PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600| licitacoes@itapevi.sp.gov.br

COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/19
TIPO: MENOR PREÇO
Secretaria interessada: Secretaria de Saúde
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
Licitação diferenciada com itens de ampla participação e itens exclusivos para ME, EPP e
MEI, nos termos do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006.
DADOS DO INTERESSADO:
Razão
Social:...............................................................................................................................................
Endereço:....................................................................................................................................................
Fone:..........................................................E-mail................................................................................
Nome:........................................................................................................................................................
RG:............................................ Cargo - função.......................................................................................
O adquirente, acima qualificado, que subscreve a presente, declara, por este e na melhor
forma de direito, que CONFERIU E RETIROU, toda a documentação referente aoPregão nº
52/2019,atestando que foram fornecidas todas as informações necessárias e suficientes para
elaboração da proposta comercial, bem como dos documentos necessários para
habilitação.
Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras
e Licitações, pelo e-maillicitacoes@itapevi.sp.gov.br.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Itapevi da comunicação, por
meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente
qualquer reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas à páginahttp://www.itapevi.sp.gov.brpara eventuais
comunicações esclarecimentos ou impugnações disponibilizados acerca do processo
licitatório.

__________________________
Adquirente - assinatura

..................................................,................de..........................de 2019.
(LOCAL)
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PREGÃO PRESENCIAL N° 52/19
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
Processo Administrativo n°. 037/19
Data de Recebimento dos Envelopes: 22/07/2019 as 09:00 horas
Data de Abertura dos Envelopes: 22/07/2019 as 09:00 horas
A Prefeitura do Município de Itapevi, através da Secretaria Municipal de Saúde, fará realizar
na Sala de Licitações, no Departamento de Compras e Licitações, situada na Rua Agostinho
Ferreira Campos, 675, 2º andar, Vila Nova, Itapevi – SP, licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS HOSPITALARES, conforme descrição do Anexo I, parte integrante deste instrumento.
A presente licitação é regida pela Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de julho de
1993, e suas alterações posteriores, legislação estadual aplicável à espécie, por força do
disposto no artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Itapevi e, da Lei Complementar nº 123
de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores e em especial, pelas normas e
condições expressas neste edital.
As despesas serão suportadas com recursos classificados nas dotações orçamentárias nº.
ÓRGÃO

U.O

U.D

NATUREZA
DESPESA

DESP.

FONTE
RECURSO

CODIGO DE
APLICAÇÃO

13

01

00

3.3.90.30.00

724

01

3100000

13

01

00

3.3.90.30.00

1178

02

3000005

13

01

00

3.3.90.30.00

1184

02

3000045

13

01

00

3.3.90.30.00

935

05

3010003

13

01

00

3.3.90.30.00

1165

05

3040001

13

01

00

3.3.90.30.00

676

01

3100000

13

01

00

3.3.90.30.00

739

05

3020001

13

01

00

3.3.90.30.00

1173

02

3000127

13

01

00

3.3.90.30.00

737

01

3100000

13

01

00

3.3.90.30.00

1255

05

3030006

Constituem anexos do presente Edital e dele fazem parte integrante os seguintes
documentos:
ANEXO I – Descritivo dos itens, quantidades e orçamento estimado;
ANEXO II – Decréscimos mínimos por lance;
ANEXO III – Modelo de documento de credenciamento;
ANEXO IV – Modelo de habilitação prévia;
ANEXO V – Modelo de proposta;
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ANEXO VI – Modelo de declaração de que trata o Art. 7º, XXXIII da CF e Art. 27, V da Lei
8.666/93;
ANEXO VII – Modelo de declaração de inexistência de impedimentos para contratar com a
Prefeitura;
ANEXO VIII – Modelo de declaração de que estão enquadradas como microempresas ou
empresas de pequeno porte nos ternos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06;
ANEXO IX – Minuta de Ata de Registro de Preços;
ANEXO X– Modelo de Termo de Ciência e Notificação;
ANEXO XI – Dados complementares para assinatura de instrumento contratual ou ato jurídico
análogo.
Os interessados em obter a cópia do Edital e seus respectivos anexos deverão dirigir-se ao
Departamento de Compras e Licitações, localizada na Rua Agostinho Ferreira Campos, nº
675, 2º andar, Vila Nova Itapevi, Itapevi – SP, CEP: 06693-120, devendo para tanto ser
recolhida a quantia de R$ 176,00( cento e setenta e seis reais),referente ás cópias por edital
ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br.
Pedidos de esclarecimentos poderão ser protocolados no Departamento de Compras e
Licitações – Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675, 2º andar, Vila Nova Itapevi, Itapevi – SP,
CEP: 06693-120, ou ainda encaminhado no e-mail – licitacoes@itapevi.sp.gov.br.
1. DO OBJETO
1.1. O presente Pregão tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS HOSPITALARES, conforme especificação no ANEXO I, que é parte integrante deste
Edital.
2. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O Sistema de Registro de Preços é regulamentado pelas normas gerais da Lei Federal nº
8.666/93 e pelos procedimentos previstos no Decreto Municipal nº 4.538/2008 e suas
alterações.
2.2. A existência de preços registrados não impede o Município de Itapevi, sempre que julgar
conveniente e oportuno, de efetuar contratações por meio de procedimento licitatório
específico, ou diretamente, respeitada a legislação vigente.
2.3. Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação, o interessado
será convocado para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos os
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de execução do fornecimento, nas
condições preestabelecidas.
2.4. As contratações com os fornecedores registrados serão formalizadas por intermédio de
emissão de nota de empenho, número do pedido e ordem de fornecimento.
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3. DO PRAZO DE VALIDADE
3.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre a Prefeitura do Município de Itapevi e a(s)
vencedora(s) do presente certame terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, à luz do disposto no artigo 15, § 3º, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações subsequentes.
3.2. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços a Prefeitura do Município de
Itapevi não ficará obrigada a adquirir o objeto desta licitação, exclusivamente pelo sistema
de Registro de Preços, podendo cancelar ou realizar licitação quando julgar conveniente,
sem que caiba recurso ou qualquer forma de indenização à(s) empresa(s) detentora(s) da
ATA, assegurada, no entanto, a(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços a preferência
em igualdade de condições.
4.CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar dos lotes 01 ao 63 do presente certame todos os interessados do ramo
de atividade pertinente ao objeto da licitação, autorizadas na forma da lei, que preencherem
as condições de habilitação constantes deste Edital.
4.1.2. Nos lotes 64 a 126 somente poderão participar exclusivamente microempresas e
empresas de pequeno porte, interessadas, do ramo de atividade pertinente ao objeto da
licitação, NÃO HAVENDO INTERESSE DE EMPRESAS ENQUADRADAS NESSAS CONDIÇÕES
(ME/EPP), A PARTICIPAÇÃO NESSESLOTES SERÁ LIVRE.
4.2. Não será permitida a participação:
a) De empresas estrangeiras que não funcionem no País;
b) De interessados cuja falência tenha sido decretada, ou em processo de falência,
liquidação ou recuperação judicial ou extrajudicial, exceção feita se cumpridas às
condições exigidas no subitem 8.3.5, alínea “b.1”;
c) De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
d) De servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação,
nos termos do art. 9°, inciso III, da Lei n° 8.666/93;
e) Daqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com
esta Prefeitura Municipal de Itapevi; ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com
a Administração Pública, ou estejam impedidos de licitar e contratar nos termos do artigo
7° da Lei Federal n° 10.520/02.
5. DA DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. Os Envelopes “PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO” deverão ser entregues impreterivelmente
no dia 22 de julho de 2019, às 09:00 horas, Identificados, na Sala de Licitações, situada no 2°
andar, da Prefeitura do Município de Itapevi, Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675, Vila
Nova Itapevi, Itapevi – SP, CEP: 06693-120, onde serão protocolados.
5.2. A abertura dos envelopes se dará às 09:00 horas, do mesmo dia, no endereço acima
indicado, na sala de licitações, em ato público.
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6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE DOCUMENTAÇÃO
6.1. DO ENVELOPE Nº 01 “PROPOSTA DE PREÇOS”
6.1.1. O envelope nº 01 deverá conter a Proposta de Preços propriamente dita, bem como os
demais documentos exigidos neste edital, em envelope hermeticamente fechado, contendo
em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ENVELOPE No. 01
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 52/2019
“PROPOSTA DE PREÇOS”
PROPONENTE:
6.2. DO ENVELOPE Nº 02 “DOCUMENTAÇÃO”
6.2.1. O envelope nº 02 deverá conter a Documentação relativa à habilitação, qualificação
econômico-financeira, qualificação técnica e regularidade fiscal e trabalhista, em envelope
hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ENVELOPE No. 02
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 52/2019
“DOCUMENTAÇÃO”
PROPONENTE:
7. DO CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO NAS SESSÕES
7.1. Para manifestação nas reuniões e para prática de atos relativos ao presente Pregão,
especialmente para formulação de lances verbais, manifestação da intenção de recorrer e
de desistir e renunciar ao direito de interpor recursos a licitante deverá indicar um
representante devidamente credenciado.
7.2. Para efeito de cumprimento do disposto no item 7.1, poderá ser indicado um
representante legal da empresa devidamente credenciado através de documento hábil,
conforme modelo constante no Anexo III.
7.3. Tratando-se de representante legal (sócio (a), proprietário (a), dirigente ou assemelhado),
poderá ser apresentado cópia do instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta
comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura.
7.4. Tratando-se de Procurador, deverá ser apresentada cópia do instrumento público de
procuração ou de instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que
o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances negociar preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos
pertinentes a este certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá
apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no item 7.3.
7.5. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se
exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
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7.6. O documento de identificação do representante legal e credenciamento (conforme
Anexo III) deverão ser entregues ao Pregoeiro no momento da abertura da sessão da
licitação, que será devidamente visado pela comissão e participantes.
7.7. O documento de credenciamento do representante legal será retido pelo Pregoeiro e
juntado ao Processo Licitatório.
7.8. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado.
7.9. Iniciada a sessão e antes da abertura dos envelopes, o pregoeiro verificará o efetivo
credenciamento dos representantes das licitantes que se fizerem presentes.
7.10. Serão indeferidos os credenciamentos sempre que não forem apresentados os
documentos necessários à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de
representante legal da licitante, e dos poderes específicos para prática dos atos do Pregão,
como dar lances, manifestar a intenção de recorrer, desistir e renunciar a esse direito.
7.11. A inobservância dos termos deste item impedirá a licitante de formular lances verbais,
manifestar a intenção de recorrer, de desistir e renunciar ao direito de interpor recursos e de
praticar demais atos no decorrer da sessão.
7.12. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a
comprovação de regularidade fiscal para o momento posterior à fase de habilitação, e ter
preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da
Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar também,
declaração conforme modelo constante do (ANEXO VIII) de que estão enquadradas como
microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do art. 3º da Lei
Complementar nº. 123/06, e que querem exercer o critério de desempate no julgamento das
propostas de preços. Tal declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes nº. 01 e nº.
02, ou seja, após o respectivo credenciamento.
7.13. Os interessados em acompanhar as sessões de abertura dos envelopes que não tenham
sido credenciados, poderão fazê-lo desde que não interfiram, de modo algum, no bom
andamento dos trabalhos.
8. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
8.1. Cada licitante deverá apresentar simultaneamente 02 (dois) envelopes, devidamente
fechados e indevassáveis, no endereço, data e hora estabelecido no preâmbulo deste edital,
com as respectivas identificações, segundo item 6, contendo:
8.2.
8.2.1.

Do envelope N° 01 – Proposta de Preços:
O envelope N° 01 deverá conter a Proposta de Preços (Anexo V);

8.2.2.
A Proposta de Preços deverá indicar os itens ofertados e o valor total da proposta,
observando as exigências estabelecidas neste instrumento, o preço unitário e total de todos
os itens.
8.2.3.
A Proposta deverá ser apresentada em única via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou
entrelinhas, em papel timbrado da licitante, redigida em apenas uma face da folha, em
linguagem clara e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado, e conterá:
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8.2.3.1.

Razão social, endereço, CNPJ, telefone e e-mail;

8.2.3.2.
Especificação clara, completa e detalhada dos itens ofertados, conforme padrão
definido no Anexo I, com indicação de marca;
8.2.3.3.
O Preço unitário e total para cada um dos itens, com duas casas decimais inteiras
após a vírgula, expressos por algarismos, bem como o valor total da proposta expressa em
algarismos e por extenso;
8.2.3.3.1. O preço ofertado deverá ser para pagamento em até 21 (vinte e um) dias.
8.2.3.3.2. A proponente deverá ofertar seu preço, computando todos os custos básicos,
diretos e indiretos, bem como encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou
despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o preço ofertado.
8.2.3.4.
O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias
corridos, contados da abertura dos envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS;
8.2.3.5. A licitante deverá anexar à proposta comercial os Dados complementares para
assinatura de instrumento contratual ou ato jurídico análogo, conforme modelo constante do
ANEXO XIdeste edital.
8.3.

Do envelope N° 02 – Documentos de Habilitação:

8.3.1.
O envelope n° 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à
qualificação técnica, à regularidade fiscal e à qualificação econômico-financeira, em
conformidade com o previsto a seguir:
8.3.2.

A documentação relativa à Habilitação Jurídica consistirá em:

a)

Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, tratandose de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos
documentos de eleição de seus administradores, em exercício;

c)

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

d)

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato registro ou autorização para funcionamento, expedido por
órgão competente, quando a atividade assim exigir.

e)

Declaração da licitante de que inexistem impedimentos para contratar com a
Administração Pública (Anexo VII).

f)

Declaração de cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal e
no art. 27, inciso V da Lei 8.666/93 (Anexo VI).

8.3.3.

A documentação relativa à qualificação técnica consiste em:
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a) Atestado de capacidade técnica do proponente, que comprove aptidão para o
fornecimento, respeitando características, quantidades e prazos, de no mínimo 30% (trintapor
cento) do estimado anual, de cada lote a ser cotado pela licitante (item a item), fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado;
b) Declaração da licitante de que reúne condições de apresentar em até 07 (sete) dias úteis
contados a partir da data de publicação (no Diário Oficial do Estado) da classificação
provisória das propostas, os documentos abaixo relacionados, ACOMPANHADOS DAS
AMOSTRAS:
b.1) Autorização de Funcionamento de empresa, expedida pelo órgão competente do
Ministério da Saúde;
b.2) Licença de Funcionamento da empresa, expedida pelo órgão de Vigilância Sanitária
Municipal ou Estadual;
b.3) Comprovação de regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
– ANVISA, através do registro; isenção; notificação ou cadastramento; ou ainda, se for o caso,
comprovar que o produto não está sob controle sanitário;
b.4) Cópia autenticada do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle para todos
os itens que compõem o LOTE que se sagre vencedora, ou comprovação de isenção;
2. Os documentos exigidos no item anterior alíneas “b.1”, “b.2”, “b.3” e “b.4”, acompanhados
das amostras deverão ser relacionados e encaminhados à Secretaria de Suprimentos –
Departamento de Compras e Licitações, endereçados ao pregoeiro e equipe de apoio,
localizada na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – 2º andar – Bairro Vila Nova – Itapevi –
SP, em até 07 (sete) dias úteis, contados a partir da data de publicação da classificação, sob
pena de desclassificação e aplicação de penalidades.
A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consiste em:
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

b)

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame;

c)

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Regularidade de ICMS –
Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Certidão Negativa de Débitos Inscritos na
Dívida Ativa emitida pela Procuradoria Geral do Estado, expedida no local do domicílio
ou da sede da licitante, ou declaração de isenção, ou de não incidência assinada por
seu representante legal, sob as penas da lei;

d)

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por
meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
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e)

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de
Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

f)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (ou positiva com
efeitos de negativa), de acordo com a Lei n° 12.440/2011.

8.3.4.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte, somente será exigida para efeito de assinatura do instrumento contratual.
8.3.4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
8.3.4.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sessão pública em que for declarada
a licitante vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
8.3.4.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.3.4.3,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02.
8.3.4.

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consiste em:

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 60 (sessenta)
dias da data prevista para a apresentação dos envelopes;
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica;
b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de
recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
c) Prova de que a licitante possui, até a data da apresentação da documentação e
proposta, Capital Social ou Patrimônio Líquido maior ou igual a 7% (sete por cento) do
valor estimado dos lotes que pretende ofertar.
8.4.

