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GESTÃO CENTRALIZADA DAS COMPRAS NAS ATIVIDADES DA 
MEDICINA VETERINÁRIA MILITAR 

 
Felipe Borges Soares1 

RESUMO 
 

É recorrente o emprego de médicos veterinários militares em processos licitatórios devido aos 

efetivos limitados das Seções de Aquisição, Licitações e Contratos das OM. Ainda assim, por vezes o 

processo não é concluído e compras são realizadas por meio de adesões a atas de pregão ou 

dispensas de licitação, o que resulta em compras que não atendem integralmente às necessidades da 

atividade ou em incapacidade de empenho do crédito disponibilizado. Observa-se também que muitas 

vezes o perfil de materiais a serem adquiridos, de acordo com a área de atuação dentro da medicina 

veterinária, é basicamente o mesmo. Assim, o presente estudo visa analisar a problemática, estudar 

propostas ao atual modelo administrativo instituído de compras públicas para as atividades de medicina 

veterinária militar e propor alternativas viáveis que resultem em maior eficiência das compras e melhor 

aproveitamento dos recursos humanos especializados do Exército Brasileiro. Este estudo caracteriza-

se por ser uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza aplicada, do tipo descritiva, com estudo 

bibliográfico, documental e com survey aplicada aos médicos veterinários do Exército Brasileiro a nível 

nacional, por meio eletrônico, respondida de forma voluntária. Um total de 24 médicos veterinários 

militares responderam ao questionário, sendo obtidos resultados que demonstram oportunidades de 

melhoria na possibilidade de empenho dos créditos disponibilizados, adequação dos materiais e 

serviços adquiridos às necessidades da OM, qualidade dos produtos e serviços adquiridos e valor pago 

pelos produtos e serviços adquiridos em relação aos praticados no mercado. Uma alternativa para 

aperfeiçoar o processo é a realização de licitações de forma centralizada e empenho e recebimento 

descentralizado, na OM. A realização de uma gestão de compras centralizada, a nível RM, entre RM 

contíguas e até mesmo a nível nacional apresenta grande potencial para garantir maior eficiência e 

efetividade das compras e melhor aproveitamento dos recursos humanos especializados do Exército 

Brasileiro. 

 
Palavras-chave: Medicina veterinária. Licitação. Exército Brasileiro. Centralização de compras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Capitão QCO Veterinária da turma de 2011. Mestre em Saúde Animal pela Universidade de 
Brasília em 2015. Especialista em Aplicações Complementares às Ciências Militares pela EsFCEx em 
2011. 



ABSTRACT 
 
 The use of military veterinarians in bidding processes is recurrent due to the limited staffing of 

the Military Organizations’ Procurement, Bidding and Contracts Sections. Still, sometimes the process 

is not completed, and purchases are made through adhesion to trading minutes or waivers of bidding, 

which results in purchases that do not fully meet the needs of the activity or in inability to commit the 

available credit. It is also observed that often the profile of materials to be purchased, according to the 

veterinary medicine area, is basically the same. Thus, the present study aims to analyze the problem, 

to study proposals to the current instituted administrative model of public purchases for the activities of 

military veterinary medicine and to propose viable alternatives that result in greater purchase efficiency 

and better use of specialized human resources of the Brazilian Army. This study is characterized by 

being a research of qualitative approach, applied in nature, with a descriptive type, bibliographic study, 

documentary and survey applied to veterinarians of the Brazilian Army at national level, electronically, 

answered voluntarily. A total of 24 military veterinarians answered the questionnaire, with results that 

showed opportunities of improvement in the possibility of commitment of credits made available, 

adequacy of materials and services purchased to meet Military Organizations’ needs, quality of products 

and services purchased, and amount paid for products and services purchased in relation to market 

prices. One alternative to refine the process is to conduct bids in a centralized manner and a 

decentralized commitment and receipt in Military Organizations. Centralized purchasing management 

at Military Regions level, among contiguous Military Regions and even at a national level has great 

potential to ensure greater efficiency and effectiveness of procurement and better use of the specialized 

human resources of the Brazilian Army. 

 

Keywords: Veterinary medicine. Bidding. Brazilian Army. Purchase centralization. 
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GESTÃO CENTRALIZADA DAS COMPRAS NAS ATIVIDADES DA 

MEDICINA VETERINÁRIA MILITAR 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o Estado brasileiro tem baseado seus processos de 

compras públicas nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. A 

carta magna brasileira também prevê que os processos de compra e alienações serão 

realizados mediante licitação pública que garanta igualdade de condições a todos os 

concorrentes (BRASIL, 1988). 

A fim de atender a esta demanda, promulgou-se a Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 (BRASIL, 1993), que instituiu as normas que regem as licitações e contratos 

da Administração Pública, incluindo assim o Exército Brasileiro. 

Desde então, o Exército Brasileiro vem aprimorando o planejamento e 

execução de compras públicas, a capacitação de recursos humanos para atuar na 

atividade e a incorporação de uma cultura institucional relativa ao tema. Porém, ainda 

há muito trabalho a ser feito e nas atividades da medicina veterinária militar no Exército 

Brasileiro a situação não é diferente. 

É recorrente o emprego de médicos veterinários militares em processos 

licitatórios nas fases de levantamento dos materiais a serem adquiridos, descrição dos 

itens, pesquisa de preços, confecção de termos de referência e assessoramento 

técnico durante o pregão eletrônico devido aos efetivos limitados das Seções de 

Aquisição, Licitações e Contratos das OM. Ainda assim, por vezes este processo 

complexo não é concluído e compras são realizadas por meio de adesões a atas de 

pregão ou dispensas de licitação, o que frequentemente resulta em compras que não 

atendem integralmente às necessidades da atividade veterinária, quando não em total 

incapacidade de empenho do crédito disponibilizado. Além disso, muitas vezes o perfil 

de materiais a serem adquiridos por estes profissionais, de acordo com a área de 

atuação dentro da medicina veterinária, é basicamente o mesmo. 

Assim, o presente estudo visa analisar a problemática, estudar alternativas ao 

atual modelo administrativo instituído de compras públicas para as atividades de 

medicina veterinária militar e propor alternativas viáveis que resultem em maior 
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eficiência das compras e melhor aproveitamento dos recursos humanos 

especializados do Exército Brasileiro. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A administração pública 

 

Desde as últimas décadas, adequar-se à realidade vislumbrada pelos 

constituintes de 1988 é uma necessidade do Estado brasileiro. De acordo com a 

Constituição Federal, em seu art. 37: 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]. 

 

Conceitualmente, a definição de eficiência é clara: 

No âmbito da ciência da Administração, a eficiência diz respeito à maneira de 

utilização dos recursos, ou ainda significa fazer as coisas de forma correta, 

solucionar problemas, cumprir com seu dever, diminuir custos. Portanto, a 

eficiência está relacionada ao fazer corretamente as coisas, otimizando os 

recursos disponíveis. (GARCIA, 2008, p. 17). 

 

Além do previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988, o inciso 

XXI do referido artigo prevê que: 

ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 

as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 

do cumprimento das obrigações. 

 

 Em 21 de junho de 1993, promulgou-se a Lei nº 8.666 que instituiu as normas 

que regem as licitações e contratos da Administração Pública a fim de atender a esta 

demanda constitucional (BRASIL, 1993). Como instituição nacional permanente e 

regular (BRASIL, 1988), o Exército Brasileiro também deve seguir estes preceitos, 

adequando seus processos à legislação vigente. 
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Segundo Motta (2010), a abordagem do tema da aplicação dos recursos 

públicos se pode dar em múltiplas dimensões, variando das mais estratégicas, 

focadas na qualidade das políticas públicas, até as mais operacionais, tratando da 

forma como se promove a aquisição de produtos e serviços. Além destes, um outro 

tema de grande destaque é o da questão ética. O combate à corrupção tem 

concentrado boa parte dos esforços de governos, organizações não governamentais 

e organismos internacionais. O autor também ressalta que no caso brasileiro, que 

segue a tendência internacional, tem havido certa predominância do debate em torno 

de questões estratégicas e éticas, restando pouco espaço para discussões sobre 

possíveis aperfeiçoamentos operacionais nas compras públicas. São raras as 

reflexões intelectualmente mais profundas sobre racionalização de processos, melhor 

aproveitamento de mão-de-obra, redução de custos ou aumento da eficiência nas 

aquisições.   

Apesar da importância da temática de combate à corrupção, não se deve 

esquecer do desperdício de recursos públicos de caráter passivo.  O desperdício ativo 

pode ser caracterizado como algo cuja presença beneficia direta ou indiretamente o 

decisor público, como no caso de pagamento de sobre-preço em troca de propina. Já 

o desperdício passivo se caracteriza como algo cuja presença não beneficia o decisor 

público. Pode ocorrer quando o gestor simplesmente não possuir as habilidades 

necessárias para redução dos custos ou quando não possui incentivos para reduzi-

los uma vez que possa fazê-lo (BANDIERA et al., 2009). 

No caso do governo italiano, por exemplo, constatou-se que 83% do 

desperdício de recursos governamentais, no período de 2000 a 2005, foi de caráter 

passivo (BANDIERA et al., 2009). Evidentemente, tal resultado não implica no 

abandono de medidas de combate à corrupção, mas no reconhecimento da relevância 

do desperdício passivo, ou seja, da ineficiência das compras e da necessidade de 

estudos que abordem as questões operacionais. 

Em relação ao caráter técnico das compras públicas brasileiras, inicialmente as 

modalidades de aquisição previstas na legislação necessitavam de expectativa de 

crédito para que o certame licitatório se iniciasse. Em 4 de maio de 2000, promulgou-

se a Medida Provisória nº 2.026 (BRASIL, 2000) que criou a modalidade pregão para 

aquisição de bens e serviços comuns, posteriormente convertida na Lei Federal nº 

10.520 (BRASIL, 2002). Já em 23 de agosto de 2002, o Decreto n° 4.342 (BRASIL, 

2002) explicitou no inciso I de seu art. 1º a utilização do Sistema de Registro de Preços 
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(SRP) para contratações futuras e no art. 3° permitiu a utilização do SRP para compras 

na modalidade pregão. Anteriormente, o SRP só poderia ser utilizado por meio da 

concorrência. Em 2013, o referido documento foi revogado pela promulgação do 

Decreto nº 7.892 (BRASIL, 2013). Assim, criou-se o arcabouço legal para um enorme 

avanço nas contratações públicas ao permitir que a licitação pudesse ser realizada 

com antecedência, sem a necessidade de expectativa de crédito para a modalidade 

pregão, possibilitando assim o empenho imediato após o recebimento da nota de 

crédito (CEIA; REIS, 2018). 

 

2.2 A administração pública e o Exército Brasileiro 

 

Na era moderna, o Estado brasileiro precisa adequar sua estrutura 

organizacional e administrativa à nova dinâmica da sociedade, focando sua atuação 

não apenas nos aspectos meramente legais, mas também na governança, integração 

sistêmica e qualidade do gasto público. Segundo Teixeira et al. (2014), atualmente a 

ênfase da Administração Pública é colocada no processo de compras em si, quando 

na verdade deveria incorporar uma visão mais ampla e integrada da logística e gestão 

de suprimentos, deixando assim um grande espaço para mudanças e melhorias. 

Ainda segundo os autores, a escassez de estudos referentes ao assunto na área 

pública mostra uma gigantesca lacuna na forma como o tema é tratado entre os 

setores público e privado, mas, ao mesmo tempo, revela o potencial a ser explorado 

pelos gestores públicos. 

 É preciso abandonar a velha ideia de que cada aquisição é um processo único 

(FERNANDES, 2002 apud TRIDAPALLI et al., 2011). Além disso, os esforços para 

modernização da gestão pública devem transpor as mudanças nos sistemas de 

compras, o que é apenas parte do processo. A melhoria da qualidade nos gastos 

governamentais passa, necessariamente, pela modernização da gestão da cadeia de 

suprimentos. Uma visão logística com enfoque na gestão de estoques, engenharia de 

padronização e especificação de bens e serviços, gestão de contratos e gestão de 

fornecedores se faz necessária (TRIDAPALLI et al., 2011). O Governo deve assumir 

o papel de desenvolvedor da sua cadeia de suprimentos (TEIXEIRA et al., 2014). 

 O tema abordado também se mostra atual ao apresentar consonância com as 

intenções do novo Comandante do Exército Brasileiro, expressas na Diretriz do 

Comandante do Exército de 2019 (BRASIL, 2019), que pretende reduzir em 10% o 
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efetivo da Força no período de 10 anos, bem como com a Diretriz de Racionalização 

Administrativa do Exército Brasileiro (BRASIL, 2014), cujo objetivo é implantar a 

cultura de inovação em todos os sistemas integrantes do Sistema Exército, a partir da 

Alta Administração, contribuindo para melhorar a gestão do bem público em toda a 

Instituição. Dessa forma, é evidente que a atual estrutura de gestão orçamentária e 

financeira no Exército Brasileiro também deve se atualizar a fim de se adequar a essa 

nova demanda da sociedade. 

 

2.3 Modelos de unificação de aquisições já utilizados pelo Exército Brasileiro 

 

 Mattos e Scanfone (2018) realizaram estudo no Exército Brasileiro acerca do 

tema e enfatizaram os possíveis benefícios econômicos e organizacionais decorrentes 

da otimização de processos e unificação de atividades relacionadas à gestão de 

pessoal e material. Os autores evidenciaram que, além disso, há uma significativa 

redução no tempo de processamento de informações e os ganhos em eficiência e 

transparência que podem ser obtidos com iniciativas como esta. 

 A partir de 2011, foi conduzido na guarnição de Santa Maria um projeto piloto 

intitulado Programa de Racionalização Administrativa de Santa Maria (PRORASAM) 

por determinação do Estado-Maior do Exército (EME). Tal programa objetivou a 

melhora da gestão administrativa da guarnição após a identificação de um elevado 

número de militares fora das atividades-fim das OM, por estarem voltados ao 

cumprimento das atividades administrativas. O novo processo de aquisições, 

licitações e contratos foi modelado para operar com uma Seção de Aquisições, 

Licitações e Contratos da Gu (SALC Gu), diretamente subordinada ao Comando da 

3ª Divisão de Exército (DE), para executar de maneira centralizada as atividades que 

eram realizadas por 11 Organizações Militares (OM) que possuíam autonomia 

administrativa na guarnição de Santa Maria. Além disso, a SALC Gu ficaria com mais 

de 90% das ações referentes aos processos e seria chefiada por oficial superior, que 

também seria o Ordenador de Despesas (OD) de Guarnição ou Agente Pagador 

especificamente responsável por acompanhar e controlar as atividades de aquisições, 

licitações e contratos, desonerando o OD das OM de tais atribuições. A finalidade da 

aplicação dos recursos financeiros de cada OM continuaria como encargo do 

respectivo Cmt/Ch/Dir. As principais vantagens decorrentes da implantação desse 

novo processo seriam alcançar menores preços na obtenção de bens e serviços 
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diante do maior poder de negociação da Administração junto ao mercado, agilizar os 

processos de aquisições de bens e serviços, reduzir o pessoal trabalhando no 

processo, liberando militares para serem empregados nas atividades-fim de suas OM, 

reduzir custos operacionais (economia processual), eliminar esforços duplicados entre 

os agentes da administração de unidades gestoras (UG) distintas, padronizar 

documentação e procedimentos, permitir maior especialização aos operadores das 

SALC e possibilitar um planejamento anual das aquisições, licitações e contratos no 

âmbito da Gu (CEIA; REIS, 2018). 

 O ano de 2014 foi utilizado para experimento da proposta e parte das licitações 

foi realizada de forma centralizada. A definição da lista padrão se mostrou como uma 

dificuldade, pois ocorreram atrasos por parte das unidades e as quantidades incluídas 

ficavam acima da real capacidade de aquisição das OM. O fato de se tratar da 

modalidade pregão para a maioria dos certames, teoricamente, não traria problemas, 

porém, as quantidades somadas de diversas unidades acarretavam uma falsa 

expectativa nos fornecedores que reduziam os valores e no ato da entrega do material 

não tinham condições de entregar pequenos pedidos para apenas uma ou duas 

unidades. Esse fato acarretou a necessidade de abertura de processos 

administrativos, gerando uma nova necessidade de pessoal envolvido na solução dos 

respectivos processos (CEIA; REIS, 2018). 

 Além disso, a hipótese de perda de autonomia administrativa se mostrava, 

praticamente, inviável devido à grande concentração de recursos em apenas uma UG. 

Nas diversas reuniões de trabalho, os Comandantes de OM se mantiveram contra a 

perda de autonomia administrativa. Outro aspecto importante é o fato de que a carga 

de serviço concentrada demandaria aumento dos efetivos do comando da 3ª DE, 

aumento das instalações e impossibilidade de resolver problemas pontuais de alguma 

UG (CEIA; REIS, 2018). 

 Após avaliação dos prós e contras, decidiu-se que a 3ª DE – SALC/Gu, através 

do OD, coordenaria a realização das licitações, por meio de pregão eletrônico, na área 

da Gu de Santa Maria, fossem elas para registro de preços ou tradicionais. As 

aquisições, no entanto, continuariam sob responsabilidade dos respectivos 

Ordenadores de Despesas de cada OM. O pregão eletrônico facilitaria a utilização das 

licitações por diversas unidades, tendo em vista que o procedimento já previa que 

existissem unidades participantes e que elas fossem responsáveis pela utilização 

individualizada dos resultados de acordo com o que solicitaram no edital. Dessa 
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forma, a SALC ficaria encarregada de executar o processo licitatório e a partir da 

adjudicação e homologação as diversas unidades teriam autonomia para dar 

prosseguimento às aquisições e contratos. A SALC/Gu elaboraria listas-padrão de 

materiais/serviços a serem adquiridos ou contratados no ano vigente, com base no 

estudo das contratações efetivadas nos anos anteriores e encaminharia, para fins de 

divulgação, para todas as OM participantes. As OM poderiam sugerir a inclusão de 

itens nessa lista. A partir de então, proceder-se-ia uma licitação para registro de preço 

em que todas OM que se interessassem por um determinado item entrariam como 

participantes. Terminada a licitação, os demais procedimentos (empenho/contrato e 

pagamento) seriam realizados pela OM (CEIA; REIS, 2018). 

  

2.4 Modelo de aquisições nas atividades da medicina veterinária militar 

 

 Atualmente, a grande maioria das OM do Exército Brasileiro que realizam as 

atividades da medicina veterinária militar possuem autonomia administrativa. Assim, 

recebem recursos diretamente dos órgãos descentralizadores, são responsáveis por 

licitar os materiais necessários, realizar empenhos, receber os materiais e serviços, 

liquidar as notas fiscais e emitir as ordens bancárias para pagamento. Por se tratar de 

uma primeira abordagem, o estudo foi focado nas três principais atividades exercidas 

por médicos veterinários no Exército Brasileiro, a atuação com cães, equinos e 

alimentos. Os zoológicos militares, bem como laboratórios específicos, não foram 

incluídos uma vez que, como não estão presentes em um número considerável de 

OM, necessitam de análise mais detalhada em relação às vantagens advindas da 

centralização de aquisições. De acordo com a Portaria nº 047-EME, de 26 de março 

de 2018, o Exército Brasileiro conta com 59 seções de cães de guerra, 51 seções de 

veterinária que atuam com equinos em regimentos de cavalaria, escolas e colégios 

militares e 18 LIAB distribuídos da seguinte forma: 
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Tabela 1 – Distribuição de seções de cães de guerra, seções de veterinária em 

regimentos de cavalaria e LIAB nas regiões militares do EB. 

RM/Área de 

atuação 
SCG SVRC LIAB 

1ª 14 7 2 

2ª 3 1 1 

3ª 8 23 3 

4ª 3 3 1 

5ª 3 3 1 

6ª 2 0 1 

7ª 3 2 1 

8ª 4 0 1 

9ª 5 9 1 

10ª 1 0 1 

11ª 5 3 1 

12ª 6 0 4 

TOTAL 57 51 18 

Fonte: BRASIL (2018a), BRASIL (2018b). 

 

 Iniciativas que buscam otimizar processos por meio de centralização de 

aquisições ou cooperação entre OM são pontuais, isoladas e por vezes encontram 

resistência. Uma abordagem institucional ao tema colaborará para a concretização 

destas ações na busca pela melhoria dos processos de aquisição de materiais 

relacionados a esta missão específica. 

 

2.5 Possibilidades futuras - modelo de aquisição utilizado pelo governo dos 

Estados Unidos da América 

 

 No caso do governo norte americano, é interessante como as compras públicas 

se valem, em diferentes momentos, de conceitos, ideias e ferramentas originalmente 

desenvolvidas e aplicadas pelo setor privado e com enfoque na gestão de cadeia de 

suprimentos. Houve uma transferência de seu eixo central de uma dinâmica 

tradicionalmente orientada aos processos (onde o cumprimento dos ritos era quase 
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um fim em si mesmo), para uma dinâmica orientada aos resultados sem prejuízo da 

lisura, da transparência ou do cuidado com os recursos públicos (MOTTA, 2010). 

 Além das compras realizadas internamente por cada agência governamental, 

existe a possibilidade de auxílio para execução dos processos por meio de uma 

agência que pode promover de forma centralizada a compra de bens comuns e de 

uso geral a todas as agências, a General Services Administration (GSA). Assim, 

amplia-se a escala de aquisição e o poder de compra, buscando a consequente 

redução dos preços finais dos produtos e dos custos de transação (MOTTA, 2010). 

 Deve-se atentar a um ponto central da política de compras dos Estados Unidos 

da América, a competição. Seja na competição pública interna, entre as agências e a 

GSA, seja na competição entre os órgãos públicos e instituições privadas, que 

passaram a atuar essencialmente por meio da terceirização de serviços ao governo. 

Acredita-se que a competição gera o aperfeiçoamento operacional das instituições 

governamentais, a redução de custos e a melhoria de qualidade dos serviços 

(MOTTA, 2010). 

 Merece atenção também o fato de que esta mudança na política de compras 

se originou no Department of Defense. Por contar com um corpo técnico muito 

qualificado e integrado, foram implementadas iniciativas que, aliadas a sua estrutura 

de pesquisa e desenvolvimento, treinamento, dimensão e à complexidade de suas 

aquisições, geraram um grau de sofisticação de técnicas e produtos que permitiram 

uma adaptação mais rápida às novas ideias que foram introduzidas e que 

posteriormente foram transmitidas às agências civis (MOTTA, 2010). 

 Além disso, apesar do medo dos agentes públicos de favoritismos e corrupção, 

buscou-se enxergar os fornecedores não como inimigos, mas como parceiros. As 

compras também passaram a se basear em racionalização (que pode ser entendida 

como simplificação), a obedecer ao critério de “melhor valor” (em oposição ao menor 

preço), utilização de itens comerciais e estabelecimento de parcerias entre governo e 

indústria (MOTTA, 2010). 

 

3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, de natureza aplicada, do tipo descritiva. Trata-se de estudo bibliográfico, 

documental e com survey. 
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Para sua consecução, teve por método a leitura exploratória e seletiva do 

material de pesquisa obtido através da pesquisa bibliográfica à legislação brasileira 

vigente, literatura jurídica brasileira, documentos do Exército Brasileiro relativos a 

processos de licitação e aquisição, monografias do Sistema de Monografias e Teses 

do Exército Brasileiro, estudos da estrutura administrativa do Exército Brasileiro e 

trabalhos científicos das bases de dados do “Scholar Google”, “Scielo” e “Scopus”. A 

fim de otimizar a busca, foram utilizados os seguintes termos descritores: “licitação”, 

“compras and Administração Pública”, “centralização de compras and unificação”. 

Foram incluídos estudos publicados em português, inglês e espanhol; estudos 

publicados pós promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 e estudos atinentes a compras realizadas pela Administração Pública brasileira. 

Excluíram-se estudos que não eram relacionados à busca por eficiência na 

Administração Pública por meio de concentração de demandas em processos de 

licitação. Posteriormente, realizou-se sua revisão integrativa, contribuindo para o 

processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos de forma a 

consubstanciar um corpo de literatura atualizado e compreensível.  

Além disso, para a pesquisa com survey, durante os meses de agosto e 

setembro de 2019, aplicou-se o questionário aos médicos veterinários do Exército 

Brasileiro (Apêndice A) a nível nacional, por meio eletrônico (Google formulários), para 

que fosse respondido de forma voluntária. Composto por perguntas abertas e 

fechadas, foram obtidas respostas amparadas por dados quantitativos e qualitativos 

que expressaram a influência das experiências destes profissionais e comprovaram a 

ocorrência das dificuldades por eles enfrentadas. O preenchimento da parcela 

quantitativa auxiliou no diagnóstico situacional, enquanto a contribuição qualitativa 

auxiliou na elaboração de propostas para solução do problema, subsidiando a 

elaboração de relações padronizadas para aquisições com informações provenientes 

de indivíduos diretamente relacionados à questão. 

Como amostra utilizada para a execução da pesquisa desenvolvida, foram 

considerados meios materiais e pessoas. A amostra material refere-se aos manuais, 

documentos e literaturas empregados na revisão de literatura. No caso das pessoas, 

a amostra já delimitada foi não-probabilística de conveniência constituída pelos oficiais 

médicos veterinários do Exército Brasileiro, público cujo trabalho diário tem correlação 

direta com o tema e que podem ser impactados diretamente pelos resultados do 

presente estudo. Dentre estes, voluntários responderam ao instrumento de forma 
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individual, sem interferência do entrevistador e tendo ciência do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). 

Os dados obtidos com a pesquisa bibliográfica e documental foram analisados, 

possibilitando conclusões coerentes. Já os provenientes da pesquisa com survey, que 

visam a reunião de dados advindos de rotinas profissionais, foram tabulados e 

analisados de forma descritiva com o auxílio do software Microsoft Office Excel 365. 

Assim, representaram o retrato das experiências da amostra através de gráficos e 

tabelas, de forma a facilitar a compreensão de como tais dados foram utilizados no 

embasamento do diagnóstico realizado e na obtenção dos resultados apresentados. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Um total de 24 médicos veterinários militares responderam ao questionário 

eletrônico aplicado por meio da plataforma “Google formulários”, cujo link foi enviado 

via “WhatsApp”. Os militares forneceram os seguintes dados (gráficos 1 a 9): 

Gráfico 1 – Área de atuação na medicina veterinária militar no Exército Brasileiro dos 

indivíduos da amostra. 

 

Fonte: elaborado pelo autor com respostas do questionário do estudo. 
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Gráfico 2 – Resposta à pergunta se o indivíduo da amostra já atuou em alguma etapa 

do processo de aquisição de materiais em sua OM. 

 

Fonte: elaborado pelo autor com respostas do questionário do estudo. 
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Gráfico 3 – Etapas em que os indivíduos da amostra atuaram no processo de 

aquisição de materiais. 

 

Fonte: elaborado pelo autor com respostas do questionário do estudo. 
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Gráfico 4 – Horas de trabalho mensais que os indivíduos da amostra dedicam a 

atividades relacionadas aos processos de aquisição (de um total de 160 horas). 

 

Fonte: elaborado pelo autor com respostas do questionário do estudo. 

 

Gráfico 5 – Como os indivíduos da amostra classificam as aquisições que realizam 

em termos de possibilidade de empenho dos créditos disponibilizados. 

