
CATÁLOGO DE CONSUMO

GRUPO 30.18

MATERIAL E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O REQUISITANTE:

Este catálogo foi elaborado com base no histórico de requisições desta Instituição. Caso

haja a necessidade de solicitar algum item que não conste no mesmo, o setor requisitante

poderá solicitar sua inclusão no período de atualização do catálogo, observando o prazo

constante no cronograma disponibilizado pelo DMSA no endereço eletrônico: 

http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas

Para a inclusão de itens o  setor  requisitante  deverá realizar  uma pesquisa  no catálogo

disponibilizado pelo Comprasnet no endereço eletrônico: 

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-

catalogo/search

E adotar, em seguida, os seguintes passos:

1) Ao acessar a página o setor requisitante será direcionado para uma tela que conterá

uma  barra  de  pesquisa  (ver  figura  1.1),  basta  digitar  o  item  desejado  que  serão

apresentadas as opções de descrição do item pesquisado (ver figura 1.2);

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/search
https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/search
http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas


Figura 1.1



Figura 1.2



2) Ao  selecionar  o  item  correspondente  à  descrição  desejada  o  requisitante  deverá

adicionar a unidade de fornecimento (ver figura 2.1), em seguida deverá exportar a lista

em formato PDF (ver figura 2.2 e 2.3).

Figura 2.1.



Figura 2.2.



Figura 2.3.

3) O requisitante deverá consultar o cronograma de envio disponibilizado pelo DMSA no
endereço eletrônico: http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas
E  proceder  com  o  envio  do  arquivo  PDF  contendo  o  item  correspondente  à  sua

necessidade  para  o  e-mail  da  Seção  Integrada  de  Recebimento,  Especificação  e

Relacionamento com o Requerente: especificacoes_dmsa@ufrrj.br 

4) Caso não encontre no sistema do governo o item compatível com a sua necessidade, o

requisitante deve proceder com a produção da descrição do objeto a ser requisitado.

         

         O objeto deve ser descrito de forma a traduzir a real necessidade desta IFES com

todas  as  características  indispensáveis,  afastando-se,  evidentemente,  as  características

irrelevantes e desnecessárias, que venham a restringir a competição.

 Para envio e suporte quanto a descrição do objeto é necessário encaminhar um e-

mail para a Seção Integrada de Recebimento, Especificações e Relacionamento com o

Requerente – SIRERR: especificacoes_dmsa@ufrrj.br

CATÁLOGO ATUALIZADO EM  07 DE JULHO DE 2019

Desenvolvimento: Coordenação de Administração do DMSA

mailto:especificacoes_dmsa@ufrrj.br
mailto:especificacoes_dmsa@ufrrj.br
http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas


CATÁLOGO DO GRUPO 30.18 – MATERIAL E MEDICAMENTOS

VETERINÁRIOS



ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$

3018001
Abamectina, concentração: a 1%, forma 

física: solução estéril, uso: uso veterinário
409011 Frasco 1000ml 145,60

3018002

Acepromazina, concentração : 10 mg/ml, 

forma farmacêutica: solução injetável, uso : 

uso veterinário

407498 Frasco 20ml 27,93

3018003

Ácido ascórbico, concentração: 150 mg/ml, 

forma física: solução injetável, uso: uso 

veterinário

427539 Frasco 20ml 10,20

3018004

Alantoína, composição: óxido de zinco, 

concentração: 30 mg + 30 mg, forma 

farmacêutica: pomada, aplicação: uso 

veterinário 

440964 Bisnaga 250G 115,31

3018005

Alicate mossador, material: aço inoxidável, 

uso: mossa em leitões (cortar dentes), 

características adicionais: corte em v, furo 

central orelha.