Disposições gerais sobre a documentação de habilitação

8.4.1. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada
do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de
Apoio no ato de sua apresentação.
8.4.2. TODOS OS DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA APRESENTADOS PARA
HABILITAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM NOME DA LICITANTE, COM O NÚMERO DO CNPJ E
RESPECTIVO ENDEREÇO, DEVENDO SER OBSERVADO O SEGUINTE:
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a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o
respectivo número do CNPJ;
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o
respectivo número do CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz;
c) Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial,
os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial,
simultaneamente.
8.4.3. O não atendimento de qualquer exigência ou condição do subitem 8.3 implicará na
inabilitação da licitante.
8.4.4. Não serão aceitos neste procedimento licitatório “protocolos de entrega” ou
“solicitação de documentos”, em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que
se refere às certidões.
8.4.5. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, salvo a certidão de
falência referida no subitem 8.3.5, alínea “a”.
8.4.6. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a inabilitação
da proponente.
8.4.7. O (a) Pregoeiro(a) ou a Equipe de Apoio poderá diligenciar, efetuando consulta direta
nos “sites” dos órgãos expedidores na Internet, para verificação de veracidade dos
documentos ora obtidos.
9.

DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO

9.1. Os procedimentos a serem adotados para a realização do Pregão são os seguintes:
9.1.1. No dia, hora e local designado neste edital, as licitantes deverão estar legalmente
representadas por sócio, diretor ou por terceiros devidamente credenciados, com poderes
específicos para formulação de lances verbais e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame, tudo conforme item 7 do edital.
9.1.2. Instalada a sessão pública do Pregão, será iniciado o credenciamento, as licitantes
deverão apresentar o credenciamento (bem como os dados referenciais), a Habilitação
Prévia e a declaração das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de que pretendem
fazer uso das condições estabelecidas pelos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, documentos estes que deverão ser apresentados no ato do
credenciamento.
9.1.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope com a proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por conseguinte, a possibilidade de admissão de novos participantes no
certame, devendo o pregoeiro informar, se houver, a presença entre os licitantes de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que farão uso das condições estabelecidas
pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Em seguida, será verificada a
conformidade das propostas com os requisitos deste edital.
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9.1.3.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais do
edital, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas, no ato, por simples
manifestação do proponente.
9.1.3.2. A sessão poderá ser suspensa para análise das especificações técnicas das propostas.
9.1.3.2.1. O critério de julgamento desta licitação será o de MENOR PREÇO POR LOTE.
9.1.4. No curso da sessão, uma vez definida a classificação provisória, o pregoeiro convidará
individualmente os licitantes ofertantes de propostas de preços até 10% (dez por cento)
superiores a menor proposta, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do
autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor,
os lances verbais deverão ter decréscimo de no mínimo ao indicado nos itens do Anexo II,
preço do Termo de Decréscimo por Lance da Prefeitura de Itapevi, e o tempo de duração
dos lances será definido pelo Pregoeiro no início da sessão.
9.1.4.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
9.1.4.2. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade das propostas que
oferecem menor preço por lote, com o parâmetro de preço definido no termo de referência
da Prefeitura, bem como sua exequibilidade.
9.1.5. O pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais até o momento
em que não haja novos lances de preços menores aos já ofertados, respeitando o limite de
exequibilidade.
9.1.5.1. Não serão aceitos lances cujos valores forem iguais ou maiores ao último lance que
tenha sido anteriormente ofertado.
9.1.5.1.1. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais
relativos a este item, ficando sua última proposta registrada para classificação definitiva ao
final da etapa.
9.1.5.2.
Todos os lances ofertados serão registrados em uma lista de classificação provisória
que, ao final, será substituída por uma lista de classificação definitiva.
9.1.5.3. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro procederá à classificação
definitiva das propostas, a qual terá como critério o menor lance, observada as
especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no
edital.
9.1.6.

No caso de empate, será adotado o seguinte procedimento:

9.1.6.1.
Na situação em que duas ou mais empresas apresentarem o mesmo valor, e
dentre elas estiver uma enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte,
esta será considerada vencedora (se dentre elas existirem duas ou mais empresas assim
qualificadas, a classificação será decidida por sorteio, a ser realizado nos termos da cláusula
9.1.6.2).
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9.1.6.2.
Nas situações em que duas ou mais propostas de licitantes não enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte apresentar o mesmo valor, a classificação
será decidida por sorteio, a ser realizada na própria sessão de julgamento do pregão.
9.1.6.3.
Quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte forem de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde
que esta também não se enquadre nessas categorias, proceder-se-á da seguinte forma:
9.1.6.3.1.
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, após
convocada, poderá apresentar, na própria sessão de julgamento do pregão, no prazo de até
05 (cinco) minutos, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que o item será adjudicados em seu favor;
9.1.6.3.2.
Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite
estabelecido no item 9.1.6.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
9.1.6.3.3.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no item 9.1.6.3, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta;
9.1.6.3.4.
Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
9.1.7.
Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto aos itens e valor, o
pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
valor e caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
9.1.8.
Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de
documentação do proponente classificado em primeiro lugar.
9.1.9.
Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante
classificado e habilitado será declarado vencedor.
9.1.10.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista
das microempresas ou empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, assim considerado o momento imediatamente posterior à fase de
habilitação, prorrogáveis por igual período, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.1.11.
A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.1.10, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº.
8666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
9.1.12.
Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor valor, negociará com seu
autor e decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
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habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
9.1.13.
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes franqueada vista imediata aos autos.
9.1.13.1.
O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos autos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.1.13.2.
A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante conforme previsto
no item 9.1.13, importará na decadência do direito de recurso e na declaração do pregoeiro
do licitante vencedor.
9.1.14.
Decididos, quando for o caso, o recurso, o pregoeiro declarará o vencedor da
licitação, encaminhando os autos do processo à autoridade competente, para
homologação do certame, podendo revogar a licitação nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações.
9.1.15.
Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes
desclassificados e dos classificados não declarados vencedores permanecerão sob custódia
da Administração, até a assinatura do termo de contrato com o(s) licitante(s) vencedor(es)
do processo licitatório.
9.1.15.1.
Superada a etapa da assinatura do termo de contrato, as licitantes deverão
retirar os envelopes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o qual os mesmos serão
eliminados.
9.1.16.
Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem documentação incompleta ou
com borrões, rasuras em partes essenciais, e desclassificadas as propostas que não
atenderem às exigências essenciais do edital.
9.1.17.
Nas situações previstas no item 9.1.7. o pregoeiro negociará diretamente com o
proponente para que seja obtido o melhor preço.
10. DO VENCEDOR
10.1. O licitante somente será declarado vencedor se sua proposta final contemplar valor
igual ou inferior ao Preço Máximo Fixado no Orçamento Estimado da Prefeitura do Município
de Itapevi, SP, Anexo I, salvo quando arguido pelo Licitante motivo devidamente
comprovado e aceito pela Administração;
10.2. O valor ofertado será fixo e irreajustável durante a vigência da ata de registro de
preços.
11.

DAS AMOSTRAS

11.1. A proponente que apresentar o melhor preço para cada um do(s) lote(s) deste
certame, será convocada para que, no prazo de até 07 (sete) dias úteis, contados a partir da
data de publicação da classificação provisória das propostas, a apresentar 01 (um) amostra
de cada item que compõe o lote, de acordo com as especificações dispostas no Anexo I
deste edital, devidamente identificada através de etiqueta contendo:
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a)
b)
c)
d)

Razão Social da Licitante;
Marca do Item Entregue;
Número da Concorrência;
Número do Processo.

11.2. A marca do item da amostra deverá ser a mesma marca constante de sua proposta.
Caso seja omitida alguma das informações exigidas, a amostra não será recebida por
impossibilidade de sua associação com o objeto.
11.3. A amostra será avaliada quanto às características descritas no Anexo I deste edital.
11.4. Caso haja incompatibilidade de marca na relação apresentada com qualquer um dos
itens que compõem o lote, a empresa estará automaticamente desclassificada para o lote
todo.
11.5. No caso de reprovação da amostra, com erros considerados insanáveis, a licitante será
desclassificada para o lote inteiro e será reaberta a sessão, convocando as demais licitantes
com as propostas subseqüentes e assim sucessivamente, até a apuração de licitante que
atendam as especificações exigidas no presente edital.
11.6. Havendo necessidade de avaliação mais detalhada em caso de dúvidas quanto à
amostra apresentada pelo licitante vencedor, a contratante poderá enviar a amostra para
análises laboratoriais a serem realizados em laboratório habilitado pela ANVISA e/ou
credenciado pelo INMETRO. Os eventuais custos com testes, análises de laboratório, ou laudos
técnicos, serão arcados pela licitante, conforme disposto no art. 75 da Lei nº. 8.666/93.
11.7. Se os resultados das análises e/ou dos testes e laudos não estivem de acordo com as
especificações do presente edital e seus anexos, a licitante estará automaticamente
desclassificada, e será reaberta a sessão, convocando as demais licitantes com as propostas
subseqüentes e assim sucessivamente, até a apuração de licitante que atenda as
especificações exigidas no presente edital.
11.8. As amostras deverão vir acompanhadas dos documentos exigidos no subitem 8.3.3.
alínea “b” do edital.

12. DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. A homologação do presente certame compete à Sra. Secretária de Saúde, ato que será
praticado imediatamente após o julgamento e esgotado os prazos recursais ou a decisão dos
recursos eventualmente interpostos.
13. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
13.1. A Contratada deverá assinar a Ata de Registro de Preços em até 03 (três) dias, contados
da data da convocação pelo Departamento de Compras e Licitações.
13.2. A contratação do vencedor do certame será realizada nos termos do previsto no artigo
62 da Lei Federal n° 8.666/93, através da emissão da ata de registro de preços.
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13.3. A ata de registro de preços a ser firmada com a Licitante vencedora, incluirá as
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, os quais estarão vinculados, bem como
demais condições determinadas pela Lei, visando à fiel entrega do objeto da presente
licitação e obedecidas a forma da minuta constante do Anexo XI, observadas as condições
específicas do Anexo I.
13.4. Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se
recusar a celebrar a contratação, procederá à convocação das licitantes para, em sessão
pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do inciso XXII do
artigo 4° da Lei Federal n° 10.520/02.
13.5. A empresa CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,
compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada
se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.
14. DOS PREÇOS REGISTRADOS
14.1. Os preços a serem registrados na Ata de Registro de Preços serão referentes ao último
lance ofertado pela empresa licitante vencedora, nos moldes da legislação vigente.
14.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.
14.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo à
Secretaria de Suprimentos promover as necessárias negociações junto às fornecedoras.
14.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador da Ata deverá convocar a fornecedora,
visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
14.4.1. Frustrada a negociação, a fornecedora será liberada do compromisso assumido.
14.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a fornecedora,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador da Ata poderá:
14.5.1. Liberar a fornecedora do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação
ocorrer antes da solicitação de execução de fornecimento.
14.6. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria de Saúde deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção
da contratação mais vantajosa.
14.7. A Secretaria de Suprimentos promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a
comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados,
condição indispensável para a continuidade da aquisição do objeto licitado.
15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
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15.1. A Detentora da Ata terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses:
a) descumprimento das condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não retirada da respectiva nota de empenho de despesa, solicitação de execução do
fornecimento, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público.
15.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no subitem 14.1, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Secretaria Solicitante.
15.3. A fornecedora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços, na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente
de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
16. DO PRAZO, FORMA DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
16.1. Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada mediante a emissão de “Ordem
de Fornecimento” emitida pela Secretaria de Saúde, no prazo máximo de até 10 (dez) dias
úteis contados a partir da data de cada solicitação, no Almoxarifado Central localizado da
Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, nº 1.730 – CLI (Centro Logístico Itapevi) – galpão 20 –
CEP 06690-270 no horário das 08h00 às 17h00.
16.2. A Prefeitura poderá modificar o local de entrega dos itens da licitação a qualquer
tempo, desde que o novo local seja acessível, livre e desimpedido e esteja situado dentro do
perímetro urbano do Município de Itapevi.
16.2.1. Ocorrendo o descrito no Item 16.2 comunicação deverá ser por escrito, podendo ser
via “e-mail”, sem que o fato importe em qualquer alteração contratual, especialmente de
preço.
17. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
17.1. A CONTRATADA obrigar-se-á a executar o objeto adjudicado conforme especificações
e condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta apresentada,
prevalecendo, no caso de divergência, aquelas constantes do instrumento convocatório.
17.2. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para o efetivo atendimento do objeto
licitado, tais como transporte, frete, pedágio, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários,
impostos, taxas, dentre outros.
17.3. À Secretaria de Saúde, caberá o recebimento do objeto e a verificação de que foram
cumpridos os termos, especificações e demais exigências editalícias, através da emissão de
Atestado de Recebimento.
17.4.Constatadas quaisquer irregularidades na execução do objeto, a Secretaria de Saúde
poderá:
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a)

Rejeitá-lo no todo ou em parte, se não corresponder às especificações técnicas exigidas,
determinando sua substituição e/ou correção;

b)

Determinar sua complementação, se houver diferença de quantidades ou de partes,
sem prejuízo das penalidades cabíveis;

c)

Determinar a correção, reparação ou substituição, à expensas da Contratada, no total
ou em parte, do objeto, na hipótese de se verificar vícios, defeitos e/ou incorreções
resultantes da sua execução.

17.5. As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contado do recebimento da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
17.6. A recusa da CONTRATADA em atender ao estabelecido no subitem 16.5 levará à
aplicação das sanções previstas por inadimplemento.
18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
18.1. Os pagamentos serão parciais, de acordo com as entregas, sendo efetuados em
moeda brasileira através de depósito bancário, sendo que os dados da conta corrente
devem ser informados na Proposta Comercial conforme Anexo V, em até 21 (vinte e um) dias
contados do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica pela Secretaria Municipal da Fazenda e
Patrimônio devidamente atestada pela Secretaria de Saúde.
18.2. Da nota fiscal eletrônica deverá constar a discriminação resumida do item entregue,
número da licitação, número da Ata de Registro de Preços, número do Empenho, número do
Pedido, local de entrega e outros que julgar convenientes, além de não apresentar rasuras
e/ou entrelinhas.
19. DAS PENALIDADES
19.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93, na Lei n° 10.520/02,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
19.2. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame; não mantiver a
proposta; desistir da proposta, do lance ou da oferta; deixar de entregar documentação
exigida para o certame; comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, poderá
estar sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com o Município de
Itapevi, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7°, da Lei n° 10.520/02.
19.2.1. Além da penalidade prevista no subitem 19.2, também ensejará à licitante a cobrança
por via administrativa ou judicial de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total de
sua proposta.
19.2.1.1. Na hipótese de Sistema de Registro de Preços, o cálculo da multa de até 10% (dez
por cento) de que trata o subitem 19.2.1, levará em consideração o valor do item proposto,
multiplicado por sua quantidade total estimada no ato convocatório.
19.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
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19.4. O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo
do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e no artigo 7º da Lei 10.520/02,
sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades:
a)

Advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou
quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha
concorrido diretamente;

b)

Multa de até 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;

c)

Multa de até 10% sobre o valor correspondente remanescente do contrato ou
instrumento equivalente, para atraso superior a 10 (dez) dias, caracterizando inexecução
parcial;

d)

Multa de até 20% do valor do contrato, para casos de inexecução total;

e)

Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com
este Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos casos de reincidência em
inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes no mesmo instrumento contratual ou ato
jurídico análogo, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do
contrato ou instrumento equivalente;

f)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na
prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, dos quais decorram prejuízos ao
interesse público de difícil reversão.

19.4.1. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser
aplicadas juntamente com a sanção de multa.
19.5. Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de
força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos
pelo Contratante.
19.5.1. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra,
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes.
19.6. O pedido de prorrogação de prazo final de entrega de produto somente será
apreciado e anuído pela Secretaria de Saúde, se efetuado dentro dos prazos fixados no
contrato ou instrumento equivalente.
19.7. O valor da multa poderá ser deduzido de eventuais créditos devidos pelo Contratante
e/ou da garantia prestada pela empresa Contratada, quando por esta solicitado.
19.7.1. O prazo para pagamento de multas será de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação
da infratora.
19.8. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel
cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.
20. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
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20.1. Os recursos e impugnações cabíveis, decorrentes dos atos oriundos da presente
licitação, serão dirigidos ao Sr. Pregoeiro, devendo ser os mesmos protocolados no setor de
Compras e Licitações da Prefeitura do Município de Itapevi, situada na Rua Agostinho Ferreira
Campos, nº 675, 2º andar, Vila Nova Itapevi, Itapevi – SP, CEP: 06693-120, das 08h00 às 17h00.
21. DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente
edital o interessado que não se manifestar até o 2° (segundo) dia útil anterior à data da
sessão do Pregão, o que caracterizará aceitação de todos os seus termos e condições.
Qualquer manifestação posterior que venha a apontar falhas ou irregularidades que o
viciariam não terá efeito de recurso perante a Administração.
21.2. Os autos do processo de licitação somente terão vista franqueadas aos interessados a
partir da intimação das decisões recorríveis.
21.3. O Adjudicatário fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões propostas pela Administração, nos termos do disposto no artigo 65,
§ 1° da Lei 8.666/93.
21.4. É facultada ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originalmente dos envelopes.
21.5. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
21.6. A Licitante/CONTRATADA deverá atender e fazer cumprir, sob pena de inadimplemento
contratual, todas as normas regulamentares e legais aplicáveis a atividade/fornecimento,
independentemente de sua transcrição ou menção expressa no Instrumento Convocatório e
seus anexos, como, por exemplo, aquelas expedidos pela ANVISA, VISA, INMETRO, ABNT,
CETESB, MAPA, MS, etc.
21.7. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.
21.8. Todos os documentos de habilitação, cujos envelopes forem abertos na sessão, bem
como as propostas serão rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelas licitantes presentes que
assim o desejarem.
21.9. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrentes
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer
direito a reclamação ou indenização, com fulcro no art. 49 da Lei de Licitações.
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21.10. Nos termos da Lei Federal 10520/02, o Pregoeiro designado para a presente licitação é
o Sr. Lindomar Vieira Rodrigues, auxiliado pela equipe de apoio nomeada pela Portaria nº. 752
de 14 de fevereiro de 2019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI, 01 DE JUNHO DE 2019.

