
Índice
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS 2 .......................................................................................................................................... 

ATA DA SESSÃO PUBLICA DA CHAMADA PUBLICA N.º 001/2021 2 ............................................................................................................................ 
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 057/2021 4 ................................................................................................................... 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 069/2021 4 ................................................................................................................................................................... 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 070/2021 4 ................................................................................................................................................................... 
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ADESÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2020 4 ........................................................................ 

HUMBERTO DE CAMPOS, SEXTA * 09 DE ABRIL DE 2021 * ANO III * Nº 260

1/7www.humbertodecampos.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE
CAMPOS

ATA DA SESSÃO PUBLICA DA CHAMADA PUBLICA N.º
001/2021

ATA DA SESSÃO PUBLICA DA CHAMADA PUBLICA  N.º
001/2021
 
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº  038/2021.  ATA  DE
REALIZAÇÃO  DA  CHAMADA  PUBLICA  N.º  001/2021  DE
INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE
CAMPOS – MA.
 
Aos  31 dias de março de 2021 às  14h00min (quatorze
horas) em sessão aberta ao público, reuniram-se o Presidente
da Comissão de Licitação deste Órgão e respectivos membros,
nomeados  pela  Portaria  n.º  054/2021  abaixo  relacionados,
responsáveis  pela  CHAMADA  PUBLICA  nº  001/2020,
objetivando a  credenciamento  de  empreendedores  familiares
rurais  ou  suas  organizações,  interessados  em  apresentar
proposta  para  fornecimento  de  gêneros  alimentícios  da
agricultura familiar, destinados à elaboração de merenda para
alunos  da  Rede  de  Educação  Básica  Pública,  com  verba
FNDE/PNAE (conforme Lei Federal n° 11.947/09 e Resolução
n° 038/09/FNDE) e à elaboração de merenda para as crianças
assistidas  pelos  programas  sociais,  de  interesse  desta
Administração Pública, com a finalidade de realizar a sessão de
análise e julgamento da documentação e Projetos de venda dos
interessados. 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação analisou a
documentação dos projetos de venda e habilitação, conforme
disposições  contidas  na  Lei  Federal  nº  8.666/93,  Lei
Complementar  nº  123/06,  Lei  nº  11.947/09,  Resolução
CD/FNDE  nº  38/09,  com  as  normas  definidas  no  edital  de
convocação e seus anexos da CHAMADA PUBLICA, e demais
legislação aplicável.
 
Foram analisados os Projetos de vendas e documentação das
seguintes pessoas, os quais já haviam entregue a documentação
com antecedência no local indicando no edital desta chamada.
 
Zenilson  Mesquita  da  Paixão,  CPF  n.º  002.238.903-24,
apresentou projeto no valor de R$ 19.697,59 (Dezenove mil,
seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos).
 
Valdirene Pereira Barroso, CPF n.º 611.815.513-58 apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  R$15.817,40  (quinze  mil
oitocentos e dezessete e quarenta centavos)
 
Rosimary  dos  Santos  Gomes,  CPF  n.º  033.035.343-81,
apresentou projeto de venda no valor de R$ 13.963,00 (treze
mil, novecentos e sessenta e três centavos)
 
Reinaldo  Silva  Penha,  CPF  n.º  742.205.003-91  apresentou
projeto de venda no valor de R$12.681,50 (doze mil seiscentos e
oitenta e um e cinquenta centavos)
 
Paulo Cesar Ramos Rocha, CPF n.º 611.079.783-94 apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  R$19.997,66  (dezenove  mil
novecentos e noventa e sete e sessenta e seis centavos)
 
Patrícia de Meneses Lopes, CPF n.º 611.092.983-23, apresentou
projeto de venda no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
 
Natalia  da  Conceição  de  Castro,  CPF  n.º  606.879.983-28

apresentou projeto de venda no valor de 19.997,66 (dezenove
mil  novecentos  e  noventa  e  sete  reais  e  sessenta  e  seis
centavos)
 
Netanias da Silva Costa, CPF n.º 614.264.543-09, apresentou
projeto de venda no valor de R$ 10.398,00 (dez mil, trezentos e
noventa e oito reais)
 
Maria Domingas da Conceição Santos, CPF n.º 022.429.443-12
apresentou projeto de venda no valor de R$ 4.172,60 (quatro
mil cento e setenta e dois reais e sessenta centavos)
 
Marinalva  dos  Santos  Ribeiro,  CPF  n.º  012.663.333-98,
apresentou projeto de venda no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais)
 
Maria  Neuresmar  Silva  e  Silva,  CPF  n.º  001.870.043-82,
apresentou projeto de venda no valor de R$ 8.079,80 (oito mil,
setenta e nove reais e oitenta centavos)
 
João Pedro Oliveira, CPF, 351.845.743-87 apresentou projeto de
venda no valor de R$ 4.613,20 (quatro mil seiscentos reais e
treze e vinte centavos)
 
