
EDITAL DE LEILÃO Nº. 001/2022
PROCESSO – N°. 047/2016

A Comissão Permanente para Alienação de Materiais Inservíveis designada pelo
Diretor  Superintendente  do  CONSAÚDE,  através  da  Portaria  090/2019,  de  10  de
maio de 2019, promoverá, por meio de leilão do tipo MAIOR LANCE, objetivando a
VENDA de veículos com direito a regularização, fim de vida útil  para desmonte e
materiais inservíveis, MEDIANTE LEILÃO ONLINE, constantes do Anexo I ao presente
Edital, mediante o leiloeiro público oficial PABLO CORRÊA DA CRUZ, JUCESP 1171,
em conformidade  com a Lei  Federal  n°  8.666,  de  21  de  junho  de  1993 e  suas
alterações  e  do  Decreto  Federal  n°  21.981,  de  19  de  outubro  de  1932  e  suas
alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

1. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO

1.1 - Site: www.ricoleiloes.com.br

1.2 – Data do Leilão     :     01         de         novembro         de     2022      

1.3 – Horário do Leilão:

 Veículos Fim de vida útil / Desmonte: a partir das 10h00.
 Veículos com direito a documento e materiais inservíveis: a partir

das 11h30.

2 DO LEILOEIRO

2.1 – O leiloeiro foi designado por meio do CHAMAMENTO  PÚBLICO Nº
001/2021 (Processo nº 047/2016)

2.2 – Será cobrado dos compradores o valor de 5% (cinco por cento) sobre o
valor  final do  lote  arrematado  à  título  de  comissão  do  Leiloeiro, conforme
previsto no § 2º do artigo 42, do Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de
1932.

2.3 – A cobrança dos valores citados no item acima é de responsabilidade do
leiloeiro.

3 DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar do leilão qualquer pessoa física capaz e pessoa
jurídica, devidamente representada  no  procedimento  licitatório  pelo
representante legal, através da apresentação do ato constitutivo da empresa
ou documento equivalente que conferir o   poder de representação ou, ainda,
por  procurador  ou  por  preposto,  munido  de  procuração  ou carta de
credenciamento; será exigido também documento de identificação do
representante, procurador ou preposto.  É vedada a participação no leilão de
funcionários do órgão responsável pela licitação.

4 DO OBJETO

4.1 - Os bens constarão de vários lotes com características e preço mínimo
para alienação,  conforme  descrição  constante  do  Anexo  I  -  Material  a  ser
alienado, que integra este Edital.
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4.2 – Os bens serão vendidos no estado e conservação em que se encontram,
sem garantia, inclusive quanto a peças e agregados que porventura não sejam
originais de fábrica, ficando a sua regularização por conta do ARREMATANTE,
isentando assim o CONSAUDE, Rico Leilões e o(a) Leiloeiro(a), que é mero(a)
mandatário(a),  de  quaisquer  defeitos  ou  vícios  ocultos,  como  também
desistências,  indenizações,  trocas,  consertos,  compensações  financeiras  de
qualquer  hipótese ou natureza, independentemente da realização ou não da
visitação dos bens, facultada neste Edital.

4.3 - Os lotes a serem leiloados estarão expostos para visitação e vistoria no
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, na Rua dos Expedicionários, 140 –
Centro, Pariquera-Açu/SP, CEP 11.930-000,  no período compreendido entre a
data de publicação deste edital e o dia anterior aquele previsto para  realização
do leilão, das 09:00h às 11:30h e das 13:30h às 16:00h.

4.3.1 – O alienatário  poderá vistoriar  os bens leiloados,  a fim de obter
todas as informações necessárias à compreensão do objeto e formulação
de  sua  proposta  de arremate.  A  vistoria  dos  bens  é  facultativa,  não
cabendo  aos  alienatários,  durante  o  leilão e após a entrega dos bens,
alegar desconhecimento das condições do material.