Aparecida Luiza Nasi Fernandes
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO I
DESCRITIVO DOS ITENS, QUANTIDADES E ORÇAMENTO ESTIMADO
LOTE 01
ITEM

QUANT.

UNID.

1

7.800

Pacote

2

75

Pacote

DESCRIÇÃO
Abaixador de Língua em madeira pacote Com 100 unidades.
Espátula de Madeira, descartável, formato convencional com
extremidades
arredondadas,
sem
rebarbas,
medidas
aproximadas: 140 (comprimento) x 15 (largura) x 2 mm
(espessura) (variação de medidas em até 25% para mais ou
para menos). Embalagem c/ 100 unidades, com dados de
identificação e procedência.
Espátula de Ayres em madeira descartável - pct c/ 100
unidades,
descartável,
formato
convencional
com
extremidades
arredondadas,
sem
rebarbas,
medidas
aproximadas: 140 (comprimento) x 15 (largura) x 2mm
(espessura) e (variação de medidas em até 25% para mais ou
para menos). Embalagem c/ 100 unidades, com dados de
identificação e procedência. Isento de RMS - PACOTE COM
100 unid.

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

R$ 5,21

R$ 13.546,00

R$ 11,71

R$ 292,80

VALOR TOTAL DO LOTE 01
LOTE 02
ITEM

QUANT.

UNID.

1

375

Caixa

2

375

Caixa

3

375

Caixa

DESCRIÇÃO
Agulha descartável, estéril, calibre 6mm x 0,25. Corpo
confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes
finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando
trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico
e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo
perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor
plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem,
com 100 unidades.
Agulha descartável, estéril, calibre 13 x 4,5mm. Corpo
confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes
finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando
trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico
e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo
perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor
plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem,
com 100 unidades.
Agulha descartável, estéril, calibre 20 x 5,5mm. Corpo
confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes
finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando
trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico
e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo

R$ 13.838,80
ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

R$ 10,16

R$ 3.808,50

R$ 10,15

R$ 3.806,25

R$ 10,15

R$ 3.806,25
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perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor
plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem,
com 100 unidades.
Agulha descartável, estéril, calibre 25 x 7,0mm. Corpo
confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes
finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando
trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico
e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo
perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor
plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
Caixa
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
R$ 10,15
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem,
com 100 unidades.
Agulha descartável, estéril, calibre 25 x 8,0mm. Corpo
confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes
finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando
trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico
e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo
perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor
plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
Caixa
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
R$ 10,15
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem,
com 100 unidades.
Agulha descartável para coleta múltipla de sangue a vácuo,
calibre 25mm x 8 mm (21 G 1), corpo de aço inoxidável,
siliconizada, com bisel trifacetado, estéril e apirogênica,
inserida em canhão de plástico rígido acoplável ao
adaptador e ao tubo do sistema de coleta múltipla de
sangue à vácuo. Acondicionada em invólucro individual,
com cores seguindo padronização internacional que
identificam o calibre da agulha, lacre inviolável, constando
Caixa
R$ 60,13
identificação, lote e validade. O bisel deve ser agudo e
afiado, sem rebarbas ou imperfeições, de forma a facilitar a
penetração nos tecidos, minimizando traumatismo e dor. O
prazo de validade para utilização deve ser superior a 12
meses após o recebimento. A embalagem em caixa com
100 unidades, constando externamente a identificação, tipo
de esterilização, lote, validade, procedência e Registro no
Ministério da Saúde.
Agulha descartável, estéril, calibre 30 x 7mm. Corpo
confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes
finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando
trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico
e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo
Caixa
R$ 10,15
perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor
plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de

R$ 19.031,25

R$ 15.225,00

R$ 4.509,90

R$ 30.450,00
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identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem,
com 100 unidades.
Agulha descartável, estéril, calibre 30 x 8mm. Corpo
confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes
finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando
trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico
e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo
perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor
plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
Caixa
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
R$ 10,15
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem,
com 100 unidades.
Agulha descartável, estéril, calibre 40 x 12mm. Corpo
confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes
finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando
trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico
e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo
perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor
plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
Caixa
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
R$ 10,43
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem,
com 100 unidades.
Agulha para Acupuntura Tiliforme; Em Aco Inoxidavel; Com
Cabo Em Aco Inox; Descartavel; Medindo 0,20 x 30mm;
Esteril; Com Guia Plastico; Uso Unico; Embalagem Material
Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentacao do
unidade Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente. Em
R$ 0,36
conformidade com as normas AISI 316 e 304, disparadas por
mola automática, com acionamento manual. Utilizado para
acesso intra ósseo, permitindo infusão de medicamentos e
fluidos, na ausência de acesso venoso.
VALOR TOTAL DO LOTE 02

LOTE 03
ITEM

QUANT.

UNID.

1

15

unidade

R$ 79.931,25

R$ 82.167,75

R$ 13.350,00

R$
256.086,15

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

DESCRIÇÃO
Agulha intra-óssea pediátrico. Dispositivo para acesso
vascular intra-ósseo em aço inoxidável 304 e extremidade de
policarbonato de grau médico, descartável, calibre 15G,
comprimento de 15mm; milimetrada a cada 05mm e ponta
com corte simétrico. Possui conector sistema fechado de
infusão, estabilizador e pulseira de identificação (faixa de
pulso), isento de látex.
A empresa vencedora deverá R$ 3.030,75
fornecer em comodato 01 perfurador à bateria para
procedimento de infusão intra-óssea para rápida inserção
controlada pelo operador, segura, suave e eficiente.
Dispositivo lacrado, portátil, alimentado por bateria de litium
com autonomia para aproximadamente 500 procedimentos.
Conjunto com 05 agulhas, Embalagem individual que

R$ 45.461,25
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promova
barreira
microbiana,
abertura
asséptica,
integridade do produto, conforme legislação vigente- MSANVISA
Agulha intra-óssea pediátrico. Dispositivo para acesso
vascular intra-ósseo em aço inoxidável 304 e extremidade de
policarbonato de grau médico, descartável, calibre 15G,
comprimento de 15mm; milimetrada a cada 05mm e ponta
com corte simétrico. Possui conector sistema fechado de
infusão, estabilizador e pulseira de identificação (faixa de
pulso), isento de látex.
A empresa vencedora deverá
fornecer em comodato 01 perfurador à bateria para
unidade
R$ 3.030,75 R$ 45.461,25
procedimento de infusão intra-óssea para rápida inserção
controlada pelo operador, segura, suave e eficiente.
Dispositivo lacrado, portátil, alimentado por bateria de litium
com autonomia para aproximadamente 500 procedimentos.
Conjunto com 05 agulhas, Embalagem individual que
promova
barreira
microbiana,
abertura
asséptica,
integridade do produto, conforme legislação vigente- MSANVISA
Agulha intra-óssea infantil. Dispositivo para acesso vascular
intra-ósseo em aço inoxidável 304 e extremidade de
policarbonato de grau médico, descartável, calibre 15G,
comprimento de 25mm; milimetrada a cada 05mm e ponta
com corte simétrico. Possui conector sistema fechado de
infusão, estabilizador e pulseira de identificação (faixa de
pulso), isento de látex.
A empresa vencedora deverá
fornecer em comodato 01 perfurador à bateria para
unidade
R$ 3.030,75 R$ 45.461,25
procedimento de infusão intra-óssea para rápida inserção
controlada pelo operador, segura, suave e eficiente.
Dispositivo lacrado, portátil, alimentado por bateria de litium
com autonomia para aproximadamente 500 procedimentos.
Conjunto com 05 agulhas, Embalagem individual que
promova
barreira
microbiana,
abertura
asséptica,
integridade do produto, conforme legislação vigente- MSANVISA
Agulha intra-óssea infantil. Dispositivo para acesso vascular
intra-ósseo em aço inoxidável 304 e extremidade de
policarbonato de grau médico, descartável, calibre 15G,
comprimento de 25mm; milimetrada a cada 05mm e ponta
com corte simétrico. Possui conector sistema fechado de
infusão, estabilizador e pulseira de identificação (faixa de
pulso), isento de látex.
A empresa vencedora deverá
fornecer em comodato 01 perfurador à bateria para
unidade
R$ 3.030,75 R$ 45.461,25
procedimento de infusão intra-óssea para rápida inserção
controlada pelo operador, segura, suave e eficiente.
Dispositivo lacrado, portátil, alimentado por bateria de litium
com autonomia para aproximadamente 500 procedimentos.
Conjunto com 05 agulhas, Embalagem individual que
promova
barreira
microbiana,
abertura
asséptica,
integridade do produto, conforme legislação vigente- MSANVISA
VALOR TOTAL DO LOTE 03
R$ 181.845,00

LOTE 04
ITEM

QUANT.

UNID.

1

5

Caixa

DESCRIÇÃO
Agulha
para
Anestesia
Raquidiana
Descartavel;
Confeccionada Em Aco Inox; Whitacre, Ponta de Lapis, Com
Orificio Lateral, Isenta de Cortes; Calibre 22g x 4 11/6; Com
guia e Canhao Translucido Tipo Luer Lock, Introdutor Com
Canhao de Formato Interno Conico; Embalagem Individual,
Esteril, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e
Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera
Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Caixa com 25.

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 341,35

R$ 1.536,08
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Agulha
para
Anestesia
Raquidiana
Descartavel;
Confeccionada Em Aco Inox; Whitacre, Ponta de Lapis, Com
Orificio Lateral, Isenta de Cortes; Calibre 25g x 4 11/6; Com
guia e Canhao Translucido Tipo Luer Lock, Introdutor Com
Caixa
R$ 390,60
Canhao de Formato Interno Conico; Embalagem Individual,
Esteril, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e
Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera
Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Caixa com 25.
Agulha
para
Anestesia
Raquidiana
Descartavel;
Confeccionada Em Aco Inox; Whitacre, Ponta de Lapis, Com
Orificio Lateral, Isenta de Cortes; Calibre 27g x 4 11/6; Com
guia e Canhao Translucido Tipo Luer Lock, Introdutor Com
Caixa
R$ 390,60
Canhao de Formato Interno Conico; Embalagem Individual,
Esteril, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e
Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera
Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Caixa com 25.
VALOR TOTAL DO LOTE 04

LOTE 05
ITEM

QUANT.

UNID.

1

900

Caixa

2

938

Caixa

3

788

Caixa

4

563

0,5

DESCRIÇÃO
Agulha hipodermica descartavel; para caneta de
insulinacanhao plastico atoxico em polipropileno sem
rebarbas; haste em aco inox; com bisel trifacetado e ponta
afiada cilindrica oca reta; com perfeita adaptacao ao
canhao, protetor plastico atoxico; nas dimensoes de 4mm (31
G); embalado em material que promova barreira
microbiana, a apresentação do produto devera obedecer a
legislação vigente, anvisa/ms. Embalagem com 100
unidades.
Agulha hipodermica descartavel; para caneta de
insulinacanhao plastico atoxico em polipropileno sem
rebarbas; haste em aco inox; com bisel trifacetado e ponta
afiada cilindrica oca reta; com perfeita adaptacao ao
canhao, protetor plastico atoxico; nas dimensoes de 5mm (31
G); embalado em material que promova barreira
microbiana, a apresentação do produto devera obedecer a
legislação vigente, anvisa/ms. Embalagem com 100
unidades.
Agulha hipodermica descartavel; para caneta de
insulinacanhao plastico atoxico em polipropileno sem
rebarbas; haste em aco inox; com bisel trifacetado e ponta
afiada cilindrica oca reta; com perfeita adaptacao ao
canhao, protetor plastico atoxico; nas dimensoes de 6mm (31
G); embalado em material que promova barreira
microbiana, a apresentação do produto devera obedecer a
legislação vigente, anvisa/ms. Embalagem com 100
unidades.
Agulha hipodermica descartavel; para caneta de
insulinacanhao plastico atoxico em polipropileno sem
rebarbas; haste em aco inox; com bisel trifacetado e ponta
afiada cilindrica oca reta; com perfeita adaptacao ao
canhao, protetor plastico atoxico; nas dimensoes de 8mm (31
G); embalado em material que promova barreira
microbiana, a apresentação do produto devera obedecer a
legislação vigente, anvisa/ms. Embalagem com 100
unidades.
VALOR TOTAL DO LOTE 05

LOTE 06
ITEM

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO

R$ 1.757,70

R$ 1.757,70

R$ 5.051,48

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 48,36

R$ 43.524,00

R$ 48,36

R$ 45.337,50

R$ 48,36

R$ 38.083,50

R$ 48,36

R$ 27.202,50

R$ 154.147,50

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
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ÁLCOOL A 70% - Associação de álcool 70% mais água
destilada, antisséptico e bactericida, embalagem PET
(politereftalato de etileno) de 1 litro, com dados de
Frasco
R$ 12,61
identificação e procedência, data de fabricação, validade,
número do lote e registro no Ministério da Saúde conforme
RDC nº 199/06. Caixa com 12 unidades.
ÁLCOOL A 70% - Associação de álcool 70% mais água
destilada, antisséptico e bactericida, embalagem PET
(politereftalato de etileno) de 100 ml, com twist off com
Frasco
R$ 3,42
dados de identificação e procedência, data de fabricação,
validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde
conforme RDC nº 199/06.
Solução para higienização das mãos em forma de gel; a
base de etanol a 70% como elemento ativo; pH 5,5,
apresentação em refil com 800ml a 1000ml, com válvula que
não permita a entrada de ar (sistema fechado que assegure
a não contaminação da solução); agentes hidratantes,
emolientes, alpha-bisabolol, sem corante, sem perfume,
bactericida, fungicida e viruscida. Apresentar laudo de
atividade antimicrobiana fungicida, bactericida e frente à
Frasco
bactéria
multirresistente
klebsiela
pneumonae
R$ 61,44
carbamapenem resistentpara tempo de contato de 30
segundos. A empresa vencedora deverá fornecer em regime
de comodato 700(setecentos) unidades de dispensador para
álcool hidroalcoólico, confeccionado em plástico rígido
(ABS), com sistema compatível com a válvula, mantendo o
sistema fechado impedindo a contaminação da solução e
acessório aparador de gotas, com capacidade de 800 ml a
1000ml. Sistema de encaixe do refil com trava de segurança.
Solução para higienização das mãos em forma de gel; a
base de etanol a 70% como elemento ativo; pH 5,5,
apresentação em frasco pump com 500ml; agentes
hidratantes, emolientes, alpha-bisabolol, sem corante, sem
Frasco
perfume, bactericida, fungicida e viruscida. Apresentar laudo
R$ 44,78
de atividade antimicrobiana fungicida, bactericida e frente
à
bactéria
multirresistente
klebsiela
pneumonae
carbamapenem resistent para tempo de contato de 30
segundos.
Solução para higienização das mãos em forma de gel; a
base de etanol a 70% como elemento ativo; pH 5,5,
apresentação em frasco com 75ml com tampa flip-top;
agentes hidratantes, emolientes, alpha-bisabolol, sem
Frasco
corante, sem perfume, bactericida, fungicida e viruscida.
R$ 18,64
Apresentar laudo de atividade antimicrobiana fungicida,
bactericida e frente à bactéria multirresistente klebsiela
pneumonae carbamapenem resistent para tempo de
contato de 30 segundos.

ITEM

QUANT.

UNID.