Josemi  Moraes  Silva,  CPF  n.º  044.465.353-82  apresentou
projeto de venda no valor de R$ 12.997,50 (doze mil novecentos
e noventa e sete e cinquenta centavos)
 
Josenilton  dos  Santos  Ramos,  CPF  n.º  078.211.123-80,
apresentou  projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.996,95
(dezenove mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e
noventa e cinco centavos)
 
Joao da Mata do Nascimento, CPF 551.143,503-15, apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.985,49  (dezenove  mil,
novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
 
José da Silva Correia, CPF 793.337.453-00 apresentou projeto
de venda no valor de R$ 15.597,00 (quinze mil quinhentos e
noventa e sete reais)
 
Lourencia Maia de Oliveira, CPF n.º 659.894.143-15 apresentou
projeto de venda no valor de R$ 12.997,50 (doze mil novecentos
e noventa e sete e cinquenta centavos)
 
Jose  Damião  da  Silva  Teixeira,  CPF  n.º  728.871.503-59
apresentou  projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.833,00
(dezenove mil oitocentos e trinta e três reais)
 
Mayara Santos e Santos, CPF n.º 025.821.753-74, apresentou
projeto de vendas no valor de R$ R$ 19.997,66 (Dezenove mil,
novecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos)
 
Maria da Anunciação Santos da Silva, CPF n.º 003.968.203-01
apresentou projeto de venda no valor de R$ 12.160,00 (doze mil
cento e sessenta reais)
 
Miriam Massarona Sousa, CPF n.º 076.734.353-06, apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.998,64  (dezenove  mil,
novecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos)
 
Marilene Frazão Correia, CPF n.º 014.700.503-58 apresentou
projeto de venda no valor de R$ 6.772,10 (seis mil setecentos e
setenta e dois e dez centavos)
 
Maria Luiza Santos Costa, CPF n.º 056.171.743-55, apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  R$  15.567,50  (Quinze  mil,
quinhentos e sessenta e sete e cinquenta centavos)
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Maria  da  Conceição  Sales  da  Paz,  CPF  n.º  015.460.983-80
apresentou projeto de venda no valor de R$ 10.370,00 (dez mil,
trezentos e setenta reais)
 
Maria  Sildilene  da  Costa  e  Costa  CPF,  021.131.263-03
apresentou  projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.571,00
(dezenove mil quinhentos e setenta e um reais)
 
Jailson  Moreira  dos  Santos  Júnior,  CPF  n.º  616.924.123-37
apresentou  projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19,997,77
(dezenove mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e
sete centavos)
 
José  Ribamar  Sousa  Pereira,  CPF  n.º  804.881.883-34,
apresentou  projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.997,66
(dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e
sies centavos)
 
Josevaldo  Santos  do  Nascimento,  CPF  n.  015.461.023-29
apresentou  projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.999,65
(dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e
cinco centavos)
 
Joycelina  Mendonça  Almeida,  CPF  n.º  063.380.353-76
apresentou  projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.997,66
(dezenove mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e
seis centavos)
 
José Fabio Santos Lima, CPF n.º 026.274.383-36, apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.997,66  (dezenove  mil,
novecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos)
 
Jairo  Lima  dos  Santos,  CPF  n.º  073.712.103-36  apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  R$19.997,66  (dezenove  mil
novecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos)
 
Júlio Cesar Gomes Bruzaca, CPF n.º 963.014.973-68 apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  R$  18.267,00  (dezoito  mil,
duzentos e sessenta e sete reais)
 
José  Ribamar  da  Silva  dos  Santos,  CPF n.º  715.175.533-34,
apresentou projeto de venda no valor de R$ 10.398,00 (dez mil,
trezentos e noventa e oito reais)
 
Jackson Furtado Bruzaca, CPF n.º 046.552.033-23, apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  r$  19.997,40  (dezenove  mil,
novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos)
 
Jocemir Santos de Freitas, CPF n.º 606.116.473-07, apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.964,00  (dezenove  mil,
novecentos e sessenta e quatro reais)
 
Jose  Ribamar  Coutinho  de  Moraes,  CPF  n.º  466.803.903-97
apresentou  projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.943,00
(dezenove mil novecentos e quarenta e três reais)
 
Ivanilde  Constantino  Santos  Lisboa,  CPF n.º  030.664.087-28
apresentou projeto de venda no valor de R$ 13.390,40 (treze
mil trezentos e noventa reais e quarenta centavos)
 
Hildener  Nascimento  da  Costa,  CPF  n.º  747.752.003-72
apresentou  projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.998,50
(dezenove mil e novecentos e noventa e oito reais e cinquenta
centavos)
 
Huerbete  Oliveira  de  Moraes,  CPF  n.º  024.490.033-71
apresentou  projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.698,11

(dezenove  mil,  seiscentos  e  noventa  e  oito  reais  e  onze
centavos)
 
