas individualmente em papel "Grau Cirúrqico",

UNIDADE 75.000

408
Seringa Sml s/ agulha, esterilizada por óxido de etileno;
Embaladas individualmente em papel "Grau Cirúroico".

UNIDADE 90.000

409
Seringa para insulina, estéril, graduada, tmtclãgúlha 13x4"5
acoplada CX C/ 1OO UNID. 750

410

Sistema Fechado Aspiraçâo Traqueal 12 Fr, cànula conector
de articulação dupla, via irrigaçáo via de irrigaçâo cltrava
anti0refluxo, sonda com 50cm aprox. Graduada e protegida,
válvula sucção válvula sucção c/trava de segurança p/ uso em
TOT.

UNIDADE 30

411

Slstema Fechado Aspiração Traqueal 14 Fr, cânula conector
de articulação dupla, via irrigaçáo via de irrigação cltrava
antiOrefluxo, sonda com 50cm aprox. Graduada e protegida,
válvula sucção válvula sucçâo c/trava de segurança p/ uso em
TOT.

UNIDADE 30

412 Sonda de aspiraÇão traqueal no 04 UNIDADE 500
413 Sonda de aspiração traqueal no 06 UNIDADE 500
414 Sonda de aspiracão traqueal no 08 UNIDADE 500
415 Sonda FÔLLEY 2 vias no 12 com balão UNIDADE 75
416 Sonda FÓLLEY 2 vias no 14 com balão UNIDADE 200
417 Sonda FOLLEY 2 vias no 16 com baláo UNIDADE 450
418 Sonda FÓLLEY 2 vias no 1B com balão UNIDADE 450
419 Sonda FÔLLEY 2 vias no 20 com baláo UNIDADE 250
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420 Sonda FÓLLEY 2 vias n. ZZ corn Oatao UNIDADE 150
421 Sonda nasal p/ oxigênio no14 UNIDADE 350
422 _Sonda nasal p/ gxigênio tipo óculo neonatal n.06 UNIDADE 500
423 §qnda nasal p/ oxigênio tipó Ocutos rntantii nrce UNIDADE 650
424 Sonda nasogástiEã cu rta fo06 UNIDADE 500
425 Sonda nasogástrica curta no08 UN DADE 500
426 Sonda nasogástrica curta no10 UNIDADE 150
427 Sonda nasogástrica curta no12 UNIDADE 150
428 Sonda nasoqástrica curta nolB UN DADE 150
429 Sonda nasogástrica longa no06 UNIDADE 750
430 Sonda nasoqástrica lonoa no08 UNIDADE 1 150
431 Sonda nasogástrica longa no10 UNIDADE 100
432 Sonda nasogástrica lonqa no12 UNIDADE 100
433 §qnda nasogástrica longa no14 UNIDADE 100
434 Sonda nasogástrica longa no16 UNIDADE 200
435 Sonda nasoqástrica lonoa no18 UNIDADE 200
436 Sonda URETRAL no 0ô UNIDADE 300
437 Sonda URETRAL no 08 UNIDADE 300
438 Sonda URETRAL no 12 UNIDADE 3.000
439 Sonda URETRAL no 14 UNIDADE 2.500
440 Sonda URETRAL no 16 UNIDADE 150
441 Termômetro clinico digital com alarme de temperatura UNIDADE 200

442
Tubo orotraqueal no 2,0 sem manguito, esterilizada por óxido
de etileno; Embaladas individualmente em papel "Grau
Cirúrgico".

UNIDADE 5

443
Tubo orotraqueal no 2,5 sem manguito, esterilizada por óxido
de etileno; Embaladas individualmente em papel "Grau
Cirúrqico".

UNIDADE 5

444
Tubo orotraqueal no 3,0 sem manguito, esterilizada por óxido
de etileno; Embaladas individualmente em papel "Grau
Cirúrqico".

UNIDADE 5

445
Tubo orotraqueal no 3,5 com manguito, esterilizada por óxido
de etileno; Embaladas individualmente em papel "Grau
Cirúrqico".

UNIDADE 10

446
Tubo orotraqueal no 4,0 com manguito, esterilizada por óxido
de etileno; Embaladas individualmente em papel "Grau
Cirúrqico".

UNIDADE 10

447
Tubo orotraqueal no 6,0, com manguito, esterilizada por óxido
de etileno; Embaladas individualmente em papel "Grau
Cirúrgico".

UNIDADE 15

448
Tubo orotraqueal no 6,5. com manguito ,esterilizada por óxido
de etileno; Embaladas individualmente em papel "Grau
Cirúrgico",

UNIDADE 15

449
Tubo orotraqueal no 7,0, com manguito, esterilizada por óxido
de etileno; Embaladas individualmente em papel "Grau
Cirúrqico",

UNIDADE 25

450

Vestuário proteção Biológica EG, material 100% polietileno
(tipo tyvek), Tamanho EG, componentes macacáo descartável
com capuz, zlper frontal, tipo uso proteçáo individual,
caracterÍsticas adicionais elástico nos punhos.

UNIDADE 200

451

Vestuário proteção Biológica G, material 100% polietileno (tipo
tyvek), Tamanho G, componentes macacão descartável com
capuz, zlper frontal, tipo uso proteção individual,
características adicionais elástico nos punhos,

UNIDADE 500

t6
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5.1. os pagamentos devidos serão realizados em até trinta dias após a entregâuos iióOrtor,
observando-se os itens S.2 e 5.3.
5.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e
quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.
5.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da
contratada, ficando a mesma ciente de que as certidôes apresentadas no ato da contratação
deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

7.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente igual àquela descrita no Termo de
Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
7,2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais,
comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
7.3. O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no Art, 65 da
Lei 8.666/93 e constante no art. 12, do Decreto Federar no 7 .gg212013.
7.4, Durante a Vigência Contratual, a CONTRATADA deverá atender prontamente às
requisições e especificações deste Termo de Referência, a partir da solicitação através de ordem
de compra/requisição do Setor solícitante,
7.5. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários,
comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia
de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando
solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
7.6. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código
de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA
intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.
7.7, Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de
pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis
Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
7.8. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de
qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente,
7.9. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados,
no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
7.10. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a
represente, integralmente, em todos os seus atos.

7.11. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento
de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
7.12. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
7.13. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

t7
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7.14. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente câflacitados e
registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela
CONTRATADA;

7.15. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e manutenção,
durante o ptazo de entrega dos produtos;

7.16. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;
7.17" lndenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou
omissão no fornecimento do presente Contrato.
7.18. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.
7.19. Apos a emissão da Ordem de Compra, a empresa contratadaterá o prazo de até 15
(QUINZE) dias para entrega dos produtos solicitados.
7.20. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para a entrega de
mercadorias e bens, acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser
firmado, ficando o(s) Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8"1. Responsabilizar-se pelo contrato com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas
alterações.

8.2" Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

8.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta
atribuição.

8.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas
com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na prestação.

8.5. Serão consideradas para efeito de pagamento as compras efetivamente realizadas pela
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

9. DAS INFRAçÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação é aquela prevista no Edital.

Santa lzabel do Pará, 11 de fevereiro de 2022.

ASSUNÇÃO
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