230192 Unidade 115,00

3018006

Aminoácidos, composição: c, minerais e 

vitaminas, composição de aminoácidos: 

lisina, glicina, dl-metionina, leucina, valina, 

outros aminoácidos: histidina, triptofano, 

arginina, composição de sais minerais: 

minerais: cu,co,k,zn,ca,mg e monoglutamato

sódio, composição de vitaminas: vits: b12, d 

e vit. e, forma física: solução injetável, uso 

veterinário: uso veterinário

418856 Frasco 1L 85,37

3018007

Amoxicilina, composição: associada ao 

clavulanato de potássio, concentração: 140 

mg/ml + 35 mg/ml, forma física: solução 

injetável, uso: uso veterinário

454081 Frasco 50ml 87,79

3018008

Batom marcador animal, tamanho: 15 cm, 

cor: variadas, aplicação: identificação de 

suínos

246874 Unidade 13,89



3018009

Benzilpenicilina, composição: benzatina + 

procaína + potássica, outros componentes: 

diidroestreptomicina + estreptomicina, 

concentração: 3.000.000ui + 1.500.000ui + 

1.500.000ui + 1250mg + 1250 mg, forma 

física: pó liófilo p, injetável, características 

adicionais: diluente água destilada estéril 15 

m, aplicação: uso veterinário

408933 Frasco 15ml 17,40

3018010

Benzilpenicilina, composição: benzatina + 

procaína + potássica, outros componentes: 

diidroestreptomicina + estreptomicina, 

concentração: 3.000.000ui + 1.500.000ui + 

1.500.000ui + 1250mg + 1250 mg, forma 

física: pó liófilo p, injetável, características 

adicionais: diluente diclofenaco sódico 

15mg/ml 15ml, uso: uso veterinário

410274 Frasco 15ml 11,40

3018011

Benzilpenicilina, composição: benzatina + 

procaína, outros componentes: 

dihidroestreptomicina sulfato + uréia, 

concentração: 1.250.000 ui + 1.250.000 ui + 

1,25g + 2,50g, forma física: pomada, uso: 

uso veterinário

431318 Bisnaga 50g 30,17

3018012

Brinco fixação identificacao de animal, 

material: poliueretano, características 

adicionais: encaixe macho,fêmea, 

dimensões: 500 x 420 mm

446063
Pacote 100

unidades
110,00

3018013

Bromexina, composição: sal cloridrato, 

concentração: 3 mg/ml, forma física: solução

injetável, uso: uso veterinário

410132 Frasco 50ml 24,50

3018014

Butorfanol tartarato, concentração: 14,58 

mg/ml, forma física: solução injetável, uso: 

uso veterinário

408952 Frasco 10ml 349,00

3018015 Caneca de plástico, tipo: com alça, tamanho: 411949 Unidade 35,90



médio, aplicação: teste de mastite, 

características adicionais: fundo escuro

3018016

Carvão ativado, composição: associado à 

zeolita, caolim e pectina, concentração: 40%

+ 40% + 10% + 10%, forma física: pó oral, 

uso: uso veterinário

410131 Sachê 8g 9,03

3018017

Ceftiofur, composição: na forma cloridrato, 

concentração: a 5%, forma física: suspensão

injetável, uso: uso veterinário

411430 Frasco 100ml 55,00

3018018

Ceftiofur, composição: sódico, concentração:

50 mg/ml, forma física: suspensão injetável, 

uso: uso veterinário

446137 Frasco 100 ml 52,25

3018019

Cetamina, sal químico: cloridrato, 

concentração: 100 mg/ml, forma 

farmacêutica: solução injetável, uso: uso 

veterinário

407462 Frasco 10ml 16,83

3018020

Cetamina, sal químico: cloridrato, 

concentração: 100 mg/ml, forma 

farmacêutica: solução injetável, uso: uso 

veterinário

407462 Frasco 50ml 89,97

3018021
Cetoprofeno, concentração: a 10%, forma 

física: solução injetável, uso: uso veterinário
410904 Frasco 50ml 47,51

3018022

Cianocobalamina, concentração: 1.000 mcg/

ml, forma física: solução injetável, uso: uso 

veterinário

411464 Frasco 20ml 20,69

3018023

Cipermetrina, composição: alumínio, 

sulfadiazina, prata e ddvp, concentração: 0,4

+ 5 + 0,1 + 1,6 g, forma farmacêutica: spray,

aplicação: uso veterinário

439483 Frasco 500ml 19,78

3018024

Cloprostenol, concentração: 250 mcg,ml, 

forma física: solução injetável, uso: uso 

veterinário

409117 Frasco 20ml 54,51

3018025 Coletor de leite, material: plástico, aplicação:

teste de mastite, característica: raquete c, 4 

411588 Unidade 15,49



cavidades

3018026

Complexo de ferro dextrano, concentração: 

a 10%, forma física: solução injetável, uso: 

uso veterinário

409180 Frasco 50ml 11,68

3018027

Conjunto ferramentas, componentes: 6 

peças de aço inox, um cabo, uma faca, 3 

rinetas, aplicação: uso veterinario

450847 Unidade 354,15

3018028

Coumafós, composição: associado ao 

propoxur, concentração: 3% + 2%, forma 

física: em pó tópico, uso: uso veterinário

409931 Frasco 200g 31,45

3018029

Coumafós, composição: associado ao 

propoxur, concentração: 3% + 2%, forma 

física: em pó tópico, uso: uso veterinário

409931 Frasco 2kg 131,55

3018030

Ddvp, composição: clorpirifós e violeta de 

genciana, concentração: 1,15 + 0,71 + 0,17 

g, forma farmacêutica: aerosol, aplicação: 

uso veterinário

439482 Frasco 475ml 9,50

3018031

Desinfetante, composição: à base de 

iodofórmio e ácido fosfórico, teor ativo: 

11,25% + 15%, forma física: solução aquosa

389059 Frasco 1L 37,71

3018032

Detomidina cloridrato, concentração: a 1%, 

forma física: solução injetável, uso: uso 

veterinário

409730 Frasco 10ml 120,73

3018033

Dexametasona, composição: associado à 

escina, dmso, prednisolona e lidocaína, 

concentração: 0,11 g + 61,34 ml + 11,12 ml 

+ 0,28 g + 1 g, forma farmacêutica: gel, 

aplicação: uso veterinário

439490
Frasco 300G 136,68

3018034

Dexametasona, concentração: 2 mg/ml, 

forma física: solução injetável, uso: uso 

veterinário

408849 Frasco 10ml 5,34

3018035 Diluente semen, aspecto físico: em pó, 

aplicação: inseminação artificial, tipo: de 

longa duração

457194 Embalagem 50g NEM PREÇO

NEM

DESCRIÇÃO



LOCALIZADOS 

3018036

Diluente semen, aspecto físico: em pó, 

aplicação: para suínos, tipo: tipo sus-bts, 

composição: à base de: glicose, citrato de 

sódio, edta, componente adicional: 