 

Fonte: elaborado pelo autor com respostas do questionário do estudo. 
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Gráfico 6 – Como os indivíduos da amostra classificam as aquisições que realizam 

em termos de adequação dos materiais e serviços adquiridos às necessidades da OM. 

 

Fonte: elaborado pelo autor com respostas do questionário do estudo. 

 

Gráfico 7 – Como os indivíduos da amostra classificam as aquisições que realizam 

em termos de qualidade dos produtos e serviços adquiridos. 

 

Fonte: elaborado pelo autor com respostas do questionário do estudo. 
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Gráfico 8 – Como os indivíduos da amostra classificam as aquisições que realizam 

em termos de valor pago pelos produtos e serviços adquiridos em relação aos 

praticados no mercado. 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor com respostas do questionário do estudo. 

 

Gráfico 9 – Resposta à pergunta se o indivíduo da amostra já vivenciou situação em 

que a atividade foi impactada por falta de material. 

 

Fonte: elaborado pelo autor com respostas do questionário do estudo. 

 

 



17 

 

 Com base em informações fornecidas pelos militares, elaborou-se listas padrão 

para realização de licitações para as Seções de Cães de Guerra, Seções Veterinárias 

de Regimentos de Cavalaria e Laboratórios de Inspeção de Alimentos e Bromatologia 

(Apêndice C). Os dados coletados por meio do questionário e apresentados no estudo 

corroboram a hipótese de que a atuação dos médicos veterinários militares no 

Exército Brasileiro enfrenta desvio de finalidade para garantir a compra de insumos, 

conforme já constatado por Cruz Neto et al. (2014) em outras áreas do Exército 

Brasileiro, e que há grande margem para melhoria da eficiência e efetividade das 

compras públicas nas atividades da medicina veterinária militar. 

 O desejo de se realizar um levantamento do histórico de compras de todas as 

OM com atividades de veterinária no passado recente para embasar a confecção das 

listas de aquisições ideais já encontra dificuldades no fato de elas não retratarem a 

real necessidade das Unidades, mas sim o que foi possível adquirir frente às 

dificuldades administrativas enfrentadas para viabilizar os processos.  

 Com base nas boas práticas já apresentadas, a melhor alternativa é a 

realização de licitações de forma centralizada e empenho e recebimento 

descentralizado, na OM. Dessa forma, não haveria necessidade de perda de 

autonomia administrativas pelas OM. Durante a aplicação do questionário verificou-se 

que o GCALC já foi aplicado para as compras da área de medicina veterinária, no 

âmbito da 5ª RM, mas tal iniciativa ficou restrita a esta região e a experiência não foi 

difundida para as demais, não sendo inclusive de conhecimento do autor até a 

aplicação do questionário. Recomenda-se a aplicação deste modelo de compras 

inicialmente a nível RM, mas preconiza-se uma posterior fusão de processos 

licitatórios de regiões contíguas, sendo possível a realização de licitações a âmbito 

nacional caso se entenda viável, neste caso com a participação da Seção de Gestão 

Logística e Remonta Veterinária. Caso estas opções se mostrem inviáveis, sugere-se 

ao menos a divisão dos itens a serem licitados entre os coparticipantes a fim de 

reduzir, mesmo que parcialmente, o trabalho desempenhado por cada OM e eventuais 

retrabalhos desnecessários. 

 Em relação à aplicação do exemplo norte americano à realidade brasileira 

atual, há dificuldades devido a diferenças legislativas, mas as informações servem de 

inspiração para modificações futuras no macrocenário das compras públicas. Como 

nos EUA, no futuro os projetos de centralização podem migrar do MD para ministérios 

civis, as compras podem passar a se basear na racionalização, “melhor valor”, 
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utilização de itens comerciais e parcerias entre governo e indústria. A competição 

também pode ser estimulada, dentro do poder público e entre as iniciativas pública e 

privada. Obviamente, tais alterações dependem da criação de todo um arcabouço 

jurídico por parte do Poder Legislativo. 

 Um ponto importante que merece atenção é a falsa expectativa gerada por 

demandas irreais, mesmo sem a obrigatoriedade da compra no uso do sistema de 

registro de preços na modalidade pregão, que pode gerar a necessidade de abertura 

de processos administrativos, assim como ocorreu na guarnição de Santa Maria. 

Destaca-se assim a importância do preenchimento da intenção de registro de preços 

com responsabilidade por parte das OM coparticipantes do pregão. 

  

5. CONCLUSÃO 

  

Os resultados indicam a necessidade de aperfeiçoamento e a opção de 

centralização mostra-se viável e alinhada com a racionalização administrativa 

preconizada pelo Comandante do Exército Brasileiro. A realização de uma gestão de 

compras centralizada, a nível RM, entre RM contíguas e até mesmo a nível nacional 

apresenta grande potencial para dar maior eficiência e efetividade das compras e 

melhor aproveitamento dos recursos humanos especializados do Exército Brasileiro. 

 Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica e carecer de experimentação de 

campo, apresenta-se como limitação do estudo o comprometimento da capacidade 

de avaliação da viabilidade prática das proposições apresentadas e a necessidade de 

validação posterior. Também é evidente a necessidade de ampliação do escopo da 

discussão em estudos posteriores com foco não apenas no processo de compras, 

mas na gestão logística como um todo. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

1. Qual sua área de atuação na medicina veterinária no Exército Brasileiro? 

( ) Seção de Cães de Guerra. 

( ) Seção Veterinária de Regimento de Cavalaria. 

( ) Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia. 

( ) Outra. Qual(is)? _________________________. 

 

2. Já atuou em alguma etapa do processo de aquisição de materiais em sua OM? 

( ) Não. 

( ) Sim. 

 

2.1 Se sim, quais? 

( ) Levantamento de itens e descrição. 

( ) Pesquisa de orçamentos. 

( ) Elaboração de termo de referência. 

( ) Assessoramento técnico ao pregoeiro para o aceite de lances. 

( ) Pesquisa de ata de pregão para solicitação de adesão a ata. 

( ) Contato com fornecedor para obtenção de termo de aceite de fornecimento 

em caso de adesão a ata. 

( ) Contato com UASG detentora do pregão para autorização de adesão a ata. 

( ) Envio de empenhos ao fornecedor. 

( ) Cobrança do fornecedor para que efetuasse a entrega do material ou 

prestação do serviço empenhado. 

( ) Despacho de notas fiscais com o Ordenador de Despesas. 

( ) Outra. Qual(is)? _________________________. 

 

2.2. Se sim, qual o motivo? ____________________________________. 

 

3. Quantas horas de trabalho por mês dedica a atividades relacionadas aos processos 

de aquisição? 

( ) até 5 horas. 

( ) de 5 a 10 horas. 

( ) de 10 a 20 horas. 
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( ) mais de 20 horas. 

 

4. Como classifica a qualidade das aquisições que realiza em termos de: 

 

4.1 Possibilidade de empenho dos créditos disponibilizados. 

( ) Insatisfatória. 

( ) Regular. 

( ) Parcialmente satisfatória. 

( ) Satisfatória. 

 

4.2 Adequação dos materiais e serviços adquiridos às necessidades da OM. 

( ) Insatisfatória. 

( ) Regular. 

( ) Parcialmente satisfatória. 

( ) Satisfatória. 

 

4.3 Qualidade dos produtos e serviços adquiridos. 

( ) Insatisfatória. 

( ) Regular. 

( ) Parcialmente satisfatória. 

( ) Satisfatória. 

 

4.4 Valor pago pelos produtos e serviços adquiridos em relação aos praticados no 

mercado. 

( ) Insatisfatória. 

( ) Regular. 

( ) Parcialmente satisfatória. 

( ) Satisfatória. 

 

5. Já vivenciou situação em que a atividade foi impactada por falta de material? 

( ) Não. 

( ) Sim. 

Se sim, qual? _____________________________. 
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 Caso tenha disponibilidade, envie, por favor, lista com itens cuja aquisição seja 

necessária para sua área de atuação na medicina veterinária militar e suas 

respectivas descrições (podem ser incluídos materiais de consumo, permanentes e 

serviços). 

 

Obrigado pela participação! 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) na 

pesquisa intitulada “Gestão centralizada das compras nas atividades da medicina 

veterinária militar”, desenvolvida pelo Cap QCO Vet Felipe Borges Soares, que faz 

parte de trabalho de Conclusão de Curso, do Curso de Aperfeiçoamento Militar da 

EsAO. 

 Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 

incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar 

com o sucesso da pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos 

do estudo que são analisar a problemática, estudar alternativas ao atual modelo 

administrativo instituído de compras públicas para as atividades de medicina 

veterinária militar e propor alternativas viáveis que resultem em maior eficiência e 

melhor aproveitamento dos recursos humanos especializados do Exército Brasileiro. 

 Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista a ser 

realizada a partir da assinatura eletrônica deste formulário. O acesso e a análise dos 

dados coletados se farão apenas pelo pesquisador e seu orientador. O pesquisador 

responsável se compromete a tornar públicos nos meios acadêmicos e científicos os 

resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de indivíduos ou 

instituições participantes. 

 Fui ainda informado(a) de que posso me retirar da pesquisa a qualquer 

momento, sem sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. 

 

 Este termo será assinado eletronicamente antes do preenchimento do 

questionário. 
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APÊNDICE C – LISTAS PADRÃO DE LICITAÇÃO 

 

SEÇÃO DE CÃES DE GUERRA 

MATERIAL PARA LABORATÓRIO 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR UNIT 

 

1 

Tubos coleta de sangue com edta, com 
EDTA - Tubo para coleta de sangue a 
vácuo, em plástico transparente, incolor, 
estéril, aspiração de 4mL. Caixa com 100 
Unidades. 

 

 

cx com 
100  

 

 

2 

Tubos coleta de sangue com edta, com 
EDTA - Tubo para coleta de sangue, em 
plástico transparente, incolor, estéril, 
capacidade de 0,5 mL. Caixa com 120 
Unidades. 

 

 

cx com 
120  

 

 

3 

Tubos de coleta de sangue sem 
anticoagulante - Tubo para coleta de 
sangue a vácuo, em plástico transparente, 
incolor, estéril, aspiração de 4 ml, com gel 
separador de coágulo. Caixa com 100 
Unidades. 

 

 

cx com 
100 

 

 

 

4 

Tubos de coleta de sangue com fluoreto 
de sódio - Tubo para coleta de sangue a 
vácuo, em plástico transparente, incolor, 
estéril, aspiração de 4 ml. Caixa com 100 
Unidades. 

 

cx com 
100 

 

 

 

5 

Swab estéril - Swab estéril com haste de 
plástico. Caixa com 100 Unidades. 

 

cx com 
100  

 

 

6 

Coletor universal estéril - coletor de urina, 
de plástico, transparente, estéril, com 
capacidade para 80 mL. Caixa com 100 
Unidades. 

 

 

cx com 
100  

 

 

7 

Ponteiras 5 a 200µL - ponteiras de plástico 
amarelas de volume 20 a 200 µL. Caixa com 
1000 Unidades. 

 

 

cx com 
1000 

 

 

 

8 

Ponteiras 200 a 1000µL - ponteiras de 
plástico azuis de volume 200 a 100 µL. 
Caixa com 1000 Unidades. 

 

 

cx com 
1000 

 

 

 

9 

Lâminas para microscopia, não 
serrilhada, ponta fosca - não lapidada, 26 
X 76 mm. Caixa com 50 Unidades. 

 

cx com 
50 
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10 

Lamínulas - lamínulas para microscopia 
24X60mm. Caixa com 100 Unidades. 

 

cx com 
100  

 

 

11 

Lamínulas - lamínulas para microscopia 
24X24mm. Caixa com 100 Unidades. 

 

 

 

cx com 
100 

 

 

 

12 

Capilares para hematócrito - tubo capilar 
para determinação de 
microhematócritosem heparina 75 mm de 
comprimento. Caixa com 500 Unidades. 

 

 

cx com 
500  

 

 

13 

Capilares para hematócrito com heparina 
- tubo capilar para determinação de 
microhematócrito com heparina 75 mm de 
comprimento. Caixa com 500 Unidades. 

 

 

cx com 
500  

 

 

14 

Panótico rápido (kit de coloração rápida) 
- kit com 3 frascos de 500 ml. 

 

kit 
 

 

 

15 

Azul de cresil brilhante (Solução corante 
para contagem de reticulócitos) - solução 
a 1% de azul cresil brilhante em solução 
fisiológica (NaCl a 0,85%) com 0,4% de 
citrato de sódio. Frasco com 100 mL. 

 

 

fsc 
 

 

 

16 

Coloração Gram - kit contendo 1 frasco de 
cristal-violeta com 500 ml ou 1000 ml, 1 
frasco de lugol para Gram com 500 ml ou 
1000 ml, 1 frasco de álcool-acetona com 500 
ml ou 1000 ml e 1 frasco de fucsina fenicada 
de Gram com 500 ml. 

 

 

 

kit  

 

 

17 

Torniquete - confeccionados em tecido 
elástico, trava com 2 estágios de liberação 
do fluxo sanguíneo. Modelo Adulto 

 

 

und  

 

 

18 

Torniquete - confeccionados em tecido 
elástico, trava com 2 estágios de liberação 
do fluxo sanguíneo. Modelo Pediátrico 

 

 

und  

 

 

19 

Microtubo – microtubo com fundo cônico 
para centrifugação em polipropileno, tipo 
eppendorf, não-estéril, com capacidade 
para 1,5 mL. Embalagem com 1000 
unidades. 

 

 

pct com 
1000  

 

 

20 

Tubo Falcon – tubo com fundo cônico tipo 
Falcon em polipropileno, com capacidade 
para 15 mL. 

 

 

pct com 
50 

 

 

 Tubo de ensaio - material vidro neutro sem 
orla 12x75 mm, com capacidade para 5mL. 
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21  und 

 

22 

Pipeta de Pasteur - de plásico, não estéril, 
com capacidade para 3mL. 

 

 

und  
 

 

23 

Óleo de imersão para microscopia óptica 
- transparente, incolor, com índice de 
refração a 23ºC de 1,5. Frasco com 100 mL. 

 

 

fsc  

 

 

24 

Kits Bioquímicos de ALT - sistema para a 
determinação da Alanina Amino 
Transferase (ALT) ou Transaminase 
Glutâmico Pirúvica (GPT) em modo cinético. 
Aplicação manual, semi-automática e 
automática. Caixa com 4 frascos de 30 mL. 

 

 

 

kit  

 

 

25 

Kits Bioquímicos de AST - sistema para a 
determinação quantitativa em modo cinético 
contínuo da AST / GOT em soro ou plasma. 
Aplicação semi-automática e automática. 
Caixa com 4 frascos de 30 ml. 

 

 

kit 
 

 

 

26 

Kits Bioquímicos de FA - sistema para a 
determinação em modo cinético da 
Fosfatase Alcalina em soro. Aplicação semi-
automática e automática. Caixa com 4 
frascos de 30 ml. 

 

 

 

kit  

 

 

27 

Kits Bioquímicos de Creatinina - sistema 
para a determinação quantitativa da 
Creatinina em amostra de soro, plasma, 
urina e líquido amniótico por reação cinética 
de dois pontos. Aplicação semi-automática 
e automática. Método picrato. Frasco com 
300 ml. 

 

 

 

kit 
 

 

 

28 

Kits Bioquímicos de Uréia - sistema 
enzimático para determinação da uréia por 
fotometria em ultravioleta usando cinética 
de dois pontos (tempo fixo). Aplicação 
manual, semi-automática e automática. 
Sistema Enzimático UV. Caixa com 4 
frascos de 50 ml. 

 

 

 

kit 
 

 

 

29 

Kits Bioquímicos de Proteínas Totais - 
sistema para a determinação das Proteínas 
Totais em amostras de soro e líquidos 
pleural, sinovial e ascítico por reação de 
ponto final. Aplicação manual, semi-
automática e automática. Método Biureto. 
Frasco de 250 ml. 

 

 

kit 

 

 

 

30 

Kits Bioquímicos de Albumina - sistema 
para a 40determinação da Albumina em 
amostras de soro, com reação de ponto 
final. Aplicação manual, semi-automática e 

 

 

kit 
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automática. Método Verde de Bromocresol. 
Frasco de 250 ml. 

 

 

31 

Kits Bioquímicos de Creatina Quinase - 
sistema para a determinação quantitativa 
em modo cinético da creatina quinase total 
(CK) em soro ou plasma. Aplicação semi-
automática e automática. Caixa com 2 
frascos de 30 ml. 

 

 

 

 

kit 
 

 

 

32 

Kits Bioquímicos de Glicose - sistema 
enzimático para a determinação da glicose 
no sangue, líquor e líquidos ascítico, pleural 
e sinovial em método cinético ou de ponto 
final. Aplicação manual, semi-automática e 
automática. Reação de trinder. Frasco de 
500 ml. 

 

 

 

kit 
 

 

 

 

33 

Kits Bioquímicos de Fósforo - sistema 
para determinação do Fósforo Inorgânico 
por fotometria em ultravioleta, com reação 
de ponto final, em soro, plasma e urina. 
Aplicação manual, semi-automática e 
automática. Método UV (Daly e 
Ertingshausen modificado). 2 frascos de 100 
mL e padrão incluso. 

 

 

kit 

 

 

 

 

34 

Kits Bioquímicos Triglicérides - sistema 
enzimático para determinação dos 
triglicérides por reação de ponto final em 
amostras de sangue. Aplicação manual, 
semi-automática e automática. Método 
Colorimétrica (Reação de Trinder). 2 frascos 
de 100mL com padrão incluso. 

 

 

 

kit 
 

 

 

 

 

35 

Kits Bioquímicos Colesterol - sistema 
para precipitação seletiva das lipoproteínas 
de baixa e muito baixa densidade (LDL e 
VLDL) e determinação do Colesterol HDL 
por reação de ponto final. Aplicação manual, 
semi-automática e automática. Metodo 
Colorimétrico (Precipitação com ácido 
fosfotúngstico e cloreto de magnésio). 
Frasco 50 mL com padrão incluso. 

 

 

 

kit 

 

 

 

 

36 

Kits Bioquímicos Cálcio - sistema para a 
determinação do cálcio por reação de ponto 
final em amostras de sangue e urina. 
Aplicação manual, semi-automática e 
automática. Método Colorimétrico (CPC - 
cresolftaleína) 2 frascos reagente 1 e 2 
frascos reagente 2 com padrão incluso. 

 

 

 

kit 
 

 

 Kits Bioquímicos Sensiprot -sistema para 
a determinação da proteína em líquor e 
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37 

urina com reação de ponto final. Aplicação 
manual, semi-automática e automática. 
Método Colorimétrica (Vermelho de 
piragalol). 1 frasco de 50 mL com padrão 
incluso. 

 

kit 

 

 

38 

Kits Bioquimícos Frutosamina - sistema 
para a determinação da Frutosamina por 
método cinético de tempo fixo em amostras 
de soro. Aplicação manual, semi-automática 
e automática. Método Colorimétrico 
(Redução do NBT - azul de nitrotetrazóico). 
Caixa com 6 frascos Reagente 1 de 9 mL e 
6 frascos Reagente 2 de 6 mL. Calibrador 
Incluso. 

 

 

 

kit 

 

 

 

 

39 

Kits Bioquímicos Potássio - sistema 
colorimétrico para determinação do potássio 
no soro, urina e outros líquidos biológicos. 
Método Tetrafenilborato. Kit composto por 
Precipitante, Tetrafenilborato, Hidróxido de 
Sódio, Solução Padrão. 

 

 

 

kit  

 

 

 

40 

Kits Bioquímicos Gama GT - sistema para 
determinação quantitativa da atividade da 
Gama GlutamilTransferase (Gama GT) em 
soro ou plasma por fotometria em modo 
cinético. Aplicação manual, semi-
automática e automática. Método Szasz 
modificado. 2 frascos R1 24 mL e 2 frascos 
R2 6 mL, padrão incluso. 

 

 

 

kit 
 

 

 

 

41 

Solução lisante - para os analisadores de 
hematologia SDH VET. Lisa as hemácias 
por solubilização de sua membrana celular, 
permitindo a contagem e diferenciação dos 
leucócitos nos analisadores SDH VET, 
frasco de 1 litro. 

 

 

 

1 litro  

 

 

42 

Solução de limpeza - para os analisadores 
de hematologia SDH VET(Cleanner), frasco 
de 1 litro. 

 

 

1 litro  

 

 

43 

Solução de enxague - para os analisadores 
de hematologia SDH VET(Rinse), frasco de 
1 litro. 

 

 

1 litro  

 

 

44 

Solução diluente - para os analisadores de 
hematologia SDH VET. Dilui amostras de 
sangue total. Galão de 20 litros. 

 

 

20 litros  

 

 

 

 

Fitas reagentes para Urinálise - tiras 
reagentes para determinação 
semiquantitativa rápida de glicose, 
bilirrubina, corpos cetônicos (ácido 
acetoacético), densidade, sangue, pH, 
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45 

proteína, urobilinogênio, nitrito e leucócitos 
na urina. Componentes ativos: Glicose 
oxidase 1,5%; Peroxidase 0,5%; Iodeto de 
potássio 10%; Sal diazônio 0,5%; 
Nitroprussiato de sódio 5%; Azul de 
bromotimol 2,5%; Tetrametilbenzidina 4%; 
cumenehidroperóxido 6%; Vermelho de 
metila 0,5%;azul de bromotimol 5%; Azul de 
tetrabromofenol 0,3%; p-
dietilaminobenzaldeído 2,5%; ácido p-
arsanílico 1,5%; éster carboxílico 0,5%; sal 
de diazõnio 0,4%. Caixa com 100 Unidades. 

 

 

cx com 
100 

 

 

 

 

46 

Fitas reagentes para Urinálise - tiras 
reagentes para determinação 
semiquantitativa rápida de glicose, corpos 
cetônicos (ácido acetoacético), sangue, pH, 
proteína, nitrito e leucócitos na urina de 
animais domésticos. Componentes ativos: 
Nitroprussiato de sódio 2%; Glicose oxidase 
2,1%, peroxidase 0,9%; cloridrato de o-
tolidina 5%; Azul de tetrabromofenol 0,2%; 
TetrametilbenzidinadiHCl 2%; 
Hidroperóxidoisopropilbenzol 21%; 
Vermelho de metila 2%; Azul de bromotimol 
10%; Ácido sulfanílico 1,9%; 
tetrahidrobenzo[h]quinolin-3-ol 1,5%; 
carboxilatos heterocíclicos 0,4%; sal 
diazônio 0,2%. Caixa com 100 Unidades. 

 

 

 

 

 

cx com 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

Fitas reagentes para Urinálise - tiras 
reagentes para determinação 
semiquantitativa rápida de glicose, 
bilirrubina, corpos cetônicos (ácido 
acetoacético), densidade, sangue, pH, 
proteína, urobilinogênio, nitrito e leucócitos 
na urina. Componentes ativos: Sal de 
diazôniodiclorobenzeno 16,7µg; 
Nitroprussiato de sódio 157,2 µg; glicina 
4,2mg; Azul de bromotimol 36 µg; Ácido 
etilenoglicoldiaminoetiletertetracético 182,8 
µg; Tetrametilbenzidina 103,5 µg; Glicose 
oxidase 6U; Peroxidase 35U; 
Tetrametilbenzidina 52,8 µg; 
Dimetildiidroperoxiexano; 297,2 µg; Éster de 
indoxil 15,5 µg; sal de diazôniometoxi-
morfolino-benzeno 5,5 µg; 
Hidroxitetraidronbenzoquinoleína 33,5 µg; 
sulfanilamida 29,1 µg; azul de bromotimol 
13,9 µg; vermelho de metila 1,2 µg; 
fenolftaleína 8,6 µg; 
Tetraclorofenoltrabromossulfoftaleína 13,9 
µg; Sal de diazôniometoxibenzeno 67,7 µg. 
Caixa com 100 Unidades. 

 

 

 

 

 

 

cx com 
100 

 

 

 

 

Contador de células sanguíneas Destina-
se à contagem manual de células, dispondo 
de funções de cálculo de VALORES 
ABSOLUTOS e ÍNDICES 
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48 

HEMATIMÉTRICOS com as seguintes 
características básicas: 12 teclas, sendo 10 
teclas de contagem e 2 teclas de função, 
Visor digital, Registro de Leucócitos, 
funções de cálculo de valores absolutos e 
índices hematimétricos. Contagem de 
ERITROBLASTOS em separado, Alarme 
sonoro e bloqueio automático ao se atingir 
100 (cem) células contadas, Teclado de Alta 
durabilidade , capaz de suportar uma 
quantidade elevada de toques, Alimentação 
127V/220V - selecionável na fonte do 
equipamento , 60 Hz. 

 

 

 

 

und 

 

49 

Câmara de Neubauer Espelhada 
melhorada (Quadriculado de 0,0025mm2 e 
Profundidade de 0,100mm) para contagem 
de leucócitos, eritrócitos e trombócitos. 

 

 

 

und 
 

 

 

 

50 

Timer digital com 4 canais independentes, 
mostrando tempo diferentes, funciona como 
relógio de parada (Watch), com contagem 
regressiva com alarme, contagem 
progressiva com alarme, relógio de material 
plástico ABS resistente. 

 

 

 

und  

 

 

 

 

51 

Pipeta automática ajustável 10 a 50 
microlitros Pipetador de volume ajustável 
monocanal com elevada exatidão e precisão 
nas mais diversas aplicações. Design 
ergonômico, aumentando a eficiência e 
propiciando conforto ao operador. Visor 
digital, indicando o volume selecionado. 
Acessório ejetor/dispensador de ponteiras 
para evitar contaminação, extremidade do 
bico em plástico, capacidade 10 a 50 
microlitros 

 

 

 

 

und 
 

 

 

 

 

52 

Pipeta automática ajustável 20 a 200 
microlitros Pipetador de volume ajustável 
monocanal com elevada exatidão e precisão 
nas mais diversas aplicações. Design 
ergonômico, aumentando a eficiência e 
propiciando conforto ao operador. Visor 
digital, indicando o volume selecionado. 
Acessório ejetor/dispensador de ponteiras 
para evitar contaminação, extremidade do 
bico em plástico, capacidade 20 a 200 
microlitros 

 

 

 

 

und 
 

 

 

 

 

 

53 

Pipeta automática ajustável 200 a 1000 
microlitros Pipetador de volume ajustável 
monocanal com elevada exatidão e precisão 
nas mais diversas aplicações. Design 
ergonômico, aumentando a eficiência e 
propiciando conforto ao operador. Visor 
digital, indicando o volume selecionado. 

 

 

 

und 
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Acessório ejetor/dispensador de ponteiras 
para evitar contaminação, extremidade do 
bico em plástico, capacidade 200 a 1000 
microlitros 

 

 

54 

Hipoclorito de sódio - teor 10-12%, incolor, 
levemente amarelado, frasco de 1.000 mL. 

 

1 litro 

 
 

 

55 

Fita para mensuração de glicemia - caixa 
com 50und, compatível com aparelho Accu 
– ChekPerforma. 

 

 

cx com 
50 

 

 

 

 

56 

Laminocultivo destinado ao isolamento 
de fungos produtores de 
dermatomicoses. Sistema que contenha 
meio Agar D.T.M na face larga da lâmina e 
os meios Agar Sabouraud Glicose Seletivo 
e Agar BIGGY na face dividida da lâmina. 
Caixa com 10 laminocultivos. Validade 
mínima de 5 meses. 