5 DA HABILITAÇÃO

5.1 Poderão inscrever-se para as aquisições em leilão na modalidade “veículos
com direito a documento e materiais inservíveis” pessoas físicas, maiores de 18
anos e pessoas jurídicas, e na modalidade “ veículos em fim de vida útil para
desmonte”,  mediante  habilitação,  apenas  pessoas  jurídicas  devidamente
credenciadas no DETRAN-SP, com cadastro prévio no site do(a) leiloeiro(a) até
o dia 27 de Outubro de 2022.

5.2 Para participação no leilão eletrônico, o interessado deverá se cadastrar
previamente no site do Leiloeiro Oficial: www.ricoleiloes.com.br.

5.2.1 A participação no leilão  realizado na forma eletrônica ocorrerá por
meio de acesso identificado e fornecido sob a exclusiva responsabilidade do
Leiloeiro,  através  de  seu  site, estando os interessados sujeitos
integralmente às condições previstas neste edital.

5.2.2 Para acompanhamento e participação do leilão na forma eletrônica,
deverá o interessado efetuar o cadastro prévio no site do Leiloeiro, bem
como  enviar  para  ele,  através do  endereço  eletrônico
contato@ricoleiloes.com.br a documentação necessária constante nos itens
5.2.11  e  5.2.12 deste edital. O interessado deverá anuir às regras de
participação para a  obtenção  de  “login”  e  “senha”,  o  qual  validará  e
homologará os lances em conformidade com as disposições do edital.

5.2.3 O uso   do   certificado   digital pelo licitante é de   exclusiva
responsabilidade  deste, incluindo qualquer operação e transação efetuada,
não cabendo ao CONSAUDE  e  ao  Leiloeiro  responsabilidade  por  uso
indevido ou eventuais danos decorrentes, ainda que causados por terceiros,
e também pelo uso inadequado da senha.

5.2.4 Os  atos  do  participante  implicam  na  sua  responsabilidade  legal  e
presunção de sua capacidade técnica ou infraestrutura tecnológica para a
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realização das operações e transações inerentes ao leilão, ainda que
representado por procurador.

5.2.5 O  CONSAUDE  e  o(a)  Leiloeiro(a) não  se responsabilizarão por
impossibilidade de inclusão, alteração ou exclusão de propostas por motivo
de  ordem  técnica   dos  computadores,  falhas  de  comunicação,
congestionamento  das  linhas  de  comunicação, bem como outros fatores
que impossibilitarem a transferência de dados.

5.2.6 Os  valores  propostos  serão  de  exclusiva  responsabilidade  do
proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear alterações, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.2.7 O  valor  de  cada  proposta  deverá  observar  o  preço  mínimo
estabelecido para o bem, sendo recusada pelo sistema qualquer proposta
de valor inferior ao da avaliação.

5.2.8 O licitante  será  formalmente  responsável  por  todas  as  transações
efetuadas em seu nome no leilão eletrônico, assumindo como verídicas e
inalteráveis suas propostas de valor de compra e lances, incumbindo-lhe
acompanhar as operações e observar avisos, erratas e demais informações
no decorrer do leilão, ficando responsável pelo ônus decorrente de qualquer
perda causadas pela inobservância de mensagens emitidas pelo sistema do
leilão eletrônico ou por sua desconexão.

5.2.9 Não caberá responsabilidade ao CONSAUDE e ao Leiloeiro por danos
de qualquer natureza (inclusive lucros cessantes, interrupção de negócio e
outros prejuízos pecuniários) decorrentes de falhas na transmissão do
leilão por questões técnicas   e  por  uso  de  hardware  e  software  em
desacordo com os requisitos do sistema; nem por qualquer perda ou dano
no equipamento do usuário causados por falhas de sistema, servidor ou
internet; bem como por qualquer vírus eventualmente contraído durante o
acesso, utilização  ou  navegação  no  site  ou  durante  a  transferência  de
dados, arquivos, imagens, textos ou áudios nele contidos.