bicarbonato de sódio, cloreto de potassio, 

componentes adicionais: gentamicina, 

concentração: 83% + 11,8% + 1,6% + 1% + 

0,6% + 2%

417103 Embalagem 50g

NEM PREÇO

NEM

DESCRIÇÃO

LOCALIZADOS

3018037

Dimetilsulfóxido (dmso), concentração: cerca

de 99%, forma farmacêutica: líquido tópico, 

aplicação: uso veterinário

446135 Frasco 1L 86,08

3018038

Dinoprost, composição: trometamina, 

concentração: 6,71mg/ml equivalente a 5mg/

ml de dinoprost, forma física: líquido 

injetável, uso: uso veterinário

409120 Frasco 30ml 48,80

3018039

Dipirona sódica, composição: associada 

com escopolamina butilbrometo, 

concentração: 500 mg + 4 mg/ml, forma 

física: solução injetável, uso: uso veterinário

412380 Frasco 50ml 47,67

3018040

Dipropionato de imidocarbe, concentração: a

12%, forma física: solução injetável, 

aplicação: uso injetável

409124 Frasco 15ml 29,37

3018041

Dmdm hidantoína, concentração: a 27,5%, 

forma física: spray tópico, uso: uso 

veterinário

409754 Frasco 400ml 47,96

3018042
Doramectina, concentração: a 1%, forma 

física: solução injetável, uso: uso veterinário
409126 Frasco 500ml 112,93

3018043
Doxiciclina, concentração: a 4%, forma 

física: solução injetável, uso: uso veterinário
409172 Frasco 20ml 49,90

3018044
Enrofloxacino, concentração: 2,5%, forma 

física: solução injetável, uso: uso veterinário
438040 Frasco 20ml 9,00

3018045
Enrofloxacino, concentração: a 10%, forma 

física: solução injetável, uso: uso veterinário
409005 Frasco 50ml 16,73



3018046
Enrofloxacino, concentração: a 5%, forma 

física: solução injetável, uso: uso veterinário
409006 Frasco 10ml 18,21

3018047

Equipamento, acessório animal, material: 

aço, tipo: laço, comprimento: 50 cm, 

características adicionais: com cabo de 60 

cm e trava

456055 Unidade 169,90

3018048

Equipamento, acessório animal, material: 

alumínio, tipo: cambão para contenção, 

características adicionais: empunhadura de 

borracha, cabo de aço interno, 

aproximadamente 150 cm

450674 Unidade 248,00

3018049

Equipamento, acessório animal, material: 

plástico, tipo: bastão, comprimento: 1,20 m, 

características adicionais: condutor remo 

para manejo de suínos

455874 Unidade
PREÇO NÃO

LOCALIZADO

3018050

Equipamento, acessório animal, material: 

polietileno, tipo: parede móvel, 

características adicionais: fechar suínos, 

com áreas para encaixar as mãos

456190 Unidade
PREÇO NÃO

LOCALIZADO

3018051

Equipamento, acessório animal, material: 

aço e alumínio, tipo: gancho para serpentes,

comprimento: aproximadamente 100 cm, 

características adicionais: retrátil, cabo 

emborrachado, formato "c"

404693 Unidade   219,00

3018052

Espiramicina, composição: na forma adipato,

associada à neomicina sulfato, componente 

adicional: e flumetasona, concentração: a 

2% + 2% + 0,0025%, forma física: solução p,

infusão intramamária, uso: uso veterinário

409873 Frasco 100ml 39,50

3018053

Estradiol, composição: sob a forma de 

benzoato de estradiol, concentração: 1 mg/

ml, forma física: solução injetável, uso: uso 

veterinário

410638 Frasco 50ml 14,25



3018054

Fenilbutazona, concentração: 200 mg/ml, 

forma farmacêutica: solução injetável, uso: 

uso veterinário

407503 Frasco 100ml 28,55

3018055

Florfenicol, concentração: a 30%, forma 

física: solução injetável, aplicação: uso 

veterinário

409182 Frasco 30ml 29,77

3018056
Flumetrina, concentração: 1 g, forma física: 

solução tópica, uso: uso veterinário
428612 Frasco 1L 91,00

3018057

Flunixina meglumina, concentração: a 5%, 

forma física: solução injetável, uso: uso 

veterinário

409184 Frasco 50ml 46,46

3018058

Focinheira, material: pvc - cloreto de 

polivinila, tamanho: 2, 4, 6, 8 e 10, 

aplicação: caninos, características 

adicionais: com velcro ajustável e borracha 

de proteção

355920 Conjunto 25,00

3018059

Gentamicina, composição: associada á 

atropina sulfato, concentração: 4% + 0,05%, 

forma física: solução injetável, uso: uso 

veterinário

410285 Frasco 20ml 22,13

3018060

Gentamicina, composição: sulfato, 

concentração: 677 mg, 10 g, forma física: 