1

563

Galão

DESCRIÇÃO
Ácido Peracético concentração: 0,2% a 0,09%, solução
pronto
uso,
com
coadjuvante/adjuvante
conforme
formulação do fabricante, pH 5,5 a 7,0, tempo de contato:
10 minutos com propriedade bactericidade, esporicida,
micobactericida e fungicida, uso em equipamento e
dispositivos medico-cirúrgicos, endoscópios e materiais termo
sensíveis, a atividade do produto deverá ser comprovada
através de tiras reagentes, embalado em material que
garanta a integridade do produto, o produto deverá atender
a legislação vigente e a RDC 035/2010. Para cada 04 galões
acompanha 15 tiras reagentes específicos para análise
(leitura) para o produto ofertado, conforme instruções de uso

R$ 256.320,00

R$ 276.480,00

R$ 53.736,00

R$ 58.703,40

R$ 739.784,40

VALOR TOTAL DO LOTE 06

LOTE 07

R$ 94.545,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 496,60

R$ 279.337,50
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do fabricante. Apresentar laudos de eficácia: bactericida,
fungicida, micobactericida e esporicida, emitidos por
laboratórios credenciados.
Clorexidine, gluconato 0,5% (0,05g/100ml) - Solução Alcoólica
ação anti-séptica indicadora para limpeza e assepsia, frasco
Frasco
twist-off de100 ml. Embalagem com dados de identificação
R$ 3,85
e procedência, data de fabricação e validade, número do
lote e registro no Ministério da Saúde.
Clorexidine, gluconato 1%(0,1g/100mL) - Solução Tópico,
frasco twist-off de 100 ml. Embalagem com dados de
Frasco
R$ 2,87
identificação e procedência, data de fabricação e
validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.
Clorexidine, gluconato 2% (0,2g/100mL) - Solução
Degermante 100mL ação anti-séptica indicadora para
limpeza e assepsia no pré- operatório, mãos e braços da
Frasco
R$ 3,92
equipe cirúrgica, frasco twist-off de 100ml. Embalagem com
dados de identificação e procedência, data de fabricação
e validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.
Clorexidina Digluconato; Apresentacao Em Frasco Plastico
Nao Transparente, com dispensador Descart., Sist. Auto-perf.,
Com Lacre ; Concentracao de 2%, Ph de 5,5 a 7,0, Solucao
Frasco
Anti-septica Degermante, Gliconato de Clorexidina ;
R$ 39,44
Categoria Uso Antisseptico, Isento de Irritabilidade Dermicae
Mucosa ; Padrao Padrao Anvisa, Fácil Abertura Com
Controle de Vazão. Frasco com 1 litro
Clorexidine,
gluconato
4%
(0,4g/100ml)
solução
Degermante 100ml ação anti-séptica indicadora para
limpeza e assepsia no pré- operatório, mãos e braços da
Frasco
R$ 4,85
equipe cirúrgica, frasco twist-off de 100ml. Embalagem com
dados de identificação e procedência, data de fabricação
e validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.
Iodopolividona 1% - Solução Tópica 100ml, ação anti-séptica
com bico dosador, indicado para assepsia complementar da
pele do paciente no pré-operatório, queimaduras, mucosas
Frasco
R$ 5,28
e feridas, embalagem twist-off de 100 A 120ML com dados
de identificação e procedência, data de fabricação,
validade, nº. do lote e registro no ministério da Saúde.
Detergente Enzimático - Solução limpadora enzimática com
ação pré desinfetante; complexo trienzimático contendo
protease, lípase e amilase; detergente e agentes tensoativos
não iônicos; ph neutro, não corrosivo, biodegradável,
atóxico; específico para limpeza e pré desinfecção de
instrumentais, equipamentos e artigos médicos, manual ou
lavadora ultrassônica. Ativos antimicrobianos compostos de
propionato de quaternário de amônio e digluconato de
Galão
clorexidina. Acondicionado em material que garanta a R$ 415,60
integridade do produto, rótulo com nº. de lote, data de
fabricação, validade, procedência e registro no ministério da
saúde. Apresentar laudo deatividade bactericida e
atividade enzimática para no mínimo de 01 enzima. Frasco
com 5000ml. Apresentar rótulo com instruções de uso
juntamente com a proposta de preços. No corpo da
proposta deve constar o preço por litro diluído, de acordo
com instruções de uso.
Detergente Enzimático - Solução limpadora enzimática com
ação pré desinfetante; complexo trienzimático contendo
protease, lípase e amilase; detergente e agentes tensoativos
não iônicos; ph neutro, não corrosivo, biodegradável,
atóxico; específico para limpeza e pré desinfecção de
frasco
instrumentais, equipamentos e artigos médicos, manual ou R$ 183,36
lavadora ultrassônica. Ativos antimicrobianos compostos de
propionato de quaternário de amônio e digluconato de
clorexidina. Acondicionado em material que garanta a
integridade do produto, rótulo com nº. de lote, data de
fabricação, validade, procedência e registro no ministério da

R$ 7.211,63

R$ 2.584,58

R$ 44.077,50

R$ 887,49

R$ 727,36

R$ 237,60

R$ 62.340,00

R$ 159.523,20
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saúde. Apresentar laudo de atividade bactericida e
atividade enzimática para no mínimo de 01 enzima. Frasco
com 1000ml. Apresentar rótulo com instruções de uso
juntamente com a proposta de preços. No corpo da
proposta deve constar o preço por litro diluído, de acordo
com instruções de uso.
Espuma detergente desinfetante para limpeza e desinfecção
de superfícies hospitalares, equipamentos e artigos médicos
não críticos; a base de Cloreto de Didecildimetilamônio
(0,30%), sequestrante e tensoativos não-iônicos; ampla
atividade antimicrobiana na presença de matéria orgânica,
comprovada por laudos bactericidas sobre Enterococcus
Frasco
faecium VRE, Staphylococcus aureus MRSA, KPC; virucidas R$ 164,00
sobre Norovírus murin; Tempo de contato de 3 minutos para
atividade bactericida; pronto para uso, inodoro, sem álcool,
não corrosivo e biodegradável; compatível com polímeros e
metais, compatível com polímeros e metais. Conceito SES
(Segurança – Eficácia – Simplicidade); apresentação em
frasco spray de 750 ml. Saneante registrado no MS/ANVISA.
Renovador de instrumentais em aço inoxidável, a base de
ácido fosfórico e tensoativo não iônico, específico para
remoção de oxidações, crostas, manchas e placas de
minerais de artigos, formando uma película protetora e
liberando as articulações. Utilizado na diluição de 5% (50ml/L)
Galão
em água quente ou fria, por um tempo de imersão de 30 R$ 392,60
minutos. Pode ser utilizado em modo manual ou em cuba
ultrassônica. Apresentação: Frasco de 1 litro com dosador,
constando na embalagem nº lote, data fabricação,
procedência, marca comercial, prazo de validade e registro
MS.
Sabonete líquido hospitalar neutro para higiene das mãos,
produto testado sob controle dermatológico,com agente
hidratante glicerina; Agentes de limpeza Sodium Lauryl
Sulfate, Linoleamide DEA, Disodium Lauroamphodiacetate;
Agentes conservantes Benzyl alcohol, Sodium benzoate;
Agente
protetor
Disodium
Ricinoleamido
MEA
–
Sulfosuccinate. Apresentação em refil de 1.000ml, com
Frasco
válvula que não permita entrada de ar e contaminação do
R$ 55,04
produto. Deve acompanhar em quantidade suficiente
determinada pela contratante, dispensador, confeccionado
em plástico rígido (ABS), com sistema compatível com a
válvula dosadora do produto. Deve acompanhar em regime
de comodato 650 (seiscentos e cinquenta) dispensadores,
confeccionado em plástico rígido (ABS), com sistema
compatível com a válvula dosadora do produto
Solução desinfetante de alto nível, pronta para uso, a base
de ortoftalaldeído em concentração mínima de 0,55%.
Tempo de contato 10 minutos. Laudos de atividade
antimicrobiana: Esporicida, micobactericida, fungicida,
litros
virucida e bactericida. Atividade até 30 dias, comprovado
R$ 92,84
por tira reagente específica. Apresentação galão de 03 a 05
litros, acompanhado de pó inativador. A embalagem deve
apresentar informações de identificação do produto, lote,
data de validade, composição, procedência.

ITEM

QUANT.

UNID.

1

750

Frasco

DESCRIÇÃO
Água Destilada para maquina Auto Clave 5 litro. Água
Destilada solução estéril, apirogênica, acondicionada em
galão contendo 5000 ml.
VALOR TOTAL DO LOTE 08

R$ 5.889,00

R$ 183.696,00

R$ 10.444,50

R$ 814.766,36

VALOR TOTAL DO LOTE 07

LOTE 08

R$ 57.810,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
R$ 10,11

R$ 7.584,38
R$ 7.584,38
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LOTE 09
ITEM
1

2

3

4

5

6

7

QUANT.

4.500

2.625

2.250

6.750

4.500

6.000

1.125

UNID.
Pacote

Pct c/ 100

Pacote

Pacote

Pacote

Pacote

Rolo

DESCRIÇÃO
Algodão Hidrófilo 500 gr. Embalagem individual e
reembalada em pacotes conforme praxe do fabricante,
íntegra e impermeável, que mantenha o material protegido
até o momento do uso.
Algodão.Hidrófilo em rolete, confeccionadas com fibras
100% algodão. Macias e com ótimo poder de absorção.
Embalagem individual em pacotes conforme praxe do
fabricante, íntegra e impermeável, que mantenha o material
protegido até o momento do uso.
Atadura
de
crepe,
não
estéril,
hipoalérgica,
aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama
regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva com fios de
alta torção, bordas devidamente acabadas, isentas de fios
soltos, de acordo com NBR 14056. Tamanhos: 6 cm de largura
e aproximadamente 1,80 m de comprimento (em repouso).
Embalagem deverá conter dados do fabricante, lote,
validade, metragem, tamanho, gramatura, SAC. Embalada
individualmente e reembalada em pacote com 12 (doze)
unidades.
Atadura
de
crepe,
não
estéril,
hipoalérgica,
aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama
regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva, com fios
de alta torção, bordas devidamente acabadas, isentas de
fios soltos, de acordo com NBR 14056. Tamanhos: 10 cm de
largura e aproximadamente 1,80 m de comprimento (em
repouso) não estéril..Embalagem deverá conter dados do
fabricante, lote, validade, metragem, tamanho, gramatura,
SAC. Embalada individualmente e reembalada em pacote
com 12 (doze) unidades.
Atadura
de
crepe,
não
estéril,
hipoalérgica,
aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama
regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva, com fios
de alta torção, bordas devidamente acabadas, isentas de
fios soltos, de acordo com NBR 14056 Tamanhos: 15 cm de
largura e aproximadamente 1,80 m de comprimento (em
repouso). Embalagem deverá conter dados do fabricante,
lote, validade, metragem, tamanho, gramatura, SAC.
Embalada individualmente e reembalada em pacote com
12 (doze) unidades.
Atadura
de
crepe,
não
estéril,
hipoalérgica,
aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama
regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva, com fios
de alta torção, bordas devidamente acabadas, isentas de
fios soltos, de acordo com NBR 14056. Tamanhos: 20 cm de
largura e aproximadamente 1,80 m de comprimento (em
repouso). Embalagem deverá conter dados do fabricante,
lote, validade, metragem, tamanho, gramatura, SAC.
Embalada individualmente e reembalada em pacote com
12 (doze) unidades.
Atadura de Rayon medindo 7,5cm de largura x 5 metros de
comprimento aproximadamente, estéril, cor branca, boa
absorção, bordas devidamente acabadas, isenta de
quaisquer defeitos e uniformemente enrolada. embalada e
acondicionada individualmente em invólucro integro,
contendo dados de procedência, validade e nº lote.
VALOR TOTAL DO LOTE 09

LOTE 10

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
R$ 20,15

R$ 90.693,00

R$ 1,53

R$ 4.026,75

R$ 6,72

R$ 15.111,00

R$ 10,86

R$ 73.278,00

R$ 15,83

R$ 71.235,00

R$ 23,28

R$ 139.692,00

R$ 10,96

R$ 12.329,55

R$ 406.365,30

ESTIMADO
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ITEM

QUANT.

UNID.

1

3.375

Unidade

2

1.500

Unidade

3

1.500

Unidade

4

825

Pacote

5

375

Pct.

6

825

Cx c/ 50

7

4.500

Unidade

DESCRIÇÃO
Avental descartável Manga longa cor branca 30g tamanho
grande - confeccionado em falso tecido, decote com três
viés
no
acabamento,
comprimento
de
1,20
m
aproximadamente (variação de 5% para mais ou para
menos), um par de tiras para amarrar na cintura e outro para
o pescoço, manga longa, gramatura 30, acabamento em
overlock. Embalagem individual e hermética em material
impermeável que impeça a hidratação do produto, com
dados de identificação de acordo com RDC 260 de 23 de
setembro de 2002. RMS.
Campo
Cirurgico
Descartavel;
Confeccionado
em
nãotecido, com fenestra, estéril C/60 a 80g/m²; Com
tratamento repelente a fluidos,conformavel; Com dobradura
que garanta tecnica asseptica ao abrir; Tamanho 40cm x
40cm, fenestrado; Sendo a Embalagem Interna em filme
plastico, individual,esteril; e a Externa Em Material Que
Garanta a Integridade do Produto; a Apresentacao do
Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente;
Campo
Cirurgico
Descartavel;
Confeccionado
em
nãotecido, com fenestra, estéril C/60 a 80g/m²; Com
tratamento repelente a fluidos,conformavel; Com dobradura
que garanta tecnica asseptica ao abrir; Tamanho 80cm x
80cm, fenestrado; Sendo a Embalagem Interna em filme
plastico, individual,esteril; e a Externa Em Material Que
Garanta a Integridade do Produto; a Apresentacao do
Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente;
Máscara Cirurgica Descartavel; Falso Tecido Branco; com
clip nasal e de ajuste, pregueada e com elastico que
envolve o pavilhao auricular; Dupla camada; hipoalergica;
filtro que garanta boa ventilacao; Embalagem apropriada
ao produto de acordo com a legislação vigente..
Embalagem com50 unidades
Touca em material descartável sanfonada com elástico.
Gramatura 20
Máscara descartável comEficiência em filtragem bacteriana
superior a 96%, são hipoalergênicas, têm excelente
acabamento, além de ajuste anatômico perfeito sobre a
face por conta do clip nasal. Confeccionada em três
camadas de p.p (tecido-não-tecido). Com Elástico.
Máscara N 95 descartável proteção de Tuberculose do tipo
N-95 (contra os bacilos da Tuberculose) contem 99% bfe para
partículas de 0,1 mícrons. Hipo-alergica, fluido resistente e
confortável, possui clips nasal que se molda facilmente aos
diferentes tamanhos e tipos de rosto. Embalado em caixa
com 20 unidades. Registro no Ministério da Saúde.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 4,08

R$ 13.772,70

R$ 3,83

R$ 5.739,00

R$ 6,22

R$ 9.324,00

R$ 11,78

R$ 9.716,85

R$ 12,22

R$ 4.582,50

R$ 18,04

R$ 14.883,00

R$ 4,59

R$ 20.658,42

R$ 78.676,47

VALOR TOTAL DO LOTE 10

.
LOTE 11
ITEM
1

2

3

QUANT.
188

188

3.000

UNID.
bobinas

bobinas

unidade

DESCRIÇÃO
Bobina Picotada 25x35 cm c/ 500 sacos. Saco de Alta
Resistência transparente, para armazenagem de materiiais
esterelizados.
Bobina Picotada 30x38 cm c/ 500 sacos. Saco de Alta
Resistência transparente, para armazenagem de materiiais
esterelizados.
Protetor de banheira: Protetor impermeável, descartável,
confeccionado em plástico transparente (polietileno),
atóxico, incolor, liso,elástico nas bordas. Acondicionado em
embalagem plástica individual. 0BS: PRODUTO ISENTO DE
REGISTRO NA ANVISA

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
R$ 44,22

R$ 8.291,25

R$ 54,03

R$ 10.130,63

R$ 2,01

R$ 6.036,00
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VALOR TOTAL DO LOTE 11

LOTE 12
ITEM

QUANT.

UNID.

