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ANEXO - TERMO Nº 000003/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000000718

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000003/2022 003024/2021

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ABAIXADOR DE LINGUA
espátula de madeira, descartável, formato convencional
liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura
e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo
aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura;
0,5 mm de espessura. pacote com 100 unidades.

2.585,000500,00 5,1700PC001 THEOTO001

APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO) COM
ESTETOSCOPIO PARA USO EM PACIENTES OBESOS
descrição:
- aparelho para aferição de pressão arterial, para uso em
pacientes obesos, com braçadeira em nylon ou algodão, com
fecho de velcro, cor azul marinho ou cinza, manguito com
pera em pvc, acompanha estetoscópio com auscultador
duplo em aço inoxidavel, alta sensibilidade acústica, hastes
ajustáveis, olivas anatômicas, estojo pra viagem, 1 ano de
garantia, registro no inmetro. o produto deverá conter
registro na anvisa.

1.778,00020,00 88,9000UN002 PREMIUM002

ATADURA GESSADA 10 CM

descrição:
- ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com
laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento,
enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular,
medindo 10cm x 3m, com quantidade de gesso suficiente
para dar cremosidade após imersão em água, tempo de
secagem de 5 a 6 minutos. embalada individualmente em
saco plástico em caixa com 12 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

4.500,000150,00 30,0000CX004 POLAR003

ATADURA GESSADA 15CM

descrição:
- ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com
laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento,
enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular,
medindo 15cm x 3m, com quantidade de gesso suficiente
para dar cremosidade após imersão em água, tempo de
secagem de 5 a 6 minutos. embalada individualmente em
saco plástico em caixa com 12 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

4.700,000100,00 47,0000CX005 POLAR004

OTOSCOPIO
com cabo em metal cromado inoxidável para duas pilhas
médias comuns (não inclusas), revestido por capa
antiderrapante para melhor empunhadura; cabeçote com
lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade; visor móvel
lâmpada incandescente de 2,5 v; 05 (cinco) espéculos
auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes
calibres e quantidades:
01 espéculo de diâmetro 2,8 mm nº 1; 01 espéculo de
diâmetro 4,15 mm nº 2; 01 espéculo de diâmetro 5,0 mm nº 3;
01 espéculo de diâmetro 6,0 mm nº 4; 01 espéculo de

2.880,80010,00 288,0800UN015 MIKATOS005
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diâmetro 9,0 mm nº 5.  o otoscópio é um equipamento para
fazer um exame detalhado das partes internas do ouvido,
utilizando espéculos (adaptadores) de diferentes tamanhos
que se ajustam ao formato anatômico de cada paciente.
seus componentes principais são: espéculos, lâmpada, lente
com aumento de 2,5 vezes e dial de luz com potenciômetro
para controlar a iluminação através de um feixe de luz
concentrado, onde o profissional tem a nitidez e a amplitude
suficientes para fazer um diagnóstico adequado. o
equipamento possui também um bico na lateral do cabeçote
que é utilizado para otoscopia pneumática.

PINÇA ANATOMICA PARA RETIRADA DE PONTOS
descrição:
- pinça anatômica para retirada de pontos, 14 cm de
comprimento, fabricada em material aço inox. embalagem
plastica individual, constando os dados de identificação e
procedencia. garantia 10 anos contra defeito de fabricação.
o produto deverá conter registro na anvisa.

396,90030,00 13,2300UN027 CASSIFLEX006

LAMINA PARA CROPOSCOPIA
para leitura manual, fosca lapidada; medidas: 2,6 x 7,6cm;
espessura: 1,0 a 1,2mm. embalagem caixa com 50 unidades.
o produto deverá conter registro na anvisa.

400,00050,00 8,0000CX034 KOLPLAST007

APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO) COM
ESTETOSCOPIO PARA USO ADULTO
descrição:
- aparelho para aferição de pressão arterial, para uso adulto,
com braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro,
cor azul marinho ou cinza, manguito com pera em pvc,
acompanha estetoscópio com auscultador duplo em aço
inoxidavel, alta sensibilidade acústica, hastes ajustáveis,
olivas anatômicas, estojo pra viagem, 1 ano de garantia,
registro no inmetro. o produto deverá conter registro na
anvisa.