Gabriel  Mata  Ridrigues,  CPF n.º  073.639.063-43 apresentou
projeto de venda no valor de R$ 12.131,00 (doze mil cento e
trinta e um reais)
 
Fabio Borges Rodrigues,  CPF n.º 056.753.683-54 apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.063,00  (dezenove  mil,
sessenta e três reais)
 
Eliana  Rodrigues  Lima,  CPF n.º  024.203.803-47,  apresentou
projeto de venda no valor de R$ 11.264,50 (onze mil, duzentos e
sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)
 
Eliane da Silva  Santos,  CPF n.º  002.693.933-90,  apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.995,82  (dezenove  mil,
novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos)
 
Eduarda Valquiria  da Silva Almeida,  CPF n.º  602.832.733-4,
apresentou  projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.442,40
(dezenove  mil,  quatrocentos  e  quarenta  e  dois  e  quarenta
centavos)
 
Daiane  Lisboa  Paixão,  CPF  n.º  606.920.453-09  apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.944,60  (dezenove  mil
novecentos e quarenta reais e quatro e sessenta centavos)
 
Carliane  Silva  Lima,  CPF  n.º  083.930.783-77,  apresentou
projeto de venda no valor de R$ 5.984,80 (cinco mil, novecentos
e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)
 
Carlos  Henrique  Portugal  Morais,  CPF  n.º  281.472.783-49,
apresentou projeto de venda no valor de R$ 12.131,00 (doze
mil, cento e trinta e um reais)
 
Clediomar José Mendes, CPF n.]  064.853.673-49, apresentou
projeto de venda no valor  de R$ 19.800,00 (dezenove mi  e
oitocentos reais)
 
Aldeires Sousa Mesquita, CPF n.º 602.295.073-28, apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.864,00  (dezenove  mil
oitocentos e sessenta e quatro reais)
 
Antônio José Ramos Rocha, CPF n.° 608.146.493-86 apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.997,66  (dezenove  mil
novecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos)
 
Adriele  Ramos  Rocha,  CPF  n.º  611.080.553-03  apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.942,40  (dezenove  mil,
novecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos)
 
Abimael  Rodrigues  Carvalho,  CPF  n.º  701.725.873-87,
apresentou  projeto  de  venda  no  valor  de  R$  14.621,30
(Quatorze mil seiscentos e vinte e um reais e trinta centavos)
 
Arlindo da Silva Santos,  CPF n.º  335.481.883-20 apresentou
projeto  de  venda  no  valor  de  R$  19.993,01  (dezenove  mil
novecentos e noventa e três reais e um centavos)
 
Após analise dos documentos apresentados e dos projetos de
venda foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos
no  edital,  consequentemente  todos  foram  declarados
credenciados  no  presente  procedimento
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai
assinada pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação
e demais membros da CPL.
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A  presente  ata,  após  publicada,  servirá  como  aviso  de
classificação.
 
Humberto de Campos – MA em 31 de março de 2021
 
MAURO HENRIQUE SOUSA MUNIZ
Presidente da CPL
 
CAIO VINÍCIUS DA PAZ ABITIBOL
Membro Permanente da CPL
 
FELIPE ALVES DINIZ PEREIRA
Membro Permanente da CPL
 

Publicado por: FELIPE ALVES DINIZ PEREIRA
Código identificador: 70c38d0a89ebd7661e175e177eadde4d

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO
Nº 057/2021

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
 
PROCESSO Nº 057/2021
 
  Em  conformidade  com  os  atos  e  termos  do  processo
administrativo em epigrafe, cujo objeto trata da contratação por
Dispensa de Valor da empresa Cubo Assessoria e Consultoria
em Gestão Publica, CNPJ.: 11.442.471/0001-76, situada a RUA
10, N°06 quadra 21,  sala 01,  Lote:  novo COHATRAC ,  SÃO
JOSE  DE  RIBAMAR  –MA  CEP:  65.110-000,  contratação  de
empresa especializada em Serviços Profissionais Especializados
na  Assistência  no  âmbito  das  ações  financiadas  pelo
FNDE/MEC,  visando  a  elaboração  de  documentação  técnica
para atendimentos de requisitos de Engenharia no âmbito do
Plano de Ação Articuladas – PAR, para atender as necessidades
do Município  de  Humberto  de  Campos/MA,  no  valor  de  R$
15.000,00 (quinze mil reais) considerando que foram atendidas
as prescrições legais pertinentes, RATIFICO, com fundamento
no  art.  24,  inciso  II,  da Lei  8.666/93,  a  Disponibilidade  de
contratação para o fornecimento em questão.
 
Publique-se,  para  ciência  dos  interessados,  observados  as
normas legais.
 