1

22.500

Unidade

2

131.250

Unidade

3

112.500

Unidade

4

75.000

Unidade

DESCRIÇÃO
Cateter intravenoso radiopaco; estéril; em poliuretano,
flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha
siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para
visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de
segurança de acionamento passivo ; tamanho 18G,
comprimento 32mm, fluxo de 95 ml/min. O produto deverá
atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em
material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica. Apresentação Caixa com 50 unidades.
Cateter intravenoso radiopaco; estéril; em poliuretano,
flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha
siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para
visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de
segurança de acionamento passivo ; tamanho 20G,
comprimento 32mm, fluxo de 65 ml/min. O produto deverá
atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em
material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica. Apresentação Caixa com 50 unidades.
Cateter intravenoso radiopaco; estéril; em poliuretano,
flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha
siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para
visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de
segurança de acionamento passivo ; tamanho 22G,
comprimento 25mm, fluxo de 36 ml/min. O produto deverá
atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em
material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica. Apresentação Caixa com 50 unidades.
Cateter intravenoso radiopaco; estéril; em poliuretano,
flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha
siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para
visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de
segurança de acionamento passivo ; tamanho 24G,
comprimento 19mm, fluxo de 23 ml/min. O produto deverá
atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em
material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica. Apresentação Caixa com 50 unidades.

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 3,83

R$ 86.220,00

R$ 3,83

R$ 502.950,00

R$ 3,83

R$ 431.100,00

R$ 3,84

R$ 288.150,00

R$
1.308.420,00

VALOR TOTAL DO LOTE 12

LOTE 13
ITEM

QUANT.

UNID.

1

1.538

Unidade

2

1.538

Unidade

DESCRIÇÃO
Cateter intravenoso, em poliuretano, livre de DEHP PVC,
radiopaco, sistema fechado de segurança, Câmara de
refluxo, tubos e conexões transparentes, extensão com
aproximadamente 12cm com dupla via em “Y” transparente
com clamp, asas macias e serrilhadas que garantem a
transpiração da pele e melhoram a fixação na pele, agulha
trifacetada com ponta de cateter, proteção de agulha
conforme a NR 32,
20G compatível com o uso de
quimioterápicos, conexão valvulada, estéril, com validade
mínima de 24 meses a partir da data da entrega , registro no
ministério da saúde, embalado individualmente em material
que promova a barreira antimicrobiana e abertura asséptica.
Cateter intravenoso, em poliuretano, livre de DEHP PVC,
radiopaco, sistema fechado de segurança, Câmara de
refluxo, tubos e conexões transparentes, extensão com
aproximadamente 12cm com dupla via em “Y” transparente

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 46,12

R$ 70.909,50

R$ 46,12

R$ 70.909,50
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com clamp, asas macias e serrilhadas que garantem a
transpiração da pele e melhoram a fixação na pele, agulha
trifacetada com ponta de cateter, proteção de agulha
conforme a NR 32,
22G compatível com o uso de
quimioterápicos, conexão valvulada, estéril, com validade
mínima de 24 meses a partir da data da entrega , registro no
ministério da saúde, embalado individualmente em material
que promova a barreira antimicrobiana e abertura asséptica.
Cateter intravenoso, em poliuretano, livre de DEHP PVC,
radiopaco, sistema fechado de segurança, Câmara de
refluxo, tubos e conexões transparentes, extensão com
aproximadamente 12cm com dupla via em “Y” transparente
com clamp, asas macias e serrilhadas que garantem a
transpiração da pele e melhoram a fixação na pele, agulha
Unidade
R$ 46,12
trifacetada com ponta de cateter, proteção de agulha
conforme a NR 32,
24G compatível com o uso de
quimioterápicos, conexão valvulada, estéril, com validade
mínima de 24 meses a partir da data da entrega , registro no
ministério da saúde, embalado individualmente em material
que promova a barreira antimicrobiana e abertura asséptica.
Cateter venoso central em poliuretano radiopaco, 7Fr x
20cm, duplo lúmem, 14Ga x 18Ga, adulto, com ponta
funilada e atraumática a base de clorexidina e sulfadiazina
de prata impregnado na superficie externa, extensões linhas
e hubs e clorexidina na superfície interna. Possui suporte de
fio guia, seringa de 5 ml com êmbolo vazado e valvulado,
tendo uma cânula metálica fenestrada para o refluxo que
Unidade
R$ 386,16
encaixa no êmbolo, clamp duplo de fixação, variável,
simples e seguro. Set de punção: agulha introdutora com
18Ga x 6, 35 cm e parede extrafina, dilatador e fio guia.
Embalagem individual em papel grau cirúrgico no verso e
frente transparente de poliéster e polipropileno, devendo
constar no rótulo os dados de identificação, procedência,
lote, data de validade e fabricação. RMS

ITEM

QUANT.

UNID.

1

675

Unidade

2

600

Unidade

3

375

Unidade

DESCRIÇÃO
Atadura de tecido de algodão, impregnada com pasta de
óxido de zinco micronizado, goma acácia, glicerina, vaselina
e óleo de rícino. Embalado em caixa com 01 unidades.
Registro na ANVISA como Produto para Saúde, classe de
risco III, com indicação para tratamento de úlceras venosase
edemas linfáticos. Na embalagem deverá conter nome e
/ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de
validade, modo de usar, restrições de uso (quando
necessário) técnico responsável. Tamanho 7,5 cm X 9,14 m.
Bandagem de gaze não aderente, em rayon, impregnada
com pasta de óxido de zinco micronizado, ácidos graxos,rico
em ácidos linoléico e oléico , contendo ainda acido caprico,
caprilico, láurico, palmítico, miristico, esteárico. Possui ação
cicatrizante para feridas crônicas e ação hidratante para
proteção da pele ao redor das feridas. Embalado em caixa
com 01 unidades. Registro na ANVISA como Produto para
Saúde, classe de risco III, com indicação para tratamento de
úlceras venosase edemas linfáticos. Na embalagem deverá
conter nome e /ou marca do produto, lote e data de
fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de
uso (quando Ataunecessário) técnico responsável, tamanho
10,2cm x 9,14m.
Composto
protetor;
composto
por
cadexomero
(microgranulos de amido modificado) com iodo (0.9% P/p) a
base de polietilenoglicol/ poloxamero; forma farmacêutica

R$ 144.810,00

R$ 355.809,00

VALOR TOTAL DO LOTE 13

LOTE 14

R$ 69.180,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 37,92

R$ 25.596,00

R$ 116,05

R$ 69.630,00

R$ 121,75

R$ 45.656,25
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pomada, forma de apresentação em tubo de aluminio,
estéril; via tópica. Bisnaga 20 gramas. Caixa com 02
unidades.
Compressa de gaze, em rayon, 7,5 x 7,5 cm, embebida com
5 ml de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de
melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e
oléico , contendo ainda acido caprico, caprilico, láurico,
palmítico, miristico, esteárico, palmitato de retinol, acetato
de tocoferol e lecitina de soja. Embalagem caixa com 24
Unidade unidades. Registro na ANVISA como correlato classe grau de
R$ 4,42
risco IV, com indicação para prevenção e tratamento de
feridas.
Embalado material que promova barreira
microbiana e abertura asseptica.
identificação e
procedência, tipo de esterilização, lote, data de fabricação
e validade, registro no Ministério da Saúde, técnico
responsável e instrução de uso.
Compressa de gaze, em rayon, 7,5 x 15 cm, embebida com 5
ml de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de
melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e
oléico , contendo ainda acido caprico, caprilico, láurico,
palmítico, miristico, esteárico, palmitato de retinol, acetato
de tocoferol e lecitina de soja. Embalagem caixa com 24
Unidade unidades. Registro na ANVISA como correlato classe grau de
R$ 5,92
risco IV, com indicação para prevenção e tratamento de
feridas.
Embalado material que promova barreira
microbiana e abertura asseptica.
identificação e
procedência, tipo de esterilização, lote, data de fabricação
e validade, registro no Ministério da Saúde, técnico
responsável e instrução de uso.
Filme transparente de poliuretano com adesivo acrilico ,
impregnado com etilenobisoleamido (EBO), permeavél a
Unidade oxigênio e a vapores úmidos e impermeavél a liquidos e R$ 454,25
bacterias. Comformavél com planimetrianão esteril em rolo.
Apresentação 10 cm x 10m. Caixa com 01 unidade.
Gel para curativos; composto por: água, Propilenoglicol e
Carboximetilcelulose,
sem
alginato
de
cálcio.
ApresentadoGel Amorfo e Transparente; bico longo
aplicador com tampa estéril. Produto deverá obedecer a
Unidade
R$ 41,75
legislacao atual vigente, embaladoindividualmente em
material que promova barreira microbiana e abertura
asseptica estéril. Frasco com 25 gramas. Caixa com 10
unidades.
Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de
feridas, composta de 0,1% de Polihexanida(PHMB), 0,1% de
Betaina e 99,8 % de água purificada por sistema de osmose
reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e
TOC < 500 ppb, com laudos de:
Ação bactericida,
Salmonella e outros germes; Toxicidade/reatividade
Unidade biológica intercutânea; Sensibilidade cutânea e Avaliação
R$ 74,75
do Potencial de cito toxidade. Embalagem em sistema
fechado asséptico com bico aplicador para limpeza do leito
da ferida que garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA
como Produto para Saúde, classe de risco IV. Frasco com
350ml.

ITEM

QUANT.

UNID.

1

300

Unidade

DESCRIÇÃO
Cobertura de espuma hidrocelular, hidrofilico, com bordas
largas e biseladas, composto por cinco camadas, sendo a
primeira, em contato com a pele/ferida em silicione suave
adesivo, a segunda camada composta de espuma

R$ 8.994,87

R$ 102.206,25

R$ 56.362,50

R$ 44.850,00

R$ 363.234,12

VALOR TOTAL DO LOTE 14

LOTE 15

R$ 9.938,25

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
R$ 148,20

R$ 44.460,00
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hidrocelular, a terceira camada possui um núcleo super
absorvente composto de fibras de celulose com poliacrilato,
a quarta camada protetora de camuflagem composta por
duas camadas de malha ligadas por filamentos e quinta
camada composta de filme de poliuretano impermeável a
água e bactérias, mas com alta permeabilidade a vapores
úmidos.Tamanho aproximado 15x15cm.
Cobertura de espuma hidrocelular/hidrofilico composta de 3
camadas diferenciadas de poliuretano; preventiva, primeira
camada de contato adesiva de silicone,segunda camada
impregnada com polietilenoglicol (PEG), terceira camada
Unidade pelicula de alta permeabilidade a vapores umidos, permIte
R$ 22,98
troca gasosa. EmbalagemIndividual estéril que permita
abertura asséptica; a apresentação do produto devera
obedecer a legislação vigente, Medindo 7,5 x 7,5cm. Caixa
com 10 unidades.
Cobertura
adesiva
espuma
hidrocelular
trilaminado
composta por camada superior em filme de poliuretano de
alta permeabilidade (MVTR 3000G/ M/ 24hrs), camada
central absorvente em espuma hidrocelular impregnada
Unidade
R$ 76,16
com sulfadiazina de Prata ( SSD Ag), com ação
antimicrobiana e camada de contato com a pele em
adesivo de silicone. Tamanho 10x10 cm. Caixa com 10
unidades.
Cobertura
adesiva
espuma
hidrocelular
trilaminado
composta por camada superior em filme de poliuretano de
alta permeabilidade (MVTR 3000G/M/24hrs), camada central
Unidade absorvente em espuma hidrocelular impregnada com R$ 219,96
sulfadiazina de Prata ( SSD Ag), com ação antimicrobiana e
camada de contato com a pele em adesivo de silicone.
Tamanho 17,5 x 17,5 cm. Caixa com 10 unidades.
Cobertura
adesiva
espuma
hidrocelular
trilaminado
composta por camada superior em filme de poliuretano de
alta permeabilidade (MVTR 3000G/M/24hrs), camada central
Unidade absorvente em espuma hidrocelular impregnada com R$ 124,46
sulfadiazina de Prata ( SSD Ag), com ação antimicrobiana e
camada de contato com a pele em adesivo de silicone.
Tamanho 12,5 x 12,5 cm. Caixa com 10 unidades.
Cobertura não aderente com associações, revestida de
prata nanocristalina, com ação antimicrobiana, camada
Unidade única de poliéster flexível de baixa aderência, estéril, R$ 148,54
embalado individualmente. Medida: 10 x 10cm. Caixa com
12 unidades.
Cobertura não aderente com associações, revestida de
prata nanocristalina, com ação antimicrobiana, camada
Unidade única de poliéster flexível de baixa aderência, estéril, R$ 229,80
embalado individualmente. Medida: 10 x 20cm. Caixa com
12 unidades.
Creme e barreira protetora, a base de óxido de zinco,
associado a ácidos graxos essenciais, contendo ainda
lecitina de soja, TCM (Triglicerídeos de Cadeia Média),
Vitaminas A e E . Embalado em bisnagas com 50g .Na
Frasco
R$ 30,60
embalagem deverá conter nome e /ou marca do produto,
lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar,
restrições de uso (quando necessário) técnico responsável, e
registro no Ministério da Saúde
Curativo adesivo, composto de película fina e transparente.
Filme transparente de poliuretano com adesivo acrilico , com
alta permeabilidade ao oxigênio e vapores úmidos, película
que permite troca gasosa de até 3000g/ m/ 24hs,
Unidade
R$ 13,17
impermeavél a líquidos e bactérias com fenestra.Indicado
para fixação de cateteres central e perifericos . Embalado
individualmente, produto estéril, medindo 10 x 12cm. Caixa
com 50 unidades.
Unidade

Curativo adesivo, composto de película fina e transparente.

R$ 6,88

R$ 8.616,75

R$ 57.120,00

R$ 98.982,00

R$ 74.676,00

R$ 22.281,00

R$ 34.470,60

R$ 22.950,00

R$ 9.880,50

R$ 5.157,00
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Filme transparente de poliuretano com adesivo acrilico, com
alta permeabilidade ao oxigênio e vapores úmidos, película
que permite troca gasosa de até 3000g/ m/ 24hs,
impermeavél a líquidose bactérias sem fenestra, medindo 09
x 12cm. Indicado para fixação de cateteres central e
perifericos . Embalado individualmente, produto estéril. Caixa
com 50 unidades.
Curativo transparente autoadesivo; de poliuretano, para
cobertura de lesões secas e não infectadas, prevenção e
curativo secundário, com silicone estéril; Tamanho 6cm x
7cm; conformável com planimetria. Embalado individual em
unidade
R$ 4,85
material que promova barreira microbiana de abertura e
transferência asséptica; a Apresentação do produto devera
obedecer a legislação atual vigente. Caixa com 100
unidades
Curativo adesivo com espuma hidrocelular/ hidrofólico em
poliretano composto por 03 camadas sendo a primeira de
contato adesiva de silicone, segunda impregnada com
polietilenogricol e película de alta permeabilidade a vapores
Unidade
R$ 130,52
umidos, permite troca gasosa. Embalagem individual, estéril
que permite abertura asséptica. A apresentação do produto
deve obedecer a legislação vigente. Medida 23 x 23cm.
Caixa com 10 unidades.
Placa de Traqueostomia 9 x 9cm; Curativo de espuma
hidrocelular composto de 3 camadas de poliuretano, sendo
uma não aderente, a segunda absorvente impregnada com
polietilenoglicol e a terceira impermeavel a água e
Unidade bactérias, com fenestra e otificios para encaixe da canula ou
R$ 51,21
dreno para proteção de traquesostomias, não adesivo estéril,
embalado individualmente, com data de esterilização, prazo
de validade, n. de lote e registro no Ministério da Saúde.
Caixa com 10 unidades.

ITEM

QUANT.

UNID.

1

750

Unidade

2

150

Unidade

3

750

Unidade

DESCRIÇÃO
Curativo hidroativo estéril para feridas cavitárias e
tuneilizadas, não aderente, revestido por uma membrana de
polipropileno, composto por poliacrilato superabsorvente,
incorporado em fibras de celulose, bacteriostático e
bactericida (polihexametileno biguanida PHMB) e ringer.
Produtofornecer umidade para a ferida durante três dias.
Embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera
obedecer a legislação atual vigente, ANVISA/MS. Tamanhos
4cm
Curativo hidroativo estéril, não aderente, revestido por uma
membrana de polipropileno, composto por poliacrilato
superabsorvente, incorporado em fibras de celulose,
bacteriostático e bactericida (polihexametileno biguanida
(PHMB) e ringer. Camada superior de película hidrófoba de
polipropileno e tiras de silicone para evitar aderência ao leito
da ferida; fornece umidade para a ferida durante três dias.
Embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera
obedecer a legislação atual vigente, ANVISA/MS. Tamanho
10x10cm.
Espuma de poliuretano com anéis de hidrogel,alta absorção,
adaptável, flexível recortável. Não estimula o excesso de
umidade no leito da lesão, mantém alta permeabilidade de
gases, permite a troca sem dor, sem risco de trauma, lesão e
maceração de bordas. Permite suave fixação sem aderir ao
leito, propicia ambiente úmido estimulando e promovendo a

R$ 39.156,00

R$ 15.364,20

R$ 436.753,05

VALOR TOTAL DO LOTE 15

LOTE 16

R$ 3.639,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 84,40

R$ 63.300,00

R$ 228,16

R$ 34.224,00

R$ 169,44

R$ 127.080,00
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formação de granulação e processo de epitelização.
Tamanho10x20cm Caixa com 10 unidades.
Espuma de poliuretano com anéis de hidrogel. Tem
excelente absorção, é adaptável, flexível e pode ser
recortado. Não estimula o excesso de umidade no leito da
lesão. Mantém alta permeabilidade de gases, permite a
Unidade troca sem dor, sem risco de trauma, lesão e maceração de R$ 220,60
bordas. Permite suave fixação sem aderir ao leito, propicia
ambiente úmido estimulando e promovendo a formação de
granulação e processo de epitelização. Flexível e macio,
com borda adesiva. Tamanhos 20x20cm.