 

 

 

kit 
 

 

 

 

57 

Teste rápido imunocromatográfico para 
pesquisa qualitativa dos anticorpos anti 
Leishmania infantum - (antígenos rK9, 
rK39 e rK26) em amostras de soro, plasma 
ou sangue total canino. Kit com 10 testes 
não fracionável. 

 

 

 

kit  

 

 

58 

Teste rápido imunocromatográfico para 
pesquisa qualitativa do antígeno (Ag) do 
vírus da Parvovirose canina - em 
amostras de fezes. Kit com 10 testes não 
fracionável. 

 

 

kit 
 

 

 

 

59 

Teste rápido imunocromatográfico para 
pesquisa qualitativa do antígeno (Ag) do 
vírus da Cinomose - em mucosa nasal, 
saliva, conjuntiva, urina, líquor, soro e 
plasma. Kit com 10 testes não fracionável. 

 

 

 

kit  

 

 

 

60 

Teste rápido imunocromatográfico para 
detecção qualitativa de anticorpos anti 
Ehrlichia canis - em amostras de sangue, 
soro ou plasma canino. Kit com 10 testes 
não fracionável. 

 

 

 

kit  

 

 

61 

Teste rápido imunocromatográfico para 
detecção do antígeno da Giardia lamblia 
- em amostras de fezes caninas. Kit com 10 
testes não fracionável. 

 

 

 

kit 
 

 

 

 

62 

Teste simultâneo (imunoensaio rápido) 
para detecção do antígeno do vírus da 
leucemia felina (FeLV) e anticorpos do 
vírus da imunodeficiência felina (FIV) - 

 

kit  
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em amostras de soro, plasma ou sangue 
total de felinos. Kit com 5 testes não 
fracionável. 

 

 

 

63 

Teste rápido imunocromatográfico para 
pesquisa qualitativa de anticorpos anti 
Brucella canis – em amostras de sangue, 
soro ou plasma canino. Kit com 10 testes 
não fracionável. 

 

 

 

kit  

 

 

ANESTESIA/ANALGESIA 

Item Descrição UND Qtd 
VALOR 

UNIT 

64 
Dexmedetomidina, 100mcg/ml, Frasco ampola 
contendo 2 ml / cada. 

Frasco 2ml   

65 
Cloridrato de cetamina 5%. Isômero levógiro L (+), 
Frascos de 10 ml  

Frasco 10 
ml 

  

66 
Cloridrato de metadona 10 mg/ml. Frasco contendo 
1 ml.  

Frasco 1 
ml 

  

67 
Cloridrato de prometazina, Ampolas de 2 ml com 
25mg/ml, Caixa com 50 ampolas. 

Cx com 50   

68 Meperidina, 50 mg /ml ; frasco contendo 2 ml  
Frasco 

com 2 ml 
  

69 Fentanil, 0,05mg/ml; frasco contendo 10 ml 
Frasco 

com 10 ml 
  

70 Propofol, Ampolas 20ml contendo 10mg/ml.  
Ampola 

20ml 
  

71 
Propofol, Frasco contendo 10mg/ml. Ampolas 10 ml 
cada. 

Ampola 10 
ml 

  

72 Tiopental Sódico, Frasco em pó com 0,5 g.  
Frasco 0,5 

g 
  

73 Etomidato, Ampolas de 10ml, 2mg/ml .  
Ampola 

10ml 
  

74 Midazolam, 5 mg/ml.     

75 
Diazepam, Ampola contendo 5 mg / ml.  Ampolas de 
2ml. 

Ampola 2 
ml 

  

76 Morfina, Ampolas de 10mg/ml.  
Ampola 1 

ml 
  

77 
Cloridrato de metadona injetável 10mg/ml. Ampolas de 
1 ml. 

Ampola 1 
ml 

  

78 Cloridrato de tramadol. Comprimido 100 mg 
Comprimid

o 
  

79 
Cloridrato de tramadol injetável 50 mg/ml. Ampolas de 
2 ml. 

Ampola 2 
ml 

  

80 Remifentanil, 2 mg, Caixa contendo 05 frascos-ampola Cx com 5   

81 Sevoflurano, 1ml Frasco contendo 100 ml. 
Frasco 
100 ml 

  

82 Sevoflurano, Frasco contendo 250 ml. 
Frasco 
250 ml 

  

83 Isoflurano, Frasco contendo 100 ml 
Frasco 
100ml 

  

84 Isoflurano, Frasco contendo 240 ml 
Frasco 
240ml 
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ANESTESIA LOCAL 

 

ANTIINFLAMATÓRIOS E ANALGÉSICOS 

ANTIBIÓTICOS 

Item Descrição UND Qtd 
VALOR 

UNIT 

85 
Cloridrato de Bupivacaína com vasoconstritor, 
0,50%, Frascos com 20 ml cada. 

Frasco 
20ml 

  

86 
Cloridrato de Bupivacaína , 0,50%, Frascos com 20 
ml cada. 

Frasco 
20ml 

  

87 
Cloridrato de Bupivacaína pesada, 0,50%, Frascos 
com 04 ml cada. 

Frasco 4 
ml 

  

88 
Cloridrato de mepivacaína, 3,0%, Caixa com 50 
tubetes 

Cx com 50   

89 
Cloridrato de mepivacaína com vasoconstritor, 
2,0%, Caixa com 50 tubetes. 

Cx com 50   

90 
Cloridrato de lidocaína, 2,0%, Caixa contendo 10 
frascos de 20 ml. 

Cx com 10   

91 
Cloridrato de lidocaína com vasoconstritor, 2,0%, 
Caixa contendo 10 frascos de 20 ml. 

Cx com 10   

Item Descrição UND Qtd 
VALOR 

UNIT 

92 Dipirona Sódica, Ampolas 2 ml de 500mg/ml 
Ampola 

2ml 
  

93 Dipirona sódica 500 mg comprimido. 
Comprimid

o 
  

94 Meloxicam 0,2% frasco com 20ml Cx com 10   

95 Meloxicam, 2 mg, Caixa com 10 unidades. Cx com 10   

96 Meloxicam, 7,5 mg, comprimido. 
Comprimid

o 
  

97 Prednisona, 5 mg, comprimido 
Comprimid

o 
  

98 Dexametasona, 2mg/ml. Frasco contendo 10 ml. 
Frasco 

com 10 ml 
  

99 Acetato de dexametasona, 0,5mg    

100 Sulfato de atropina, 0,25 mg/ml. Ampolas de 1 ml. 
Ampola 1 

ml 
  

101 Bicarbonato de Sódio, 8,4%, Ampola de 10 ml. 
Ampola 10 

ml 
  

102 Furosemida, Ampolas contendo 20 mg.  
Ampola 
20mg 

  

Item Descrição UND Qtd 
VALOR 

UNIT 

103 
Amoxicilina 400 mg/5ml + clavulanato de potássio 57 
mg/5ml suspensão com no mínimo 70 ml  

Suspensã
o 70ml 

  

104 
Metronidazol 0,5%, solução injetável, bolsa plástica de 
100ml. 

100ml 
  

105 Metronidazol 400mg, comprimido 
Comprimid

o 
  

106 Cefotaxima, Frasco contendo 1,0 g. Frasco    
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VASOPRESSORES / SIMPATOMIMÉTICOS / ANTICOAGULANTES 

 

 

107 Cefalexina 500mg, comprimido 
Comprimid

o 
  

108 Ceftriaxona, frasco contendo 1,0 g. Frasco    

109 Ceftriaxona, frasco contendo 500 mg. Frasco    

110 Cefazolina, Frasco contendo 1,0 g. Frasco    

111 Cefalotina, Frasco contendo 1,0 g. Frasco    

112 Nitrofural pomada, Bisnaga com 30g. 
Bisnaga 

30 g 
  

113 Clindamicina 150mg, cápsula. Capsula    

114 Clindamicina 300mg, capsula. Capsula     

115 Cetoconazol, 20%, frasco contendo 200 ml. 
Frasco 
200ml 

  

116 Azitromicina, 40 mg/ml suspensão oral, frasco 15 ml  
Frasco 
15ml 

  

117 Doxiciclina, 100 mg , comprimido 
Comprimid

o 
  

118 Azitromicina, 500mg 
Comprimid

o 
  

119 

Antibiótico a base de Penicilina benzatínica 
600.000Ui, Penicilina potássica 300.000Ui, Penicilina 
procáina 300.000Ui, e Sulfato de dihidroestreptomicina. 
Apresentação frasco com 1,7g e ampola com diluente 
com 3ml. Validade do Proposta: 12 meses. Entrega: 15 
dias. Validade dos produtos: ¼ da validade total. 

Frasco 1,7 
g + 

ampola 
diluente 3 

ml 

  

120 
Rifamicina SV sódica 10mg/ml spray, frasco com 20ml, 
uso tópico externo 

Frasco  
  

121 

Sulfadimetoxina e metronidazol, 50mg /50mg. 
METRONIDAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO A 
SULFADIMETOXINA, CONCENTRAÇÃO 50 MG + 50 
MG, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO. 

und 

  

122 
Sulfadimetoxina e metronidazol, 500mg /500mg, caixa 
com 5 comp 

Cx com 5 
  

Item Descrição UND Qtd 
VALOR 

UNIT 

123 
Hemitartarato de epinefrina, 1mg/ml da base, solução 
injetável, ampola de 1ml 

Ampola  
  

124 Cloridrato de dopamina 5 mg/ml. Ampolas de 10 ml. Ampola   

125 
Cloridrato de dobutamina 250 mg em ampola de 20 ml 
(12,5 mg/ml). 

Ampola  
  

126 Amiodarona injetável, 50 mg/ml, ampola com 3 ml. Ampola    

127 Neostigmina 0,5 mg/ml, ampolas de 1 ml.  Ampola    

128 Sotalol 120 mg, comprimidos. 
Comprimid

o 
  

129 Sulfato de efedrina sol. inj. 50 mg/ml. Ampola c/ 1 ml Ampola    

130 
Sulfato de atropina 0,50mg/ml, solução injetável, 
ampola de 1ml 

Ampola  
  

131 
Heparina sódica 5000UI/ml, uso intravenoso, ampola 
com 5 ml. 

Ampola  
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ANTIEMÉTICOS E CORRELATOS 

 

OUTROS 

Item Descrição UND Qtd 
VALOR 

UNIT 

132 
Cloridrato de metoclopramida 5mg/ml, solução 
injetável, ampola de 2ml. 

und 
  

133 
Cloridrato de ranitidina 25mg/ml, solução injetável, 
ampola de 2ml. 

und 
  

134 Cloridrato de ranitidina 150mg. Comprimido. und   

135 Cloridrato de Ondansetrona 4mg und   

136 Cloridrato de Ondansetrona 8mg und   

137 
Aminofilina 24mg/ml, solução injetável, ampola com 
10ml 

und 
  

Item Descrição UND Qtd 
VALOR 

UNIT 

138 
Solução de Cloreto de sódio 20%. Frasco contendo 
10 ml 

fsc 
  

139 

Bolsa de coleta de sangue, material pvc, aplicação 
coleta sangue, tipo simples, capacidade 450 
ml,composição tubo de coleta, agulhas, outros 
componentes com cpda-1, adicionais em sistema 
fechado, esterilidade estéril,atóxica,apirogênica  

und 

  

140 
Soro Fisiológico, 0,9% de NaCl, frascos contendo 
500ml. 

fsc 
  

141 Soro Glicosado, Glicose 5%, frascos contendo 500 ml. fsc   

142 Ringer com Lactato, frascos contendo 500 ml. fsc   

143 SOLUÇÃO MANITOL 20%, FR 250ml  und   

144 
Amido Hidroxietílico, Composição Poli(0-2 Hidroxietil) 
Amido + Cloreto de Sódio, Concentração Solução à 6%, 
130 / 0,4, Bolsa 500 ml, Padrão Voluven ou similar - 

und 
  

145 Glicose a 50%, flaconete de 10ml und   

146 Povidine aquoso, frasco 1 litro litro   

147 Povidine degermante, frasco 1 litro litro   

148 Tintura de Iodo, por litro. litro   

149 
Compressa gaze, 7,5 x 7,5 cm, pacotes contendo 500 
unidades. 

pct com 
500 

  

150 
Compressa Cirúrgica, contendo 4 camadas, 8g, 23 x 
25 cm, pacotes contendo 50 unidades cada. 

pct com 50 
  

151 
Compressa Cirúrgica, com fio radiopaco, 30g, 45 x 50 
cm, pacotes contendo 50 unidades cada 

pct com 50 
  

152 Algodão Hidrófilo, Pacotes de 500g. 
und 

  

153 Algodão Hidrófobo, Pacotes de 500g. 
und 

  

154 
Sonda Uretral nº 4.  Tubos PVC siliconizados de 34 
cm com 1 furo 

und 
  

155 
Sonda Uretral nº 6 . Tubos PVC siliconizados de 34 
cm com 1 furo 

und 
  

http://www.fresenius-transfusion.com.br/asp/prodBolsadeSangue.asp?men=1#_blank
http://www.fresenius-transfusion.com.br/asp/prodBolsadeSangue.asp?men=1#_blank
http://www.fresenius-transfusion.com.br/asp/prodBolsadeSangue.asp?men=1#_blank
http://www.fresenius-transfusion.com.br/asp/prodBolsadeSangue.asp?men=1#_blank
http://www.fresenius-transfusion.com.br/asp/prodBolsadeSangue.asp?men=1#_blank
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156 
Sonda Uretral nº 8. Tubos PVC siliconizados de 34 
cm com 1 furo 

und 
  

157 
Sonda Uretral nº  10. Tubos PVC siliconizados de 34 
cm com 1 furo 

und 
  

158 
Sonda Uretral nº  12. Tubos PVC siliconizados de 34 
cm com 1 furo 

und 
  

159 Seringa 3 ml agulhada.  und   

160 Seringa 1 ml agulhada.  und   

161 Seringa 5 ml agulhada.  und   

162 Seringa 10 ml agulhada.  und   

163 Seringa de 20 ml agulhada und   

164 Rolo de Esparadrapo grande, 10 cm X 4,5 m. und   

165 
Rolo de Esparadrapo micropore, 12,5 cm x 10 m. 
Pacote com 12 unidades 

pct com 12 
  

166 Luva n° 7,5, Estéril e em látex und   

167 Luva estéril n°8,0, Estéril e em látex und   

168 Luva estéril n°7,0, Estéril e em látex und   

169 
Luva de procedimento pequena, em látex. Caixas 
contendo 100 unidades. 

cx com 
100 

  

170 Cateter intravenoso Jelco, n° 24 und   

171 Cateter intravenoso Jelco, n° 22 und   

172 Cateter intravenoso Jelco, n° 20 und   

173 Cateter intravenoso Jelco, n° 18 und   

174 

Glutaraldeido, concentracao/dosagem do produto de 
2%, forma de apresentacao embalagem contendo 5 
litros, forma farmaceutica solucao pronta para uso, sem 
ativador, com ph neutro (6 +/- 1), indicacao de uso 
desinfetante em 10 minutos e esterilizante em 1 hora, 
tempo de atividade máximo de 30 dias 

und 

  

175 
Água oxigenada, 10 volumes, por litro 
 

litro 
  

176  Alcool isopropilico. Frasco contendo 1L (litro). litro   

177 Álcool, Hidratado 70 %, por litro. litro   

178 
Fio cirúrgico Vicryl 3.0 Sertix, Caixa contendo 36 
unidades 

cx com 36 
  

179 
Fio cirúrgico Vicryl 5.0 Sertix, Caixa contendo 12 
unidades 

cx com 12 
  

180 
Fio cirúrgico Vicryl 0.0 Sertix, Caixa contendo 24 
unidades 

cx com 24 
  

181 Nylon 3.0 , Caixa contendo 24 unidades cx com 24   

182 Nylon  4.0, Caixa contendo 24 unidades cx com 24   

183 Torneira de três vias, plástico und   

184 
Escovas Cirúrgicas para degermação e antissepsia, 
Iodopovidona, 1% de iodo ativo. 

und 
  

185 
Máscara cirúrgica descartável, Tipo elástico ou de 
amarrar, anti-alérgico, hidro-repelente, Caixas contendo 
50 unidades 

cx com 50 
  

186 
Touca Descartável, 520mm/500mm, Caixas contendo 
100 unidades 

cx com 
100 

  

187 
Sapatilha (Pro-pé), Brancas simples, Caixas contendo 
100 pares cada 

cx com 
100 pares 

  

188 
Agulha Hipodérmica 20 X 5,5, Caixa com 100 
unidades 

cx com 
100 
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189 Agulha hipodérmica 25 x 7,0, Caixa com 100 unidades  
cx com 

100 
  

190 Agulha hipodérmica 40 x 12, caixa com 100 unidades 
cx com 

100 
  

191 
Bandagem Elástica - Atadura auto-aderente para 
fixação de curativos, imobilização com auxílio de talas, 
curativos compressivos. Tamanho 50mm x 4,5m 

und 
  

192 
Bandagem Elástica - Atadura auto-aderente para 
fixação de curativos, imobilização com auxílio de talas, 
curativos compressivos. Tamanho 75mm x 4,5m 

und 
  

193 
Bandagem Elástica - Atadura auto-aderente para 
fixação de curativos, imobilização com auxílio de talas, 
curativos compressivos. Tamanho 100mmx4,5 m 

und 
  

194 
Malha tubular - Malha tubular elástica. Tamanho 12 cm 
x 25 m 

und 
  

195 
Malha tubular - Malha tubular elástica. Tamanho 6 cm x 
25 m 

und 
  

196 
Malha tubular - Malha tubular elástica. Tamanho 25 
cmx 25 m 

und 
  

197 
Papel grau cirúrgico - Bobina de papel grau cirúrgico 
para seladora dimensão de 20cm x 100 metros. 

und 
  

198 
Papel grau cirúrgico - Bobina de papel grau cirúrgico 
para seladora dimensão de 30 cm x 100 metros 

und 
  

199 
Papel grau cirúrgico - Bobina de papel grau cirúrgico 
para seladora dimensão de 40 cm x 100 metros 

und 
  

200 
Papel grau cirúrgico - Bobina de papel grau cirúrgico 
para seladora dimensão de 50 cm x 100 metros 

und 
  

201 
Papel grau cirúrgico - Bobina de papel grau cirúrgico 
para seladora dimensão de 60 cm x 100 metros 

und 
  

202 Atadura de crepom 15cm X 1,8m 
und 

  

203 Fita para autoclave 30m x 19 mm und   

204 
Solução oftálmica de fluoresceína 1% , frasco 
contendo 3ml 

fsc 
  

205 
FLUORESCEÍNA, CONCENTRAÇAO 1 MG/ TIRA DE 
PAPEL ESTERILIZADA, FORMA FARMACEUTICA 2 
TIRAS POR ENVELOPE 

und 
  

206 
Éter alcoolizado, Licor de Hoffman, Éter etílico 35%, 
álcool etílico 96% qsp 100% 

und 
  

207 
Coletor de materiais perfurantes / cortante, 
capacidade total 7L. Caixa com 10 unidades 

cx com 10 
  

208 
Pó de pedra pômes extrafino de baixa densidade e 
peso, frasco com 100g 

fsc 
  

209 Solução de formaldeído a 37%, frasco contendo 1L litro   

210 Teste de schirmer caixas com 50 tiras  
cx com 50 

  

211 
Hemospom esponja hemostática de colágeno 
hidrolisado liofilizada, embalada em blister individual, 
esterilizadas por irradiação, absorvível 

und 
  

212 
ACRÍLICO AUTO POLIMERIZANTE, 
VERMELHO,FRASCO PO COM 25G 

und 
  

213 Tintura de Benjoim a 20%, 1000ml 
und 

  

214 
Equipo para infusão parenteral macrogotas, com 
injetor lateral, 20 gotas H2O 1,0 g. Caixa com 150 
unidades. 

und 
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215 
Equipo para infusão parenteral microgotas, com injetor 
lateral, 60 gotas H2O 1,0 g.. 

und 
  

216 
Equipo macrogotas para infusão de soluções 
parenterais fotossensíveis, com ou sem injetor lateral, 
20 gotas H2O = 1,0 g.. 

und 
  

217 
Equipo microgotas para infusão de soluções 
parenterais fotossensíveis, com ou sem injetor lateral, 
60 gotas H2O = 1,0 g.. 

und 
  

218 
Solução de NaCl 0,9%, estéril, flaconete contendo 10 
ml. 

und 
  

219 

Agulha para anestesia peridural descartavel, 
confeccionada em aco inox, ponta tipo tuohy, calibre 
22g x 2", com graduacao em cm, com mandril, canhao 
transparente com conexao luer lock, sem aletas, esteril, 
embalado em material que promova barreira microbiana 
e abertura asseptica, a apresentacao do produto devera 
obedecer a legislacao atual vigente 

und 

  

220 

Agulha descartável para anestesia peridural, 
20gx0,9x50mm, bisel tipo tuohy, com estilete 
plástico, canhão transparente, com embalagem 
individual. 

und 

  

221 

Agulha raquidiana. Agulha para anestesia raquidiana 
descartavel, confeccionada em aco inox, quincke, 
calibre g22 x 1 1/2" (37,5mm), canhao translucido, tipo 
luer lock, uso esteril, embalagem individual, em material 
que promova barreira microbiana e abertura asseptica, 
a apresentacao do produto devera obedecer a 
legislacao atual vigente 

und 

  

222 
Gel de contato para ultrassonografia. Gel condutor 
consistente, inodoro e incolor, isento de substâncias 
tóxicas e com pH neutro. Galão ou Sachê de 5 Litros. 

Galão/ 
Sachê  

  

223 

Solução para lavagem de instrumentais cirúrgicos e 
uso em lavadora ultrassônica. Detergente enzimático de 
pH neutro e que espume o menos possível. Frasco 
contendo 1L. 

fsc  

  

224 
Palitos de madeira. Palitos de madeira estilo palito de 
picolé, comprimento de 10 a 11 cm. Pacote que 
contenha 100 unidades. 

cx com 
100   

225 

Fio de sutura agulhado poliglecaprone 25 
monofilamentar absorvível, coloração violeta, 
constituído de copolímero de glicolida 75 % e 
coprolactona 25 %; Agulha taper point, com 3/8 de 
circunferência tamanho 31mm; Fio de 70cm de 
comprimento e diâmetro de 4-0;  

und 

 
 

 

226 
 

Fio de sutura agulhado poliglecaprone 25 
monofilamentar absorvível, coloração violeta, 
constituído de copolímero de glicolida 75 % e 
coprolactona 25 %; Agulha taper point, com 3/8 de 
circunferência tamanho 31mm; Fio de 70cm de 
comprimento e diâmetro de 0-0;  

und 

  

227 

Fio de sutura agulhado poliglecaprone 25 
monofilamentar absorvível, coloração violeta, 
constituído de copolímero de glicolida 75 % e 
coprolactona 25 %; Agulha taper point, com 3/8 de 
circunferência tamanho 31mm; Fio de 70cm de 
comprimento e diâmetro de 2-0;  

und 

  

228 
Fio de sutura agulhado poliglecaprone 25 
monofilamentar absorvível, coloração violeta, 

und 
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constituído de copolímero de glicolida 75 % e 
coprolactona 25 %; Agulha taper point, com 3/8 de 
circunferência tamanho 31mm; Fio de 70cm de 
comprimento e diâmetro de 3-0;  

229 
Fio de sutura agulhado na cor verde; Fio em poliéster 
constituído de polímero tereftalato de etileno 75 cm; 
Agulha 40 mm com 1/2 círculo, triangular robusta . 

und 
  

230 

Canula endotraqueal esteril com balão nº 5,5 - 
endotraqueal, orotraqueal ou orofaríngela, com balão, 
em pvc e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; utilizado para entubação/ intubação oral e 
nasal; descartável, para uso único; tubos com paredes 
finas e delgadas, possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas; balão piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal para o encaixe da 
seringa ; tubo com identificação do tamanho e 
graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; 
válvula de segurança em pvc atóxico, com conexão 
universal luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação; disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 10mm; 
embalagem individual, esterilizado em óxido de etileno 
garantindo a validade por 5 anos.  

und  

 

231 

Canula endotraqueal esteril com balão nº 6,0 - 
endotraqueal, orotraqueal ou orofaríngela, com balão, 
em pvc e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; utilizado para entubação/ intubação oral e 
nasal; descartável, para uso único; tubos com paredes 
finas e delgadas, possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas; balão piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal para o encaixe da 
seringa ; tubo com identificação do tamanho e 
graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; 
válvula de segurança em pvc atóxico, com conexão 
universal luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação; disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 10mm; 
embalagem individual, esterilizado em óxido de etileno 
garantindo a validade por 5 anos. 

und  

 

232 

 Canula endotraqueal esteril com balão nº 6,5 - 
endotraqueal, orotraqueal ou orofaríngela, com balão, 
em pvc e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; utilizado para entubação/ intubação oral e 
nasal; descartável, para uso único; tubos com paredes 
finas e delgadas, possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas; balão piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal para o encaixe da 
seringa ; tubo com identificação do tamanho e 
graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; 
válvula de segurança em pvc atóxico, com conexão 
universal luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação; disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 10mm; 
embalagem individual, esterilizado em óxido de etileno 
garantindo a validade por 5 anos 

und  

 

233 

Canula endotraqueal esteril com balão nº 7,5 - 
endotraqueal, orotraqueal ou orofaríngela, com balão, 
em pvc e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; utilizado para entubação/ intubação oral e 
nasal; descartável, para uso único; tubos com paredes 
finas e delgadas, possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas; balão piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal para o encaixe da 

und  
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seringa ; tubo com identificação do tamanho e 
graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; 
válvula de segurança em pvc atóxico, com conexão 
universal luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação; disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 10mm; 
embalagem individual, esterilizado em óxido de etileno 
garantindo a validade por 5 anos.  