Humberto de Campos/MA, 24 de fevereiro de 2021
 
Carlos Eduardo Silva dos Santos
Secretário Municipal de Educação

Publicado por: FELIPE ALVES DINIZ PEREIRA
Código identificador: 9009b0bacb0fa51adae7a328e9e81b35

EXTRATO DE CONTRATO Nº 069/2021

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 069/2021. PARTES: Município
de Humberto de Campos/MA, Através da Secretaria Municipal
de Educação - SEMED, inscrita no CNPJ nº 30.589.431/0001-04
(CONTRATANTE) e CUBO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO  PUBLICA  (CONTRATADA),  inscrita  no  CNPJ  nº
11.442.471/0001-76.  OBJETO DO CONTRATO:  Contratação
de empresa especializada em acompanhamento e manutenção
do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle –

SIMEC  para  atender  as  necessidades  do  Município  de
Humberto  de  Campos  -  MA,  decorrente  da  Dispensa  de
Licitação nº 029/2021, oriundo do Processo Administrativo n.º
057/2021 – SEMED. DATA DA ASSINATURA: 26 de fevereiro
de  2021.  VALOR  TOTAL  DO  CONTRATO:  R$  15.000,00
(Quinze  mil  reais).  DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:  Fonte  de
Recurso Órgão 02 – Poder Executivo Unidade 05 – Secretaria de
Municipal de Educação Função 12 – Educação Subfunção 361 –
Ensino Fundamental  Projeto/atividade 2017 – Manutenção e
Funcionamento  da  Secretaria  de  Educação  Natureza  da
despesa  33.90.39  –  Outros  serviços  de  terceiros  –  Pessoa
Juridica,  Subelemento da despesa 33.90.39.65 –  Serviços de
apoio ao ensino. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas
respectivas  alterações.  ASSINATURAS:  Pela  Contratante:
Sidnei Luiz Silva Lima, Secretário Municipal de Administração.
Pela Contratada: JOAQUIM QUINTINO DIAS JÚNIOR, CPF nº
013.396.773-50. Humberto de Campos - MA, 26 de fevereiro de
2021.
 

Publicado por: FELIPE ALVES DINIZ PEREIRA
Código identificador: 29c0028271180f9670b43a09cd2a9500

EXTRATO DE CONTRATO Nº 070/2021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 070/2021. PARTES: Município
de Humberto de Campos/MA, Através da Secretaria Municipal
de Saúde - SEMUS, inscrita no CNPJ nº 11.436.956/0001-57
(CONTRATANTE)  e  A  EMPRESA  A  S  LUSTOSA  –  ME  –
LUSTOSA  (CONTRATADA) ,  inscr i ta  no  CNPJ  nº
26.142.468/0001-04, OBJETO DO CONTRATO: contratação de
empresa destinada ao fornecimento, sob demanda, de produtos
para saúde e materiais de uso hospitalar, destinados a Rede
Municipal de Saúde do Município de Humberto de Campos/MA,
decorrente Adesão à Ata de Registro de Preços N° 17/2020,
oriundo  do  PREGÃO  PRESENCIAL  N°  17/2020  -  SRP,  do
Município  de  Tuntum/MA.  DATA DA ASSINATURA:  08  de
abril de 2021. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 470.891,95
(quatrocentos e setenta mil oitocentos e noventa e um reais e
noventa  e  cinco  centavos).  DOTAÇÃO  ORÇAMENTARIA:
Fonte de Recurso Órgão 02 – Poder Executivo Unidade 12 –
Fundo Municipal de Saúde Função 10 – Saúde Subfunção 301 –
Atenção Basica Projeto/atividade 2920 – Manutenção e Fundo
Municipal de Saúde Natureza da despesa 33.90.30 – Material
de Consumo Subelemento da despesa 33.90.30.36 – Material
Hospitalar.  BASE  LEGAL:  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  suas
respectivas  alterações.  ASSINATURAS:  Pela  Contratante:
Tatiany  Gomes  Ferreira  Fernandes,  Secretário  Municipal  de
Saúde. Pela Contratada: EDUARDO SOARES LUSTOSA, CPF nº
831.350.493-53.  Humberto de Campos -  MA, 08 de abril  de
2021.

Publicado por: FELIPE ALVES DINIZ PEREIRA
Código identificador: 78174840ebf28797dee8d0863ab62d6b

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ADESÃO -
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2020 

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 
OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços N° 17/2020,
oriundo do PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2020 - SRP, do
Município de Tuntum/MA.
 
  De acordo com o procedimento administrativo de adesão à Ata
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de Registro de Preços, RATIFICO o parecer, e ADJUDICO o
objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços N° 17/2020,
oriundo do PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2020 - SRP, do
Município de Tuntum/MA, contratação de empresa destinada
ao  fornecimento,  sob  demanda,  de  produtos  para  saúde  e
materiais de uso hospitalar, destinados a Rede Municipal de
Saúde do Município de Humberto de Campos/MA, em favor da
empresa  A  S  LUSTOSA  (CNPJ  Nº  26.142.468/0001-04)  de
acordo com tabela abaixo:
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VLR
UNITÁRIO
R$

VLR
TOTAL  R$

9

AGULHA PARA ANESTESIA COM DIMENSÃO DE 27
g. Agulha odontológica, material: aço inoxidável
siliconizado, aplicação: gengival, anestesia,
dimensão: 27g longa, tipo ponta: com bisel
trifacetado, tipo conexão: conector para seringa
carpule, tipo uso: estéril, descartável, apresentação:
com protetor plástico e lacre.