20.922,000300,00 69,7400UN039 PREMIUM008

MASCARA 3M N95 PFF-2

descrição:
- indicada para proteção ao bacilo da tuberculose, filtro para
particulados: clase pff-2; eficiência mínima de filtragem de
94% - bfe>99% (eficiência de filtragem bacteriológica), cor
branca, tamanho regular, formato concha, fabricado, testado
e aprovado no brasil, aprovado pelo ministério do trabalho e
emprego, certificado de aprovação (ca) 14209, registro no
ministério da saúde (anvisa).
caixa com 50 unidades

19.350,000300,00 64,5000CX040 MASK009

CABO PARA BISTURI N  03
para acoplar lâmina descartável de nº 10 a 15,
confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado
individualmente em plástico, constando externamente os
dados de identificação e procedência nacional.
garantia do aço inox: 10 anos, registro na anvisa

210,00020,00 10,5000UN041 GOLGRAM010

CABO PARA BISTURI N  04
para acoplar lâmina descartável de nº 20 a 24,
confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado
individualmente em plástico, constando externamente os
dados de identificação e procedência nacional.
garantia do aço inox: 10 anos, registro na anvisa

210,00020,00 10,5000UN042 GOLGRAM011

BRACADEIRA PARA INJECAO
material de confecção: aço inoxidável;
apoio do braço: aço inoxidável;
tipo: pedestal altura regulável;
garantia mínima de 12 meses. o produto deverá conter
registro na anvisa.

2.140,00010,00 214,0000UN047 D3JF012

BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO
dimensoes: altura mínima: 1,80m; largura mínima: 1,80m.
estrutura: aço inoxidável; pintura: eletrostática, atóxica,
branca. painel: material: lonita plasticnpvc, lavável;
autoportante; 06 rodas (mínimo 2 de diâmetro) de polietileno.

11.790,00030,00 393,0000UN049 D3JF013
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ALMOTOLIA COR AMBAR 250 ML
descrição:
- confeccionada em polietileno com graduação em alto
relevo, bico reto, capacidade 250 ml. o produto deverá
conter registro na anvisa.

188,00050,00 3,7600UN050 J PROLAB014

ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250 ML
descrição:
- confeccionada em polietileno com graduação em alto
relevo, bico reto, capacidade 250 ml. o produto deverá
conter registro na anvisa.

188,00050,00 3,7600UN051 J PROLAB015

PINCA KELLY - CURVA 14 CM
descrição:
- pinça kelly curva para retirada de pontos, tamanho 14 cm
de comprimento, fabricada em material aço inox. embalagem
plastica individual, constando os dados de identificação e
procedencia. garantia 10 anos contra defeito de fabricação.

958,20030,00 31,9400UND.054 INVENT016

PINCA KELLY RETA 14 CM
descrição:
- pinça kelly reta para retirada de pontos, tamanho 14 cm de
comprimento, fabricada em material aço inox. embalagem
plastica individual, constando os dados de identificação e
procedencia. garantia 10 anos contra defeito de fabricação.

958,20030,00 31,9400UND055 INVENT017

POTE COLETOR DE ESCARRO - 80ML
em plástico transparente com tampa de rosca 80 ml. o
produto deverá conter registro na anvisa.

120,000300,00 0,4000UN058 J PROLAB018

CATETER NASAL TIPO OCULOS
cateter nasal utilizado para oxigênoterapia em cilindros com
encaixe de silicone. o produto deverá conter registro na
anvisa.

110,000100,00 1,1000UN069 MEDSONDA019

AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 01 LT
descrição:
- água oxigenada 10 volumes, uso tópico, frasco com 1 litro.
o produto deverá conter registro na anvisa.

1.144,000200,00 5,7200FR077 FARMAX020

CLORIDRATO DE LIDOCAINA FRASCO 20 ML
cloridrato de lidocaína 2% sem vasoconstritor injetável,
frasco com 20 ml. registro na anvisa.

1.456,000100,00 14,5600FR080 CRISTALIA021

UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO
umidificador de oxigenio composto de tampa e corpo de
nylon, plástico de 250ml com niveis de máximo e minimo,
conexão de entrada de oxigênio com rosca metal padrão
9/16 x 18 fios. o produto deverá conter registro na anvisa.

120,00010,00 12,0000UN085 HAOXY022

EXERCITADOR ELASTICO RESISTENCIA SUPER FORTE
faixa elástica produzida em látex natural de alta
durabilidade resistência super forte.