injeção intramamária, uso: uso veterinário

413583 Seringa 10g 7,28

3018061
Gentamicina, concentração: 40 mg/ml, forma

física: solução injetável, uso: uso veterinário
409223 Frasco 100ml 26,17

3018062
Gentamicina, concentração: 40 mg/ml, forma

física: solução injetável, uso: uso veterinário
409223 Frasco 50ml 15,08

3018063

Gliconato de cálcio, composição: associado 

à dextrose, cloreto de magnésio, outros 

componentes: fosfato de sódio monobásico, 

concentração: 20% + 10% + 1,8% + 3,6%, 

forma física: solução injetável, uso: uso 

veterinário

417763 Frasco 200ml 8,20

3018064 Gliconato de cálcio, composição: associado 443735 Frasco 200ml 12,00



ao ácido bórico, concentração: 200 mg/ml + 

40 mg/ml, forma física: solução injetável, 

uso: uso veterinário

3018065

Glicose, composição: anidra, concentração: 

500 mg/ml, forma física: solução injetável, 

uso: uso veterinário

450541 Frasco 500ml 8,50

3018066

Gonadorrelina, concentração: 500 mcg, 

forma física: pó liofilizado p, injetável, uso: 

uso veterinário

450558 Frasco 5ml 53,74

3018067

Ivermectina, componentes: asociado ao 

praziquantel e vitamina e, concentração : 

1,25% + 15,62% + 6,25%, forma 

farmacêutica : gel oral, características 

adicionais: em seringa preenchida, uso: uso 

veterinário

410394 Seringa 9,6g 17,08

3018068

Ivermectina, componentes: associado ao 

praziquantel, concentração: 1,55% + 7,75%, 

forma farmacêutica: pasta oral, 

características adicionais: em seringa 

preenchida, uso: uso veterinário

438843 Seringa 7,74g 24,00

3018069

Ivermectina, concentração: 1,87%, forma 

farmacêutica: pasta oral, características 

adicionais: seringa preenchida, uso: uso 

veterinário

413151 Seringa 6,5g 13,12

3018070

Ivermectina, concentração: 1g, forma 

farmacêutica: solução injetável, uso: uso 

veterinário

407511 Frasco 50ml 7,20

3018071

Ivermectina, concentração: 31,5 mg/ml, 

forma farmacêutica: solução injetável, uso: 

uso veterinário

407513 Frasco 50ml 29,03

3018072

Ivermectina, concentração: 31,5 mg/ml, 

forma farmacêutica: solução injetável, uso: 

uso veterinário

407513 Frasco 500ml 147,35



3018073

Levamisol, composição: sal fosfato, 

concentração: a 18,8%, forma física: solução

injetável, uso: uso veterinário

410222 Frasco 250 ml 27,75

3018074

Lidocaína, composição: na forma cloridrato, 

concentração: a 2%, forma física: solução 

injetável, uso: uso veterinário

411433 Frasco 50ml 10,41

3018075

Material veterinário, tipo: lima, 

características adicionais: para patela, 

componentes: cabo alumínio anodizado, 

material: aço inoxidável, diâmetro da ponta: 

cerca de 2,5 mm

414239 Unidade 123,00

3018076

Material veterinário, tipo: lima, 

características adicionais: para patela, 

componentes: cabo alumínio anodizado, 

material: aço inoxidável, diâmetro da ponta: 

cerca de 5,0 mm

414240 Unidade 123,00

3018077

Material veterinário, tipo: sonda - trato 

digestivo, características adicionais: oro ou 

nasogástrica, material: pvc, dimensão: cerca

de 17 mm x 3,0 m, componente 1: c, 

conector padrão, orifício lateral, componente

2: ponta distal aberta, atraumática, tipo uso: 

uso único, embalagem individual

444478 Unidade
PREÇO NÃO

LOCALIZADO

3018078

Meloxicam, concentração: 0,2%, forma 

farmacêutica: solução injetável, uso: uso 

veterinário

407453 Frasco 20ml 35,49

3018079

Meloxicam, concentração: 2%, forma 

farmacêutica: solução injetável, uso: uso 

veterinário

407453 Frasco 50ml 72,90

3018080

Monepantel, concentração: 25 mg/ml, 

apresentação: solução oral, uso: uso 

veterinário

421285 Frasco 1L 843,84

3018081 Monossulfiram, concentração: a 2,5%, forma 418869 Frasco 100ml 22,00



física: spray tópico, uso: uso veterinário

3018082

Multivitaminas, composição vitaminas: vits: 