UND 900 13,70 12.330,00

11

ÁLCOOL 96% - 1 LT - CX. C/ 12 UND. Álcool etílico,
aspecto físico: líquido, fórmula química: c2h6o, peso
molecular: 46,07 g,mol, grau de pureza: pureza
mínima de 96%, número de referência química: cas
64-17-5.

CX 1.450  34,15  49.517,50

20

ALGODÃO ORTOPÉDICO N° 12 CM. Algodão, tipo:
ortopédico, apresentação: em mantas, material: em
fibra de algodão crú, tamanho: 12 cm, características
adicionais: enrolado em papel apropriado, tipo
embalagem: embalagem individual.

UND 600  0,64  384,00

23
ALMOTOLIAS 500ML. Frasco - tipo almotolia,
material: teflon, tipo bico: bico curvo, cor:
transparente, capacidade: 500 ml, características
adicionais: autoclavável.

UND 1.500  3,31  4.965,00

26

AMBÚ COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO
NEONATO. Bolsa reservatorio, tipo: reutilizável, para
ambu neonatal, componentes: com reservatório de 02
suplementar,entrada de duas características
adicionais: máscara transparente, autoclavável.

UND 50  170,95  8.547,50

30
ATADURA DE CREPE 10CM X 3M. Atadura, tipo:
crepom, material: 100% algodão, dimensões: 10 cm,
esterilidade: estéril, uso único, embalagem:
embalagem individual. Unidade: Rolo 3,00 M

ROLO 11.750  0,34  3.995,00

31
ATADURA DE CREPE 15CM X 3M. Atadura, tipo:
crepom, material: 100% algodão, dimensões: 15 cm,
esterilidade: estéril, uso único, embalagem:
embalagem individual Unidade: Rolo 3,00 M

ROLO 11.750  0,46  5.405,00

37
BATERIA 9V (PARA APARELHO DE ECG). Bateria
não recarregável, tipo: alcalina, voltagem: 9 v,
aplicação: aparelho eletro-eletrônico.

UND 100  11,66  1.166,00

39
BOLSA TÉRMICA COM GEL (QUENTE/FRIO). Bolsa
térmica, material : polímero, composição: com gel
atóxico, capacidade: cerca 500 ml, características
adicionais: selada. Unidade: Unidade

UND 50  20,37  1.018,50

42

CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 78L. Caixa
plástica, material: plástico resistente, comprimento:
63 cm, largura: 45 cm, altura: 40 cm, transmitância:
transparente, características adicionais: tampa e
travas, tipo: caixa organizadora, capacidade: 78 L.

UND 75  71,67  5.375,25

44

CAIXA P/ PÉRFURO CORTANTE 7L.  Coletor material
pérfuro-cortante, material: plástico rígido, resistente,
capacidade total: 7 L, acessórios: alças rígidas e
tampa, componentes adicionais: para resíduos
quimioterápicos, tipo uso: descartável. Unidade:
Unidade

UND 600  3,34  2.004,00

63

CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL INTRAVENOSO
Nº 18. 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.

UND 3.600  0,79  2.844,00

66

CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL  INTRAVENOSO
Nº 24. Cateter aspiração traqueal, material: pvc
atóxico flexível, tipo uso: descartável, características
adicionais: ponta atraumática, orifícios distais
lateralizados, tipo embalagem: estéril, embalagem
individual, espessura: nº 24.

UND 12.000  0,77  9.240,00

72

COLETOR COM TAMPA ROSQUIÁVEL
TRANSPARENTE PARA FEZES E URINA 50ML.
Frasco coletor, tipo: universal, material: plástico
transparente, capacidade: cerca de 50 ml, tipo
tampa: tampa rosqueável, outros componentes:
conservante, tipo uso: descartável, embalagem:
embalagem individual.

UND 6.500  0,34  2.210,00

73

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 500ML.
Coletor de urina, material: pvc, tipo : sistema
fechado, capacidade: cerca de 500 ml, graduação:
graduação de 50 em 50 ml, válvula: válvula anti-
refluxo, pinça: clamp corta fluxo, componentes:
fixação perna, outros componentes: membrana
autocicatrizante, esterilidade : estéril, descartável.