234 

Canula endotraqueal esteril com balão nº 8,0 - 
endotraqueal, orotraqueal ou orofaríngela, com balão, 
em pvc e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; utilizado para entubação/ intubação oral e 
nasal; descartável, para uso único; tubos com paredes 
finas e delgadas, possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas; balão piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal para o encaixe da 
seringa ; tubo com identificação do tamanho e 
graduação de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; 
válvula de segurança em pvc atóxico, com conexão 
universal luer em sua extremidade distal, de fácil 
adaptação; disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 10mm; 
embalagem individual, esterilizado em óxido de etileno 
garantindo a validade por 5 anos 

und  

 

235 

Canula endotraqueal esteril com balão nº 9,0 - 
endotraqueal, orotraqueal ou orofaríngela, com balão, 
em pvc e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e 
radiopaco; utilizado para entubação/ intubação oral e 
nasal; descartável, para uso único; tubos com paredes 
finas e delgadas, possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas; balão piloto (cuff) de cor azul claro, 
transparente, com conector universal para o encaixe da 
seringa ; tubo com identificação do tamanho e graduação 
de 2 em 2 cm impressos em sua extensão; válvula de 
segurança em pvc atóxico, com conexão universal luer 
em sua extremidade distal, de fácil adaptação; 
disponíveis nos tamanhos 3,0mm ao 10mm; embalagem 
individual, esterilizado em óxido de etileno garantindo a 
validade por 5 anos 
 

und  

 

236 
Acetilcisteína 100mg\mL, solução injetável Ampolas de 
3 mL. 
 

und  
 

237 

Pó anti-séptico de uso tópico, cada grama contendo 
5000 UI de polimixina B, 5mg de sulfato de neomicina, 
500 UI de bcitracina, 635, 3 mg de óxido de zinco, 200mg 
de peróxido de zinco , frascos com 10g. 
 

fsc  

 

238 
Cefalexina 300 mg, caixa com no mínimo 14 
comprimidos.  
 

cx com 14  
 

239 
Carga de cilindro de oxigênio medicinal 10m3 
 

und  
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MEDICAMENTO / MATERIAL DE USO VETERINÁRIO 

 

Item Descrição UND Qtd 
VALOR 

UNIT 

240 Carprofeno comp 100mg, caixa com 14 unidades cx com 14   

241 Carprofeno comp 75mg, caixa com 14 unidades cx com 14   

242 Carprofeno comp 25mg, caixa com 14 unidades cx com 14   

243 Firocoxib 227mg, caixa com 10 unidades cx com 10   

244 Firocoxib 57mg, caixa com 10 unidades 
cx com 10 

  

245 Antibiótico, Enrofloxacina 10% frasco contendo 10ml fsc   

246 Metergolina, 20 mg, Caixa com 16 comprimidos cx com 16   

247 Metergolina, 5 mg, Caixa com 16 comprimidos cx com 16   

248 

Analgésico, antiinflamatório e antiedematoso, 
Solução de escina 2,28g, Dimetilsulfóxido 48,4g, 
Predinisolona 0,2g, Cloridrato de Lidocaína 1,0g, 
Eucaliptol 0,29g, 300g  

und 

  

249 Deltametrina, Coleira de 65 cm de 1,0g und   

250 
Carrapaticida com Imidacloprida,/permetrina, 100mg 
/ 500mg:ml, Bisnaga contendo 1,0 ml 

und 
  

251 
Carrapaticida com Imidacloprida,/permetrina, 100mg 
/ 500mg:ml, Bisnaga contendo 4,0 ml 

und 
  

252 
Vermífugo - Praziquantel 50mg/ pamoato de pirantel 
144mg/ febantel150mg . Caixa contendo 4 comp 660mg 

comprimid
o 

  

253 

Endoparasiticida e ectoparasiticida (pour – on ou top 
spot) para cães adultos de raças grandes com peso 
acima de 25kg a base de : Imidocloprida 100mg, 
moxidectina 25mg 

und 

  

254 

Shampoo à base de peróxido de benzoíla para 
tratamento de piodermites superficiais, tratamento de 
síndromes seborréicas e como adjuvante na terapia de 
piodermites profundas, frasco co 
ntendo 1000 ml. 

und 

  

255 

Pomada otológica composta por Nistatina, Sulfato de 
neomicina,Tiostrepton e acetoniltriamcinolona, para 
tratamento das otites externas agudas e crônicas em 
cães. Bisnaga 15 mL. 

und 

  

256 

Solução otológica composta por, a cada 100,0 g, 
cloridrato de ciprofloxacina 0,330 g, cetoconazol 1,00 g, 
acetonido de fluocinolona 0,02 g, cloridrato de lidocaína 
2,00 g, excipiente q.s.p. 100,0 g. Embalagem contendo 
30 gramas. 

und 

  

257 
Fluralaner, comprimidos antiparasitários mastigáveis 
para cães. Comprimido de 250 mg (cães entre 4,5 e 10 
kg). 

und 
  

258 
Fluralaner, comprimidos antiparasitários mastigáveis 
para cães. Comprimido de 500mg (cães entre 10 e 20 
kg). 

und 
  

259 
Fluralaner, comprimidos antiparasitários mastigáveis 
para cães. Comprimido de 1000mg (cães entre 20 e 40 
kg). 

und 
  

260 
Fluralaner, comprimidos antiparasitários mastigáveis 
para cães. Comprimido de 1400mg (cães entre 40 e 56 
kg). 

und 
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261 
Vermífugo contendo: praziquantel 175mg, palmoato de 
pirantel 504mg, febantel 525mg, caixas ou envelopes 
contendo 2 comprimidos cada. 

cx com 2 
comprimid

os 
  

262 
Repelente, à base de clorpirifós, violeta genciana, óleo 
de pinho, frasco contendo entre 475 ml e 500 ml. 

und 
  

263 
Deltametrina, Coleira de 48 cm de 0,760g 
 

und 
  

264 Azitromicina, 100mg, caixa contendo 6 unidades und   

265 Azitromicina, 500mg, caixa contendo 3 unidades und   

266 
Pomada repelente de moscas, bisnaga plástica 
contendo 100g, com essência de citronela 10g e 
excipiente qsp 100g 

und 
  

267 
Endoparasiticida e ectoparasiticida (pour – on ou top 
spot) para cães adultos de raças grandes com peso 
acima de 20kg a base de : Selamectina 12% 

und 

  

268 
Coleira ectoparasiticida de 65cm a base de 
deltametrina para cães de raças grandes 

und 
  

269 

Afoxolaner, tabletes antiparasitários mastigáveis 
macios com sabor de carne bovina para administração 
oral em cães adultos e filhotes. Tablete de 1,25mg 
(Peso animal entre 4,1 a 10 Kg) 

und 

  

270 

Afoxolaner, tabletes antiparasitários mastigáveis 
macios com sabor de carne bovina para administração 
oral em cães adultos e filhotes. Tablete de 3,0mg (Peso 
animal 10,1 a 25 Kg) 

und 

  

271 

Afoxolaner, tabletes antiparasitários mastigáveis 
macios com sabor de carne bovina para administração 
oral em cães adultos e filhotes. Tablete de 6,0mg (Peso 
animal 25,1 a 50 Kg) 

und 

  

272 
Coleira ectoparasiticida de 65cm a base de propoxur e 
flumetrina para cães de raças grandes 
 

und 
  

273 

Esteira aquática para cães Alimentação 220 V . 
Velocidade variável até 12km/h, no mínimo. Deve 
suportar até 100kg de peso. Plataforma que tenha 
deslizamento suave e silencioso. Manta de textura 
emborrachada. Painel digital de comando que marque 
velocidade, tempo, distância percorrida e calorias, para 
uso fixo na esteira ou à distância. Tanque em 
policarbonato transparente com sistema de elevação, 
inclinação e declinação automáticos, filtro, bomba de 
circulação e aquecimento, registros de entrada e saída 
de água e disjuntores.  
 

und 

  

274 
Shampoo carrapaticida e pulicida com deltametrina, 
3800ml 
 

und 
  

275 

Soprador profissional para cães com potência mínima 
de 1500 W, mangueira flexível com comprimento mínimo 
de 2m, bivolt, com duas velocidades, carcaça em chapa 
de aço. 
 

und 

  

276 

Endoparasiticida e ectoparasiticida (pour – on ou top 
spot) para cães adultos de raças grandes com peso 
acima de 25kg a base de : Imidocloprida 100mg, 
permetrina 500mg 
 

und 
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277 

Vacina contra leishmaniose canina, Vacina 
Recombinante contra Leishmaniose Visceral Canina 
composta por antígeno de Leishmania sp. Embalagem 
Individual (Kit). Cada Kit contendo 1 frasco com uma 
dose vacinal de 1 mL. 

und 

  

278 Sabonete parasiticida 80g, à base de Coumaphós. und   

279 

Vacina contra cinomose e parvovirose Cada dose de 
1 ml deve conter ao menos 105,0 DICT50% da cepa 
atenuada Onderstepoort (valência Cinomose-D), e 
107,0 DICT50% da cepa INTERVET 154 (valência 
Parvovírus-P). Os vírus são multiplicados em cultivos de 
células de linhagem. DICT - Dose Infectante em Cultura 
de Tecidos. Caixa com 5 doses. 

und 

  

280 

Vacina tríplice felina - vacina atenuada do vírus da 
rinotraqueíte felina, calicivírus felino e vírus da 
panleucopenia propagados em uma linhagem celular 
felina estabelecida, sendo apresentada sob a forma 
liofilizada, acompanhada de diluente estéril.  

und 

  

281 Orbifloxacina, 22,7 mg, Caixa com 10 unidades. 
cx com 10 

  

282 
Pomada de polissulfato de mucopolissacarídeo 5mg/g, 
uso tópico, bisnaga com 40g 
 

und 
  

283 
Loção auricular composta por diazinon, pimaricina, 
neomicina, acetato de dexametasona, frascos 
contendo 25 ml 

fsc 
  

284 

Areia sanitária para gatos de sílica em Gel, que seja de 
alta absorção e durabilidade. Deve conter cristais 
indicadores que perdem a coloração depois de 30 dias, 
para assim o responsável saber a hora de trocar a areia. 
Matéria prima natural: areia, oxigenio, água. Não deve 
conter adição de minerais, químicos ou silicato cristalino. 
Pacote de no mínimo 1,7 kg 
 

kg 

  

285 
Coleira ectoparasiticida para cães com 38 cm de 
comprimento com composição em Imidacloprida e 
Flumetrina. 

und 
  

286 
Coleira ectoparasiticida para cães com 70 cm de 
comprimento com composição em Imidacloprida e 
Flumetrina. 

und 

  

287 
Coleira ectoparasiticida para cães com 63 cm de 
comprimento com composição em Deltametrina e 
Propuxur. 

und 

  

288 
Coleira ectoparasiticida para cães com 48 cm de 
comprimento com composição em Deltametrina e 
Propuxur. 

und 

 
 
 

289 Cloridrato de xilazina 2%. Frasco contendo 10 ml 

fsc 

  

290 
Maleato de acepromazina 1,0%. Frasco contendo 20 
ml. 

fsc 
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291 Cloridrato de cetamina 10%, frascos de 10 ml  

fsc 

  

292 
Alantoína 2 g / ácido tânico / óxido de zinco 2g / 
Caulim 23,60 g / Bentonita 14g / excip qsp 100g, 
Bisnaga 200g 

und 

  

293 Moxidectina, 1%, frasco contendo 50 ml 

fsc 

  

294 
Cloridrato de imidocarb, 12g/100ml, frasco contendo 
15 ml 

fsc 

  

295 

Vacina liofilizada para prevenção da cinomose canina, 
da hepatite infecciosa canina (ICH), de doença 
respiratória causada pelo Adenovírus canino Tipo 2 
(CAV-2), da parainfluenza canina causada pelo vírus da 
Parainfluenza (CPI), da enterite causada pelo 
Coronavírus canino (CCV) e Parvovírus canino (CPV) e 
das leptospiroses causadas pela Leptospira canicola, L. 
grippotyphosa, L. icterohaemorrhagiae e L. pomona.A 
fração liofilizada correspondente a 1 dose de 1 mL e é 
constituída dos vírus vivos atenuados com títulos 
mínimos por dose na data do vencimento de 102,5 
DICT50 para Cinomose, 102,9 DICT50 para Adenovírus 
tipo 2, 105,0 DICT50 para o vírus da Parainfluenza 
Canina , 107,0 DICT50 para Parvovírus e de 600 UN 
(Unidade Nefelométrica) para cada uma das leptospiras 
(Leptospira canicola, L. grippotyphosa, L. 
icterohaemorrhagiae e L. pomona). Caixa que contenha 
25 doses. 

und 

  

296 
Vacina contra raiva, vacina liofilizada reidratáveis para 
1 ml e 100 frascos de vacina líquida.  

und 

  

297 
Vacina contra tosse dos canis, administrada por via 
SC. 

und 

  

298 
Colar elizabetano de polipropileno,conjunto com 
números de 1 a 10 

kit 

 
 
 

299 
Secador profissional para cães com potência mínima 
de 2000 W, Giro de 360 graus, altura regulável, corpo 
em copolímero e bivolt 

und 

  

300 

Soro antiofídico para tratamento de envenenamentos 
causados por serpentes do gênero Bothrops, Lachesis e 
Crotalus, em animais. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: 
solução de imunoglobulinas específicas, purificadas por 
digestão enzimática, concentradas e liofilizadas obtidas 
do soro de equídeos hiperimunizados, com veneno de 
serpente dos gêneros Crotalus, Bothrops e Lachesis. 
Frasco de ao menos 20 ml que contenha: 
imunoglobulinas de origem equina, que neutralizem 100 
mg de veneno de Bothrops jararaca, 100 mg de veneno 

und 
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de Lachesis muta e 30 mg de veneno de Crotalus 
durissus terrificus. Apresentação do produto deve 
conter: 1 frasco ampola do produto liofilizado 
acompanhado de 1 frasco de ao menos 20 mL de 
diluente estéril e seringa de 20 mL. 

301 
Fita adesiva composta de papel crepado tratado e 
adesivado à base de resina e borracha natural, tamanho 
19mm X 50 m 

und 

  

302 

Fita adesiva para autoclave confeccionada com dorso 
de papel crepado à base de celulose, tinta termoativa, 
estireno de butadieno, resina acrílica, e adesivo à base 
de borracha natural e resina, com indicador de 
esterilização. 

und 

  

303 
Focinheira de polipropileno,Conjunto com 5 
tamanhos: números  2, 4, 6, 8 e 10 

kit 

  

304 
Repelente, à base de clorpirifós, violeta genciana, óleo 
de pinho, frasco contendo entre 475 ml e 500 ml. 

und 

  

305 
Maleato de Acepromazina, 0,2 %. Frasco contendo 20 
ml. 

und 

  

306 
Flunixin meglumine, 5%, solução injetável, uso 
veterinário. Frasco 50 ml 

und 

  

307 

Máscara para anestesia inalatória, máscara de 
anestesia para pequenos animais, flexível. Tamanhos: 
pequeno, médio e grande. 
 

kit 

  

308 

Máquina de tosa 2 velocidades, sistema de troca 
rápida de lâminas, bivolt automático ou 220 V. Que seja 
certificada pelo INMETRO e que tenha garantia de pelo 
menos 1 (um) ano. Deve vir acompanhada de óleo 
lubrificante, escova de limpeza, manual em português e 
que tenha motor de alta potência (>ou=45W). 

und 

  

309 
Lâminas de tosa. Lâmina usada para tricotomia, de alta 
durabilidade e rendimento. Número 40, altura do corte 
0,25mm. Compatível com a máquina Oster A5, A6. 

und 

  

310 

Microchip (Transponder compatível com modelo 
PA120 da empresa Partners) Microchip de aplicação 
subcutânea para identificação animal, esterilizado, 
tamanho: 12 mm x 2.1 mm, peso estimado: 0,06g, 
frequência de operação: 134,2kHz, distância de leitura: 
30 cm com leitor de brete e 10cm com outros, em 
conformidade com as normas ISO 11784 e ISO 11785, 
compatível com aplicador de modelo da empresa 
Partners PA131 e com agulha modelo PA133 da 
empresa Partners 

und 

  

311 

Aplicador de microchip (Aplicador compatível com 
modelo PA131 da empresa Partners) Aplicador de 
microchip com encapsulamento plástico, peso: 12 gr, 
com retorno automático do êmbolo, com autonomia para 
mais de 500 aplicações substituindo-se a agulha, 
compatível com agulha compatível com modelo PA133 

und 
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RATICIDA/ INSETICIDA 

 

Item Descrição UND Qtd 
VALOR 

UNIT 

314 

Blocos parafinados contendo 
Ingrediente ativo: 
Difetialona ....................................................... 0,0025 % 
p/p 
Desnaturante: 
Benzoato de denatonium ................................ 0,001 % 
p/p 
Inertes: 
Atrativos, veículos e corante ........................ 99,9965% 
p/p, embalagem de 1Kg do produto. Ex:Rodilon bloco 
parafinado. 
 

und 

  

315 

Solução concentrada de deltamethrina 25g em 
veículo 1000mL, Frasco de 1000 mL. Ex: K Othrine  
 

und 

  

316 

Pó molhável, Bendiorcabe 80% p/p Inertes: agente 
dispersante, diluente sólido e tensoativo 20% p/p. 15g. 
Qualidade similiar ao Ficam ou superior 
 

und 

  

317 

Raticida em pó contendo, Cumatetralil 
............................................. 0,7500 % p/p, 
Desnaturante:.......................................... 0,0002 % p/p 
Inertes: Corantes, tensoativos e excipientes ...... 
99,2498% p/p, frascos contendo 1kg. Ex: Racumin 
 

und 

  

da empresa Partners, que pode ser reutilizada até 5 
vezes após reesterilização. 

312 

Agulha para aplicador de microchip (Agulha 
compatível com modelo PA133 da empresa 
Partners) Agulha compatível com modelo PA133 da 
empresa Partners, que pode ser reutilizada até 5 vezes 
após reesterilização, compatível com aplicador 
compatível com modelo PA131 da empresa Partners  

und 

  

313 

Leitora de microchip universal (Leitora compatível 
com modelo PA100 da empresa Partners) Leitora de 
microchip universal compatível com modelo PA100 da 
empresa Partners, com frequência de trabalho: 
125/134.2 kHz, compatível com microchip certificado 
pelo ISO11784, FDX-B, Unique e EM4102.  Memória 
para até 1.000 leitoras,  com bateria de funcionamento 
de 9V, pilha alcalina PP3,  temperatura de 
funcionamento: -5ºC a +50ºC, umidade: 98% em 
condições sem condensação. Peso: 140g (pilha 
incluída). Dimensões: 150 x 80 x 35 mm. Formato 
anatômico, com saída USB. Acompanha software e 
cabo para descarregar a memória. 

und 
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318 

Pó Molhável composto de Triclorfone 77,6g, coumafós 
1,0g, Ciflutrina 1,0g em matéria inerte e emulsionante 
qsp 100g. Ex: Neguvon assuntol plus 
 

Kg 

  

319 

Aplicador inseticida – Inseticida para dedetização. 
Classe piretróide, princípio ativo: lambda-cialotrina. 
Eficaz contra mosquitos, moscas, formigas, baratas, 
traças, pulgas, moscas, cupim, aranha e escorpião. 
Próprio para dedetização onde se faz necessário longo 
período de tempo com efeito residual. Prazo de validade 
do material: 12 meses a contar da data do recebimento 
(mínimo). Envelope de 75 gramas.   

und 

  

 

RAÇÃO PARA CÃES 

 

Item Descrição UND Qtd 
VALOR 

UNIT 

320 

Alimento para cães adultos de raças grandes - 
Composição básica: Milho integral moído, ovo em pó 
desidratado, quirera de arroz, farinha de vísceras de 
aves, farinha de proteína isolada de suíno, gordura de 
frango, gordura suína, polpa de beterraba, óleo vegetal, 
óleo de peixe refinado, zeolita, sulfato de condroitina, 
hidrocloreto de glicosamina, cloreto de potássio, cloreto 
de sódio (sal comum), carbonato de cálcio, vitaminas (A, 
C, E, D3, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, 
biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, 
sulfato de cobre, óxido de manganês, óxido de zinco, 
iodato de cálcio, levedura seca de cervejaria, levedura 
enriquecida com selênio, cobre aminoácido quelato, 
manganês aminoácido quelato, zinco aminoácido 
quelato, taurina, alatabilizante à base de fígado de 
frango, antioxidante (BHA). Níveis de garantia por 
quilograma de produto: Umidade (máx.): 100 g/kg (10%), 
Proteína Bruta (mín.): 260 g/kg (26%), Extrato Etéreo 
(mín.): 160 g/kg (16%), Matéria Fibrosa (máx.): 25 g/kg 
(2,5%), Matéria Mineral (máx.): 58 g/kg (5,8%), Cálcio 
(mín.): 7500 mg/kg (0,75%), Cálcio (máx.): 10 g/kg (1%), 
Fósforo (mín.):7000 mg/kg (0,70%), Sódio (mín.): 3000 
mg/kg (0,3%), Cloro (mín.): 6200 mg/kg(0,62%), 
Potássio (mín.): 4800 mg/kg (0,48%), Magnésio (mín.): 
1000 mg/kg(0,1%), Taurina (mín.): 800 mg/kg (0,08%), 
Sulfato de condroitina e glucosamina:230 mg/kg 
(0,023%), Ferro (total): 200 mg/kg (0,02%), Manganês 
(total): 70 mg/kg(0,007%), Zinco (total): 226 mg/kg 
(0,0226%). Energia metabolizável: 4.100 kcal/kg. 
Enriquecimentos por quilograma do produto (mín.): 
Vitaminas: A: 18000 UI, D3: 1200 UI, E: 500 UI, C: 200 
mg, B1: 4,9 mg, B2: 4,5 mg,Ácido pantotênico (B5): 29,7 
mg, B6: 9,6 mg, Ácido fólico (B9): 1 mg, B12: 80 
μg,Niacina (PP): 17,6 mg, Biotina: 1,27 mg, Colina: 719 
mg. Minerais: Cobre: 16 mg, Ferro: 46 mg, Manganês: 
59 mg, Iodo: 3,5 mg, Zinco:197 mg, Selênio: 0,43 mg 
Procedência nacional 

Embalage
m 20 kg 
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321 

Alimento para cães filhotes de raças grandes - 
Composição básica do produto: Farinha de vísceras de 
aves, farinha de torresmo, milho integral moído, quirera 
de arroz, gordura de frango, polpa de beterraba, gordura 
suína, zeolita, óleo vegetal, óleo de peixe refinado, 
casca de psyllium, glúten de trigo, ovo desidratado, 
parede celular de levedura (MOS), fruto-
oligossacarídeos, sulfato de condroitina, hidrocloreto de 
glucosamina, extrato de Marigold, cloreto de potássio, 
cloreto de sódio (sal comum), sorbato de potássio, 
fosfato bicálcico, vitaminas (A, C, E, D3, B1, B2, B6, B12, 
PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de 
colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de 
manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, levedura 
enriquecida com selênio, levedura seca de cervejaria, 
cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido 
quelato, zinco aminoácido quelato, carbonato de cálcio, 
taurina, DL-metionina, palatabilizante à base de fígado 
de frango, aditivo antioxidante (BHA). Níveis de garantia 
por quilograma de produto: Umidade (máx.):95 g/kg 
(9,5%), Proteína Bruta (mín.): 320 g/kg (32%), Extrato 
Etéreo (mín.): 140 g/kg (14%), Matéria Fibrosa (máx.): 
26 g/kg (2,6%), Matéria Mineral (máx.): 72 g/kg (7,2%), 
Cálcio (mín.): 8000 mg/kg (0,8%), Cálcio (máx.): 12 g/kg 
(1,2%), Fósforo (mín.):6800 mg/kg (0,68%), Sódio 
(mín.): 3200 mg/kg (0,32 %), Cloro(mín.): 5900 mg/kg 
(0,59%), Potássio (mín.): 4800 mg/kg (0,48%), Magnésio 
(mín.): 500 mg/kg (0,05%), Metionina (mín): 6600mg/kg 
(0,66 %), Taurina (mín): 1500 mg/kg (0,15%), Vitamina 
A(total): 19000 UI/kg, Cobre (total): 15 mg/kg, Ferro 
(total): 217mg/kg, Manganês (total): 58 mg/kg, Zinco 
(total): 190 mg/kg. Energia metabolizável: 3.991 kcal/kg 
Enriquecimentos por quilograma do produto (mín.): 
Vitaminas: A: 12500 UI, D3: 1100 UI, E: 500 UI, C: 200 
mg, B1: 4,6mg, B2: 4,2 mg, B5: 27,9 mg, B6: 9 mg, B9: 
0,9 mg, B12: 80 μg,Niacina: 16,5 mg, Biotina: 1,19 mg, 
Colina: 917 mg. Minerais: Cobre: 13 mg, Ferro: 38 mg, 
Manganês: 48 mg, Iodo:2,8 mg, Zinco: 159 mg, Selênio: 
0,14 mg. Procedência nacional. 

Embalage
m 20 kg 

  

322 

Alimento coadjuvante para cães e gatos (úmido) -  
Composição básica: Água, fígado de frango, carne de 
aves, carne de suíno, amido de milho, celulose em pó, 
caseína, óleo de peixe refinado, clara de ovo desidrata, 
óleo de girassol, carragena, fruto-oligossacarideos, 
extrato de marigold, casca de psyllium, levedura seca de 
cervejaria, vitaminas (E, D3, B1, B2, B6, B12, PP), ácido 
pantotênico, ácido fólico, biotina, sulfato de cobre, iodato 
de cálcio, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato 
de ferro, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido 
quelato, manganês aminoácido quelato, taurina, DL-
metionina. Níveis de garantia por quilograma de produto: 
Umidade (máx.): 775 g/kg (77,5%); Proteína Bruta 
(mín.): 120 g/kg (12%); Extrato etéreo (mín.): 42 g/kg 
(4,2%); Matéria fibrosa (máx.): 30 g/kg (3%); Matéria 
mineral (máx.): 19 g/kg (1,9%); Cálcio (mín.): 1200 
mg/kg (0,12%); Cálcio (máx.): 7200 mg/kg (0,72%); 
Fósforo (mín.): 900 mg/kg (0,09%); Sódio (mín.): 1600 
mg/kg (0,16%); Cloro (mín.): 2000 mg/kg (0,2%); 
Potássio (mín.): 100 mg/kg (0,01%); Magnésio (mín.): 
100 mg/kg (0,01%); Taurina (mín.): 1550 mg/kg 

und 
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(0,155%); DL-Metionina (mín.): 3000 mg/kg (0,3%); EPA 
(mín.): 2700 mg/kg (0,27%); DHA (mín.): 1800 mg/kg 
(0,18%). Energia metabolizável: 1.200 kcal/kg 
Enriquecimentos por quilograma do produto (mín.): 
Vitaminas: D3: 300 UI, C: 65 mg; E: 140 UI; B1: 53 mg, 
B2: 5 mg, B6: 3 mg, B12: 45 μg, PP: 56 mg, Ácido 
pantotênico: 3 mg, Ácido fólico: 1,3 mg, Biotina: 0,12 mg, 
Colina: 700 mg. Minerais: Cobre: 1 mg, Ferro: 15 mg, 
Manganês: 4,5 mg, Iodo: 0,16 mg, Zinco: 47 mg. Tipo: 
Royal Canin RECOVERY 

323 

Alimento coadjuvante para cães obesos - Alimento 
coadjuvante de baixa densidade energética, indicado 
para fornecer uma nutrição balanceada para cães 
obesos durante a perda de peso. NÍVEIS DE GARANTIA 
POR QUILOGRAMA DE PRODUTO: Umidade (máx.): 
110 g/kg(11%); Proteína Bruta (mín.): 320 g/kg (32%); 
Extrato Etéreo (mín.): 80 g/kg (8%); Matéria Fibrosa 
(máx.): 104 g/kg (10,4%); Matéria Mineral (máx.): 91 
g/kg (9,1%); Cálcio (mín.): 11,2 g/kg (1,12%); Cálcio 
(máx.): 16,8 g/kg (1,68%); Fósforo (mín.): 8.000mg/kg 
(0,80%); Sódio (mín.): 4000 mg/kg (0,4%); Cloro (mín.): 
9.600 mg/kg (0,96%); Potássio (mín.): 8.000 mg/kg 
(0,80%); Magnésio (mín.): 1.100 mg/kg (0,11%); 
Metionina(mín): 5.400 mg/kg (0,54%); L-carnitina (mín): 
330 mg/kg (0,033%); Taurina (mín.): 2520mg/kg 
(0,252%). ENERGIA METABOLIZÁVEL: 3.118 kcal/kg 
ENRIQUECIMENTOS POR QUILOGRAMA DO 
PRODUTO (MÍN.): Vitaminas: A: 21.200 UI, D3: 1.000 
UI, E: 900 UI, C: 500 mg, B1: 19,2 mg, B2: 69,3 mg, B6: 
31,7 mg, B12: 200 µg, PP: 214,5 mg, Ácido pantotênico: 
64,4 mg, Ácido fólico: 5,1 mg, Biotina: 2,03 mg, Colina: 
800 mg. Minerais: Cobre: 6 mg, Ferro: 31 mg, 
Manganês: 40 mg, Iodo: 3,1 mg, Zinco: 119 mg, Selênio: 
0,04 mg 

Embalage
m 10,1 kg 

  

 

SEÇÃO VETERINÁRIA DE REGIMENTO DE CAVALARIA 

 
MEDICAMENTOS 

Item Descrição UND Qtd 
VALOR 

UNIT 

1 Solução de escina 20%. 11,12 ml 

Dimetilsulfóxido (DMSO).61,34 ml 

Dexametasona..0,11 mg Prednisolona 

(acetato)..0,28 g Lidocaína.1 g Excipiente 

q.s.p.100 g. (produto não manipulado e validade 

mínima um ano da entrega). Tipo DM Gel pote 

und   

2 Anti-inflamatório injetável: Meloxicam..4,5 g 

Vitamina E (acetato)..7,5 g Veículo q.s.p..100 g. 