954,40016,00 59,6500M096 ARKTUS023

HALTER FORMATO BOLA NAS LATERAIS PESO 2 KG
halter em ferro fundido com revestimento emborrachado em
pvc, forma bola nas laterais, peso 02 kg

78,3003,00 26,1000PAR102 FUNDIBAM024

HALTER FORMATO BOLA NAS LATERAIS PESO 3 KG
halter em ferro fundido com revestimento emborrachado em
pvc, forma bola nas laterais, peso 03 kg

103,8003,00 34,6000PAR103 FUNDIBAM025

LASERPULSE
- aparelho utilizado em laserterapia e laser-acupuntura,
características adicionais: microcontrolado (nbr 60601); 3
tipos: 904, 830 e 658nm, componentes: lcd, desimetria
automática 0,5 a 9,5j,cm², outros componentes: 3 canetas
operação, 1 caneta detecção acupuntura

4.525,8903,00 1.508,6300UN105 IBRAMED026

BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML
adulto sistema fechado (com sistema anti refluxo). o
produto deverá conter registro na anvisa.

8.700,0002000,00 4,3500UN111 BIOBASE027

LAMINA DE BISTURI N 12-
descrição:
- lâmina de bisturi nº 12, caixa com 100 unidades. o produto
deverá conter registro na anvisa.

716,00020,00 35,8000CX119 MEDIX028

LAMINA DE BISTURI N  15
lâmina de bisturi nº 15, caixa com 100 unidades. o produto

716,00020,00 35,8000UND.120 MEDIX029
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deverá conter registro na anvisa.

LAMINA DE BISTURI N 20
descrição:
- lâmina de bisturi nº 20, caixa com 100 unidades. o produto
deverá conter registro na anvisa.

359,00010,00 35,9000CX121 MEDIX030

LAMINA DE BISTURI N  24
lâmina de bisturi nº 24, caica com 100 unidades. o produto
deverá conter registro na anvis.

358,00010,00 35,8000UN122 MEDIX031

SOLUÇAO DE LUGOL DE SCHILLER
descrição:
- soluçao aquosa de lugol para teste de schiller -
composiçao: iodo 2%, iodeto de potassio 4%, agua destilada
q.s.p. - envasado em vasilhame de cor ambar, frasco
contendo 01 litro cada. o produto deverá conter registro na
anvisa.

2.950,00050,00 59,0000UN128 ANTARES032

SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA SUÍÇA
descrição:
- suporte individual para bola suíça, diâmetro 35 cm, material
metal, garantia de 3 meses, incluso material para instalação:
bucha e parafuso. o produto deverá conter registro na
anvisa.

219,0003,00 73,0000UN131 ARKTUS033

TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS 12 CM INOX
descrição:
- tesoura íris para retirada de pontos, ponta reta, 12 cm de
comprimento, fabricada em aço inox. embalagem plastica
individual, constando os dados de identificação e
procedencia. garantia 10 anos contra defeito de fabricação.
o produto deverá conter registro na anvisa.

392,40020,00 19,6200UN135 INVENT034

ASPIRADOR DE SECRECOES PORTATIL ELETRICO MOVEL
- aspirador de secreção, portátil, com fluxo de aspiração
livre de aproximadamente 60 l/min. deverá conter frasco
inquebrável, autoclavável, transparente, graduado, com
boca larga e capacidade mínima de reservatório de 03 litros.
tampa do frasco com vedação hermética e autoclavável.
vacuômetro de 0 a 76 cmhg e bomba isenta de óleo. controle
de vácuo de 0 a 60 cmhg. sistema de acionamento por
interruptor no painel com possibilidade de acionamento por
pedal. gabinete resistente à corrosão com rodízios e com
freio. filtro de ar. proteção contra extravasamento ou com
limitador de nível. alimentação 220v. garantia mínima de 01
ano. acessórios: mangueira de silicone com metragem
mínima de 1,50 m, manual de manutenção, instalação e
operação com o mesmo conteúdo apresentado à anvisa.

2.517,2005,00 503,4400UN166 MEDICATE035

HISTEROMETRO DE COLLIN ACO INOX 28 CM
histerômetro de collin, confeccionado em aço inoxidável,
liga metálica aisi -420 com ponta olivar, graduado
escalonadamente, com parafuso aberto na corrediça e cabo
arredondado. o produto devera ter polimento perfeito, isento
de rebarbas e sinais oxidação. resistente aos métodos de
desinfecção e esterilização normalmente utilizados.
comprimento: 28 cm

258,4803,00 86,1600UN169 ABC036

HIDROGEL SEM ALGINATO
descrição
- gel transparente, estéril, armazenado em tubo com 8 a 15
gramas, embalagem individual contendo bula, dados de
identificação, data de fabricação e validade, lote, registro na
anvisa, validade mínima de 12 meses a partir da emissão da
nota fiscal de entrega. o produto deverá conter registro na
anvisa.