R$ 304.020,00

VALOR TOTAL DO LOTE 16

LOTE 17
ITEM

QUANT.

UNID.

1

975

Unidade

2

975

Unidade

3

375

unidade

4

450

Unidade

5

900

Unidade

DESCRIÇÃO
Cobertura não aderente com associações; medindo 10 x 10
cm, composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose,
1,2% de prata iônica, EDTA; cloreto de benzetonio, costuras
de celulose regenerada vertical e horizontal, podendo ser
recortada ; absorve verticalmente e retém o exsudato,
preenchendo os micro contornos no leito da ferida, estéril ;
embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica ; a apresentação do produto devera
obedecer a legislação vigente
Cobertura não aderente com associações; medindo 15 x 15
cm, composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose,
1,2% de prata iônica, EDTA ; cloreto de benzetonio, costuras
de celulose regenerada vertical e horizontal, podendo ser
recortada ; absorve verticalmente e retém o exudato,
preenchendo os micro contornos no leito da ferida, estéril ;
embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica ; a apresentação do produto devera
obedecer a legislação vigente
Curativo adesivo para calcâneo com barreira viral e
bacteriana, camada externa impermeavel de poliuretano,
espuma Macia poliuretano; camada de contato com o leito
de hidrofibra de carboximetilcelulose impregnada Com 1.2%
prata ionica; sem associações de outras fibras, capaz de
reter exsudato dentro da fibra e formar gel coeso; borda
adesiva de silicone, medindo 10 x 10cm; involucro individual
estéril,embalado em material que promova barreira
microbiana e abertura asseptica; a apresentação do
produto deverá obedecer a legislaçãoo vigente, contendo
data de validade do produto.
Curativo hidrocolóide para região sacral - 20 X 22,5cm
hidroativo, estéril a base de pelo menos dois componente
sendo eles: pectina, gelatina ou carboximetilcelulose sódica.
Parte externa com fina espuma de poliuretano flexível
delgado, anti alergênico, impermeável, que favoreça a
cicatrização de forma a não lesar os tecidos recém formados
no tamanho 20x22,5cm. Embalagem integra e individual
apropriada ao método de esterilização a selagem deve ser
no mínimo 7mm, resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura assepti, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
Curativo hidrocolóide extra-fino, translúcido, flexível e
moldável. Produto estéril composto por uma camada interna
com 3 hidrocolóides ( gelatina, pectina e carboximetilcelose
sódica),
poliisobutileno
e
polímeros
elastoméricos
adicuonados à fórmula para controle da formação sde gel
com uma camada externa de poliuretno que oferece uma

R$ 79.416,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 117,84

R$ 114.894,00

R$ 144,64

R$ 141.024,00

R$ 147,90

R$ 55.462,50

R$ 121,82

R$ 54.819,00

R$ 21,07

R$ 18.963,00
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barreira bacteriana e viral. Tamanho 10 x10 cm, com registro
comprovado no ministério da saúde.
Curativo adesivo pós punção venosa; Com massa adesiva
antialérgica; Bactericida; Confeccionado Em Falso Tecido
Poliéster Com Algodão; Aproximadamente 2,5cm de
unidade
R$ 0,31
Diâmetro; Invólucro Individual Integro e Estéril; a
Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação
Atual Vigente;
VALOR TOTAL DO LOTE 17

LOTE 18
ITEM

QUANT.

UNID.

1

263

Unidade

2

7.500

Unidade

3

18.750

Unidade

DESCRIÇÃO
Coletor de Material Perfuro Cortante descartável 2,3 litros
descartável, em caixa de papelão impermeável, com cinta
de papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja
coletora de líquidos,com travas de segurança nas tampas do
bocal e de fechamento, fundo com montagem automatica
e saco plástico para revestimento, . capacidade de 2,3 litros.
A empresa vencedora deverá fornecer em regime de
comodato suporte para fixação do coletor na quantidade
minima de 50 unidades.
Coletor de Material Perfuro Cortante descartável 7 litros
descartável, em caixa de papelão impermeável, com cinta
de papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja
coletora de líquidos,com travas de segurança nas tampas do
bocal e de fechamento, fundo com montagem automatica
e saco plástico para revestimento, . capacidade de 07 litros.
A empresa vencedora deverá fornecer em regime de
comodato suporte para fixação do coletor na quantidade
minima de 600 unidades.
Coletor de Material Perfuro Cortante descartável 13 litros
descartável, em caixa de papelão impermeável, com cinta
de papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja
coletora de líquidos, com travas de segurança nas tampas
do bocal e de fechamento, fundo com montagem
automatica e saco plástico para revestimento, saco plástico
para revestimento, capacidade de 13 litros. A empresa
vencedora deverá fornecer em regime de comodato
suporte para fixação do coletor na quantidade minima de
600 unidades.

R$ 386.310,75

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 2,50

R$ 656,25

R$ 5,64

R$ 42.300,00

R$ 6,74

R$ 126.412,50

R$ 169.368,75

VALOR TOTAL DO LOTE 18

LOTE 19
ITEM

QUANT.

UNID.

1

300

Unidade

2

19

Unidade

3

3.000

Unidade

DESCRIÇÃO
Bolsa colostomia/ ileostomia drenável 1 peça, transparente
com tela protetora, barreira de resina sintética plana
recortável de 13 até 64mm,com adesivo, sistema de
fechamento clamp.
Bolsa para Colostomia Drenável, estoma intestinal, 1 peça,
com filme plástico de quatro camadas, silencioso e anti-odor,
tela protetora não aderente, atóxico e hipoalergênico,
opaca, exclusivo fechamento integrado por conectores
plásticos, com filtro desodorizante para gases. Barreira plana
de resina sintética formato oval,com
Tecnologia de
Espaçamento de Ar (TEA), bordas arredondadas, composta
por carboximetilcelulose (cmc), pectina, Poliisobutileno (Pib)
e fibras de algodão, pré corte inicial de 15mm, com recorte
75x65mm, comprimento 30cm aberta e 25cm fechada.
Coletor de Urina e Secreção confeccionado em material
resistente em pvc transparente, sistema fechado, graduado,

R$ 1.148,25

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
R$ 24,95

R$ 7.485,00

R$ 34,63

R$ 649,22

R$ 31,05

R$ 93.150,00
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câmara de pasteur, controle de fluxo de drenagem, válvula
anti-refluxo, coldre laterial, filtro ar hidrofobo e bacteriológico.
com alça, capacidade 2000 ml, provido de tubo em pvc
cristal, com clamp, uso descartável.
Coletor de Urina e Secreção confeccionado em material
resistente em pvc transparente, tipo “garrafa” sistema aberto,
Unidade
R$ 8,40
graduado, com alça, capacidade 2000 ml, provido de tubo
em pvc cristal, com clamp, uso descartável.
Coletor de Urina Infantil 100ml descartável Feminino, estéril,
confeccionado em plástico atóxico, transparente, retangular
com orifício central oval no terço superior circundado por
massa adesiva hipoalergênica com a face adesiva
protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à
umidade e que não deixe resíduos após remoção. O coletor
deve ter capacidade para 100 ml, apresentar graduação
gravada a cada 10 ml, livre de furos e com as bordas
seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamentos
Unidade
R$ 0,77
ou desprendimentos. Embalagem individual íntegra, com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica unidade asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação, prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser
de 12 meses a partir da data de entrega.
Coletor de Urina Infantil 100ml descartável Masculino, estéril,
confeccionado em plástico atóxico, transparente, retangular
com orifício central oval no terço superior circundado por
massa adesiva hipoalergênica com a face adesiva
protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à
umidade e que não deixe resíduos após remoção. O coletor
deve ter capacidade para 100 ml, apresentar graduação
gravada a cada 10 ml, livre de furos e com as bordas
seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamentos
Unidade
R$ 0,77
ou desprendimentos. Embalagem individual íntegra, com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica unidade asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação, prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser
de 12 meses a partir da data de entrega.
Dispositivo
masculino
para
incontinência
urinaria;
confeccionado em silicone macio, transparente; com ponta
funilada adequado p/ conexão ao tubo de extensão do
Unidade coletor; possuir reservatório de forma que evite dobras e
R$ 23,60
torções (bulbo); composto de 01 peca; autoadesivo; com
bainha plástica de aplicação; pequeno (25 mm), com 100%
silicone;
Dispositivo
masculino
para
incontinência
urinaria;
confeccionado em silicone macio, transparente; com ponta
funilada adequado p/ conexão ao tubo de extensão do
Unidade coletor; possuir reservatório de forma que evite dobras e
R$ 23,60
torções (bulbo); composto de 01 peca; autoadesivo; com
bainha plástica de aplicação; médio (29 mm), com 100%
silicone
Dispositivo
masculino
para
incontinência
urinaria;
confeccionado em silicone macio, transparente; com ponta
funilada adequado p/ conexão ao tubo de extensão do
Unidade coletor; possuir reservatório de forma que evite dobras e
R$ 23,60
torções (bulbo); composto de 01 peca; autoadesivo; com
bainha plástica de aplicação; grande (36 mm), com 100%
silicone

R$ 9.449,94

R$ 57,75

R$ 57,75

R$ 26.550,00

R$ 17.700,00

R$ 8.850,00
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Dispositivo
masculino
para
incontinência
urinaria;
confeccionado em silicone macio, transparente; com ponta
funilada adequado p/ conexão ao tubo de extensão do
Unidade coletor; possuir reservatório de forma que evite dobras e
R$ 23,68
torções (bulbo); composto de 01 peca; autoadesivo; com
bainha plástica de aplicação; extra grande (41 mm), com
100% silicone

R$ 208.340,29

VALOR TOTAL DO LOTE 19

LOTE 20
ITEM

QUANT.

UNID.

1

1.350.000

Envelope

2

135.000

Envelope

3

5.625

Unidade

DESCRIÇÃO
Compressa de Gaze Hidrofila; Em algodao puro e branco;
sem falhas ou fiapos soltos,13 Fios por cm², sem filamento
radiopaco; dobras uniformes e perfeitas, variando de 05
dobras e 08 camadas, resistente a manupulação conforme
EN 1664-2:2000; medindo 7,5 x 7,5 Cm; com formato
quadrado; esteril; Apresentação em pacotes com 10
unidades. Embalado material que promova barreira
microbiana e abertura asseptica.
identificação e
procedência, tipo de esterilização, lote, data de fabricação
e validade, registro no Ministério da Saúde. esterilizada
conforme NBR13841. O produto devera ser entregue com
laudo analitico de acordo com a legislacao vigente;
Compressa de Gaze Hidrofila; Em fibras naturais e artificiais
de 70% viscose e 30% poliéster, branco; sem falhas ou fiapos
soltos, sem filamento radiopaco; dobras uniformes e
perfeitas,03 dobras e 04 camadas, quimicamente pura e
com alto poder de absorção; medindo 7,5 x 7,5 cm
(fechada); com formato quadrado; esteril; Apresentação em
pacotes com 10 unidades. Embalado material que promova
barreira microbiana e abertura asseptica. identificação e
procedência, tipo de esterilização, lote, data de fabricação
e validade, registro no Ministério da Saúde. esterilizada
conforme NBR13841. O produto devera ser entregue com
laudo analitico de acordo com a legislacao vigente;
Compressa campo operatório 100% algodão em 2 camadas
fixadas entre si por costura, medindo 33 x 33cm, com alça de
segurança com fio radiopaco, estéril, alta resistência a
umidade, hipoalergênico, baixa biocarga, alta capacidade
de absorção, resistênte à tração, sem desprendimento de
fiapos e sem presença de agentes químicos. Embalado em
pacote com 5 unidades em material que promova barreira
microbiana e abertura asseptica.
identificação e
procedência, tipo de esterilização, lote, data de fabricação
e validade, registro no Ministério da Saúde. esterilizada
conforme NBR13841. O produto devera ser entregue com
laudo analitico de acordo com a legislacao vigente;

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 0,78

R$
1.053.000,00

R$ 0,86

R$ 115.830,00

R$ 8,90

R$ 50.062,50

R$1.218.892,50

VALOR TOTAL DO LOTE 20

LOTE 21
ITEM

QUANT.

UNID.

1

225

Conjunto

2

113

Conjunto

DESCRIÇÃO
Conjunto para nebulização contínua adulto, composto por
adaptador venturi, adaptador para rede de oxigênio com
anel venturi, pino de punção, para sistema fechado,
mangueira de drenagem de condensação, circuito de
nebulização e máscara facial adulto, sem aquecimento.
Embalado em material que garanta a integridade do
produto. O produto deverá atender a legislação vigente
Conjunto para nebulização contínua infantil, composto por
adaptador venturi, adaptador para rede de oxigênio com

R$ 44.390,63

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 201,42

R$ 45.319,50

R$ 201,42

R$ 22.659,75
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anel venturi, pino de punção, para sistema fechado,
mangueira de drenagem de condensação, circuito de
nebulização e máscara facial infantil, sem aquecimento.
Embalado em material que garanta a integridade do
produto. O produto deverá atender a legislação vigente
Conjunto para nebulização adulto para oxigênio,
confeccionado em PVC atóxico, composto de máscara
anatômica com superfícies lisas, cabeçote rosqueável com
micronebulizador e encaixe perfeito ao copo de
medicamento feito em PVC atóxico. Extensão flexível para
conexão à rede. As conexões entre as peças e com a rede
devem ser universais e eficientes. O conjunto deve ser
Conjunto
R$ 23,20
resistente aos métodos usuais de desinfecção. Embalagem
individual conforme a praxe do fabricante e trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de
entrega.
Conjunto para nebulização infantil para oxigênio,
confeccionado em PVC atóxico, composto de máscara
anatômica com superfícies lisas, cabeçote rosqueável com
micronebulizador e encaixe perfeito ao copo de
medicamento feito em PVC atóxico. Extensão flexível para
conexão à rede. As conexões entre as peças e com a rede
devem ser universais e eficientes. O conjunto deve ser
Conjunto
R$ 13,62
resistente aos métodos usuais de desinfecção. Embalagem
individual conforme a praxe do fabricante e trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de
entrega.
Frasco p/equipamento medico, para uso em conjunto com
adaptador de venturi, contendo agua esteril, em plastico
Conjunto transparente, tamanho para 440 ml, apresenta entrada para
R$ 35,68
pino do adaptador e mangueira de drenagem, compativel
com sistema fechado, descartavel.
VALOR TOTAL DO LOTE 21

LOTE 22
ITEM

QUANT.

UNID.

1

375

Unidade

2

750

Unidade

DESCRIÇÃO
Copo plástico estéril, descartável, para coleta e transporte
de material biológico com capacidade entre 80 e 120 ml,
com tampa rosqueada que impeça vazamento e escala de
10 em 10 ml gravada. Embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote,
método, prazo de validade e número de registro no Ministério
da Saúde. O prazo de validade para utilização deve ser
superior a 12 meses, a partir do recebimento na unidade.Coletor universal estéril.
Copo plástico não estéril, descartável, para coleta e
transporte de material biológico com capacidade entre 80 e
120 ml, com tampa rosqueada que impeça vazamento e
escala de 10 em 10 ml gravada. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote,
método, prazo de validade e número de registro no Ministério

R$ 71.352,30

R$ 32.678,40

R$ 53.520,00

R$ 225.529,95

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 1,01

R$ 378,75

R$ 0,91

R$ 679,05
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da Saúde. O prazo de validade para utilização deve ser
superior a 12 meses, a partir do recebimento na unidade.Coletor universal .
Frasco p/ nutrição 300 ml, não estéril. Embalagem com
Frasco
R$ 1,01
dados de identificação e registro no Ministério da Saúde.

R$ 76.507,80

VALOR TOTAL DO LOTE 22

LOTE 23
ITEM

QUANT.

UNID.

1

168.750

Unid.

2

75.000

Unid.

3

22.500

Unid.

4

37.500

Unid.