(produto não manipulado e validade mínima um 

und   
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ano da entrega) Tipo Maxicam 

3 Anti-inflamatório injetável: Dexametasona 

(como fosfato dissódico). 2 mg Veículo q.s.p. 1 

ml. (produto não manipulado e validade mínima 

um ano da entrega). Tipo Dexaflan 

und   

4 Fenilbutazona 5,00g; Nipagin 0,20g; Nipasol 

0,02g; Veículo q.s.p 100,00g. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega).Tipo Phenylarthrite creme 

und   

5 Anti-inflamatório injetável: 

Fenilbutazona...18,00mg Dexametasona (fosfato 

sódico). 35,00mg, Veículo q.s.p.100 ml. (produto 

não manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Phenylarthrite injetável 

und   

6 Anti-inflamatório injetável: Fenilbutazona 20,0 

g; Veículo q.s.p 100,0 mL. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Butafenil 

und   

7 Anti-inflamatório injetável: Ketoprofeno 10 g 

Água para injetáveis q.s.p. 100 ml. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Ketofen 

und   

8 Dimetilsulfóxido (DMSO) 99,78%.100ml. 

(produto não manipulado e validade mínima um 

ano da entrega). Tipo Dimesol solução 

und   

9 Anestésico local com vasoconstritor: 

Cloridrato de lidocaína 2 g Epinefrina . 2 mg 

Veículo q.s.p..100 ml. (produto não manipulado e 

validade mínima um ano da entrega).Tipo 

Anestex Fagra 

und   

10 Anestésico local sem vasoconstritor: 

Cloridrato de lidocaína 2 g Veículo q.s.p..100 ml. 

(produto não manipulado e validade mínima um 

ano da entrega).Tipo Lidovet 

und   
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11 Ácido Tiludrônico (sal dissódico) 50 mg; Água 

(grau de injeção) 10,0 mL. Injetável. Tipo Trildren 

und   

12 Anti-inflamatório injetável: Acetonido de 

triancinolona 0,2g 

und   

13 Probiótico. Saccharomyces cerevisiae 

(mín.)..3,33 x 105 UFC Lactobacillus acidophillus 

(mín.)..3,33 x 107 UFC Bifidobacterium bifidum 

(mín.)....3,33 x 107 UFC Enterococcus faecium 

(mín.).......1,66 x 107 UFC Lactobacillus 

plantarum (mín.)...1,66 x 107 UFC.. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega).Tipo Florafort 

und   

14 Antibiótico injetável: Gentamicina (sulfato).10 

g Veículo q.s.p..100 ml. (produto não manipulado 

e validade mínima um ano da entrega).Tipo 

Pangram 

und   

15 Pomada de Sulfato de gentamicina . 0,5 g 

Sulfanilamida 5 g Sulfadiazina..5 g Uréia.5 g 

Vitamina A..120.000 U.I Excipiente q.s.p. 100 g. 

(produto não manipulado e validade mínima um 

ano da entrega). Tipo Vetaglós 

und   

16 Antibiótico injetável: Ceftiofur sódico 5,0 g, 

Veículo q.s.p em 100 ml. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Excenel 

und   

17 Antibiótico injetável: Ceftiofur sódico 5,0 g, 

Veículo q.s.p em 100 ml. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Excenel 

und   

18 Antibiótico injetável: Oxitetraciclina 

(dihidratada) 20,0g; Veículo q.s.p.Tipo Tetravet 

und   

19 Antibiótico injetável: Enrofloxacina.10g 

Veículo 100ml. (produto não manipulado e 

validade mínima um ano da entrega). Tipo 

und   
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Floxiclin 

20 Sorbitol 50g em 100 ml, injetável. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega).Tipo Sedacol 

und   

21 Sedativo injetável: Cloridrato de 

detomedina...1g veículo q.s.p...100ml. (produto 

não manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Dormiun V 

und   

22 Sedativo a base de Cloridato de Detomidina 

injetável 10 ml. Tipo Detomidim 

und   

23 Sulfadiazina prata 0,1 g. Alumínio 5,0 g. 

Cipermetrina 0,4g.; DDVP 1,6 g. Excipiente q.s.p. 

100,0 g.(produto não manipulado e validade 

mínima um ano da entrega).Tipo Max Prata 

und   

24 Cloridrato de tiamina (Vitamina B1) 1.000 mg; 

Cloridrato de piridoxina (Vitamina B6)500 mg, 

Nicotinamida.2.000mg, Pantotenato de cálcio 

(Vitamina B5).400 mg, Frutose.20.000mg, 

Cloridrato de L-arginina.2.000 mg, 

Acetilmetionina..2000 mg, Aspartato de 

potássio.1.000 mg, Aspartato de agnésio.1.000 

mg, Selenito de sódio.45 mg , Cianocobalamina 

(Vitamina B12).40 mg, Excipientes q.s.p. 100,00 

Ml (produto não manipulado e validade mínima 

um ano da entrega).Tipo Bionew 

und   

25 Anti-inflamatório injetável: Flunixina 

meglumina 8,29 g (equivalente a 5,0 g de 

Flunixina), Veículo q.s.p. 100 ml. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega).Tipo Niglumine 

und   

26 Carvão ativado. 40g, Zeolita.40g, Caolim.10g 

Pectina.10g. (produto não manipulado e validade 

mínima um ano da entrega).Tipo Enterex 

und   

27 Monometilol dimetil hidantoína (M.M.D.H.) und   
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27,5 g , Veículo q.s.p.100 ml. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega).Tipo Formoped 

28 Cloridrato de Adrenalina 1%. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega).Tipo Sorolina 

und   

29 Antibiótico injetável: Benzil Penicilina G 

Procaína 10.000.000 UI Benzil Penicilina G 

Benzatina.10.000.000 UI Diidroestreptomicina 

(Sulfato).20,0 g Veículo.q.s.p100,0 ml. (produto 

não manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Penfort 

und   

30 Hepatoprotetor Imunoestimulante. Cada 

100ml contém: Acetilmetionina 5g, Cloridrato de 

colina 2g, Cloridrato de tiamina 1g, Riboflavina 

0,02g, Cloridrato de piridoxina 0,04g, Cloridrato 

L-Arginina 0,60g, Nicotinamida 0,50g, 

Pantotenato de cálcio 0,20g, Glicose 20g. Tipo 

Mercepton 

und   

31 Antibiótico injetável: Sulfametoxazol.20 g 

Trimetoprim .4 g Veículo q.s.p. 100 ml (produto 

não manipulado e validade mínima um ano da 

entrega).Tipo Sultrinjex 

und   

32 Cloridrato de bromexina.300 mg, Veículo 

q.s.p.100ml. (produto não manipulado e validade 

mínima um ano da entrega).Tipo Fluibron 

und   

33 Colírio Sulfato de condroitina A.20g 

Ciprofloxacina.0,3g Veículo q.s.p.100 ml. 

(produto não manipulado e validade mínima um 

ano da entrega).Tipo Ciprovet 

und   

34 Salicilato de Metila..1,00 g Ácido Salicílico..0,70 

g Cânfora..1,00 g Mentol.1,50 g Salol..0,80 g 

Bentonita..2,00g Caolim ..27 g Excipientes 

q.s.p..100 g. (produto não manipulado e validade 

und   
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mínima um ano da entrega). Tipo Antiphlokin 

35 Nitrato de miconazol..2,53g Gluconato de 

clorexidine (solução a 20%)*.10ml Essência 

herbal..0,2g Veículo q.s.p.100,00ml * equivalente 

a 2g. Apresentação 200ml. Tipo Cloresten Dr. 

Clean 

und   

36 Repelente de Citronela Spray. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Citronela repelente 

und   

37 Anestésico local: Bupivacaína (cloridrato) 0,5 

g Veículo q.s.p 100 ml. Tipo Bupinex 

und   

38 Tranquilizante injetável: Acepromazina 1% - 

10 mg Veículo q.s.p.1 ml. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Acepran 

und   

39 Sedativo: Cloridrato de xilazina a 10% - 10g 

Veículo q.s.p.100 ml (produto não manipulado e 

validade mínima um ano da entrega). Tipo 

Sedomin 

und   

40 Cloreto de Suxametônio pó...500mg. (produto 

não manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Succitrat 

und   

41 Tartarato de butorfanol 14,58 mg(*) Veículo 

q.s.p. 1 ml (*) equivalente a 10 mg de Butorfanol 

base. (produto não manipulado e validade 

mínima um ano da entrega). Tipo Torbugesic 

und   

42 Sulfato de condroitina..12 g. Timerosal..0,02g. 

Água destilada (q.s.p).100ml. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Artroglycan injetável 

und   

43 Sulfato de condroitina A .7,5 g Sulfato de 

glucosamina.7,5g Veículo q.s.p..100 ml. (produto 

não manipulado e validade mínima um ano da 

und   
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entrega). Tipo Condroton injetável 

44 Hidrocarboneto derivado do coal tar..56 ml; 

fenóis e cresóis em fenol...21g emulsificante 

saponáceo.15,5ml; veículo q.s.p..100,0ml. Tipo 

Creolina 

und   

45 Polivinil Pirrolidona Iodo (PVPI 10% de Iodo 

Ativo).10 g Veículo Aquoso q.s.p..100 ml.(produto 

não manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo PVPI Tópico 

und   

46 Produto anti-séptico e cicatrizante para o 

tratamento de problemas de cascos de todas as 

espécies animais. Sulfato de zinco 5 g Sulfato de 

cobre 5 g Acetato de chumbo 10 g Ácido acético 

6 ml Veículo q.s.p 100 m Tipo Pradovillate 

und   

47 Triclorometiazida 10mg, Dexametasona (como 

acetato).0,5mg Veículo q.s.p...1 ml. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Diuzon 

und   

48 Anestésico geral Cloridrato de tiletamina..125 

mg Cloridrato de zolazepam.. 125 mg Excipiente 

q.s.p..660 mg Cada frasco ampola de diluente 

contém: Água esterilizada apirogênica...5 ml. 

(produto não manipulado e validade mínima um 

ano da entrega). Tipo Zoletil 

und   

49 Pomada, Mentol 1 g; Cânfora 1 g; Salicilato de 

Metila 1 g; Excipientes q.s.p 100 g. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Gelopan 

und   

50 Maltodextrina...30 g Cálcio..7,2 g Sódio..160 g 

Glicina....30 g Potássio....52,44 g Cloro..322,29 g 

Magnésio..8,5 g FOS...10 g Veiculo q.s.p.1.000 g. 

Tipo Eletrolítico Booster 

und   

51 Soro antitetânico para eqüinos. 

Imunoglobulinas de origem eqüina purificadas e 

und   
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concentradas obtidas da hiperimunização de 

eqüinos normais com toxina e toxóide tetânicos, 

e adicionado de 0,35% de fenol como 

preservativo. 5000 U.I. Tipo Soro antitetânico 

52 Vitamina K 30mg; Veículo q.s.p 20ml. (produto 

não manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Hipovita K 

und   

53 HIALURONATO DE SÓDIO a 1% de alto peso 

molecular. Injetável intra-articular. Tipo Lacril 

und   

54 SULFATO DE CONDROITINA ´A´ 7,5 g e 

SULFATO DE GLUCOSAMINA 7,5G 

und   

55 POMADA a base de Salicilato de metila,Cânfora 

e Mentol. Tipo NGF-5 

und   

56 VASELINA SÓLIDA, pote de plástico de 1 quilo. und   

57 VASELINA LÍQUIDA, frasco de plástico c/1 litro. und   

58 Abamectina 0,12 g Praziquantel..1,5 g Vitamina 

E..0,6 g; Excipiente q.s.p..9,6 g. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Aba gel OF. Seringa plástica 

graduada com 9,6g 

und   

59 Vermífugo: Ivermectina 0,4 g. pamoato de 

Pirantel 38,3 g. Excipinte q.s.p. 100 g. (produto 

não manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Piraverme. Seringa plástica 

graduada com 25g 

und   

60 Vermífugo Fórmula: Cada 100 g contém: 

Moxidectina 2,0 g, Praziquantel 12,5 g, 

Excipiente q.s.p. 100,0 g. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega).Tipo Equest Pramox, Seringa plástica 

graduada com 11,8g 

und   

61 Vermífugo: Ivermectina 0,120 g; Praziquantel 

1,500 g; Vitamina E 0,600 g; Veículo q.s.p. 9,600 

und   
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g. (produto não manipulado e validade mínima 

um ano da entrega).Tipo Iver Gel OF. Seringa 

plástica graduada com 9,6g 

62 Vermífugo Equino: .. Ivermectina 0,02 g; 

Praziquantel 0,25 . Tipo PADOCK NF. Seringa 

plástica graduada com 6g 

und   

63 Vermífugo: Fenbendazol..0,146g 

Triclorfon..0,439g Excipiente q.s.p..1g. (produto 

não manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Fedaben. Seringa plástica 

graduada com 26g 

und   

64 Vacina para raiva equina. (Frasco com 25 

doses) 

und   

65 Vacina contra Adenite para equinos. (frasco 

com 10 doses) 

und   

66 Vacina quádrupla para equinos 

(Rinopneumonite, Tétano, Encefalomielite e 

Influenza). Tipo Lexington8 

und   

67 Vacina contra Leptospirose equina: Bacterina 

contra a Leptospirose Equina. Suspensões 

inativadas de Leptospira pomona, L. 

grippotyphosa, L. canicola, L. 

icterohaemorrhagiae, L. wolffi e L. hardjo. Tipo 

Vacina Leptobac 

und   

68 Vacina inativada associada contra 

encefalomielite (leste e oeste), influenza e 

tétano. vírus da Encefalomielite Eqüina, cepas 

Leste e Oeste, da Influenza Equina tipos A1 e A2 

(incluindo Kentucky 97) e Toxóide 

Tetânico.adjuvante ´MetaStim´ é acrescentado 

para acentuar a resposta imunológica e promover 

uma absorção apropriada da vacina após a 

inoculação. São adicionados como conservantes: 

timerosal, neomicina e polimixina B. Frasco c/ 

10ml (10 doses). Tipo Vacina Fluvac Innovator 

und   
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EWT 

69 Biotina. 2.500 mg Zinco 12.750 mg DL-

Metionina 25 g L-Lisina 50 g Veículo q.s.p 1.000 

g .Tipo Biohoof 

und   

70 Sulfato de cobre em pó (cristais) NBR 

8286/2000. 

und   

71 Bandagem elástica para uso veterinário de 10 cm 

x 4,5 m. Tipo Vetrap 

und   

72 Concentrado de eletrolíticos e glicose com a 

seguinte Formula: Cada 100g contém:Cloreto de 

sódio 16.380g; Cloreto de potássio 4.476g; 

Fosfato de Potássio Monobásico 1.360g; Glicose 

q.s.p. 100.000g. (produto não manipulado e 

validade mínima um ano da entrega). Tipo 

Plusvital Booster 

und   

73 Dipirona....50g. Veículo q.s.p...100ml. (produto 

não manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Pironal 

und   

74 Dipropionato de imidocarb 12 g; Veículo q.s.p. 

100 mL. Tipo Diazen 

und   

75 Alcatrão vegetal - 400,00g; Ácido salicílico 

20,00g; Veículo q.s.p 1.000,00g. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega).Tipo Cascocrecine 

und   

76 Ferro injetável. Composição: Ferro (sob a forma 

de ferro dextrano)...100,0 mg, Vitamina 

B12...100,0 mcg, Veículo q.s.p...1,0 ml. (produto 

não manipulado e validade mínima um ano da 

entrega).Tipo Hertafer 

und   

77 Pomada a base de benzilpenicilina benzatina, 

1.250.000 UI, benzilpenicilina Procaína 

1.250.000UI, dihidroestrptomicina 1,25g Óleo de 

Citronela 0,2g, Uréia 2,5g, Excipente50g. 

(produto não manipulado e validade mínima um 

und   
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ano da entrega). Tipo Cicatrizan 

78 Pomada Digluconato de clorexidina .0,7 g 

Excipientes q.s.p.100 g. (produto não manipulado 

e validade mínima um ano da entrega). Tipo 

Furanil pomada 

und   

79 Pomada bactericida e cicatrizante. Cada 

bisnaga de 50 g contém: Penicilina G benzatina... 

1.250.000 UI, Penicilina G procaína... 1.250.000 

UI, Dihidroestreptomicina ( sulfato) .. 1,25 g, 

Uréia ... 2,50 g, Excipiente q.s.p..50 g (produto 

não manipulado e validade mínima um ano da 

entrega).Tipo Ganadol 

und   

80 Tartarato de ketanserina..0,345 g (equivalente 

a 2,5 mg de ketanserina por grama)Excipiente 

q.s.p...100 g. (produto não manipulado e validade 

mínima um ano da entrega). Tipo Vulketan 

und   

81 Alantoína 2,0 g; Ácido Tânico 2,0 g; Óxido de 

Zinco 2,0 g; Veículo q.s.p 100 g. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Alantol 

und   

82 UNGUENTO a base de óxido de zinco, óleo de 

pinho, caulin, xilol; pote 750 gramas de plástico. 

Tipo Pearson 

und   

83 Polivinil Pirrolidona Iodo (PVPI 10% de Iodo 

Ativo)....10 g Lauril éter sulfato de sódio...25 g 

Agentes tensoativos, emolientes e 

umectantes...1,1 g Veículo aquoso q.s.p..100 ml. 

(produto não manipulado e validade mínima um 

ano da entrega). Tipo PVPI Degermante 

und   

84 Vitamina B1..1.500 mg Vitamina B2..1.500 mg 

Vitamina B12.15.000 mcg Vitamina B6..1.200 mg 

Vitamina K3..250 mg Pantotenato de 

Cálcio..1.200 mg Acido Fólico..5.000 mg Acido 

Nicotínico..1.200 mg Cobre..500 mg Zinco.5.000 

mg Ferro..4.500 mg Cobalto..100 mg Glicose.200 

und   
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g Veiculo q.s.p..1.000 g. (produto não manipulado 

e validade mínima um ano da entrega). Tipo 

Hemolitan 

85 Aspartato de L-Ornitina.2 g Cloridrato de L-

Arginina.7,5 g L Citrulina.0,5 g Acetil 

Metionina...1 g Cloridrato de Colina..1 g 

Levulose..10 g Água Bidestilada q.s.p..100 ml. 

(produto não manipulado e validade mínima um 

ano da entrega). Tipo Ornitil 

und   

86 Cloridrato de clembuterol 2 mg Excipiente q.s.p 

100 ml. (produto não manipulado e validade 

mínima um ano da entrega). Tipo Pulmonil 

und   

87 Riboflavina (B2) 20,0 mg; Cloridrato de 

piridoxina (B6) 15,0 mg; Nicotinamida 1.000,0 

mg; Acetil d-l-metionina 660,0 mg; Cloreto de 

sódio 3.500,0 mg; Cloreto de potássio 250,0 mg; 

Cloreto de cálcio 150,0 mg; Cloreto de magnésio 

90,0 mg; Dextrose 25.000,0 mg; Veículo q.s.p. 

500,0 mL; Cada ampola de 3 mL contém: 

Cianocobalamina (B12) 10.000,0 mcg; Veículo 

q.s.p. 3,0 mL. (produto não manipulado e 

validade mínima um ano da entrega). Tipo 

Fortemil 

und   

88 Proteína Bruta (Mín.) 22,13 %; Matéria Fibrosa 

(Máx.) 8,66 %; Extrato Etéreo (Mín.) 5 %; 

Umidade 4,8 %; Vitamina B1- 6,75 mg; Vitamina 

B2- 19 mg; Vitamina B6 - 13,468 mg; Vitamina 

B12 - 24 mcg; Biotina 2,8 mg; Niacina 20,3 mg; 

Ácido Fólico 10 mg; Inositol -1.200 mg; DL-

Metionina 4 g; Cistina 1,28 g; Glicina 7,21 g; 

Valina 9,17 g; Prolina 6,08 g; Colina774 mg; 

Isoleucina 7,73 g; Lisina 12,79 g; Histidina 4,57 g; 

Arginina 6,95 g; Fenilalanina 8,57 g; 

Leucina12,14 g; Serina 6,98 g; Treonina 9,94 g; 

L-Lisina 5 g; Alanina 10,89 g; Metionina3,25 g; 

Tirosina3,78 g; Ácido Glutâmico19,17 g; 

Triptofano1,8 g; Ácido Aspártico17,35 g; FOS 2 g; 

und   
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MOS 1 g; Saccharomyces cerevisiae 9x109 UFC; 

Cálcio (Máx.) 0,18 %; Fósforo (Mín.) 0,021 %; 

Veículo q.s.p. 1.000 g. (produto não manipulado 

e validade mínima um ano da entrega). Tipo 

Organew 

89 Triptofano.....520mg, DL-

Metionina....21.430mg, L-Carnitina...20.000mg, 

L-Lisina..37.900mg, Prolina...24.566mg, 

Cisteína...720mg, Hidroxiprolina.. 14.706mg, 

Valina...4.656mg, Ácido Aspártico...10.323mg, 

Ácido Glutâmico...18.646mg, Tirosina...2.317mg, 

Treonina...1.790mg, Fenilalanina...4.129mg, 

Histidina...2.149mg, Colina...10.000mg, 

Betaína...10.000mg, Isoleucina...2.696mg, 

Serina...3.055mg, Arginina... 11.293mg, 

Glicina...44.856mg, Alanina...16.138mg, 

Leucina...6.278mg, Glicose...200g, Veículo 

q.s.p...1.000g (produto não manipulado e 

validade mínima um ano da entrega). Tipo 

Glicopan Energy 5 litros 

und   

90 SUPLEMENTO MINERAL VITAMÍNICO Colina 

(Mín.) 22 g/kg Isoleucina(Mín.) 20 g/kg Magnésio 

(Mín.) 30 g/kg Mananoligossacarídeo (Mín.) 28 

g/kg Proteína bruta (Mín.) 180 g/kg 

Saccharomyces cerevisiae (Mín.) 5x108 UFC/g 

Selênio (Mín.) 33 mg/kg Valina (Mín.) 20 g/kg 

Vitamina C (Mín.) 50 g/kg Vitamina E (Mín.) 

30.000 UI/kg. Tipo Mio Action 

und   

91 SUPLEMENTO MINERAL VITAMÍNICO Colina 

(Mín.) 22 g/kg Isoleucina(Mín.) 20 g/kg Magnésio 

(Mín.) 30 g/kg Mananoligossacarídeo (Mín.) 28 

g/kg Proteína bruta (Mín.) 180 g/kg 

Saccharomyces cerevisiae (Mín.) 5x108 UFC/g 

Selênio (Mín.) 33 mg/kg Valina (Mín.) 20 g/kg 

Vitamina C (Mín.) 50 g/kg Vitamina E (Mín.) 

30.000 UI/kg. Tipo Mio Action 

und   
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92 SUPLEMENTO MINERAL VITAMÍNICO 

ENERGÉTICO Cromo (Mín.) 5.000 mg/kg 

Proteína Bruta (Mín.) 210 g/kg Saccharomyces 

cerevisiae (Mín.) 3x108 UFC/g Selênio (Mín.) 50 

mg/kg Vitamina E (Mín.) 2.800 UI/kg Zinco (Mín.) 

4.800 mg/kg . Tipo Racing 

und   

93 SUPLEMENTO ENERGÉTICO Adenosina (Mín.) 

12 g/kg Sorbitol (Mín.) 988 g/kg. Tipo ATP Gel 

und   

94 SUPLEMENTO AMINOÁCIDO Creatina (Mín.) 

450 g/kg Flavorizante 1.000 mg/kg Glicina (Mín.) 

23 g/kg Sorbitol 520 g/kg. Tipo Creocin. Seringa 

plástica graduada 45g 

und   

95 SUPLEMENTO ELETROLÍTICO Aditivo 

Flavorizante 1.000 mg/kg Cálcio (Mín.) 16 g/kg 

Cálcio (Máx.) 18g/kg Cloro (Mín.) 295 g/kg Fruto-

oligossacarídeos (Mín.) 5.000 mg/kg Glicina 

(Mín.) 32 g/kg Glicose (Mín.) 16,5 g/kg Magnésio 

(Mín.) 8.400 mg/kg Potássio (Mín.) 52 g/kg Sódio 

(Mín.) 164 g/kg. Tipo Equi Gel. Seringa plástica 

graduada 50g 

und   

96 SUPLEMENTO ALIMENTAR Arginina (Mín.) 81 

g/kg Beta hidroxi metil butirato (Mín.) 38 g/kg 

Betaína (Mín.) 9.800 mg/kg Creatina (Mín.) 198 

g/kg Cromo (Mín.) 28 mg/kg Isoleucina (Mín.) 

9.800 mg/kg L Glutamina (Mín.) 9.800 mg/kg L-

Carnitina (Mín.) 39 g/kg Leucina (Mín.) 9.800 

mg/kg Taurina (Mín.) 15 g/kg Valina (Mín.) 9.800 

mg/kg Vitamina E (Mín.) 125 UI/kg. Tipo Turbo. 

Seringa plástica graduada 40g 

und   

97 SUPLEMENTO ALIMENTAR Beta hidroxi metil 

butirato (mín.) 33 g, Betaína (mín.) 20 g, Creatina 

(mín )140 g, Cromo (mín.) 400 mg, Gama-

orizanol (mín.) 780 mg, Glicina (mín.) 20 g, 

Isoleucina (mín.) 31,66 g, Glutamina (mín.) 20 g, 

L-carnitina (mín.) 33 g, Leucina (mín.) 60 g, 

Ômega 3 (mín.) 1.206 mg, Valina (mín.) 35 g, 

und   



64 

 

Vitamina E (mín.) 18,4 UI. Tipo Tonnus. Seringa 

plástica graduada 40g 

98 SUPLEMENTO ALIMENTAR Ácido Aspártico 

(mín.) 10,3239 g Ácido Glutâmcio (mín.) 18,6462 

g Alanina (mín.) 16,139 g Arginina (mín.) 11,2931 

g Beta hidroxi metil butirato (mín.) 1.774 mg 

Betaína (mín.) 10,091 g Cisteína (mín.) 720,8 mg 

Colina (mín.) 7.433,5 mg Cromo (mín.) 102,5 mg 

Fenilalanina (mín.) 4.129,6 mg Glicina (mín.) 