a, b1, b2, b3, b6, b12, d3, e, forma 

farmacêutica: solução oral, aplicação: uso 

veterinário

439467 Frasco 1000ml 100,76

3018083

Multivitaminas, composição vitaminas: vits: 

b1, b2, b3, b6, b12, composição sais 

minerais: minerais: na, k, ca, mg, 

composição adicional: colina, dextrose e 

metionina, forma farmacêutica: solução 

injetável, aplicação: uso veterinário

441935 Frasco 500ml 14,99

3018084

Multivitaminas, composição vitaminas: vits: 

b1, b6, b2, b3, b5, composição adicional: 

metionina, colina, arginina e glicose, forma 

farmacêutica: solução injetável, aplicação: 

uso veterinário

439474 Frasco 100ml 24,48

3018085

Multivitaminas, composição vitaminas: vits: 

b2, b3, b5, b6, composição adicional: 

mefentermina, forma farmacêutica: solução 

injetável, aplicação: uso veterinário

450572 Frasco 10ml 8,24

3018086

Ocitocina, concentração: 10 ui,ml, forma 

farmacêutica: solução injetável, aplicação: 

uso veterinário

439374 Frasco 50ml 8,12

3018087

Omeprazol, concentração: 2,28g, forma 

farmacêutica: pasta oral, características 

adicionais: seringa preenchida, uso: uso 

veterinário

421874 Seringa 7,5g 36,59

3018088

Óxido de zinco, composição: associado à 

alantoína e ácido tânico, concentração: 20 

mg,g + 20 mg,g + 20 mg,g, forma 

farmacêutica: pomada, aplicação: uso 

veterinário

454719

INATIVO 
Pote 200g

NÃO

ENCONTRADO

NO MERCADO

3018089 Óxido de zinco, composição: associado ao 445187 Pote 250g 38,60



óleo de pinho, caulim e xilol, concentração: 

0,2 g,g + 0,05 g,g + 0,32 g,g + 0,06 g,g, 

forma farmacêutica: unguento, aplicação: 

uso veterinário

3018090

Oxitetraciclina, composição: associada à 

hidrocortisona, concentração: 6,8% + 2%, 

forma física: spray, uso: uso veterinário

409021 Tubo 125ml 26,59

3018091

Oxitetraciclina, composição: associada ao 

cloreto de benzetônio, concentração: 5,5% +

5,5%, forma física: pó p, solução oral, uso: 

uso veterinário

409020
Embalagem

100g
17,16

3018092
Oxitetraciclina, concentração: a 20%, forma 

física: solução injetável, uso: uso veterinário
409017 Frasco 50ml 11,71

3018093
Oxitetraciclina, concentração: a 20%, forma 

física: solução injetável, uso: uso veterinário
409017 Frasco 100ml 21,63

3018094

Permetrina, composição: associada à 

piperonila e óxido de zinco, concentração: 

0,5 g + 3,5 g + 20,0 g, forma farmacêutica: 

unguento, aplicação: uso veterinário

441774

INATIVO
Pote 250g 29,00

3018095

Pino implantável ortopédico, material: aço 

inoxidável, modelo: schanz, diâmetro: 

diâmetro de 1,5 a 3,0 mm

437345 Unidade 28,35

3018096

Produtos para inseminação artificial animal, 

aplicação: em equinos, componentes: 

bainha flexível 75cm, intrauterina, 

componentes adicionais: com cateter

372772 Unidade
PREÇO NÃO

LOCALIZADO

3018097

Produtos para inseminação artificial animal, 

aplicação: em equinos, componentes: 