UND 1.050  8,83  9.271,50

75

COMPRESSA CIRÚRGICA 45X50CM TIPO FRALDA.
Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material: 100%
algodão, dimensões: cerca de 45 x 50 cm, acessórios:
cordão identificador, esterilidade: uso único.
Unidade: Unidade

UND 19.800  0,89  17.622,00

78
DETERGENTE ENZIMÁTICO 1LT.  Detergente
enzimático, composição: a base de amilase, protease
e lipase. Unidade: Litro

LITRO 1.000  26,04  26.040,00

80

DRENO DE PENROSE DE MATERIAL BORRACHA
DIMENSÃO 6mm x 30cm. Dreno cirúrgico, modelo:
de penrose, material: borracha, dimensões: cerca de
6 mm x 30 cm, tipo uso: estéril, descartável,
embalagem: embalagem individual.

UND 250  1,66  415,00

84

DRENO DE PENROSE DE MATERIAL SILICONE
DIMENSÃO 25mm x 30cm. Dreno cirúrgico, modelo:
de penrose, material: silicone, dimensões: cerca de
25 mm x 30 cm, componente: radiopaco, tipo uso:
estéril, descartável, embalagem: embalagem
individual.

UND 250  2,12  530,00

85

DRENO DE SUCÇÃO COM CAPACIDADE DE 300ML.
Reservatório dreno, material: silicone, tipo dreno:
pressão negativa,sistema de molas,trava de sucção,
capacidade: 300 ml, características adicionais:
entrada em "y", 2 drenos simultânêos, acessórios:
válvula anti-refluxo,saída para esvaziamento, tipo
alça: anel para alça de transporte, esterilidade:
estéril.

UND 50  22,77  1.138,50

87

DRENO DE SUCÇÃO COM CAPACIDADE DE 300ML. 
Reservatório dreno, material: silicone, tipo dreno:
pressão negativa,sistema de molas,trava de sucção,
capacidade: 300 ml, características adicionais:
entrada em "y" p, 2 drenos simultânêos, acessórios:
válvula anti-refluxo,saída para esvaziamento, tipo
alça: anel para alça de transporte, esterilidade:
estéril.

UND 50  22,95  1.147,50

93

EQUIPO P/ TRANFUSÃO DE SANGUE C/ BURETA
150 ML. Equipo, tipo de equipo: de infusão, material:
pvc flexível, comprimento: mín. 150 cm, tipo câmara:
câmara flexível com filtro de ar, tipo gotejador: gota
padrão, tipo pinça: pinça reguladora de fluxo, tipo
injetor: com injetor lateral, valvulado, tipo conector:
luer rotativo com tampa e filtro, esterilidade:
estéril,descartável.

UND 300  3,76  1.128,00

95 FILME P/ RADIOLOGIA 18 X 24CM. Filme
radiológico, tipo: raio-x, dimensões: 18 x 24 cm. UND 3.000  1,15  3.450,00

96 FILME P/ RADIOLOGIA 24 X 30CM. Filme
radiológico, tipo: raio-x, dimensões: 24 x 30 cm. FLS 3.000  1,90  5.700,00

102

FIO CATGUT CROMADO DE FIO 0 E COM AGULHA
3,5CM. Fio de sutura, material: catgut cromado com
agulha, tipo fio: 0 comprimento: compr. mínimo 70
cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento
agulha: 3,5 cm, esterilidade: estéril.

UND 1.560  3,23  5.038,80

104

FIO CATGUT CROMADO DE FIO 2.0 E COM
AGULHA 3,5CM. Fio de sutura, material: catgut
cromado com agulha, tipo fio: 2-0, comprimento:
compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo
cilíndrica, comprimento agulha: 3,5 cm, esterilidade:
estéril.

UND 4.320  3,44  14.860,80

108

FIO POLIPROPILENO MONOFILAMENTO DE FIO
4-0 E COM AGULHA 2,5CM. Fio de sutura, material:
polipropileno monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: azul,
comprimento: 75 cm, características adicionais: com
agulha para uso cardiovascular, tipo agulha: 1,2
círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm,
esterilidade: estéril.

UND 3.460  1,76  6.089,60

116

FITAS REAGENTES PARA GLICOSÍMETRO 
microparticula de prata. Curativo, tipo: membrana
com microparticula de prata, material: em tiras,
revestimento: agente limpeza e umectante, dimensão:
cerca de 8 x 8 cm, permeabilidade: goma absorvente,
esterelidade: estéril.

UND 36.000  0,87  31.320,00

121

GELO REUTILIZÁVEL (GELOX) 700 ML. Gelo
reutilizável, composição: a base de polímero acrílico,
dimensões: 12 x 7 x 3 cm, características adicionais:
rígido contendo gel de alta densidade. Unidade:
Embalagem 700,00 ML

UND 50  4,19  209,50

123

GELO REUTILIZÁVEL (GELOX) 500 ML. Gelo
reutilizável, composição: a base de polímero acrílico,
dimensões: 12 x 1 x 8 cm, características adicionais:
rígido contendo gel de alta densidade. Unidade:
Embalagem 500,00 ML.