5.2.10 Quaisquer  esclarecimentos  quanto  ao  cadastramento  poderão  ser
obtidos através do site www.ricoleiloes.com.br, pelo telefone (11) 4040-
8060 e  email contato@ricoleiloes.com.br 

5.2.11 Todos os participantes deverão enviar ao escritório do Leiloeiro para
se habilitar, mediante cadastro prévio a ser aprovado por sua administração,
RG,  CPF,  e  comprovante  de  residência,  caso  pessoas  físicas;  ou
Estatuto/Contrato Social,  CNPJ, comprovante de endereço e documento(s)
de  identificação  do(s)  sócio(s),  caso  pessoas  jurídicas,  para  fins  de
credenciamento.

5.2.12  Os  representantes  das  Pessoas  Jurídicas  participantes,  caso  não
sejam  sócios,  deverão  apresentar  instrumento  de  procuração  outorgada
pelo(s) sócio(s) ou diretor(es) com poderes específicos para representá-las
no leilão.

5.3.13  A  não  apresentação  dos  mencionados  documentos  será  motivo
impeditivo para participação do interessado."
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6 CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO E DE PAGAMENTO

6.1 - O critério para arrematação de cada lote será do tipo “maior lance”, a
partir do preço mínimo fixado pela Administração.

6.2 - os lances, considerando-se vencedor o alienatário que houver oferecido o
maior valor pelo lote, o qual será acrescido de 5% (cinco por cento), que
representa a comissão do Leiloeiro Público Oficial.

6.3 - Os bens leiloados serão vendidos no estado em que se encontram, sendo
atribuição  exclusiva  do  alienatário  verificar  o  estado  de  conservação  dos
veículos  e  suas  especificações,  não  cabendo  qualquer  reclamação  posterior
quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.

6.3.1 Os bens classificados como veículo em fim de vida útil (sem direito a
documentação) só poderão ser arrematados por empresas de desmonte e
reciclagem veicular, devidamente credenciadas pelo DETRAN-SP, de acordo
com a Portaria DETRAN nº 1.215/2014, os mesmos serão destinados apenas
para comercialização de suas partes e peças não possibilitando a reutilização
do Motor.

6.3.2  Os  veículos  leiloados  em  em  fim  de  vida  útil  (sem  direito  a
documentação) estão com a numeração do chassi recortada, o qual serão
providenciadas suas baixas em definitivo junto ao DETRAN/SP.

6.3.3  Não  é  de  responsabilidade  do  CONSAUDE  e  nem  do  Leiloeiro,
quaisquer  reparos,  consertos  ou  mesmo  providências  para  retirada  e/ou
transporte dos bens

6.3.4 O(s) arrematante(s) de veículo(s) COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO
deverá(ão)  transferir  junto  ao  DETRAN  e/ou  CIRETRAN(S)  o  veículo
arrematado,  para sua propriedade,  no prazo máximo  de 30 (trinta)  dias
corridos, a contar da data de retirada do(s) documento(s) do(s) veículo(s),
conforme o artigo 123, I e parágrafo 1° da Lei Federal n° 9.503/97 e demais
artigos pertinentes; O arrematante obriga-se a não circular com o veículo
arrematado sem antes transferir a titularidade do mesmo, que deverá ser
efetuada  no  prazo  legal  de  30  dias,  cumprindo  as  exigências  legais  do
DETRAN/CIRETRAN,  como  providenciar  a  inspeção  veicular,  vistorias  e
remarcações de chassi, motor, agregados e demais itens, laudo veicular em
qualquer  âmbito,  baixas,  inclusões  e  exclusões  necessárias  em  órgão
públicos, etc."

6.4 - Não serão aceitas desistências de lances vencedores, tendo em vista a
oportunidade do arrematante de vistoriar os bens, isentando a CONSAUDE e o
leiloeiro de quaisquer responsabilidades.