44,8562 g Hidoxiprolina (mín 14,7063 g Histidina 

(mín.) 2.149,1 mg Isoleucina (mín.) 2.696,9 mg L-

carnitina (mín.) 20 g Leucina (mín.) 6.278,6 mg 

Lisina (mín.) 31,7955 g Metionina (mín.) 21,4349 

g Prolina (mín.) 24,5666 g Serina (mín.) 3.055 mg 

Tirosina (mín.) 2.317 mg Treonina (mín.) 1.790,9 

mg Triptofano (mín.) 531,4 mg Valina (mín.) 

5.987 mg Glicose (mín.) 201,8204 g Tipo 

Glicopan 

und   

99 SUPLEMENTO AMINOÁCIDO LÍQUIDO oral 

contendo ácido glutâmico, glicina 4,2%, arginina, 

DLmetionina, DL-carnitina 2%, colina 1%, betaína 

1%, fenilalanina, histidina, isoleucina, L-lisina, 

isoleucina, leucina, treonina, lisina 3,94%, 

metionina 2,14%, tirosina, histidina, triptofano, 

valina, glicose, alanina, hidroxiprolina, prolina, 

cisteína, serina, ácido aspártico, galão 5 litros 

plástico.Tipo Glicopan 

und   

100 SUPLEMENTO A BASE DE VITAMINA E 

125.000mg, Selênio 150 mg, L-lisina 100g, 

veículo 1000g, pacote c/ 500mg, pote 

500gramas. Tipo E-S-E Pó 

und   

101 ELETROLÍTICO a base de cloro (273g), cálcio 

(5g), m agnésio (9 g), potássio (66g), sódio 

(182g ), pote 650 gram as. Tipo Eletrolítico Vetnil 

und   

102 ATIVADOR ENZIMÁTICO E ORGÂNICO com 

levedura inativada,levedura de Saccharom yces 

und   
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cerevisiae, fubá de milho, melaço em pó e 

veículo, apresentado em sachês metalizados, 

pacote c/ 1000 gram as. Tipo Organew 

103 Suplementação de aminoácidos, vitaminas, 

macro e microminerais para alimentação de 

equinos. Tiamina 250 mg Lisina 2.496 mg 

Vitamina D3 150.000 UI Leucina 1.984 mg 

Vitamina E 1.000 UI Arginina 3.568 mg Prolina 

300 mg Hidroxiprolina 4.647 mg Ácido Glutâmico 

5.892 mg Amilase 110 USPU Lípase 88 USPU 

Treonina 565 mg Histidina 679 mg Tirosina 732 

mg Serina 965 mg Valina 1.471 mg 

Saccharomyces Cerevisiae 9 x 109 mg Ácido 

Aspártico 3.262 mg Fenilalanina 1.304 mg Glicina 

14.174 mg Magnésio 10 g L-Carnitina 10 g L-

Lisina 30 g Cobre 600 mg Metionina 452 mg 

Enzimas Proteolíticas 110 USPU Manganês 500 

mg DL-Metionina 20 g Zinco 3.000 mg Enxofre 8 

g Cobalto 200 mg Ácido Fólico 200 mg Cálcio 

(max 190 g Colina 5.000 mg Selênio 60 mg Sódio 

35 mg Vitamina A 2.000.000 UI Vitamina B12 

1.000 mcg Ácido Pantotênico 500 mgFósforo 95 

g Vitamina B6 200 mg Vitamina C 5000 mg 

Vitamina B2 200 mg Iodo 150 mg Flúor 950 mg 

Nicotinamida 600 mg Cisteína 360 mg Triptofano 

416 mg Biotina 50 mg Cromo 80 mg Ferro 2.000 

mg Isoleucina 852 mg Alanina 5.099 mg 

Solubilidade do Fósforo em Ácido Cítrico 2% 90% 

Veiculo q.s.p1.000 g Tipo Aminomix 

und   

104 Antiinflamatório: Acetato de prednisolona 0,20g 

Cloridrato de lidocaína 1,00g Dimetilsulfóxido 

(DMSO88,00ml Veículo q.s.p100,00 ml Tipo 

Ekyflogil 

und   

105 Suplemento vitamínico com aminoácidos 

para equinos Àcido butírico, triptofano cloreto de 

colina, dextrose 75,23%. Tipo Seroveg 

und   
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106 Luva palpação retal veterinária 5 dedos 

siliconada de 80cm. Tipo: SuperFlex. (produto 

não manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). 

und   

107 Sonda nasogástrica para equinos em PVC 

tamanho 11mm X 2,8 m 

und   

108 Sonda nasogástrica para equinos em PVC 

tamanho 15mm X 3,0 m 

und   

109 Sonda nasogástrica para equinos em PVC 

tamanho 17mm X 3,0 m 

und   

110 Caixa Plástica para ferramentas Organizadora 

com Roda. Descrição: Polipropileno; Tampa com 

Estrutura Reforçada com 2 Compartimentos; Alça 

Destacável; Rodas Para Transporte; Travas 

Reforçadas. Referência MODELO CRV0300, 

Tipo VONDER 

und   

111 Ampicilina sódica 200 mg Veículo q.s.p...1 ml. 

(produto não manipulado e validade mínima um 

ano da entrega). Injetável. Frasco 2 g Ampicilina 

sódica ampola 10 Diluente 

und   

112 Diazepam 10mg und   

113 Cloreto de Sódio 0,9% água destilada, estéril 

para uso intravenoso. (produto não manipulado e 

validade mínima um ano da entrega). 

und   

114 Gel de Policresuleno 1,8 g, Excipiente q.s.p. 

100 g, Excipiente: polioxietileno alquil éter, 

butihidroxitolueno, macrogol, edetato dissódico, 

dióxido de silício, água purificada. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Albocresi 

und   

115 Solução concentrada de Policresuleno 36% 

(g/g), Veículo q.s.p. 12 ml, veículo: água 

purificada, solução concentrada. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

und   
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entrega). Tipo Albocresil solução 

116 Esparadrapo impermeável a base de algodão e 

resina acrílica, rolo de 10 cm x 4,5 m 

und   

117 Água oxigenada 10%. (produto não manipulado 

e validade mínima um ano da entrega). 

und   

118 Álcool etílico hidratado 92,8 INPM und   

119 Algodão hidrófilo hospitalar rolo und   

120 Atadura elástica de crepom medindo 15 cm x 

1,8 m, 100% algodão 

und   

121 Pomada Oftálmica. 10.000 UI de acetato de 

retinol 25mg de aminoácidos 5mg de metionina 

5mg de cloranfenicol Veículo: metilparabeno, 

propilparabeno, álcool cetílico, lanolina, vaselina 

sólida e cera microcristalina. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Epitezan 

und   

122 Prometazina. 50mg. (produto não manipulado e 

validade mínima um ano da entrega). Tipo 

Fenergan 

und   

123 Soro glicosado a 5% - Glicose 50g, Água para 

injeção q.s.p.100ml 

und   

124 Ringer com lactato,- Cloreto de Sódio 0,060g; 

Cloreto de Potássio 30 mg;- Cloreto de cálcio 2 

H2O 0,02g;- Lactato de Sódio 300mg; - Veículo 

Q.S.P 100,0g Conteúdo Eletrolítico: Sódio 131,2 

MEQ/L Potássio 4,0 MEQ/L Cálcio 2,7 MEQ/L 

Cloreto 109,4 MEQ/L, Lactato 28,5 MEQ/L 1000 

ml. (produto não manipulado e validade mínima 

um ano da entrega) 

und   

125 Permanganato de Potássio, comprimidos 100 

mg 

und   
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126 Equipo para aplicação de fluídos intravascular und   

127 Extensor para equipo adulto 120 cm. Tamanho 

12x120. Composição PVC, transparente, flexível 

e atóxico. Esterilizado por oxido nítrico. 

und   

128 Agulha 40X12 und   

129 Agulha 30X8 und   

130 Compressa de gaze hidrófila, 08 dobras, 11 fios 

por cm2, tamanho 10 cm x 10cm. 

und   

131 Cateter intravenoso estéril de teflon radiopaco, 

20G com 33 mm 

und   

132 Cateter intravenoso estéril de teflon radiopaco, 

18G com 48 mm 

und   

133 Cateter intravenoso estéril de teflon radiopaco, 

16G com 48 mm 

und   

134 Cateter intravenoso estéril de teflon radiopaco, 

14G com 48 mm 

und   

135 Equipo para transfusão de sangue und   

136 Fio para sutura mononylon estéril sem agulha 

tamanho: 0 

und   

137 Fio para sutura mononylon estéril com agulha 

tamanho: 2-0 

und   

138 Fio para sutura mononylon estéril sem agulha 

tamanho: 3-0 

und   

139 Fio sutura absorvível ácido poliglicólico Nr 0 -

Caixa com 12 envelopes. Tipo Vicryl 

und   

140 Fio sutura absorvível ácido poliglicólico Nr 2-0 -

Caixa com 12 envelopes. Tipo Vicryl 

und   

141 Fio sutura absorvível ácido poliglicólico Nr 3-0 - und   
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Caixa com 12 envelopes. Tipo Vicryl 

142 Fio sutura absorvível ácido poliglicólico Nr 4-0 -

Caixa com 12 envelopes. Tipo Vicryl 

und   

143 Atadura de Algodão Ortopédico comprimento 

1,0 mt - 10cm x 1mt - pacote com 12 

und   

144 Lâmina de barbear cx com 3 unidades und   

145 Seringa descartável de 1 ml com agulha. und   

146 Seringa descartável 5 ml und   

147 Seringa descartável 10 ml und   

148 Seringa descartável 20 ml und   

149 Seringa descartável 60 ml und   

150 Lâmina de bisturi nº 24 para cabo de bisturi nº 

04 

und   

151 Luva de procedimento TAM. G und   

152 Luva de procedimento TAM. M und   

153 Luva de procedimento TAM. P und   

154 Luva cirúrgica estéril nº 6,5 und   

155 Luva cirúrgica estéril nº 7,0 und   

156 Luva cirúrgica estéril nº 7,5 und   

157 Luva de procedimento TAM. P und   

158 Luva cirúrgica estéril nº 8,5 und   

159 Lâmina de bisturi número 22 para cabo de 

bisturi nº 04 

und   

160 Agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo 

21G1 (validade mínima um ano da entrega) 

und   
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161 Microtubo eppendorf 3ml com tampa (validade 

mínima um ano da entrega) 

und   

162 Tubo siliconizado para coleta de sangue a 

vácuo, sem anticoagulante, volume de coleta de 

10ml 

und   

163 Tubo de plástico com reagente (EDTA) para 

coleta de sangue a vácuo, volume de coleta 4ml 

und   

164 Tubos de vidro para coleta de sangue a vácuo 

com anticoagulante, Citrato de Sódio Tamponado 

0,109 mol e 0,105 mol (3,2%), na proporção de 

nove partes de sangue para uma parte de 

solução de Citrato, volume de 4,5ml. 

und   

165 Pipeta Pasteur (Transferência) Descartável, 

estéril Graduada 3mL 

und   

166 Pipeta Pasteur (Transferência) Descartável 

Graduada 3mL 

und   

167 THIOPENTAL SÓDICO 1g, frasco-ampola de 

vidro 1 grama, conteúdo liofilizado. 

und   

168 POMADA A BASE DE NITROFURAL 0,2%, pote 

c/ 500g 

und   

169 Ponteira amarela descartável para manipulação, 

utilizada em micropipetas, com volume 20 à 

200µL. (produto não manipulado e validade 

mínima um ano da entrega). 

und   

170 Jogo de cureta de bruns Nº 000 und   

171 Jogo de cureta de bruns Nº 00 und   

172 Jogo de cureta de bruns Nº 0 und   

173 Jogo de cureta de bruns Nº 1 und   

174 Cabo de bisturi Nº 3 und   
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175 Cabo de bisturi Nº 4 und   

176 Pinça de crile 16cm und   

177 Pinça de kelly curva 18cm und   

178 Pinça de kelly reta 18cm und   

179 Pinça de allis curva 18cm und   

180 Pinça de allis reta 18cm und   

181 Pinça anatômica dente de rato 16cm und   

182 Pinça anatômica dissecação 20cm und   

183 Pinça Rochester pean 16cm und   

184 Pinça backhaus 13cm und   

185 Pinça halstead curva 10cm und   

186 Pinça halstead reta 10cm und   

187 Pinça de kocher curva 17cm und   

188 Pinça de kocher reta 17cm und   

189 Pinça foerster curva 17cm und   

190 Pinça foerster reta 17cm und   

191 Porta agulha mayo hegar 20cm und   

192 Tesoura cirúrgica reta fina-fina 17cm und   

193 Tesoura cirúrgica reta fina-romba 17cm und   

194 Tesoura cirúrgica reta romba-romba 17cm und   

195 Tesoura metzembaum 20cm und   

196 Tesoura mayo stille 17cm und   

197 Afastador weitlaner 14cm und   
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198 Caixa ortopédica und   

199 Kit ortopédico 10 peças und   

200 Pinça Adson 12 cm und   

201 Cateter intravenoso 24G 19mm und   

202 Cateter intravenoso 22G 25mm und   

203 Martelo para ferrador Peso 250 gramas; 

Superfície de batida em ângulo com acabamento 

polido; Orelha em formato de v que facilite o corte 

do cravo; Cabo de madeira com 15 polegadas, 

reforçado na região do olho do martelo; 

Acabamento fosco. 

und   

204 Marreta para forjar Peso 1 Kg; Superfície lisa e 

outra arredondada com acabamento polido; Cabo 

de madeira com 17,5 polegadas, reforçado e 

especialmente desenhado para ajuste a mão do 

ferrador; Acabamento fosco. 

und   

205 Torquês sacas-ferradura Tamanho 14 

polegadas; Cabeça com superfície plana para 

contribuir no arrebite dos cravos; Dentes talhados 

nas faces externas para permitir a abertura das e 

expansão das ferraduras; Mandíbulas reforçadas 

para o corte de cravos; Reforço na região do pino 

de união; Acabamento fosco ou polido; Embalada 

individualmente em caixas de papelão. 

und   

206 Cravo seis faces E4, Cravo tipo Europeu para 

fixação de ferradura, constituído em aço de baixo 

carbono conferindo durabilidade e ao mesmo 

tempo maleabilidade, formato retangular e 

medindo aprox. 47,5 mm. Cabeça do cravo com 

marcação do fabricante, de forma que permita a 

identificação digital do lado em que se encontra a 

guia. Corpo com bisel lateral, ponta sem bolinhas 

ou rebarbas e com guia em ângulo de 10 graus, 

acondicionadas em potes de PVC com lacre de 

und   
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inviolabilidade contendo 200 a 250 peças cada 

caixa. Equivalente a cravos Cobra . 

207 Cravo seis faces E5, Cravo tipo Europeu para 

fixação de ferradura, constituído em aço de baixo 

carbono conferindo durabilidade e ao mesmo 

tempo maleabilidade, formato retangular e 

medindo aprox. 51 mm. Cabeça do cravo com 

marcação do fabricante, de forma que permita a 

identificação digital do lado em que se encontra a 

guia. Corpo com bisel lateral, ponta sem bolinhas 

ou rebarbas e com guia em ângulo de 10 graus, 

acondicionadas em potes de PVC com lacre de 

inviolabilidade contendo 200 a 250 peças cada 

caixa. Equivalente a cravos Cobra . 

und   

208 Faca de casquear desenvolvida para facilitar o 

trabalho de casquear o casco do cavalo e 

emparelhá-lo. O cabo emborrachado anatômico 

possibilita o fácil e rápido manuseio. A lâmina 

plana e de corte longo possibilita o 

emparelhamento total do casco. Dimensões: 

Comprimento da Lâmina: 14cm, Comprimento 

Total: 25,5cm. 

und   

209 Faca para casquear direito (rinete) Lâmina de 

aço polido com ângulo em corte especial para 

facilitar o casqueamento; Ganchos mais finos 

para um melhor trabalho na ranilha;Corte único 

para lado direito; Cabos de madeira 

ergonômicos, com apoio para polegares. 

und   

210 Faca para casquear esquerdo (rinete) Lâmina 

de aço polido com ângulo em corte especial para 

facilitar o casqueamento; Ganchos mais finos 

para um melhor trabalho na ranilha; Corte único 

para lado esquerdo. 

und   

211 Torquês para casco Tamanho 14 polegadas; 

Fios das lâminas projetados para não se tocarem; 

Mandíbulas reforçadas para um corte preciso; 

und   
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Reforço na região do pino de união; Acabamento 

fosco ou polido; Embalada individualmente em 

caixas de papelão. 

212 Arrebitador para cravos (pinça jacaré) Tamanho 

12 polegadas; Mandíbula plana e a outra em 

curva; Mandíbulas com dentes talhados; 

Acabamento fosco ou polido; Embalada 

individualmente em caixas de papelão. 

und   

213 Grosa para ferrador 14 polegadas Acabamento 

especial na cor preta que garanta maior 

durabilidade e resistência do corte Espiga para 

introdução de cabo resistente com extremo 

rosqueado; Dentes verticais de um lado para 

proporcionar um corte rápido e sem possibilidade 

de entupimento; Lima do outro lado para dar 

polimento e acabamento; Bordas preparadas 

para criar rapidamente a cavidade para arrebitar 

os cravos; Embaladas separadas uma a uma, em 

caixas com 6 unidades. Tipo Black Master Marca 

Heller Rasps. 

und   

214 Luva de vaqueta mista 7 cm. Luva de segurança, 

confeccionada em vaqueta na palma, dorso em 

raspa, tira de reforço externo entre o polegar e o 

indicador, elástico para ajuste no dorso. 

und   

215 Rasqueadeira de borracha com alça para 

equinos. 

und   

216 Ferradura em aço, 3 SXG (normal com guarda-

casco), medindo Larg.= 22,5mm x Alt.= 9,3mm 

(mão e pé), ideal para maioria das atividades 

hípicas. Similar a ferraduras JK. 

und   

217 FERRADURA MATRIZADA Nr 03, Ferradura 

formada a partir de barra chata de aço maleável 

de 18,8 mm de largura x 8,3 mm de espesura 

(medidos na região dos talões), medindo 

aproximadamente 344 mm de perímetro, largura 

dos pontos extremos de 121 mm, altura da mão 

und   
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127 mm e altura do pé 129 mm, guarda-casco na 

pinça, possuindo 08 furos retangulares, craveira 

prismática e com friso somente na região dos 

furos. Embaladas com plástico termocontraível 

formando um jogo de quatro ferraduras (02 peças 

em formato de mãos mais arredondado e 02 em 

formato de pés mais bicudo). Todas as ferraduras 

deverão conter a numeração e a marca do 

fabricante. Tipo JK NG. 

218 Ferradura em aço, 4 SXG (normal com guarda-

casco), medindo Larg.= 22,5mm x Alt.= 9,3mm 

(mão e pé), ideal para maioria das atividades 

hípicas. Similar a ferraduras JK. 

und   

219 FERRADURA MATRIZADA Nr 04, Ferradura 

formada a partir de barra chata de aço maleável 

de 18,8 mm de largura x 8,3 mm de espesura 

(medidos na região dos talões), medindo 

aproximadamente 353 mm de perímetro, largura 

dos pontos extremos de 124 mm, altura da mão 

130 mm e altura do pé 133 mm, guarda-casco na 

pinça, possuindo 08 furos retangulares, craveira 

prismática e com friso somente na região dos 

furos. Embaladas com plástico termocontraível 

formando um jogo de quatro ferraduras (02 peças 

em formato de mãos mais arredondado e 02 em 

formato de pés mais bicudo) Todas as ferraduras 

deverão conter a numeração e a marca do 

fabricante. Tipo JK NG. 

und   

220 Ferradura em aço, 5 SXG (normal com guarda-

casco), medindo Larg.= 22,5mm x Alt.= 9,3mm 

(mão e pé), ideal para maioria das atividades 

hípicas. Similar a ferraduras JK. 

und   

221 FERRADURA MATRIZADA Nr 05, Ferradura 

formada a partir de barra chata de aço maleável 

de 18,8 mm de largura x 8,3 mm de espesura 

(medidos na região dos talões), medindo 

aproximadamente 363 mm de perímetro, largura 

und   
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dos pontos extremos de 127 mm, altura da mão 

134 mm e altura do pé 136 mm, guarda-casco na 

pinça, possuindo 08 furos retangulares, craveira 

prismática e com friso somente na região dos 

furos. Embaladas com plástico termocontraível 

formando um jogo de quatro ferraduras (02 peças 

em formato de mãos mais arredondado e 02 em 

formato de pés mais bicudo). Todas as ferraduras 

deverão conter a numeração e a marca do 

fabricante. Tipo JK NG. 

222 Ferradura em aço, 6 SXG (normal com guarda-

casco), medindo Larg.= 22,5mm x Alt.= 9,3mm 

(mão e pé), ideal para maioria das atividades 

hípicas. Similar a ferraduras JK. 

und   

223 FERRADURA MATRIZADA Nr 06, Ferradura 

formada a partir de barra chata de aço maleável 

de 18,8 mm de largura x 8,3 mm de espesura 

(medidos na região dos talões), medindo 

aproximadamente 372 mm de perímetro, largura 

dos pontos extremos de 131 mm, altura da mão 

137 mm e altura do pé 140 mm, guarda-casco na 

pinça, possuindo 08 furos retangulares, craveira 

prismática e com friso somente na região dos 

furos. Embaladas com plástico termocontraível 

formando um jogo de quatro ferraduras (02 peças 

em formato de mãos mais arredondado e 02 em 

formato de pés mais bicudo). Todas as ferraduras 

deverão conter a numeração e a marca do 

fabricante. Tipo JK NG. 

und   

224 Ferradura em aço, 7 SXG (normal com guarda-

casco), medindo Larg.= 22,5mm x Alt.= 9,3mm 

(mão e pé), ideal para maioria das atividades 

hípicas. Similar a ferraduras JK. 

und   

225 Ferradura em aço, 8 SXG (normal com guarda-

casco), medindo Larg.= 22,5mm x Alt.= 9,3mm 

(mão e pé), ideal para maioria das atividades 

und   
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hípicas. Similar a ferraduras JK. 

226 Ferradura em aço, 9 SXG (normal com guarda 

casco) Larg.= 22,5mm x Alt.= 9,3mm (mão e pé), 

ideal para atividades hípicas. Similar a ferraduras 

JK. 

   

227 Ferradura em aço, 10SXG (super pesada com 

guarda casco) medindo Larg.= 22,5mm x Alt.= 

9,3mm (mão e pé), ideal para atividades que 

requerem resistência e maior suporte para o 

casco do cavalo. Similar a ferraduras JK. 

und   

228 Ferradura em aço, 11SXG (super pesada com 

guarda casco), medindo Larg.= 22,5mm x Alt.= 

9,3mm (mão e pé), ideal para atividades que 

requerem resistência e maior suporte para o 

casco do cavalo. Similar a ferraduras JK. 

und   

229 Palmilha para redução de impacto, 

confeccionada em poliuretano com 3mm de 

espessura (uso hipismo) material importado. 

und   

230 Punção para abrir craveiras, punção de craveira 

e iniciador de furo- FOREPUNCH, projetado em 

aço. 

und   

231 Punção para abrir craveiras, Ponteiro para furar-

PRINTCHEL- Utilizado após os pinões iniciador e 

intermediário 

und   

232 Vira macho/broca 8mm, VM2 1/8 - 3/8 und   

233 Jogo macho aço, unc, 3/8 - 16 fios und   

234 Avental couro ferrador, Calça profissional para 

ferrador, fabricada em couro com regulagem e 

fechamento em fivela de aço inox. Reforço de 

couro costurado nas pernas. 

und   

235 Forja para ferrador. Confeccionada em aço e 

revestida de fibra de cerâmica , resistente a 

temperatura de até 1400 ºC (Graus Celsius). 2 

und   
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bicos queimadores. Tamanho aproximado: Área 

interna: 350mm x 160mm x 95 mm. 

236 Bigorna de 43 a 45 kg und   

237 Resina com sulfato de cobre para o tratamento 

de fungos e bactérias e ser aplicado entre a 

ferradura e a sola do casco de equino. Previne 

doenças do casco, nivela e oferece resistência ao 

impacto. Protege a ranilha, protetor entre a 

ferradura e a sola. Oferece apoio e proteção aos 

cavalos de pés planos e sola fina. Ajuda a manter 

a ranilha em perfeitas condições. Em bisnaga 

para ser usada com pistola de aplicação. Tipo 

Comfortmix CS 178ml. 

und   

238 Resina de colagem e reparação do casco, de cor 

natural, para preenchimento de rachaduras 

isolando o cavalo do piso, gerando um suporte 

mais versátil. Adesivo de secagem rápida (45 

segundos) é utilizado para unir a ferradura ao 

casco, para fazer a reparação do casco, trocas 

ângulos do talão ou para fazer ferraduras 

temporárias e extensões para potros. Em bisnaga 

para ser usada com pistola de aplicação. Tipo 

Comfortmix HOOF BOND E REPAIR NATURAL 

178ml. 

und   

239 Pistola aplicadora de resinas. Para aplicar 

resinas Tipo Comfortmix. 

und   

240 Tripé para Ferrageamento. Tipo Hoof Jack und   

241 Caneta Odontológica Equina Angulada 18 

polegadas, com BROCA VESTIBULAR 

DIAMANTADA. Compatível com motor 

odontológico de suspenção Bordente. 

und   

242 Caneta Odontológica Equina Angulada 18 

polegadas, com disco Plano Diamantado, com 

corte facial. Compatível com motor odontológico 

und   
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de suspenção Bordente. 