pipeta, componentes adicionais: com 

acoplador, comprimento: cerca de 65 cm, 

esterelidade: estéril, descartável

425741
Embalagem 25

Unidades
55,40

3018098 Produtos para inseminação artificial animal, 

aplicação: em suínos, componentes: pipeta, 

457149 Unidade PREÇO NÃO

LOCALIZADO 



componentes adicionais: com conectores 

borracha, comprimento: cerca de 50 cm, 

esterelidade: uso único

3018099

Produtos para inseminação artificial animal, 

aplicação: p, coleta de sêmen, 

componentes: filtro, comprimento: diâmetro 

cerca de 25 cm, esterelidade: descartável

457081
Embalagem com

100
34,99

3018100

Produtos para inseminação artificial animal, 

aplicação: p, coleta de sêmen, 

componentes: garrafa térmica c, tampa, 

material: plástico, capacidade: cerca de 500 

ml

457080 Unidade
PREÇO NÃO

LOCALIZADO

3018101

Progesterona, concentração: 1 g, forma 

física: dispositivo intra-uterino bovino, uso: 

uso veterinário

419356 Unidade 20,67

3018102

Projétil não letal, tipo: pneumático, material: 

alumínio, peso: 16 g, carga: gás carbônico, 

características adicionais: usado em rifles 

modelo 72, de dardos anestésicos

402215 Unidade
PREÇO NÃO

LOCALIZADO 

3018103

Reagente analítico, aplicação: para análise 

de leite, composição: púrpura de 

bromocresol, concentração: 0,2 mcg,ml

377448 Frasco 500ml 8,39

3018104

Saco, material: plástico transparente, 

capacidade: 3 l, aplicação: diluição de 

sêmen suíno

455892
Pacote 100

unidades
240,00

3018105

Silicone, composição: a 30%, concentração: 

5 ml, forma farmacêutica: solução oral, 

aplicação: uso veterinário

445393 Frasco 100ml 12,14

3018106
Sorbitol, concentração: a 50%, forma física: 

solução injetável, uso: uso veterinário
410102 Frasco 100ml 19,61

3018107

Soro, tipo: antitetânico, concentração: 5.000 

ui, forma física: pó liófilo p, injetável + 

diluente, aplicação: uso veterinário

409690 Ampola 5ml 10,29

3018108 Sulfadiazina, composição: associado à 409296 Frasco 15ml 9,00



trimetoprima, concentração: 400 mg + 80 

mg/ml, forma física: suspensão injetável, 

uso: uso veterinário

3018109

Sulfadoxina, composição: associado á 

trimetoprima, concentração: 200 mg + 40 

mg,ml, forma física: solução injetável, uso: 

uso veterinário

412743 Frasco 50ml 40,62

3018110

Sulfametoxazol, composição: associado à 

trimetropima, concentração: 200 mg + 40 

mg/ml, forma física: solução injetável, uso: 

uso veterinário

409299 Frasco 50ml 17,26

3018111

Tapete de borracha, comprimento: 1,00 m, 

largura: 1,00 m, espessura: 2,5 cm, 

aplicação: coleta de sêmen suíno, 

características adicionais: perfurado, 

antiderrapante

455887 Unidade
PREÇO NÃO

LOCALIZADO 

3018112

Tiamina, concentração: 100 mg/ml (a 10%), 

forma física: solução injetável, uso: uso 

veterinário

410040 Frasco 20ml 15,21

3018113
Tilosina, concentração: a 20%, forma física: 

solução injetável, aplicação: uso veterinário
409354 Frasco 50ml 20,28

3018114

Xilazina cloridrato, concentração: 100 mg/ml,

forma física: solução injetável, uso: uso 

veterinário

410473 Frasco 50ml 166,25

3018115
Xilazina cloridrato, concentração: 2%, forma 

física: solução injetável, uso: uso veterinário
408845 Frasco 10ml 16,00

3018116
Cefalexina, dosagem: 50 mg/ml, forma 

farmacêutica: pó p, suspensão oral
331555 Frasco 60 ml 7,81
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