6.5 - O pagamento referente ao valor do bem arrematado deverá ser efetuado na
conta do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, no
Banco do Brasil, Agência nº 7049-1, Conta Corrente nº 5769-X, em até 24
horas após a finalização do leilão. O comprovante deverá ser enviado para o e-
mail:    contabilidade@consaude.org.br  . 

6.6 - A título de comissão do(a) Leiloeiro(a), o arrematante deverá efetuar o
pagamento do valor de 5%, calculado sobre o valor total do preço ofertado na
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forma estabelecido pelo(a) Leiloeiro(a), na conta do Banco do Brasil, Agência
1852-X,  Conta  Corrente:  38286-8  em  nome  de  Sabrina  de  Andrade
Verrone, CPF 321.232.928-93 – Chave PIX CPF 321.232.928-93,  em até
24 horas após a finalização do leilão.

7 DA ATA

7.1 – Encerrado o leilão, será lavrada, ao final da reunião, ata circunstanciada
na qual figurará o produto vendido, bem como a correspondente identificação
do(s) arrematante(s) e os trabalhos desenvolvidos na licitação, em especial os
fatos relevantes.

8 PENALIDADES

8.1 - A falta de pagamento no prazo estipulado do valor de arrematação
sujeita o alienatário às seguintes penalidades, indicadas na Lei n 8.666, de 21
de junho de 1993:

8.1.1 multa de 10% sobre o valor do arremate vencedor, nos casos de
qualquer outra situação de  inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;

8.1.2 -  suspensão  temporária de  participação  em  Licitação  e
impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
02 (dois) anos;

8.1.3 –  declaração de inidoneidade  para  licitar  ou contratar  com a
Administração Pública  quando  o  arrematante  deixar  de  cumprir  as
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-
fé, sendo mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ocorrer na hipótese do
alienatário  ressarcir à  Administração  do  CONSAUDE,  pelos  prejuízos
resultantes  e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na
condição anterior.

8.2 -  As sanções previstas  nos subitens  8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 são aplicáveis
também aos alienatários que se envolvam na prática de atos ilícitos, nocivos ao
Leilão.

9 DA ENTREGA DOS BENS

9.1 - Os bens serão disponibilizados aos arrematantes após a publicação no
Diário Oficial do Estado de São Paulo da homologação da venda, o que ocorrerá
após  a  prestação  final  de  contas, após comprovado o pagamento  dos  lotes
arrematados, mediante apresentação do recibo de pagamento.

9.1.1 -  É  necessário  que  o  arrematante  entre  em  contato  com  o
CONSAUDE, no telefone: (13) 3856-9600 ou pelo e-mail
patrimonio  @  consaude.org.br  , para agendar a retirada do lote.

9.1.2 -  O  bem  arrematado  deverá  ser  retirado  no  prazo  de  10  dias
contados da publicação da Homologação da venda. 
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9.2  -  Os  bens  serão  entregues  pessoalmente  ao  arrematante  ou  ao  seu
procurador, legalmente habilitado por procuração, mediante a apresentação da
Carteira de Identidade.

9.3 - Findo o prazo concedido, serão acrescidos aos valores das arrematações:
0,5% (zero virgula cinco por cento), por dia de atraso, referente a multa de
armazenagem.

9.4 - Os arrematantes receberão os bens no estado e nos locais em que os
mesmos se  encontrem,  correndo por  sua  exclusiva  conta  as  despesas  com
impostos, remoção, transporte  e  quaisquer outras que vierem a incidir
sobre a arrematação.

10 - DA REGULARIZAÇÃO NO DETRAN

10.1 - As despesas de regularização junto ao DETRAN correrão por conta do
arrematante e será processada conforme legislação em vigor naquele
departamento.

10.2 - A  taxa de reconhecimento de firma do vendedor será custeada pelo
arrematante.

11 - DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1  -  O  Presidente  da  Comissão  Permanente  para  Alienação  de  Materiais
Inservíveis poderá por motivos justificados, retirar do leilão qualquer dos lotes.