243 DISCO DIAMANTADO PLANO, para caneta 

odontológica equina angulada de 18 polegadas. 

und   

244 BROCA VESTIBULAR DIAMANTADA com 

concavidade central, para caneta odontológica 

equina angulada de 18 polegadas. 

und   

245 Broca Diamantada para caneta odontológica 

equina reta de 20 polegadas. 

und   

246 Gel Lubrificante Atóxico para Caneta 

Odontológica equina Angulada, bisnaga. 

und   

247 Bomba Engraxadora Manual formato cilíndrico 

e capacidade para até 200ml de graxa, própria 

para lubrificação de caneta odontológica equina 

angulada. 

und   

248 Chicote para proteção de cabo de aço do motor 

de suspenção Bordente - 1m. 

und   

249 Solução de Clorexidina 2%. und   

250 Fita de medição de pH de 0 a 14, caixa com 100 

fitas. 

und   

251 Caixa térmica de isopor com capacidade de 3 

litros 

und   

252 Exame sorológico de diagnóstico de Mormo 

(fixação de complemento) para equinos. 

und   

253 Exame sorológico Imunodifusão em Gel de 

Ágar (IDGA) para o diagnóstico de Anemia 

Infecciosa Equina (AIE). 

und   

254 Remessa de material pelo serviço de correios. und   

255 Amitraz, Concentração A 12,5%, Forma Física 

Solução Concentrada P/ Uso Tópico, Uso 

Veterinário. 

und   
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256 Cicatrizante Veterinário, Princípio Ativo 

Alantoína, Clorexidina, Óxido De Zinco E Citronel 

A, Concentração 2% + 1% + 2% + 0,6%, Forma 

Física Pomada. 

und   

257 Clorexidina, Composição Diclugonato, 

Concentração 7 Mg/G, Forma Física Pomada, 

Uso Veterinário. 

und   

268 Cloreto de Sódio 0,9% água destilada, estéril 

para uso intravenoso, 500 mL. (produto não 

manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). 

und   

269 Faca de casquear de 280mm, lâmina lisa e cabo 

ergonômico de borracha. Fino acabamento. Tipo 

MATHEIS BORG. 

und   

270 Saco de Lixo Infectante 15 Litros branco und   

271 Saco de Lixo 50 Litros Infectante branco und   

272 Amicacina injetável: sulfato de amicacina 

100mg; veículo q.s.p 1,0ml. 

und   

273 EGG 10 % Éter Gliceril Guaiacol 10g, Veículo 

q.s.p 100 mL. Tipo Egg PPU a 10% 500ml 

und   

274 EGG: Éter Gliceril Guaiacol. Pote 1kg. 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 

09GF11370. VALIDADE DO PRODUTO 1 ANO 

und   

275 Anestésico local sem vasoconstritor. 

Cloridrato de lidocaína 2%. Tipo Lidovet 

und   

276 Cloridrato de Cetamina 10%. (produto 

não manipulado e validade mínima um ano da 

entrega). Tipo Cetamin 

und   

277 Luva de Vaqueta. Tipo VESTPELE und   
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RAÇÃO PARA EQUINOS/MATERIAL PARA CAMA 

Item Descrição UND Qtd 
VALOR 

UNIT 

278 

RAÇÃO BALANCEADA EQUINA, PELETIZADA (12% 
PROTEÍNA BRUTA) 1. Características Gerais Produto 
obtido de matérias-primas vegetais de boa qualidade, 
com adição de sais minerais, vitaminas e aditivos 
permitidos pela legislação em vigor, PELETIZADA, e 
industrializada em estabelecimento registrado no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. a. 
ANÁLISE SENSORIAL: Aspecto: Firme e uniforme, 
característica de ração PELETIZADA. Cor e odor : 
Característicos. b. ANÁLISE MICROSCÓPICA: 
Ausência de sujidades, mofo, fermentações, parasitas, 
larvas e elementos estranhos ao produto. c. ANÁLISE 
FÍSICO-QUÍMICA: Proteína 12% Mínimo, Fibra 
bruta14%, Máximo Extrato Etéreo 07%, Mínimo Matéria 
Mineral 10%, Máximo Pó (desintegração) 03%, Máximo 
Umidade (a 105ºC) 13%, Aflatoxina 20 ppb, Fumonisina 
5 ppm Cálcio (Ca) 1,4%, Fósforo 0,7% Mínimo Lisina 
0,8%, Energia Digestiva (Kcal/kg) 3.000 Mínimo. 
Embalagem a. Produto acondicionado em saco de papel 
multifolhado novo, resistente e hermeticamente fechado, 
com padrão uniforme 25 (vinte e cinco) a 40 (quarenta) 
kg de peso líquido. b. Poderá ser admitido outro tipo de 
acondicionamento, desde que aprovado pelo órgão 
federal competente e autorizado pela Diretoria de 
Suprimento. c. Em qualquer dos casos, deverá conter 
impresso: 1) identificação e número de registro do 
produto e do estabelecimento de origem no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 2) composição 
básica e níveis de garantia do produto; 3) conteúdo 
líquido; 4) data de industrialização; 5) prazo de validade; 
e 6) número do lote. O prazo de validade da proposta 
será de 60 (sessenta) dias. Nos valores propostos 
estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. Produto manufaturado Nacional. 
O produto deverá ter validade mínima de 90 (noventa) 
dias e máxima de 120 dias, conservado em temperatura 
ambiente, em local seco e ventilado, sobre estrados e 
em sua embalagem original. O produto deverá ser 
entregue, no máximo, 15 (quinze) dias após a 
fabricação. Produto isento de registro conforme 
Instrução Normativa do MAPA 42/2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quilograma 
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ESPECIFICAÇÕES PARA (RAÇÃO EQUINA 
EXTRUSADA)- RAÇÃO ALTA ENERGIA . 1. 
Características Gerais: Produto obtido de matérias-
primas vegetais de boa qualidade, com adição de 
mescla de óleos vegetais, fontes de ácidos graxos 
essenciais, ômega 3 e ômega 6, permitidos pela 
legislação em vigor, EXTRUSADA, e industrializada em 
estabelecimento registrado no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 2. Especificações a. 
ANÁLISE SENSORIAL Aspecto Firme e uniforme, 
característica de ração EXTRUSADA. Cor e odor 
Característicos. b. ANÁLISE MICROSCÓPICA Ausência 
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de sujidades, mofo, fermentações, parasitas, larvas e 
elementos estranhos ao produto. c. ANÁLISE FÍSICO-
QUÍMICA (ITEM 03) DETERMINAÇÕES RAÇÃO 
(EQÜINOS DE TROPA) (EXTRUSADA) 
OBSERVAÇÕES Proteína 16% Mínimo Fibra bruta 6% 
Máximo Extrato Etéreo 16% Mínimo Matéria Mineral 8% 
Máximo Fibra Detergente Ácido – FDA 7.2% Máximo 
Umidade (a 105ºC) 12% Cálcio (Ca) 1.2% Fósforo 0.6% 
Mínimo Lisina mg/kg 8000 Metionina mg/kg 2800 
Mínimo Gama Orizanolmg/kg 1850 Mínimo Vitamina A 
UI/kg 12000 Mínimo Vitamina D3 UI/kg 2400 Mínimo 
Vitamina E UI/kg 240 Mínimo Vitamina B1 mg/kg 12 
Mínimo Vitamina B2 mg/kg 9.6 Mínimo Biotina mg/kg 3 
Mínimo Cobre mg/kg 40 Mínimo Ferro mg/kg 105 
Mínimo Iodo mg/kg 1 Mínimo Manganês mg/kg 128 
Mínimo Selênio mg/kg 0.4 Mínimo Cobalto mg/kg 0.28 
Mínimo Zinco mg/kg 160 Mínimo Energia Digestiva 
(Kcal/kg) 4000 Mínimo 3. Embalagem a. Produto 
acondicionado em saco de papel multifolhado novo, 
resistente e hermeticamente fechado, com padrão 
uniforme 25 (vinte e cinco) a 40 (quarenta) kg de peso 
líquido. b. Poderá ser admitido outro tipo de 
acondicionamento, desde que aprovado pelo órgão 
federal competente e autorizado pela Diretoria de 
Suprimento. c. Em qualquer dos casos, deverá conter 
impresso: 1)identificação e número de registro do 
produto e do estabelecimento de origem no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 2)composição 
básica e níveis de garantia do produto; 3)conteúdo 
líquido; 4)data de industrialização; 5)prazo de validade; 
e 6)número do lote. 4. Legislação a. Lei nº 6.198 MAPA, 
de 26 de dezembro de 1974 e alterações posteriores. b. 
Decreto nº 6.296, de 11 de dezembro de 2007; c. 
Portaria nº 108, MAPA de 04 de setembro de 1991; d. 
Instrução Normativa MAPA nº 04, de 23 de fevereiro de 
2007; e. Instrução Normativa MAPA nº 66, de 16 de 
dezembro de 2009; f. Instrução Normativa MAPA nº 15, 
de 26 de maio de 2009; g. Instrução Normativa MAPA nº 
22, de 02 de junho de 2009; h. Instrução Normativa 
MAPA nº 30, de 05 de agosto de 2009 e i. Portaria Nº 6 
- COLOG, de 16 de outubro de 2012 que aprova o 
catálogo de especificações dos artigos de Subsistência. 
Observações a. O produto deverá ser entregue, no 
máximo, até 15 (quinze) dias após a fabricação. b. O 
produto deverá ter validade mínima de 90 (noventa) dias 
e máxima de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 
conservado em temperatura ambiente, em local seco e 
ventilado, sobre estrados e em sua embalagem original. 
Marca: Energy 4000. Fabricante: Supra. Procedência: 
Nacional. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) 
dias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quilograma 
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SAL MINERAL PARA EQUINOS 1. Características 
Gerais Produto obtido da mistura de micro e macro 
elementos minerais, com cloreto de sódio, para ser 
administrado isolada e diretamente aos animais. 2. 
Especificações a. CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS Aspecto, Cor, Odor e Sabor 
Característicos do produto b. ANÁLISE 
MICROSCÓPICA Ausência de sujidades e elementos 
estranhos ao produto. c. ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 
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DETERMINAÇÕES PADRÕES (%) OBSERVAÇÕES 
Umidade (a 105°C) 5,0 Máximo Insolúveis 0,20 NIVEIS 
DE GARANTIA POR KG DE SAL OBSERVAÇÕES 
Cálcio 118 g Mínimo Fósforo 77 g Zinco 3,0 g Iodo 30 
mg Cobre 360 mg Cobalto 10 mg Manganês 880 mg 
Selênio 5 mg 3. Embalagem a. Produto embalado em 
saco plástico resistente, de boa qualidade, 
hermeticamente fechado, com padrão uniforme de 25 
(vinte e cinco) kg de peso líquido. b. Poderá ser admitido 
outro tipo de material de embalagem, desde que 
aprovado pelo órgão federal competente e autorizado 
pela Diretoria de Suprimento. c. Em qualquer dos casos, 
deverá conter impresso: 1) identificação e número de 
registro do produto e do estabelecimento de origem no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 2) 
composição básica e níveis de garantia do produto; 3) 
conteúdo líquido; 4) data de industrialização; 5) prazo de 
validade; e 6) número do lote. 4. Legislação Lei nº 6.198 
MAPA, de 26 de dezembro de 1974 e alterações 
posteriores. 5. Observações a. O produto deverá ser 
entregue, no máximo, até 15 (quinze) dias após a 
fabricação. b. O produto deverá ter validade mínima de 
90 (noventa) dias, conservado em temperatura 
ambiente, em local seco e ventilado, sobre estrados e 
em sua embalagem original. Marca: Suprasal 
Fabricante:Alisul Procedência: Nacional. Prazo de 
validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
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FENO DE ALFAFA - TIPO A - obtido da desidratacao 
natural das partes aereas da planta (caule e folhas) da 
alfafa (Medicago Sativa), com hastes flexiveis e 
arredondadas sem arestas, pouco lenhosas, ricas em 
folhas, ceifada e fenada no inicio da floracao , com 
aspecto caracteristico, na cor verde clara ou ligiramente 
esmaecida, com odor caracteristico e sabor acucarado , 
agradavel, analise de fumonisina (ppm) maximo de 5%, 
aflatoxina (ppb) maximo de 20%, fibra bruta maximo de 
30%, materia mineral maximo de 12%, fibra detergente 
neutro minimo de 40% e umidade maximo de 12%, 
produto prensado e enfardado sob forma de 
paralelogramo, preso por arame, permitindo o 
transporte, manuseio e armazenagem dos fardos, 
unidade comercial kg (quilograma), identificado com 
nome do produtor, municipio, estado e data de 
producao, sendo entregue no maximo ate 20 dias apos 
a fabricacao, com validade minima de 3 meses e 
maxima de 6 meses, conservado em temperatura 
ambiente, em local seco e ventilado, sobre estrados e 
em sua embalagem original. 
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FENO DE TIFTON - tipo A - obtido da desidratacao por 
exposicao ao sol das partes aereas (caule e folhas) de 
capim tipo Tifton 85, aspecto caracteristico, cor verde 
claro e com odor caracteristico, ausencia de sujidades, 
mofo, po, plantas ou outros elementos estranhos, em 
fardos prensados retangulares amarrados, permitindo o 
transporte, manuseio e armazenagem, com 
identificacao do nome do produtor, municipio, estado e 
data de producao, com entrega de no maximo ate 20 
dias apos a fabricacao, validade minima de 3 meses e 
maxima de 6 meses, conservado em temperatura 
ambiente, em local seco e ventilado, sobre estrados e 

 
 
 
 
 
 
 

Quilograma 
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em sua embalagem original, analise de aflatoxina (ppb) 
maximo de 20%, fibra bruta de maximo 30% , materia 
seca de minimo 87%, proteina bruta de minimo 8% e 
umidade maxima de 14%, unidade comercial - 
kg(quilograma) 

283 

Maravalha de madeira de pinus, gramatura ideal para 
colchão de baias de equinos (em cascas), com alto 
poder de absorção, produzida com madeira extraída de 
florestas 100% reflorestadas e certificada, totalmente 
higienizada (esterilizada, isenta de fungos e bactérias, 
manchadores e apodrecedores), com tratamento para 
evitar a ingestão pelos animais, com no máximo 8% de 
umidade, enfardada com pacotes plásticos de alta 
densidade resistente à intempéries (sol e chuva) com 
dimensões herméticas, com peso unitário 10 kg e 
material de embalagem compatível com o manuseio 
para o transporte e estocagem. O transporte será 
efetuado em veículo fechado (baú) para evitar possíveis 
contaminações no traslado em proveito do 1º Regimento 
de Cavalaria de Guardas (1º RCG) (contratante). 
Validade da proposta: 90 dias 
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ESPECIFICAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTE 
DE LINHO (LINHAÇA) MOÍDA. 1.Características Gerais 
Produto constituído de grãos fisiologicamente 
desenvolvidos, maduros, secos, sãos e limpos oriundos 
do linho (Linum usitatissimum, L.). 2.Especificações 
Classificação Merceológica: DEFEITOS PADRÕES (%) 
OBS Ardidos, chochos, grelados, sementes estranhas e 
não oleaginosas 3,0 máximo Quebrados 4,0 Palhas e 
impurezas 1,5 Análise Microscópica Análise Físico-
Química DETERMINAÇÕES PADRÕES OBS Umidade 
(a 105ºC) 12,0% máximo Aflatoxina (ppb) 20,0 
3.Embalagem Produto acondicionado em embalagens 
perfeitamente secas, limpas, novas e de primeiro uso, 
devendo ser fechadas de modo a garantir sua 
inviolabilidade. 4.Legislação Ausência de sujidades, 
mofo, fermentação, larvas e parasitas vivos. 5.Outras 
informações: Semente de Linhaça moída, sem casca, 
livre de matérias estranhas a sua composição (outras 
partes da planta, outros tipos de sementes, terra ou 
areia.) unidade de fornecimento: Embalagens de 25 
(vinte e cinco) quilogramas. a. O produto deverá ter 
validade mínima de 3(três) meses, conservado em 
temperatura ambiente, em local seco e ventilado, sobre 
estrados e em sua embalagem original. b. Deverá conter 
identificação com nome do produtor, município, estado e 
data de produção, de modo que o produto deverá ser 
entregue, no máximo, até 20 (vinte) dias após a 
fabricação. Marca: AC . Fabricante:AC Procedência: 
Nacional. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) 
dias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quilograma 

  

285 

ESPECIFICAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO 
VEGETAL (ÓLEO DE SOJA REFINADO): 
1.Características Gerais Produto comestível, obtido de 
sementes de Glycinemax L. (soja), através de processos 
tecnológicos adequados de extração e refino de 
matérias-primas sãs, limpas e em perfeito estado de 
conservação, respeitando as “Normas Higiênico-
Sanitárias e Boas Práticas de Fabricação”. 
2.Especificações Características Organolépticas 
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Aspecto a 25ºC límpido e isento de impurezas. Cor 
característico. Odor e Sabor característico. Análise 
Físico-química DETERMINAÇÕES PADRÕES OBS 
Densidade relativa a 20ºC 0,919 – 0,925 Índice de 
refração (nD40) 1,466 – 1,470 Índice de saponificação 
189 – 195 Índice de Iodo (Wijs) 124 – 139 Matéria 
insaponificável, g/100g 1,5% máximo Índice de Acidez, 
mg KOH/g 0,20 % Índice de TBARS (mg/Kg) 1 Ponto de 
fumaça 210°C Índice de Peróxido 2,5 Contaminantes 
DETERMINAÇÕES PADRÕES OBS Matéria volátil a 
105ºC (g/%) 0,1 máximo Impurezas Insolúveis em éter 
de petróleo (g/%) 0,05 Sabões mg/Kg 10 Análise 
Microbiológica Após 10 (dez) dias de incubação a +35ºC 
(trinta e cinco graus centígrados) não devem existir 
sinais de alteração da embalagem nem quaisquer 
modificações físico-químicas e organolépticas do 
produto que evidenciem alteração. 3.Embalagem a) 
Produto acondicionado garrafas plásticas, tipo PET, com 
900 (novecentos) mililitros em volume líquido, 
acondicionadas em caixas de papelão reforçadas, 
resistentes ao empilhamento, com 20 (vinte) unidades. 
b) Em qualquer das embalagens, não deverá apresentar 
amassamento, ruptura, avaria e/ou ferrugem. c) Deverá 
conter impresso: 1. denominação de venda e marca; 2. 
identificação da origem; 3. conteúdo líquido; 4. número 
do lote; 5. prazo de validade; e 6. produto livre de 
gordura “trans”. 4.Observações a) Produto dispensado 
da obrigatoriedade de registro, conforme Anexo I, Res. 
RDC ANVS n° 278, de 28/09/05. b) Parâmetros físico-
químicos e microbiológicos já discriminados e 
complementados pela Res. RDC ANVS n° 270, de 
22/09/05. c) O produto deverá ser entregue, no máximo, 
60 (sessenta) dias após a fabricação. d) O produto 
deverá ter validade mínima de 09 (nove) meses. 
5.Legislação - Lei nº 8.078, de 11/09/90. - Port. SVS/MS 
nº 326, de 30/07/97. - Res. SVS/MS nº 482, de 23/09/99. 
- Res. RDC SVS/MS n° 23, de 15/03/00. - Res. RDC 
SVS/MS nº 12, de 02/01/01. - Res. RDC SVS/MS nº 259, 
de 20/09/02. - Res. RDC SVS/MS nº 175, de 08/07/03. - 
Res. RDC n° 123, de 13/05/04. - Res. RDC n° 270, de 
22/09/05. - Res. RDC n° 278, de 28/09/05. - IN nº 49, de 
22/12/06. - EB40-C-30.001 (Separata ao Boletim do 
Exército nº 50, de 14 de dezembro de 2012) Marca: Lisa 
Fabricante: Lisa. Procedência: Nacional. Prazo de 
validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Litro 

 

LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS E BROMATOLOGIA 

MATERIAL PARA LABORATÓRIO 

Item Descrição UND Qtd 
VALOR 

UNIT 

1 Acetato de chumbo, aspecto físico cristal branco, 
fórmula química Pb(CH3COO)2.3H2O, peso 
molecular 379,33 g/mol, grau de pureza mínima 
de 99%, característica adicional reagente p.a./acs, 
número de referência química cas 6080-56-4 

Quilograma   
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2 Acetona, aspecto físico líquido límpido 
transparente, fórmula química C3H6O, massa 
molecular 58,08 g/mol, grau de pureza mínima de 
99,5%, característica adicional reagente p.a., 
número de referência química cas 67- 64-1 

Litro   

3 Ácido acético, aspecto físico líquido límpido 
transparente, peso molecular 60,05 g/mol, fórmula 
química C2H4O2, grau de pureza mínima de 96%, 
característica adicional reagente p.a., número de 
referência química cas 64- 19-7 

Litro   

4 Ácido acético, aspecto físico líquido límpido 
transparente, peso molecular 60,05 g/mol, fórmula 
química C2H4O2, grau de pureza mínima de 
99,7%, característica adicional glacial, reagente p/ 
hplc, número de referência química cas 64-19-7 

Litro   

5 Ácido bórico, aspecto físico cristal incolor ou 
pó/grânulo branco, inodoro, peso molecular 61,83 
g/mol, composição química H3BO3, grau de 
pureza mínima de 99,5%, característica adicional 
reagente p.a., número de referência química cas 
10043-35-3 

Quilograma   

6 Ácido clorídrico, apresentação solução aquosa, 
concentração 10% 

Litro   

7 Ácido clorídrico, apresentação solução aquosa, 
concentração 0,1 N 

Litro   

8 Ácido clorídrico, apresentação solução aquosa, 
concentração 0,5 N 

Litro   

9 Ácido clorídrico, aspecto físico líquido límpido, 
incolor/amarelado, fumegante, peso molecular 
36,46 g/mol, fórmula química HCl, teor mínimo de 
37%, grau de pureza mínima de 99%, 
característica adicional reagente p.a./ acs, número 
de referência química cas 7647-01-0 

Litro   

10 Ácido nítrico, aspecto físico líquido incolor a 
levemente amarelado, fumegante, fórmula 
química HNO3, peso molecular 63,01 g/mol, teor 
mínimo de 90%, número de referência química 
cas 7697-37-2 

Litro   

11 Ácido nítrico, aspecto físico líquido límpido, 
incolor à amarelado, odor sufocante, fórmula 
química HNO3, peso molecular 63,01 g/mol, grau 
de pureza teor mínimo de 65%, característica 
adicional reagente p.a., número de referência 
química cas 7697-37-2 

Litro   

12 Ácido sulfúrico, aspecto físico líquido incolor, 
inodoro, viscoso, cristalino, fórmula química 
H2SO4, massa molecular 98,09 g/mol, grau de 
pureza mínima de 95%, característica adicional 
reagente p.a., número de referência química cas 
7664-93-9 

Litro   

13 Ácido sulfúrico, aspecto físico líquido incolor, 
inodoro, viscoso, cristalino, fórmula química 
H2SO4, massa molecular 98,09 g/mol, grau de 
pureza mínima de 95%, característica adicional 

Litro   
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reagente p.a., número de referência química cas 
7664-93-9 

14 Ácido tricloroacético, aspecto físico cristais 
brancos, fórmula química CCl3COOH, massa 
molecular 163,39 g/mol, grau de pureza mínima 
de 99%, característica adicional reagente p.a./ 
acs, número de referência química cas 76-03-9 

Quilograma   

15 Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% 
(70ºgl), apresentação líquido 

Frasco 
1.000,00 ml 

  

16 Álcool etílico, aspecto físico líquido límpido, 
incolor, volátil, teor alcoólico mínimo de 99,5ºgl, 
fórmula química C2H5OH, peso molecular 46,07 
g/ mol, grau de pureza mínimo de 99,7% p/p inpm, 
característica adicional absoluto, reagente p.a. 
acs iso, número de referência química cas 64-17-
5 

Litro   

17 Álcool amílico (pentílico), aspecto físico líquido 
límpido, incolor, odor desagradável, fórmula 
química C5H12O (álcool isoamílico; 3-metil-1-
butanol), peso molecular 88,15 g/mol, grau de 
pureza mínima de 99,8%, característica adicional 
reagente p.a., número de referência química cas 
123- 51-3 

Litro   

18 Álcool propílico, aspecto físico líquido límpido, 
incolor, odor característico, fórmula química 
(CH3)2CHOH (isopropílico ou iso-propanol), peso 
molecular* 60,10 g/mol, grau de pureza mínima de 
99,5%, característica adicional reagente p.a., 
número de referência química cas 67-63-0 

Litro   

19 Amido, aspecto físico pó fino branco a 
esbranquiçado, inodoro, fórmula 
química(C6H10O5)n, grau de pureza resíduos de 
ignição máxima 0,4%, característica adicional 
reagente p.a. acs iso, número de referência 
química cas 9005-84-9 

Quilograma   

20 Azul de bromofenol, aspecto físico pó, fórmula 
química C19H10Br4O5S, peso molecular 669,96 
g/mol, características adicionais: reagente acs, 
número de referência química cas 115-39-9 

Grama   

21 Cloreto de metiltionínio, aspecto físico pó 
cristalino verde escuro, fórmula química 
C16H18CIN3S anidro, peso molecular 319,85 
g/mol, grau de pureza mínima de 97%, número de 
referência química cas 61-73-4 

Quilograma   

22 Bicarbonato de sódio, aspecto físico pó branco, 
fino, composição NaHCO3, pureza mínima teor de 
pureza mínima 99,5%, peso molecular 84,01 
g/mol, número de referência química cas 144-55-
8 

Quilograma   

23 Cafeína, aspecto físico pó cristalino branco, 
fórmula química C8H10N4O2 anidro, peso 
molecular 194,19 g/mol, grau de pureza mínima 
de 99,5%, característica adicional padrão de 

Quilograma   
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referência analítica, número de referência química 
cas 58-08-2 

24 Carbonato de cálcio, aspecto físico precipitado, 
pó branco, fino, inodoro, higroscópico, peso 
molecular 100,09 g/mol, fórmula química CaCO3, 
grau de pureza mínima de 99%, característica 
adicional reagente p.a., número de referência 
química cas 471-34-1 

Quilograma   

25 Carvão ativado, aspecto físico pó preto, inodoro, 
peso molecular 12,01 g/mol, fórmula química C, 
grau de pureza mínima de 90%, característica 
adicional reagente p.a., número de referência 
química cas 7440-44-0 

Quilograma   

26 Reagente analítico, reagente cloreto de 
potássio, concentração solução a 3 m 

Litro   

27 Clorofórmio, aspecto físico líquido claro, incolor, 
odor forte característico, peso molecular 119,38 
g/mol, fórmula química CHCl3, grau de pureza 
mínima de 99,8%, característica adicional 
reagente p.a., número de referência química cas 
67-66-3 

Litro   

28 Cromato de potássio, aspecto físico pó cristalino 
amarelo alaranjado, inodoro, fórmula química 
K2CrO4 anidro, massa molecular 194,19 g/mol, 
grau de pureza mínima de 99%, característica 
adicional reagente p.a., número de referência 
química cas 7789-00-6 

Quilograma   

29 Éter dietílico, composição química (C2H5)2O, 
aspecto físico líquido límpido, incolor, odor 
característico, pureza mínima pureza mínima de 
99,5%, peso molecular 74,12 g/mol, característica 
adicional reagente p.a. anidro, número de 
referência química cas 60-29-7 

Litro   

30 Éter de petróleo, aspecto físico líquido incolor, 
límpido, com odor de gasolina, fórmula química 
mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo, 
faixa de destilação destilados entre 30º e 60ºc, 
teor de pureza mínima de 99,5%, característica 
adicional reagente p.a., número de referência 
química cas 8032-32-4 

Litro   

31 Fenolftaleína, composição C20H14O4, peso 
molecular 318,33 g/mol, aspecto físico cristal 
branco a levemente amarelado, característica 
adicional reagente p.a., número de referência 
química cas 77-09-8 

 Grama   

32 Formaldeído (formol), aspecto físico líquido 
incolor, límpido, concentração à 10%, 
característica adicional em solução aquosa 

Litro   

33 Dextrose, aspecto físico cristal incolor ou pó 
branco cristalino, inodoro, fórmula química 
C6H12O6 anidra, peso molecular 180,16 g/mol, 
grau de pureza mínima de 99,5%, número de 
referência química cas 50-99-7 

Quilograma   
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34 Heptano, aspecto físico líquido límpido, incolor, 
odor semelhante a gasolina, composição química 
C7H16, peso molecular 100,21 g/mol, grau de 
pureza mínima de 99%, característica adicional 
reagente p.a., número de referência química cas 
142-82-5 

Litro   

35 Hidróxido de potássio, grau de pureza a 40%, 
característica adicional solução aquosa, número 
de referência química cas 1310-58-3 

Litro   

36 Hidróxido de potássio, aspecto físico escama ou 
lentilha branca, inodora, higroscópica, peso 
molecular 56,11 g/mol, fórmula química KOH, grau 
de pureza teor mínimo de 85%, característica 
adicional reagente p.a., número de referência 
química cas 1310-58-3 