UND 50  5,27  263,50

127

KIT OBSTÉTRICO CATGUT CROMADO 2.0 C/
AGULHA. Fio de sutura, material: catgut cromado
com agulha, tipo fio: 2-0, comprimento: comprimento
mínimo 70 cm, características adicionais: com 3 fios
e 3 agulhas, tipo agulha: 2 agulhas 1,2 círculo
cilíndricas com 4 e 5cm, forma agulha: 1 agulha 3,8
círculo cortante 3cm, tipo embalagem: kit obstétrico,
descartável, esterilidade: estéril.

UND 720  11,19  8.056,80

132

KIT PAPANICOLAU TAM M. Conjunto para
papanicolau, tipo: uma composição básica: uma
espéculo vaginal médio, uma espátula de ayres,
outros componentes: uma escova cervical, uma pinça
cheron, embalagem: estéril, embalagem individual.

UND 3.000  2,86  8.580,00

138
LÂMPADA HALÓGENA DICRÓICA - Lâmpada
halógena, tensão nominal: 12 v, potência nominal: 50
w, características adicionais: com transformador,
abertura facho: 38 gra, tipo: dicróica.

UND 35  74,35  2.602,25

141

LANTERNA P/ EXAME CLÍNICO.  Lâmpada
oftalmoscópio, tensão: 2,2 v, aplicação: lanterna
exame oftalmológico, características adicionais: base
metálica rosqueada, unipolar, corrente nominal: 0,25
a.

UND 25  31,29  782,25

142

LUVA CIRÚRGICA (ESTÉRIL) Nº. 7,0 - PAR. Luva
cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 7,
esterilidade: estéril, características adicionais: sem
pó, punho longo com bainha, apresentação:
hipoalergênica,alta resistência e sensibilidade, tipo
uso: descartável, formato: anatômico, aplicação:
antiderrapante, embalagem: dupla embalagem,
abertura asséptica. Unidade: Par

PAR 3.300  1,14  3.762,00

146

LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL - COM
100 UNIDADES - GRANDE. Luva para procedimento
não cirúrgico, material: vinil, tamanho: grande,
características adicionais: sem pó, descartável,
esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, tipo:
ambidestra, modelo: formato anatômico, finalidade:
resistente à tração. Unidade: Caixa 100 und.

CAIXA 2.100  19,85  41.685,00

149
MALHA TUBULAR 10CM X 15M. Malha tubular
ortopédica, material: algodão, dimensões: 10 cm,
esterilidade: estéril, uso único, embalagem:
embalagem individual. Unidade: Rolo 15,00 M

ROLO 100  8,42  842,00

154

MANTA TÉRMICA ALUMIZADA RESGATE -
DIMENSÃO: 2,10 X1,40M. Manta térmica, material:
aluminizada, tipo: isolante térmico, modelo: cobertor,
dimensões: cerca de 2,10 cm de comprimento por
1,40 cm, esterilidade: uso único.
 

UND 500  7,67  3.835,00

155

MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO DE
ALTA CONCENTRAÇÃO TAMANHO ADULTO.
Material gasoterapia, modelo: macronebulizador,
saída: p, oxigênio, tipo máscara: máscara em silicone,
com ajuste, tamanho: adulto, tipo frasco: frasco
acrílico graduado, com tampa, volume: cerca de 500
ml, tipo extensão: traqueia corrugada em silicone
com conectores, comprimento extensão: cerca de 1,5
m, característica adicional: conector metal rosca,
esterilidade: esterilizável.

UND 50  15,26  763,00

161

MONONYLON 0 C/AGULHA 2,5 CM. Fio de sutura,
material: nylon monofilamento, tipo fio: 0, cor: preta,
comprimento: cerca de 45 cm, características
adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo
cortante, comprimento agulha: cerca 2,5 cm,
esterilidade: descartável, estéril.

UND 840  1,28  1.075,20

162

MONONYLON 2-0 C/ AGULHA 3,0 CM. Fio de sutura,
material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor:
preta, comprimento: 70 cm, características
adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo
cortante, comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade:
estéril.

UND 1.130  1,28  1.446,40
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168

PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO C/500M
TAM: 50X50CM. Embalagem para esterilização,
material: papel crepado, composição: 3ª geração,
gramatura , espessura: cerca de 78 g,m2,
apresentação: folha, tamanho: cerca de 50 x 50 cm,
tipo uso: uso único.

UND 100  193,82  19.382,00

172

REGULADOR P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO. 
Regulador pressão, tipo equipamento: manômetro,
pressão máxima saída: 0 a 10 kgf,cm², material
corpo: metal cromado, características adicionais: com
botão de controle, aplicação: oxigênio medicinal.

UND 20  246,11  4.922,20

176

SCALP Nº. 21. Cateter periférico, aplicação: venoso,
modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço
inox, diametro: 21 gau, componente adicional: com,
asa de fixação, tubo extensor, conector: conector
padrão com tampa, tipo uso: estéril, descartável,
embalagem individual.