11.2 - A Comissão Permanente para Alienação de Materiais Inservíveis poderá
revogar a licitação  por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

11.3  -  Da  decisão  anulatória  ou  revogatória  da  presente  licitação  caberá
recurso,  no prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da  intimação  do  ato,
conforme o artigo 109 da Lei  nº 8.666/93;

11.4 - É proibido, ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender,
ou de qualquer forma negociar os seus lotes arrematados antes da retirada dos
mesmos do CONSAUDE, Não haverá, em hipótese alguma, substituição de
recibos ou notas de arrematação;

11.5  - Todos os participantes do Leilão estarão sujeitos, em especial, aos
artigos 90, 93 e 95 da Lei n.º 8.666/93 e suas modificações, às normas
contidas nos Decretos. 21.981/32 e 22.427/33 e no artigo 335 do Código Penal
Brasileiro.

11.6 - Quaisquer outras informações e esclarecimentos, relativos à presente
licitação  e às  condições  para  atendimento  das  obrigações  necessárias  ao
cumprimento de seu objeto, bem como cópia integral do edital, serão colocados
à disposição dos interessados,  no  CONSAUDE,  localizado  na  Rua  dos
Expedicionários, 140, Pariquera-Açu/SP CEP 11930-000, Tel (013) 3856-9600.
E-mail.: patrimonio  @  consaude.org.br  .  .  
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11.7- As eventuais  impugnações contra este  Edital  deverão ser dirigidas  ao
Diretor  Superintendente  do  CONSAÚDE,  protocoladas  diretamente  na
Coordenação de  Licitações,  localizada  na  Rua  Pedro  Bonne,  580,  Centro,
Pariquera-Açu/SP CEP 11930-000, Tel (013) 3856-9733, na forma, nos prazos
e com os efeitos estabelecidos em Lei. Admite-se impugnação por intermédio
de e-mail (licitacoes@consaude.org.br).  

11.8 – Será publicado no Diário Oficial  do Estado e na Imprensa Oficial  do
CONSAÚDE (Gazeta de S.  Paulo), aviso de licitação contendo o resumo do
edital do leilão.

11.9 - São documentos integrantes deste Edital:

a) Anexo Único – Avaliação, classificação e Especificação dos bens; 

11.10 – Fica eleito o Foro da Comarca de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo,
para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Edital.

Pariquera-Açu, 10 de Outubro de 2022.

____________________________________
JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM

Diretor Superintendente do CONSAUDE

Anexo Único

VEÍCULOS
LOTE MODELO/ DESCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO DE VENDA AVALIAÇÃO
0001 AMBULÂNCIA, SEM PLACA FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$     800,00 
0002 AMBULÂNCIA, SEM PLACA FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$     800,00 
0003 AMBULÂNCIA, SEM PLACA FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$     800,00 
0004 AMBULÂNCIA, SEM PLACA FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$     800,00 
0005 AMBULÂNCIA, SEM PLACA FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$     800,00 
0006 AMBULÂNCIA, SEM PLACA FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$     800,00 
0007 FIAT/ELBA 1.5, SEM PLACA FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$     400,00 
0008 AMBULÂNCIA, SEM PLACA FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$     800,00 

0009
FIAT/PALIO  WEEKEND,  SEM
PLACA FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$     500,00 

0010 CARRETINHA FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$     300,00 
0011 AMBULÂNCIA, SEM PLACA FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$     800,00 

0012

GM/S10  2.2  RONTAN  AMB,
BSV9350,  00738954756,
9BG124AS0YC425290,
RL0008076, 2000/2000 FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$  1.500,00 

0013 GM/S10  2.2  RONTAN  AMB, FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$  1.500,00 
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BSV9201,  00738055590,
9BG124AS0YC423752,
RL0007223, 2000/2000