Quilograma   

37 Hidróxido de sódio, aspecto físico em lentilhas 
ou micropérolas esbranquiçadas, peso molecular 
40 g/mol, fórmula química NaOH, grau de pureza 
mínima de 98%, característica adicional reagente 
p.a., número de referência química cas 1310-73-2 

Quilograma   

38 Hidróxido de sódio, concentração 0,1 N, 
apresentação solução aquosa 

Litro   

39 Hidróxido de sódio, concentração 0,1 N, 
apresentação solução aquosa 

Litro   

40 Hidróxido de sódio, concentração 2 N, 
apresentação solução aquosa 

Litro   

41 Hidróxido de sódio, concentração 0,5 N, 
apresentação solução aquosa 

Litro   

42 Hipoclorito de sódio, aspecto físico líquido 
amarelo esverdeado, concentração teor mínimo 
de 12 % de cloro ativo, características adicionais: 
estabilizado 

Litro   

43 Iodeto de potássio, teor de pureza a 20%, 
característica adicional solução aquosa 

Litro   

44 Iodeto de potássio, aspecto físico pó branco, 
cristalino, inodoro, fórmula química KI, peso 
molecular 166,01 g/mol, teor de pureza mínima de 
99%, característica adicional reagente p.a., 
número de referência química cas 7681-11-0 

 Grama   

45 Reagente analítico, composição solução de 
wijs, concentração 0,1 M 

Litro   

46 Álcool metílico, aspecto físico líquido límpido, 
incolor, odor característico, fórmula química 
CH3OH anidro, peso molecular 32,04 g/mol, grau 
de pureza mínima de 99,8%, característica 
adicional reagente p.a., número de referência 
química cas 67-56-1 

Litro   

47 Meio de cultura., tipo ágar manitol gema de ovo 
polimixina (myp), aspecto físico sólido, 
característica adicional placa 90mm 

Unidade   

48 Nitrato de prata, aspecto físico diluído, teor de 
pureza 0,1 N, característica adicional: solução 

Litro   
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aquosa, número de referência química cas 7761-
88-8 

49 Oxalato de sódio, aspecto físico finos cristais 
brancos, inodoros, fórmula química Na2C2O4, 
massa molecular 134,01 g/mol, grau de pureza 
mínima de99,5%, característica adicional 
reagente p.a., número de referência química cas 
62-76-0 

 Grama   

50 Óxido de magnésio, aspecto físico pó fino, leve, 
branco, inodoro, peso molecular 40,30 g/mol, 
fórmula química MgO, teor de pureza mínima de 
95%, característica adicional reagente p.a., 
número de referência química cas 1309-48-4 

 Grama   

51 Meio de cultura, tipo para contagem de 
Staphylococcus aureus, apresentação filme 
polietileno/polipropileno, característica adicional 
quadriculado 

Unidade   

52 Meio de cultura, tipo para contagem de 
coliformes totais, apresentação filme 
polietileno/polipropileno, característica adicional 
quadriculado 

Unidade   

53 Meio de cultura, tipo para contagem de 
Escherichia coli/coliformes, apresentação filme 
polietileno/polipropileno, característica adicional 
quadriculado 

Unidade   

54 Meio de cultura, tipo para contagem de 
leveduras, bolores e fungos, apresentação filme 
polietileno/polipropileno, característica adicional 
quadriculado 

Unidade   

55 Querosene, composição 100% destilado de 
petróleo, aplicação limpeza em geral, para diluição 
produtos químicos 

Litro   

56 Sílica gel, composição SiO2, cor azul, aspecto 
físico granulado, aplicação desumidificar e 
desidratar gases, características adicionais 
indicador de umidade, tamanho grão 4 a 8 mm 

Quilograma   

57 Solução tampão, leitura pH 4,0, aplicação 
calibragem de peagâmetro 

Frasco 
500,00 ml 

  

58 Solução tampão, leitura pH 7,0, aplicação 
calibragem de peagâmetro 

Frasco 
500,00 ml 

  

59 Sulfato de cobre II, composição química 
CuSO4.5H2O, aspecto físico fino cristal azul, peso 
da molécula 249,68 g/mol, grau de pureza mínima 
de 99%, característica adicional reagente p.a., 
número de referência química cas 7758-99-8 

Quilograma   

60 Sulfato de sódio, aspecto físico finos grânulos 
brancos cristalinos, inodoros, peso molecular 
142,04 g/mol, fórmula química Na2.SO4 anidro, 
grau de pureza mínima de 99%, característica 
adicional reagente p.a., número de referência 
química cas 7757-82-6 

Quilograma   

61 Sulfato de ferro, aspecto físico pó, composição 
química FeSO4.7H2O (sulfato de ferro II 

Quilograma   
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heptahidratado), peso molecular 278,01 g/mol, 
grau de pureza mínima de 99%, característica 
adicional reagente p.a., número de referência 
química cas 7782-63-0 

62 Tartarato de sódio e potássio, peso molecular 
282,22 g/mol, aspecto físico pó branco ou cristal 
incolor, inodoro, fórmula química 
NaKC4H4O6.4H2O, grau de pureza mínima de 
99%, característica adicional reagente p.a, 
número de referência química cas 6381-59-5 

Quilograma   

63 Tetracloreto de carbono, aspecto físico líquido 
límpido, incolor, cheiro doce característico, peso 
molecular 153,82 g/mol, fórmula química CCl4, 
grau de pureza mínima de 99,8%, característica 
adicional reagente p.a., número de referência 
química cas 56-23-5 

Litro   

64 Tiossulfato de sódio, grau de pureza a 0,1 N, 
característica adicional solução aquosa, número 
de referência química cas 7772-98-7 

Litro   

65 Tolueno, aspecto físico líquido incolor, odor 
característico de benzeno, composição química 
C7H8, peso molecular 92,14 g/mol, teor de pureza 
mínima de 99,5%, característica adicional 
reagente p.a., número de referência química cas 
108-88-3 

Litro   

66 Corante, tipo verde bromocresol, aspecto físico 
pó 

Frasco 25,00 
g 

  

67 Corante, tipo vermelho de metila, aspecto físico 
pó, número de referência química ci 13020 

Frasco 25,00 
g 

  

68 Pectina, aspecto físico pó grosso, esbranquiçado 
à pardo, quase inodoro, origem frutas cítricas, 
peso molecular 20.000 a 400.000 g/mol, grau de 
pureza mínimo de 74% de ácido galacturônico em 
base seca, número de referência química cas 
9000-69-5 

Quilograma   

69 Reagente analítico, tipo onpg-mug, aspecto 
físico pó 

Unidade   

70 Barra magnética, material revestida em ptfe, 
formato cilíndrico, características adicionais com 
anel, dimensões cerca de 10 x 25 mm 

Unidade   

71 Filtro laboratório, tipo cartucho, material 
celulose, dimensões cerca de 25 x 80 mm 

Unidade   

72 Extrator laboratório, tipo* soxhlet, material* 
vidro, dimensões cerca de 45 cm 

Unidade   

73 Estante tubo ensaio, material plástico, diâmetro 
tubo para tubos até 25 mm, capacidade* até 25 
unidades 

Unidade   

74 Espátula laboratório, material aço inox, formato 
chata com colher, comprimento cerca de 15 cm 

Unidade   

75 Papel alumínio, material alumínio, comprimento 
7,50 m, largura 30 cm, apresentação rolo 

Unidade   
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76 Frasco conta-gotas, material vidro borossilicato, 
cor âmbar, capacidade 150 ml, características 
adicionais com tetina de látex e pipeta 
esmerilhada, aplicação uso laboratorial 

Unidade   

77 Filtro refrigeração, material corpo polipropileno, 
aplicação bebedouro, dimensões 6,5 x 7 cm 

Unidade   

78 Elemento filtro, componentes membrana de 
osmose reversa, finalidade p/ filtragem de água, 
características adicionais: compatível com 
equipamento 

Unidade   

79 Luva segurança, material fios de algodão e 
acrílico, tamanho 40, aplicação p/ proteção 
térmica (altas temperaturas), características 
adicionais borracha nitrílica antiderrapante palma 
e dorso 

Par   

80 Luva para procedimento não cirúrgico, material 
látex natural íntegro e uniforme, tamanho 
pequeno, características adicionais sem pó, tipo 
ambidestra 

Caixa 
100,00 un 

  

81 Luva para procedimento não cirúrgico, material 
nitrile, tamanho pequeno, características 
adicionais sem pó, esterilidade não esterilizada, 
modelo sem látex 

Caixa 
100,00 un 

  

82 Microtubo, material polipropileno, capacidade 1,5 
ml, graduação graduado, tipo tampa pressão 
chata, tipo fundo cônico, característica adicional 
apirogênico, livre de dnase e rnase 

Unidade   

83 Toalha de papel, material papel, tipo folha 2 
dobras, comprimento 23 cm, largura 21 cm, cor 
branca, características adicionais interfolhada, 
acondicionado em pacote de 1.000 folhas 

Pacote 
1.000,00 fl 

  

84 Pinça laboratório, material aço inox, tipo ponta 
reta, comprimento cerca de 10 cm 

Unidade   

85 Pipeta, tipo pasteur, graduação graduada, 
capacidade 3 ml, material plástico, escala 0,5 em 
0,5 ml, esterilidade estéril 

Unidade   

86 Ponteira para laboratório, material polipropileno, 
capacidade até 1000 mcl, esterilidade* estéril, 
apirogênico, livre de dnase e rnase, tipo uso* 
descartável 

Unidade   

87 Ponteira para laboratório, material polipropileno, 
capacidade até 200 mcl, esterilidade* estéril, 
apirogênico, livre de dnase e rnase, tipo uso* 
descartável 

Unidade   

88 Ponteira para laboratório, material polipropileno, 
capacidade até 100 mcl, esterilidade* estéril, 
apirogênico, livre de dnase e rnase, tipo uso* 
descartável 

Unidade   

89 Ponteira para laboratório, material polipropileno, 
capacidade até 10 mcl, esterilidade* estéril, 
apirogênico, livre de dnase e rnase, tipo uso* 
descartável 

Unidade   
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90 Caixa laboratório, material polipropileno, 
capacidade 96 ponteiras, volume para ponteira 
1000 mcl, acessórios tampa com dobradiça 

Unidade   

91 Caixa laboratório, material polipropileno, 
capacidade 96 ponteiras, volume para ponteira 
200 mcl, acessórios tampa com dobradiça 

Unidade   

92 Saco plástico lixo, capacidade 50 l, cor branco 
leitoso, largura 53 cm, altura 80 cm, 
características adicionais peça única/suporta 
10kg/identificado/ etiquetado, espessura 0,08 mm, 
aplicação coleta de resíduos infectantes, material 
polietileno alta densidade 

Pacote 
100,00 un 

  

93 Sapatilha hospitalar, material* não tecido 100% 
polipropileno, modelo c/ elástico, cor* c/ cor, 
gramatura* cerca de 10 g/m2, tamanho* único, 
tipo uso* descartável 

Unidade   

94 Seringa, material polipropileno, capacidade 1 ml, 
tipo bico central luer lock ou slip, tipo vedação 
êmbolo de borracha, adicional graduada (escala 
ml), numerada, esterilidade estéril, descartável, 
apresentação embalagem individual 

Unidade   

95 Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 10 
cm, tipo ponta reta romba 

Unidade   

96 Béquer, material vidro, graduação graduado, 
capacidade 50 ml, formato forma alta, adicional 
com orla e bico 

Unidade   

97 Béquer, material vidro, graduação graduado, 
capacidade 100 ml, formato forma alta, adicional 
com orla e bico 

Unidade   

98 Béquer, material vidro, graduação graduado, 
capacidade 250 ml, formato forma alta, adicional 
com orla e bico 

Unidade   

99 Béquer, material vidro, graduação graduado, 
capacidade 500 ml, formato forma alta, adicional 
com orla e bico 

Unidade   

100 Béquer, material vidro, graduação graduado, 
capacidade 1000 ml, formato forma alta, adicional 
com orla e bico 

Unidade   

101 Béquer, material vidro, graduação graduado, 
capacidade 50 ml, formato forma baixa, adicional 
com orla e bico 

Unidade   

102 Béquer, material vidro, graduação graduado, 
capacidade 100 ml, formato forma baixa, adicional 
com orla e bico 

Unidade   

103 Béquer, material vidro, graduação graduado, 
capacidade 250 ml, formato forma baixa, adicional 
com orla e bico 

Unidade   

104 Béquer, material vidro, graduação graduado, 
capacidade 600 ml, formato forma baixa, adicional 
com orla e bico 

Unidade   
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105 Béquer, material vidro, graduação graduado, 
capacidade 1000 ml, formato forma baixa, 
adicional com orla e bico 

Unidade   

106 Proveta, material vidro, graduação graduada, 
capacidade 25 ml, base plástica, adicional com 
orla e bico 

Unidade   

107 Proveta, material vidro, graduação graduada, 
capacidade 50 ml, base plástica, adicional com 
orla e bico 

Unidade   

108 Proveta, material vidro, graduação graduada, 
capacidade 100 ml, base plástica, adicional com 
orla e bico 

Unidade   

109 Proveta, material vidro, graduação graduada, 
capacidade 500 ml, base plástica, adicional com 
orla e bico 

Unidade   

110 Proveta, material vidro, graduação graduada, 
capacidade 1000 ml, base plástica, adicional com 
orla e bico 

Unidade   

111 Erlenmeyer, material vidro, graduação graduado, 
volume 100 ml, tipo boca estreita, adicional com 
orla 

Unidade   

112 Erlenmeyer, material vidro, graduação graduado, 
volume 250 ml, tipo boca estreita, adicional com 
orla 

Unidade   

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

Rolo 100,00 
m 

  

114 Frasco laboratório, tipo para amostra, material 
plástico, capacidade 120 ml, tipo tampa 
rosqueável com vedação, acessórios com 
tiossulfato de sódio, esterilidade estéril, tipo uso 
descartável 

Unidade   

115 Caixa térmica, material poliuretano expandido, 
densidade 35 kg/m3, capacidade 24 l, 
características adicionais tampa articulada/trinco 
embutido/alça dupla/dreno 

Unidade   

116 Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em mantas, 
material alvejado, purificado, isento de impurezas, 
características adicionais enrolado em papel 
apropriado, esterilidade não estéril, tipo 
embalagem individual 

Embalagem 
500,00 g 

  

117 Areia, tipo lavada, granulometria fina Unidade   

118 Suplemento para meio de cultura, tipo 
antiespumante, aspecto físico emulsão aquosa, 
concentração 30%, características adicionais 
base em silicone 

Unidade   

119 Equipamentos diversos para serviços 
profissionais, tipo câmara escura UV, voltagem 
220 v, material aço, uso análises cromatográficas, 

Unidade   
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características adicionais 1 duas lâmpadas 
emissoras de raios UV/visor flexível 

120 Moinho, material gabinete aço, material tampa 
ferro fundido e aço inox aisi 304, tipo faca, 
componentes 4 facas móveis e 2 fixas, voltagem 
220 v, potência1.600 w, potência motor 2 cv, 
rotação 1.720 rpm, características adicionais 
sistema de segurança 

Unidade   

121 Termômetro, tipo digital, faixa medição 
temperatura -50 ºC a +70 ºC, aplicação geladeira, 
material plástico, características adicionais display 
cristal, base magnética, alarme, sensor, 
alimentação pilha 

Unidade   

122 Termômetro, tipo digital, faixa medição 
temperatura- 50 ºC a 300 ºc, aplicação alimentos, 
material plástico e aço inox, características 
adicionais tipo espeto digital, com leitor lcd a prova 
d´água, precisão 1ºC 

Unidade   

123 Butirômetro, material vidro, modelo segundo 
gerber, capacidade 25 ml, graduação graduado, 
escala até 35%, componentes com rolha e copo 

Unidade   

124 Titulador potenciômetro, faixa medição 13.000 a 
20.000 ph, resolução 0,001 ph, temperatura 150 a 
250 graus, características adicionais display 
líquido, unidade dosadora, chip armazenagem 

Unidade   

125 Medidor índice acidez, material corpo aço 
inoxidável, tipo bancada, formato retangular, 
aplicação medição de pH em soluções químicas, 
modelo microprocessado, faixa medição de 0-14 
pH,-1999,9 a 1999,9 milivolt, resolução 0,001pH, 
0,1 milivolt e 0,1ºC, precisão 0,02 pH 0,2ºC 0,2 
milivolt 

Unidade   

126 Equipamento laboratório, tipo medidor de ponto 
de fusão, ajuste digital, com tela sensível toque, 
programável, capacidade até 3 capilares, 
temperatura até 400 ºC 

Unidade   

127 Densímetro, material vidro, graduação 0,750 a 
0,800/0,800 a 0,850 álcool e suas misturas, faixa 
escala -10 a +40 ºC/precisão 0,5 ºC, álcool etílico 
hidratado, componentes termômetro, normas 
técnicas padrão ANP, aplicação teste ensaio 
álcool etílico hidratado carburante 

Unidade   

128 Peças / acessórios equipamentos 
especializados, aplicação polarímetro 
sacarímetro digital, tipo 2 tubo 

Unidade   

129 Autoclave, material aço inox, tipo* vertical, 
modelo gravitacional, operação manual, volume 
câmara cerca de 30 l, composição manômetro, 
chave temperatura, outros componentes 1 cesto 

Unidade   

130 Estufa laboratório, material* gabinete aço inox, 
ajuste mecânico, botão controle temperatura, 
capacidade cerca de 100 l, temperatura até 200 
ºC, componentes c/ até 2 bandejas, adicional c/ 
vedação 

Unidade   
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131 Pipetador, material plástico, tipo manual, 
capacidade até 2 ml, ajuste tipo roldana 

Unidade   

132 Banho maria, ajuste digital com painel de 
controle, volume cerca de 10 l, componentes com 
tampa cônica, temperatura até 70 ºC 

Unidade   

133 Forno mufla, temperatura máxima 1.600 ºC, 
largura 250 mm, altura 280 mm, profundidade 400 
mm, volume 28 l, aplicação tratamento térmico 

Unidade   

134 Plataforma laboratório, tipo chapa, ajuste digital, 
c/ painel de controle, programável, temperatura 
aquecimento controle temperatura até 300 ºC, 
dimensões cerca de 30 x 40 cm 

Unidade   

135 Balança analítica, capacidade 500 g, resolução 
0,1 mg, tipo painel digital, características 
adicionais calibragem interna e externa, display 
lcd, voltagem110/220v v, frequência 50/60 hz 

Unidade   

136 Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo 
anatômica, tipo ponta 1/2, comprimento 16 cm, 
características adicionais dente de rato 

Unidade   

137 Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 17 
cm, tipo ponta reta, tipo mayo noble 

Unidade   

138 Recipiente laboratório, aplicação para 
anaerobiose, tipo jarra, material plástico, 
capacidade 2,5 l 

Unidade   

139 Destilador de nitrogênio, material caldeira aço 
inoxidável, material caixa estrutura e aço inox 304, 
tensão 220 v, tempo ebulição 26 min, 
características adicionais: princípio kjeldahl, 
vidraria borossilicato, conde n, potência 1500 w 

Unidade   

140 Bomba vácuo, material aço inoxidável, 
tratamento superficial anticorrosivo, acabamento 
superficial pintura eletrostática em epoxi, vácuo 
máximo 710 mmHg, tensão 110/220 v, 
características adicionais controle vácuo e 
pressão através ajuste frontal, potência 1/5 cv 

Unidade   

141 Cabine dessecadora, material acrílico ou 
policarbonato transparente, volume cerca de 60 l, 
acessórios com 3 prateleiras removíveis, outros 
componentes: porta com vedação, com 
higrômetro, adicional com controle temperatura 

Unidade   

142 Digestor laboratório, ajuste digital, com painel de 
controle, programável, tipo com bloco em grafite, 
capacidade* até 50 ml, até 9 amostras, 
temperatura aquecimento até 180 ºC 

Unidade   

143 Moinho, material gabinete aço, material tampa 
ferro fundido e aço inox aisi 304, tipo faca, 
componentes 4 facas móveis e 2 fixas, voltagem 
220 v, potência1.600 w, potência motor 2 cv, 
rotação 1.720 rpm, características adicionais 
sistema de segurança 

Unidade   

144 Paquímetro digital, material pontas metal duro, 
resolução 0,01 mm, precisão +/- 0,03 mm, leitura 
7,50 mm, aplicação medição externa/interna 

Unidade   
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profundidade e ressaltos, alimentação bateria 1,50 
v, capacidade 300 mm, características adicionais 
botão zeragem 

145 Agitador mecânico, tipo vortex, ajuste digital, c/ 
painel de controle, programável, rotação até 3000 
rpm, adicional operação contínua e sensor 
infravermelho, componentes: pés de ventosas em 
borracha 

Unidade   

146 Medidor índice acidez, material corpo aço 
inoxidável, tipo portátil, formato retangular, 
aplicação medição de pH em soluções aquosas e 
ambientes críticos, características adicionais com 
sensor de eletrodos de pH, redução de oxigênio, 
modelo microprocessado, faixa medição de -2,000 
a 20,000ph, -1999,9 a 1999,9 milivolt e, resolução 
0,001ph, 0,1 milivolt e 0,1ºc, precisão 0,005ph, 0,2 
milivolt e 0,2ºc, temperatura operação 0 a 40 ºC 

Unidade   

147 Centrífuga, tipo p/ butirômetro, ajuste digital, 
microprocessada, capacidade até 24 unidades, 
rotação até 1500 rpm, temporização temporizador 
até 15 min 

Unidade   

148 Pinça laboratório, material metal, modelo tenaz, 
aplicação para cadinho, tipo ponta reta, 
comprimento cerca de 50 cm 

Unidade   

149 Micropipeta, capacidade aspiração até 1000 mcl, 
tipo* monocanal, mecânica, ajuste volume 
regulável, componentes com ejetor de ponteira, 
característica adicional: autoclavável 

Unidade   

150 Micropipeta, capacidade aspiração até 100 mcl, 
tipo* monocanal, mecânica, ajuste volume fixo, 
componentes com ejetor de ponteira, suporte, 
característica adicional: autoclavável 

Unidade   

151 Micropipeta, capacidade aspiração até 10 ml, 
tipo* monocanal, mecânica, ajuste volume 
regulável, componentes com ejetor de ponteira, 
característica adicional: autoclavável 

Unidade   

152 Micropipeta, capacidade aspiração até 200 mcl, 
tipo* monocanal, mecânica, ajuste volume 
regulável, componentes com ejetor de ponteira, 
característica adicional: autoclavável 

Unidade   

153 Suporte laboratório, material plástico, aplicação 
para micropipetas, capacidade até 10 unidades, 
característica adicional: inclinado 

Unidade   

154 Frasco - tipo almotolia, material em polietileno 
(plástico), tipo bico curvo, ângulo de 90º parte 
medial, c/protetor, tipo tampa em rosca, cor 
transparente, capacidade 500 ml 

Unidade   

155 Frasco - tipo almotolia, material teflon, tipo bico 
curvo, cor transparente, capacidade 500 ml, 
característica adicional: autoclavável 

Unidade   

156 Frasco - tipo almotolia, material polietileno 
(plástico), tipo bico curvo, tipo tampa em rosca, 
capacidade 500 ml 

Unidade   
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157 Frasco - tipo almotolia, material polietileno 
(plástico), tipo bico curvo, tipo tampa em rosca, cor 
transparente, capacidade 1.000 ml 

Unidade   

158 Frasco laboratório, tipo reagente, material vidro 
âmbar, capacidade 100 ml, graduação graduado, 
tipo tampa rosqueável com vedação 

Unidade   

159 Frasco laboratório, tipo reagente, material vidro 
âmbar, capacidade 500 ml, graduação graduado, 
tipo tampa rosqueável com vedação 

Unidade   

160 Frasco laboratório, tipo reagente, material vidro 
âmbar, capacidade 1000 ml, graduação graduado, 
tipo tampa rosqueável com vedação 

Unidade   

161 Frasco laboratório, tipo reagente, material vidro, 
capacidade 100 ml, graduação graduado, tipo 
tampa rosqueável com vedação 

Unidade   

162 Frasco laboratório, tipo reagente, material vidro, 
capacidade 500 ml, graduação graduado, tipo 
tampa rosqueável com vedação 

Unidade   

163 Frasco laboratório, tipo reagente, material vidro, 
capacidade 1000 ml, graduação graduado, tipo 
tampa rosqueável com vedação 

Unidade   

164 Lava-olhos emergência, aplicação impregnação 
e descontaminação, características adicionais 
frasco polietileno transparente, capacidade 500 m 
l 

Unidade   

165 Bastão laboratório, material vidro, dimensões 
cerca de 10 x 300 mm 

Unidade   

166 Bastão laboratório, material vidro, dimensões 
cerca de 5 x 300 mm 

Unidade   

167 Suporte laboratório, material plástico, aplicação 
para micropipetas, capacidade até 10 unidades, 
adicional inclinado 

Unidade   

168 Papel de filtro, tipo qualitativo, diâmetro cerca de 
100 mm 

Unidade   

169 Tubo laboratório, tipo ensaio, material vidro, tipo 
fundo redondo, dimensões cerca de 15 x 100 mm, 
adicional sem orla 

Unidade   

170 Tubo laboratório, tipo ensaio, material vidro, tipo 
fundo redondo, dimensões cerca de 15 x 150 mm, 
adicional sem orla 

Unidade   

171 Erlenmeyer, material vidro, graduação graduado, 
volume 500 ml, tipo boca estreita, adicional com 
orla 

Unidade   

172 Pipetador, tipo manual, capacidade até 100 ml, 
ajuste tipo macropipeta, componentes* com filtro 
hidrófobo, botão dispensação, outros 
componentes com suporte, característica 
adicional: autoclavável 

Unidade   

173 Jaleco, tipo longo, tipo manga longa, quantidade 
botões 4 un, quantidade bolsos 3 un, tamanho M, 
cor branco gelo, tipo tecido oxford, tipo gola com 

Unidade   
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gola, posição bolsos 1 lado esquerdo peito e 2 
laterais abaixo cintura, tipo abertura frontal, uso 
feminino 

174 Jaleco, tipo longo, tipo manga longa, quantidade 
botões 4 un, quantidade bolsos 3 un, tamanho M, 
cor branco gelo, tipo tecido oxford, tipo gola com 
gola, posição bolsos 1 lado esquerdo peito e 2 
laterais abaixo cintura, tipo abertura frontal, uso 
masculino 

Unidade   

175 Avental, material pvc- cloreto de polivinila, modelo 
forrado, tipo impermeável, cor branca, 
comprimento 120 cm, largura 70 cm, 
características adicionais tiras de amarrar fixas 

Unidade   

176 Faca, material lâmina aço inoxidável, material 
cabo polipropileno, comprimento da lâmina 15 cm, 
comprimento cabo 14 cm, largura lâmina 2,2 cm 

Unidade   

177 Medidor índice acidez, material corpo plástico, 
tipo bancada, características adicionais calibração 
pH automática 5 pontos, modelo digital, faixa 
medição de -2,00 a +20,00 ph, tensão 110/220 v 

Unidade   

178 Digestor laboratório, ajuste digital, c/ painel de 
controle, programável, tipo com bloco em grafite, 
capacidade* até 50 ml, até 9 amostras, 
temperatura aquecimento até 180 ºC 

Unidade   

 