UND 99.600  0,22  21.912,00

178

SCALP Nº. 25. 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
com, tampa, componente 1: com, adaptador coleta à
vácuo, componente 2: com, sistema segurança
segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável,
embalagem individual.

UND 129.600  0,22  28.512,00

183

SERINGA 1ML S/ AGULHA. Seringa, material:
policarbonato, capacidade: 1 ml, tipo bico: bico
central luer lock, adicional: graduada (escala ml),
numerada, esterilidade: estéril, descartável,
apresentação: embalagem individual.

UND 40.000  0,17  6.800,00

186

SERINGA 3ML S/ AGULHA. Seringa, material:
polipropileno, capacidade: 3 ml, tipo bico: bico
central luer lock ou slip, adicional: graduada,
numerada, modelo: para coleta de sangue,
componente: com tampa de vedação de borracha,
princípio ativo: com cálcio e heparina de lítio,
esterilidade: estéril, descartável, apresentação:
embalagem individual.

UND 43.000  0,16  6.880,00

188

SERINGA 5ML S/ AGULHA. Seringa, material:
polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico
central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de
borracha, adicional: graduada, numerada, princípio
ativo: com solução salina, esterilidade: estéril,
descartável, apresentação: embalagem individual.

UND 210.000  0,18  37.800,00

200

SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº. 12. Sonda trato
urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre:
12 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão,
volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta
distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios
laterais, esterilidade: estéril, descartável,
embalagem: embalagem individual.

UND 1.300  1,94  2.522,00

201

SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº. 14. Sonda trato
urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre:
14 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão,
volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta
distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios
laterais, esterilidade: estéril, descartável,
embalagem: embalagem individual.

UND 1.300  1,95  2.535,00

203

SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº. 18. Sonda trato
urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre:
18 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão,
volume: com, balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta
distal cilíndrica fechada, componentes: com, orifícios
laterais, esterilidade: estéril, descartável,
embalagem: embalagem individual.

UND 2.500  2,65  6.625,00

204

SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº. 20. Sonda trato
urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre:
20 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão,
volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta
distal cilíndrica fechada, componentes: com, orifícios
laterais, esterilidade: estéril, descartável,
embalagem: embalagem individual.

UND 820  3,73  3.058,60

205

SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº. 22. Sonda trato
urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre:
22 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão,
volume: com balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta
distal cilíndrica fechada, componentes: com orifícios
laterais, esterilidade: estéril, descartável,
embalagem: embalagem individual.

UND 820  3,86  3.165,20

208

SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº. 14. Sonda trato
digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo:
levine, material: pvc, calibre: nº 14, tamanho: curta,
comprimento: cerca 50 cm, conector: conector
padrão com tampa, componentes: ponta distal
fechada, com orifícios laterais, esterilidade: estéril,
descartável, embalagem: embalagem individual.

UND 1.100  0,73  803,00

225

SONDA URETRAL Nº. 08. Sonda trato urinário,
modelo: uretral, material: silicone, calibre: 8 french,
conector: conector padrão, comprimento: cerca 40
cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica com orifício,
esterilidade: estéril, descartável, embalagem:
embalagem individual.

UND 1.700  0,68  1.156,00

226

SONDA URETRAL Nº. 10. Sonda trato urinário,
modelo: uretral, material: silicone, calibre: 10 french,
conector: conector padrão, comprimento: cerca 40
cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica com orifício,
esterilidade: estéril, descartável, embalagem:
embalagem individual.

UND 1.700  0,71  1.207,00

228

SONDA URETRAL Nº. 14. Sonda trato urinário,
modelo: uretral, material: silicone, calibre: 14 french,
conector: conector padrão, comprimento: cerca 40
cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica com orifício,
esterilidade: estéril, descartável, embalagem:
embalagem individual.

UND 1.250  0,75  937,50

229

TELA CIRÚRGICA TAM. 30X30cm. Tela cirúrgica,
modelo: implantável, material: polipropileno +
celulose + polidioxanona, aplicação: parcialmente
absorvível, dimensões: cerca de 30 x 30 cm,
esterilidade: estéril, tipo uso: uso único.

UND 100  145,53  14.553,00

231

TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMO/MÍNIMO.
Termômetro, tipo: digital, faixa medição temperatura:
- 50°c a 300 °c, aplicação: alimentos, material:
plástico e aço inox, características adicionais: tipo
espeto digital, com leitor lcd a prova d'agua,
precisão: 1 °c.

UND 35  11,80  413,00

233
TUBO DE LATEX PARA GARROTE 5mm. Tubo
hospitalar, material: borracha de látex natural,
referência: nº 202, diâmetro interno: cerca de 5,0
mm, esterilidade: autoclavável.

M 70  15,03  1.052,10

VALOR TOTAL GLOBAL 470.891,95
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