DESCRIÇÃO
Dispositivo intravenoso Escalpe 21G cateter para infusão
venosa com agulha agucada de bisel curto tri facetado com
asas de plástico leve que se dobrem facilmente providas de
dispositivo de segurança dispositivo de segurança conforme
NR32, tubo viniculo leve, flexível, transparente, atóxico e
apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para
conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo,
embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com
50 á 100 unidades
Dispositivo intravenoso Escalpe 23G cateter para infusão
venosa com agulha agucada de bisel curto tri facetado com
asas de plástico leve que se dobrem facilmente providas de
dispositivo de segurança conforme NR32, tubo viniculo leve,
flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector
rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipos ou
qualquer outro dispositivo, embalagem individual em papel
grau cirúrgico. Caixa com 50 à 100 unidades
Dispositivo
intravenoso
Escalpe
19G
cateter
para
infusão/coleta de sangue a vácuo com agulha agucada de
bisel curto tri facetado com asas de plástico leve que se
dobrem facilmente providas de dispositivo de segurança
conforme NR32, tubo viniculo leve, flexível, transparente,
atóxico e apirogênico com conector rígido, provido de
adaptador para coleta na mesma embalagem garantindo a
esterilidade do sistema, embalagem individual em papel
grau cirúrgico. Caixa com 50 à 100 unidades
Dispositivo intravenoso Escalpe 25G cateter para infusão
venosa com agulha agucada de bisel curto tri facetado com
asas de plástico leve que se dobrem facilmente providas de
dispositivo de segurança dispositivo de segurança conforme
NR32, tubo viniculo leve, flexível, transparente, atóxico e
apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para
conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo,
embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com
50 à 100 unidades

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 1,51

R$ 255.150,00

R$ 1,52

R$ 113.700,00

R$ 1,51

R$ 33.930,00

R$ 1,51

R$ 56.700,00

R$ 459.480,00

VALOR TOTAL DO LOTE 23

LOTE 24
ITEM

QUANT.

UNID.

1

56

Unidade

DESCRIÇÃO
Dreno de Torax descartável + Kit Coletor para Drenagem
Torax nº 24 descartável, estéril, composto por frasco de
plástico, graduado de 100 em 100 ml, até 1000 ml, com
dreno nº 24, com dois tipos de graduação, uma de volume
total do frasco, inclusive o selo d'água e outra para conferir
somente
o
volume
drenado.
Extensor
constituído
aproximadamente 135 cm em PVC, com flexibilidade
adequada à função e que não permita acotovelamento,
encaixe com frasco tipo rosca de pressão que evite
vazamentos e tração do extensor, conexão ao extensor
universal que possibilite uso em qualquer medida de dreno.
Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de

R$ 75.450,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 47,40

R$ 2.666,25
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esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm
(mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e
permita
abertura
asséptica,
contendo
dados
de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem.
Dreno de Torax descartável + Kit Coletor para Drenagem
Torax nº 28 descartável, estéril, composto por frasco de
plástico, graduado de 100 em 100 ml, até 1000 ml, com
dreno nº 28, com dois tipos de graduação, uma de volume
total do frasco, inclusive o selo d'água e outra para conferir
somente
o
volume
drenado.
Extensor
constituído
aproximadamente 135 cm em PVC, com flexibilidade
adequada à função e que não permita acotovelamento,
encaixe com frasco tipo rosca de pressão que evite
Unidade vazamentos e tração do extensor, conexão ao extensor
R$ 47,40
universal que possibilite uso em qualquer medida de dreno.
Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de
esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm
(mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e
permita
abertura
asséptica,
contendo
dados
de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem.
Dreno de Torax descartável + Kit Coletor para Drenagem
Torax nº 30 descartável, estéril, composto por frasco de
plástico, graduado de 100 em 100 ml, até 1000 ml, com
dreno nº 30, com dois tipos de graduação, uma de volume
total do frasco, inclusive o selo d'água e outra para conferir
somente
o
volume
drenado.
Extensor
constituído
aproximadamente 135 cm em PVC, com flexibilidade
adequada à função e que não permita acotovelamento,
encaixe com frasco tipo rosca de pressão que evite
Unidade vazamentos e tração do extensor, conexão ao extensor
R$ 47,40
universal que possibilite uso em qualquer medida de dreno.
Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de
esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm
(mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e
permita
abertura
asséptica,
contendo
dados
de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem.
Dreno de Torax descartável nº 24. Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
Unidade asséptica, contendo dados de identificação do material,
R$ 16,20
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Dreno de Torax descartável nº 26. Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
Unidade asséptica, contendo dados de identificação do material,
R$ 16,20
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Dreno de Torax descartável nº 28. Embalagem individual
Unidade íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
R$ 16,20
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que

R$ 2.666,25

R$ 2.666,25

R$ 607,65

R$ 607,65

R$ 607,65
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garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Dreno de Torax descartável nº 30. Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
Unidade asséptica, contendo dados de identificação do material,
R$ 16,20
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Dreno de Torax descartável nº 34. Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
Unidade asséptica, contendo dados de identificação do material,
R$ 16,20
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Dreno de Torax descartável nº 36. Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
Unidade asséptica, contendo dados de identificação do material,
R$ 16,20
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Dreno de Torax descartável nº 38. Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
Unidade asséptica, contendo dados de identificação do material,
R$ 16,20
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.

R$ 303,83

R$ 145,84

R$ 145,84

R$ 145,84

VALOR TOTAL DO LOTE 24

LOTE 25
ITEM

1

2

QUANT.

37.500

75

UNID.

Unidade

Unidade

DESCRIÇÃO
Dispositivo Infusor 2 vias com Clamp descartável, conectores
descartável macho e fêmea luer-lock, estéril com protetor de
reserva, tubo de PVC cristal, atóxico, com corta-fluxo
embalagem de fácil abertura com técnica asséptica,
embalagem
contendo
dados
de identificação e
procedência, tipo de esterilização, data de validade,
número do lote e registro no Ministério da Saúde.
Equipo Macro Gotas Fotossensível descartável - Equipo
macrogotas para solução venosa de infusão por gravidade,
estéril apirogênico com tampa protetora na entrada e saída,
ponta perfurante , trifacetada, adaptável a qualquer tipo de
frasco de solução parenteral, entrada de ar com membrana
hidrófoba e bactericida, câmara gotejadora transparente,
flexível, tubo extensor em PVC com 140m de comp. pinça
rolete com bom deslize que permita controle preciso do fluxo
de infusão, injetor lateral auto-cicatrizante mesmo após ser
perfurado diversas vezes c/ agulha 40 x 12- livre de látex e

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 1,64

R$ 61.350,00

R$ 31,27

R$ 2.345,40
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adaptável a qualquer tipo de cateter .Embalagem
individual,
em
papel
grau
cirúrgico
e
filme
termoplástico,contendo
dados
de
identificação
e
procedência ,numero de lote ,validade,fabricação Registro
no Ministério da Saúde.
Equipo macro gotas para solução venosa de infusão por
gravidade, estéril apirogênico com tampa protetora na
entrada e saída, ponta perfurante , trifacetada, adaptável a
qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar
com membrana hidrófoba e bactericida, câmara
gotejadora transparente com filtro 15micras, flexível, tubo
Unidade extensor em PVC com aproximadamente 1,40m de comp.
R$ 1,91
pinça rolete com bom deslize que permita controle preciso
do fluxo de infusão, injetor lateral valvulado. Clamp corta
fluxo acima do injetor. Embalagem individual, em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico,contendo dados de
identificação
e
procedência
,numero
de
lote
,validade,fabricação Registro no Ministério da Saúde.
Equipo Micro Gotas para solução venosa de infusão por
gravidade, estéril apirogênico com tampa protetora na
entrada e saída, ponta perfurante , trifacetada, adaptável a
qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar
com membrana hidrófoba e bactericida, câmara
gotejadora transparente com filtro 15micras, flexível, tubo
extensor em PVC com 140m de comp. pinça rolete com bom
Unidade
R$ 4,39
deslize que permita controle preciso do fluxo de infusão,
injetor lateral auto-cicatrizante mesmo após ser perfurado
diversas vezes c/ agulha 40 x 12- livre de látex e adaptável a
qualquer tipo de cateter .Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico,contendo dados de
identificação
e
procedência
,numero
de
lote
,validade,fabricação Registro no Ministério da Saúde.
Equipo micro gotas com bureta com no 150 ml de
capacidade graduada, com injetor lateral autovedante e
entrada de ar através fio hidrofobo bacteriológico (aprox
0,22 micra) em sua parte superior e alça para pendural em
um suporte, descartável, estéril,, atóxico, apirogênico, com
câmara de controle de gotejamento especifico, tubo em
pvc com comprimento de 1,20m, com clamp de
fechamento na extensão entre o recipiente de solução e a
Unidade bureta, com a pinça rolete para controle de gotejamento de
R$ 9,04
soluções, ponta perfurante para conexão em soluções em
uma das extremidades, adaptador com bico luer-look
rotativo reversível em outra,embalado individualmente em
velcro integro que permita sua abertura de forma asséptica,
de acordo com a RDC185 da ANVISA trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação.
Equipo para Dieta Enteral com conexão Escalonada, de uso
único
(descartável),
estéril,
atóxico,
apirogênico,
comprimento de aprox. 2,00m, constituído por ponta
perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora
flexível e tubo em PVC azul, intermediado por segmento de
unidade
R$ 2,10
silicone grau médico, pinça corta fluxo (tipo rolete) e
conector terminal graduado, com capas protetoras nas
extremidades, . Embalados individualmente em envelopes
dupla face de papel grau cirúrgico. Apresentação:Caixa
com 100 unidades.
Torneira 3 vias plástica estéril descartável, constituída por
polietileno, alta densidade, volante giratório com setas
indicativas, dois conectores luer fêmea e luer macho, com
Unidade tampa protetora removível nas 3 vias, resistente a lipídeos e a
R$ 2,98
pressão de até 5,5 BAR,ajuste perfeito, encaixe hermético a
evitar desconexão ou vazamento, com chave de fácil
manuseio que permita rápida interrupção ou administração

R$ 787.050,00

R$ 9.886,50

R$ 3.388,50

R$ 86.625,00

R$ 22.350,00
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de substância, atóxico, estéril, descartável, embalada
individualmente, com abertura asséptica, contendo dados
de identificação e procedência, tipo de esterilização, data
de validade, número do lote e registro no Ministério da
Saúde.
VALOR TOTAL DO LOTE 25

LOTE 26
ITEM

QUANT.

UNID.

1

7.500

Unidade

2

900

Unidade

DESCRIÇÃO
Equipo Simples para Bomba de Infusão Descartável, de uso
único
(descartável),
estéril,
atóxico,
apirogênico,
comprimento de aprox. 2,00m, constituído por ponta
perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora
flexível e tubo em PVC transparente, intermediado por
segmento de silicone grau médico, pinça corta fluxo (tipo
rolete) e conector terminal graduado, com capas protetoras
nas extremidades, utilizado para infusão de líquidos injetáveis
em via enteral, específico para bombas de infusão. aprox.
14mL. Embalados individualmente em envelopes dupla face
de papel grau cirúrgico. Apresentação:Caixa com 100
unidades. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM
REGIME DE CONCESSÃO GRATUITA AS BOMBAS DE INFUSÃO
NA QUANTIDADE SOLICITADA PELA ADMINISTRAÇÃO.
Equipo Fotossenssivel para Bomba de Infusão, de uso único
(descartável), estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de
aprox. 2,30m, constituído por ponta perfurante tipo universal
com filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo em PVC
fotossenssivel, intermediado por segmento de silicone grau
médico, contendo ainda pinça corta fluxo (tipo rolete),
injetor lateral (tipo "Y") com membrana auto-cicatrizante
seguido por filtro de solução (15µm) e conector terminal, com
capas protetoras nas extremidades, utilizado para infusão de
líquidos injetáveis em vias parenterais, específico para
bombas de infusão. Embalados individualmente em
envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de
polietileno com poliéster. Apresentação:caixa com 100
unidades. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM
REGIME DE CONCESSÃO GRATUITA AS BOMBAS DE INFUSÃO
NA QUANTIDADE SOLICITADA PELA ADMINISTRAÇÃO.

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 31,74

R$ 238.050,00

R$ 32,34

R$ 29.106,00

R$ 267.156,00

VALOR TOTAL DO LOTE 26

LOTE 27
ITEM

QUANT.

UNID.

1

15.000

Unidade

2

1.875

Unidade

DESCRIÇÃO
EscovaCervical Ginecológica descartável esterilizada para
coleta de materiais para exame de papanicolau, com haste
plástica flexível octavada de 16 cm. E cerdas macias, de
nylon de formato levemente cônico de 2 cm., com ponta
protegida. Comprimento total 18 cm. Uso único, estéril,
embalada individualmente, papel grau cirúrgico e filme de
poletileno/ polipropileno, que garanta a integridade do
produto e abertura asséptica.
Especulo vaginal descartavel grande, transparente, com
fibra optica para uso com fonte de luz não estéril, 2 valvulas
articuladas com 116 mm de extensão e 43 mm. de maior
largura distal, que se abrem pela ação parafuso já acoplado
ao orificio de entrada, exibe em sua extremidade proximal
formção cilindríca de fibra optica, com aproximadamente 36
mm de extensão e 5 mm. que apresenta alerta projetando-se
na posição de 12 horas de um relógio. Uso único. Esteril.
Embalado em papel grau cirúrgico e filme de

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 0,53

R$ 8.004,60

R$ 4,06

R$ 7.617,00
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polietileno/polipropileno e abertura asseptica, com numero
de lote na embalagem, fabricação e validade tamanho P. A
empresa vencedora deverá fornecer fonte de iluminação
em quantidade suficiente em regime de comodato.
Especulo vaginal descartavel médio, transparente, com fibra
optica para uso com fonte de luz não estéril, 2 valvulas
articuladas com 116 mm de extensão e 33 mm. de maior
largura distal, que se abrem pela ação parafuso já acoplado
ao orificio de entrada, exibe em sua extremidade proximal
formção cilindríca de fibra optica, com aproximadamente 30
Unidade mm de extensão e 5 mm. que apresenta alerta projetando-se
R$ 3,77
na posição de 12 horas de um relógio. Uso único. Esteril.
Embalado em papel grau cirúrgico e filme de
polietileno/polipropileno e abertura asseptica, com numero
de lote na embalagem, fabricação e validade tamanho M.
A empresa vencedora deverá fornecer fonte de iluminação
em quantidade suficiente em regime de comodato.
Especulo vaginal descartavel pequeno, transparente, com
fibra optica para uso com fonte de luz não estéril, 2 valvulas
articuladas com 110 mm de extensão e 30 mm. de maior
largura distal, que se abrem pela ação parafuso já acoplado
ao orificio de entrada, exibe em sua extremidade proximal
formção cilindríca de fibra optica, com aproximadamente 33
Unidade mm de extensão e 5 mm. que apresenta alerta projetando-se
R$ 3,62
na posição de 12 horas de um relógio. Uso único. Esteril.
Embalado em papel grau cirúrgico e filme de
polietileno/polipropileno e abertura asseptica, com numero
de lote na embalagem, fabricação e validade tamanho P. A
empresa vencedora deverá fornecer fonte de iluminação
em quantidade suficiente em regime de comodato.
Fixador de Lâmina para exame Citopatológico para
Citologia Oncótica - Spray. Homogêneo, secagem rápida,
Frasco
em frascos com 100 ml. Embalagem contendo dados de
R$ 16,03
Aerosol
identificação, data de fabricação, lote e prazo de validade.
Isento RMS.
Fixador para cânula de traqueostomia composto por duas
bandas, uma medindo 37 cm e a outra com 10 cm de
comprimento, ambas com largura de 1,8cm; sem costuras,
confeccionado em espuma de poliéster envolvida em tecido
Unidade
R$ 10,10
de algodão, poliéster e TNT; atóxico, hipoalérgico e antiescaras; com velcro regulável nas extremidades para fixação
da cânula de traqueostomia medindo 4,5 cm de
comprimento.
Lâmina Microscopia fosca lapidada 26 mm x 76 mm.
Embalagem
contendo
dados
de
identificação
e
Caixa
procedência, data e tipo de esterelização, validade,
R$ 7,09
número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com
50 unidades.

ITEM

QUANT.

UNID.