0014

IVECOFIAT/DCITY3510  VAN1,
DGQ3671,  00820443565,
93ZC3570138311207,
8140233760031, 2003/2003 FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$     800,00 

0015

I/GM/SILVERADO  4.1,  BVM
9436,  00703788990,
8AG244NEVVA133375,
UQ0000336, 1997/1997 COM DIREITO A DOCUMENTO  R$  5.000,00 

0016

VW/GOL  CL,  CRS3541,
00430970269,
9BWZZZ30ZLT118764,
1990/1991 FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$  1.000,00 

0017

VW/PARATI  CL,  BSV9300,
00425643557,
9BWZZZ30ZKP253342,
1989/1990 FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$  1.000,00 

0018

IMP/GM/EVM  RESGATE  20,
BVM9341,  00670499749,
8AG244NETTA119381,
B41GE31002271, 1996/1996 FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$     800,00 

0019

VW/KOMBI  LOTACAO,
CDV5901,  00773947361,
9BWGB07X62P004078,
UGA074585, 2001/2002 FIM DE VIDA ÚTIL / DESMONTE  R$  1.500,00 

MATERIAIS INSERVÍVEIS
LOTE MODELO/ DESCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO DE VENDA AVALIAÇÃO
0020 BISTURI ELETRÔNICO MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     250,00 
0021 ASPIRADOR DE FUMAÇA MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     250,00 
0022 DILUIDOR MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     200,00 
0023 BOMBA DE SERINGA MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     250,00 
0024 BOMBA DE VÁCUO MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     250,00 
0025 BISTURI ELETRÔNICO MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     200,00 
0026 DESFIBRILADOR MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     250,00 
0027 JAULÍMETRO MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     200,00 
0028 BALANÇA ANALÍTICA MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     200,00 
0029 TRANSDUTOR MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     150,00 

0030
CENTRÍFUGAS,  CENTRIMICRO
E MICROCENTRÍFUGA MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     250,00 

0031 VENTILADOR PULMONAR MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     250,00 
0032 BOMBAS DE SERINGA MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     200,00 
0033 OXÍMETROS MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     200,00 
0034 DETECTOR FETAL MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     200,00 
0035 MONITOR DE RADIAÇÃO MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$       80,00 
0036 VENTILADOR PULMONAR MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     200,00 
0037 UMIDIFICADOR MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     250,00 
0038 UMIDIFICADOR MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     200,00 
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0039 CAPNOGRAFO MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     250,00 
0040 VENTILADOR PULMONAR MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     250,00 
0041 FONTE DE LUZ MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     200,00 
0042 BISTURI ELETRÔNICO MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     350,00 
0043 MONITORES MULTIPARÂMETRO MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     500,00 
0044 SELADORA MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     200,00 
0045 SERRA DE GESSO MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     200,00 

0046
DESFIBRILADOR  E  MONITOR
CARDÍACO MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     100,00 

0047

MICROSCÓPIO, FONTE DE LUZ,
CONDUTOR  DE  CÉLULAS,
DILUIDOR,  TIMER  e
FOTOMETRO DE CHAMA MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     200,00 

0048
APARELHO  DE  PRESSÃO
PEDESTAL MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     100,00 

0049 DESUMIDIFICADOR MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     100,00 
0050 VENTILADOR PULMONAR MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     250,00 
0051 SELADORA DE EMBALAGEM MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$       50,00 
0052 ASPIRADOR CIRURGICO MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     200,00 
0053 VENTILADOR PULMONAR MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     250,00 
0054 APARELHOS DE RAIO X MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     400,00 
0055 CAPELA DE FLUXO LAMINAR MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     400,00 

0056
MESA  CIRURGICA  E
DESUMIDIFCADOR MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     400,00 

0057 FRAGMENTADORA DE PAPEL MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$       40,00 
0058 CABINE AUDIOMETRICA MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     150,00 

0059
SELADORA  DE  AR
COMPRIMIDO MATERIAIS INSERVÍVEIS  R$     100,00 
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