1.614,000100,00 16,1400UN174
VITAMEDIC

AL
037

SORO FISIOLOGICO 500 ML 0,9%
descrição:
- solução de cloreto de sódio a 0,9%, frasco com 500 ml,
para uso em nebulizações, lavagem de feridas e hidratação
da pele. o produto deverá conter registro na anvisa.

14.850,0005000,00 2,9700FR178 ARBORETO038

OXIMETRO DE PULSO.
1.200,00015,00 80,0000UN188 CONTEC039
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descrição:
oxímetro digital oled para aferir e monitorar a porcentagem de
saturação de oxigênio no sangue, como também os
batimentos cardíacos por minuto, visor oled promove melhor
visualização dos resultados, aproximadamente 12 segundos
as medições.
especificações técnicas:
tempo de medição: 12 segundos;
composição: 1 oxímetro, 1 capa protetora de silicone e 1
estojo;
botão liga/desliga;
indicador de saturação de oxigênio;
indicador de frequência cardíaca;
faixa de medição: frequência cardíaca: 30 a 235
batimentos/min. saturação do oxigênio (spo2): 70 a 99%;
fonte de alimentação: 2 pilhas aaa;
garantia: 01 ano

PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO CURVA
descrição:
- pinça anatômica dente de rato curva, tamanho 14 cm de
comprimento, fabricada em material aço inox. embalagem
plastica individual, constando os dados de identificação e
procedencia. garantia 10 anos contra defeito de fabricação.
o produto deverá conter registro na anvisa.

396,90030,00 13,2300UN189 CASSIFLEX040

ESTOJO PARA LAMINAS
estojo para lâminas fabricado em polipropileno no formato
de tubo, transparente, com tampa rosqueável, com divisórias
internas e capacidade para 3 lâminas de vidro. dimensões:
diâmetro: 35x82 mm. comprimento total com tampa: 81 mm

960,0001500,00 0,6400UN190 J PROLAB041

SCALP N 21 CX COM 100 UNIDADES
o produto deverá conter registro na anvisa.

299,00010,00 29,9000CX201 SOLIDOR042

SCALP Nº 23
descrição:
- caixa com 100 unidades. o produto deverá conter registro
na anvisa.

299,00010,00 29,9000CX202 SOLIDOR043

SCALP Nº 25
descrição:
- caixa com 100 unidades. o produto deverá conter registro
na anvisa.

299,00010,00 29,9000CX203 SOLIDOR044

TOUCA HOSPITALAR BR0428620
descrição:
material :não tecido 100% polipropileno, modelo:com elástico
em toda volta, cor :sem cor, gramatura :cerca de 30 g/m2,
tamanho :único, tipo uso :descartável, característica
adicional 01:hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex
embalagem 100,00 un
código bps-br0428620

295,50030,00 9,8500PCT205 ANADONA045

PINCA CIRURGICA ANATOMICA
material aço inoxidável, comprimento 16 cm, características
adicionais anatômica

75,0005,00 15,0000UND223 INVENT046

CABO BISTURI
material aço inoxidável, tamanho nº 4, aplicação cirurgia

53,0505,00 10,6100UND224 GOLGRAM047

PINCA CIRURGICA MODELO KELLY CURVA
material aço inoxidável, modelo kelly, tipo ponta curva,
comprimento 16 cm, tipo cabo com trava, aplicação
hospitalar.

160,6505,00 32,1300UND228 INVENT048

PINCA CIRURGICA MODELO KELLY RETA
material aço inoxidável, modelo kelly, tipo ponta reta,
comprimento 16 cm

160,6505,00 32,1300UND229 INVENT049

PINCA CIRURGICA MODELO ALLIS
material aço inoxidável, modelo allis, comprimento 16 cm 174,7505,00 34,9500UND230 INVENT050

CUBA PEQUENA 100 ML
material aço inoxidável, formato redonda, capacidade 100
ml

75,1005,00 15,0200UND236 GOLGRAM051

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              120.866,170

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              120.866,170
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