1

9.000

Rolo

2

18.750

Rolo

DESCRIÇÃO
Esparadrapo 10 cm x 4,5 m, branco, em tecido de fios de
algodão, com boa aderência, que não solte fiapos e não
enrugue, acondicionado em carretel de plástico rígido. Rolo
uniforme, com tampa identificada, prazo de validade e
numero de lote na embalagem.
Fita Adesiva Crepe Hospitalar 19 mm x 50 m, confeccionado
em dorso de papel crepado recebendo em uma de suas
faces massa adesiva à base de borracha natural e resina e
na outra face uma fina camada impermeabilizante de
resinas acrílicas medindo 19mmx50m, uniformemente
enrolada em dorso de papelão, de fácil remoção embalada

R$ 27.165,00

R$ 3.606,30

R$ 13.640,40

R$ 266,01

R$ 88.604,31

VALOR TOTAL DO LOTE 27

LOTE 28

R$ 28.305,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 9,34

R$ 84.060,00

R$ 4,06

R$ 76.162,50
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individualmente
com
dados
de
identificação
e
procedência, tipo de esterilização, validade, nº. do lote e
regist. no Ministério da Saúde.
Fita Adesiva para Esterilização em Autoclave 19 mm x 30 m,
fita termossensível para uso em autoclave - Para controle de
temperatura em autoclave, com boa aderência, fácil
remoção, com listras que indiquem exposição a
Rolo
R$ 4,11
temperaturas elevadas, com medidas aproximadas de 19
mm X 30 m. Embalagem com dados de identificação,
procedência, lote, data de fabricação e validade. Isento
RMS.
Fita Microporosa 10 cm X 4,5 m constituída de rayon viscoso e
não tecido microporoso, com adesivo sintético a base de
polímero hipoalergênico bem distribuído e com boa
Rolo
R$ 14,28
aderência. com medidas aproximadas de 10cm x 4,5m.
embalagem :carretel plástico com abas e capa de
proteção.
Fita Microporosa 2,5cm X 10m constituída de rayon viscoso e
não tecido microporoso, com adesivo sintético a base de
polímero hipoalergênico bem distribuído e com boa
Rolo
R$ 2,51
aderência. com medidas aproximadas de 25mm x 10m.
embalagem :carretel plástico com abas e capa de
proteção.

ITEM

QUANT.

UNID.

1

338

unidade

2

90

unidade

3

11

Unidade

4

488

Unidade

5

113

Unidade

DESCRIÇÃO
Esfigmomanômentro adulto aparelho de esfignomanômetro
completo, composto de: manômetro mecânico tipo relógio
com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho
de metal confeccionada em lona de algodão resistente,
flexível; manguito e pêra sem emendas com borracha
especial com tratamento térmico, perfeita vedação e
resistência. Acondicionada em bolsa apropriada.
Esfigmomanômentro
adulto
obeso
aparelho
de
esfignomanômetro completo, composto de: manômetro
mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg,
braçadeira com fecho de metal confeccionada em lona de
algodão resistente, flexível; manguito e pêra sem emendas
com borracha especial com tratamento térmico, perfeita
vedação e resistência. Acondicionada em bolsa apropriada.
Esfigmomanômentro infantil aparelho de esfignomanômetro
completo, composto de: manômetro mecânico tipo relógio
com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho
de metal confeccionada em lona de algodão resistente,
flexível; manguito e pêra sem emendas com borracha
especial com tratamento térmico, perfeita vedação e
resistência. Acondicionada em bolsa apropriada.
Estetoscopio Adulto duplo cromado, corpo auscultador com
base em alumínio, mangueira em Tygon de alta
durabilidade, haste em latão cromado em mola em U
termoplástica, olivas anatômicas, cor preta.
Estetoscopio Infantil duplo cromado, corpo auscultador com
base em alumínio, mangueira em Tygon de alta
durabilidade, haste em latão cromado em mola em U
termoplástica, olivas anatômicas, cor preta.
VALOR TOTAL DO LOTE 29

LOTE 30
ITEM

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO

R$ 107.100,00

R$ 18.795,00

R$ 287.659,50

VALOR TOTAL DO LOTE 28

LOTE 29

R$ 1.542,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 266,60

R$ 89.977,50

R$ 301,60

R$ 27.144,00

R$ 248,90

R$ 2.800,13

R$ 46,98

R$ 22.902,75

R$ 46,98

R$ 5.285,25
R$ 148.109,63

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
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Fio de Sutura Agulhado Cat Gut Cromado nº 2-0, 1 agulha
3,0cm 3/8 circulo cilíndrico, 45cm de comprimento,agulha
com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade,
em envelope individual. O produto deverá ser embalado
individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a
combinação deste com filme plástico devidamente termoselado e apropriada ao método de esterilização que permita
abertura e transferência asséptica mantendo a integridade
Caixa
R$ 145,20
do produto e sua esterilização ate o momento do uso.
Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem
externa deverá trazer os dados de identificação, número
cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24
unidades.
Fio de Sutura Agulhado Cat Gut Cromado nº 3-0, 1 agulha
2,5cm 1/2 circulo cilíndrico,75cm de comprimento,agulha
com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade,
em envelope individual. O produto deverá ser embalado
individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a
combinação deste com filme plástico devidamente termo
selado e apropriada ao método de esterilização que permita
abertura e transferência asséptica mantendo a integridade
Caixa
R$ 145,20
do produto e sua esterilização ate o momento do uso.
Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem
externa deverá trazer os dados de identificação, número
cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24
unidades.
Fio de Sutura Agulhado Cat Gut Cromado nº 4-0, 1 agulha
2,5cm 1/2 circulo cilíndrico,75cm de comprimento,agulha
com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade,
em envelope individual. O produto deverá ser embalado
individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a
combinação deste com filme plástico devidamente termo
selado e apropriada ao método de esterilização que permita
abertura e transferência asséptica mantendo a integridade
Caixa
R$ 145,20
do produto e sua esterilização ate o momento do uso.
Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem
externa deverá trazer os dados de identificação, número
cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24
unidades.
Fio de Sutura Agulhado Cat Gut Simples nº 2-0, 1 agulha
2,5cm 1/2 circulo cilíndrico,75cm de comprimento,agulha
com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade,
em envelope individual. O produto deverá ser embalado
individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a
combinação deste com filme plástico devidamente termo
selado e apropriada ao método de esterilização que permita
abertura e transferência asséptica mantendo a integridade
Caixa
R$ 145,20
do produto e sua esterilização ate o momento do uso.
Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem
externa deverá trazer os dados de identificação, número
cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24
unidades.
Fio de Sutura Agulhado Cat Gut Simples nº 3-0, 1 agulha
Caixa
R$ 144,60
2,5cm 1/2 circulo cilíndrico,75cm de comprimento,agulha

R$ 5.445,00

R$ 7.623,00

R$ 2.178,00

R$ 2.613,60

R$ 2.602,80
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com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade,
em envelope individual. O produto deverá ser embalado
individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a
combinação deste com filme plástico devidamente termo
selado e apropriada ao método de esterilização que permita
abertura e transferência asséptica mantendo a integridade
do produto e sua esterilização ate o momento do uso.
Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem
externa deverá trazer os dados de identificação, número
cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24
unidades.
Fio de Sutura Agulhado Nylon nº 2-0 1 agulha 2,5 1/2 circulo
triangular, 45cm de comprimento,agulha com bom corte,
que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope
individual. O produto deverá ser embalado individualmente,
em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com
filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao
método de esterilização que permita abertura e
transferência asséptica mantendo a integridade do produto
Caixa
R$ 57,90
e sua esterilização ate o momento do uso. Embalado
conforme praxe do fabricante. A embalagem externa
deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico,
comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24
unidades.
Fio de Sutura Agulhado Nylon nº 3-0 1 agulha 2,5 1/2 circulo
triangular, 45cm de comprimento,agulha com bom corte,
que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope
individual. O produto deverá ser embalado individualmente,
em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com
filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao
método de esterilização que permita abertura e
transferência asséptica mantendo a integridade do produto
Caixa
R$ 57,90
e sua esterilização ate o momento do uso. Embalado
conforme praxe do fabricante. A embalagem externa
deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico,
comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24
unidades.
Fio de Sutura Agulhado Nylon nº 4-0 1 agulha 2,5 1/2 circulo
triangular, 45cm de comprimento,agulha com bom corte,
que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope
individual. O produto deverá ser embalado individualmente,
em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com
filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao
método de esterilização que permita abertura e
transferência asséptica mantendo a integridade do produto
Caixa
R$ 57,90
e sua esterilização ate o momento do uso. Embalado
conforme praxe do fabricante. A embalagem externa
deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico,
comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24
unidades.
Fio de Sutura Agulhado Nylon nº 5-0 1 agulha 2,5 1/2 circulo
triangular, 45cm de comprimento,agulha com bom corte,
Caixa
R$ 58,10
que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope
individual. O produto deverá ser embalado individualmente,

R$ 13.027,50

R$ 52.110,00

R$ 21.712,50

R$ 6.536,25
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em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com
filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao
método de esterilização que permita abertura e
transferência asséptica mantendo a integridade do produto
e sua esterilização ate o momento do uso. Embalado
conforme praxe do fabricante. A embalagem externa
deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico,
comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24
unidades.
Fio de Sutura Agulhado Nylon nº 6-0 1 agulha 2,5 1/2 circulo
triangular, 45cm de comprimento,agulhacom bom corte,
que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope
individual. O produto deverá ser embalado individualmente,
em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com
filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao
método de esterilização que permita abertura e
transferência asséptica mantendo a integridade do produto
Caixa
R$ 58,10
e sua esterilização ate o momento do uso. Embalado
conforme praxe do fabricante. A embalagem externa
deverá trazer os dados de identificação, número cirúrgico,
comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24
unidades.
Fio de Sutura Sintético e Absorvível (poliglactina) 3-0 agulha
3,0cm 3/8 circulo cilíndrico, 45cm de comprimento,agulha
com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade,
em envelope individual. O produto deverá ser embalado
individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a
combinação deste com filme plástico devidamente termoselado e apropriada ao método de esterilização que permita
Caixa
abertura e transferência asséptica mantendo a integridade R$ 305,80
do produto e sua esterilização ate o momento do uso.
Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem
externa deverá trazer os dados de identificação, número
cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual.
Fio de Sutura Sintético e Absorvível (poliglactina) 4-0 agulha
3,0cm 3/8 circulo cilíndrico, 45cm de comprimento,agulha
com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade,
em envelope individual. O produto deverá ser embalado
individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a
combinação deste com filme plástico devidamente termoselado e apropriada ao método de esterilização que permita
Caixa
abertura e transferência asséptica mantendo a integridade R$ 305,80
do produto e sua esterilização ate o momento do uso.
Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem
externa deverá trazer os dados de identificação, número
cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual.

R$ 4.357,50

R$ 27.522,00

R$ 27.522,00

173.250,15

LOTE 31
ITEM

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

50
Pregão n° 52/19– Processo n°. 037/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

1

225.000

2

337.500

3

157.500

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600| licitacoes@itapevi.sp.gov.br
Fralda descartavel adulto - tamanho extra grande - peso
acima de 90kg - com cintura de 120 a 165 cm, com camada
externa extra de absorção; cobertura de toque suave com
aloe vera; indicador de umidade central para avisar a hora
da troca; canais de distribuição de umidade para rápida
absorção, menor contato com a pele e proteção extra;
controlador de odor com extrato natural; produto
hipoalergênico; fita trilaminada reposicionável; produto de
fácil colocação (deitado e de pé); barreiras mais altas para
maior segurança contra vazamentos; núcleo com formato
unidade(fr anatômico proporcionando maior conforto; 3 faixas de
R$ 2,04
alda)
elástico para melhor proteção e ajuste. composição:
polipropileno, polietileno, fibras de celulose, polímeros
superabsorventes, fios de elastano, adesivos termoplásticos e
fitas adesivas. na embalagem deverá constar :lacre de
segurança, data de fabricação, numero do lote e prazo de
validade de 36 meses; orientação sobre colocação do
produto; dados do fabricante; dados do técnico responsável
com o numero do crq; número do sac para reclamações.
Embalada em pacote com aproximadamente08 unidades
(fraldas) contendo dados de identificação e procedência,
data de validade, número do lote e Registro no MS.
Fralda descartavel adulto - tamanho grande - peso acima de
90kg - com cintura de 70 a 90 cm, com camada externa
extra de absorção; cobertura de toque suave com aloe
vera; indicador de umidade central para avisar a hora da
troca; canais de distribuição de umidade para rápida
absorção, menor contato com a pele e proteção extra;
controlador de odor com extrato natural; produto
hipoalergênico; fita trilaminada reposicionável; produto de
fácil colocação (deitado e de pé); barreiras mais altas para
maior segurança contra vazamentos; núcleo com formato
unidade anatômico proporcionando maior conforto; 3 faixas de
R$ 1,97
(fralda)
elástico para melhor proteção e ajuste. composição:
polipropileno, polietileno, fibras de celulose, polímeros
superabsorventes, fios de elastano, adesivos termoplásticos e
fitas adesivas. na embalagem deverá constar :lacre de
segurança, data de fabricação, numero do lote e prazo de
validade de 36 meses; orientação sobre colocação do
produto; dados do fabricante; dados do técnico responsável
com o numero do crq; número do sac para reclamações.
Embalada em pacote com aproximadamente08 unidades
(fraldas) contendo dados de identificação e procedência,
data de validade, número do lote e Registro no MS.
Fralda descartavel adulto - tamanho médio - peso 40kg a
70kg - com cintura de 80 a 115 cm, com camada externa
extra de absorção; cobertura de toque suave com aloe
vera; indicador de umidade central para avisar a hora da
troca; canais de distribuição de umidade para rápida
absorção, menor contato com a pele e proteção extra;
controlador de odor com extrato natural; produto
hipoalergênico; fita trilaminada reposicionável; produto de
fácil colocação (deitado e de pé); barreiras mais altas para
maior segurança contra vazamentos; núcleo com formato
unidade anatômico proporcionando maior conforto; 3 faixas de
R$ 1,88
(fralda)
elástico para melhor proteção e ajuste. composição:
polipropileno, polietileno, fibras de celulose, polímeros
superabsorventes, fios de elastano, adesivos termoplásticos e
fitas adesivas. na embalagem deverá constar :lacre de
segurança, data de fabricação, numero do lote e prazo de
validade de 36 meses; orientação sobre colocação do
produto; dados do fabricante; dados do técnico responsável
com o numero do crq; número do sac para reclamações.
Embalada em pacote com aproximadamente08 unidades
(fraldas) contendo dados de identificação e procedência,
data de validade, número do lote e Registro no MS.

R$ 458.550,00

R$ 666.225,00

R$ 295.470,00
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Fralda descartavel adulto - tamanho pequeno - peso de 30 a
40kg - com cintura de 50 a 80 cm, com camada externa
extra de absorção; cobertura de toque suave com aloe
vera; indicador de umidade central para avisar a hora da
troca; canais de distribuição de umidade para rápida
absorção, menor contato com a pele e proteção extra;
controlador de odor com extrato natural; produto
hipoalergênico; fita trilaminada reposicionável; produto de
fácil colocação (deitado e de pé); barreiras mais altas para
maior segurança contra vazamentos; núcleo com formato
unidade anatômico proporcionando maior conforto; 3 faixas de
R$ 1,76
(fralda)
elástico para melhor proteção e ajuste. composição:
polipropileno, polietileno, fibras de celulose, polímeros
superabsorventes, fios de elastano, adesivos termoplásticos e
fitas adesivas. na embalagem deverá constar :lacre de
segurança, data de fabricação, numero do lote e prazo de
validade de 36 meses; orientação sobre colocação do
produto; dados do fabricante; dados do técnico responsável
com o numero do crq; número do sac para reclamações.
Embalada em pacote com aproximadamente08 unidades
(fraldas) contendo dados de identificação e procedência,
data de validade, número do lote e Registro no MS.
Fralda descartável infantil tamanho extra grande. Peso –
acima de 12kg. 100% atóxica com elástico nas pernas,Fralda
descartável, com camada externa impermeável, com
indicador de umidade e barreira lateral anti- vazamento,
camada interna em material de alta absorção, elástico para
unidade
ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação,
R$ 0,85
(fralda)
multiajustável que permite abrir e fechar varias vezes, tóxico,
hipoalérgico. Embalada em pacote com aproximadamente
10 fraldas contendo dados de identificação e procedência,
data devalidade, número do lote. Absorção Mínima de
285ml e massa por unidade de no mínimo 30g.
Fralda descartável infantil tamanho grande. – peso de 09 a
13Kg 100% atóxica com elástico nas pernas,
Fralda
descartável, com camada, com indicador de umidade e
barreira
lateral anti- vazamento, camada interna em
material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas,
unidade
fita adesiva lateral de fixação, multiajustável que permite
R$ 0,86
(fralda)
abrir e fechar varias vezes, tóxico, hipoalérgico. Embalada
em pacote entre 8 e 14 unidades (fraldas) contendo dados
de identificação e procedência, data de validade, número
do lote. Absorção Mínima de 240ml e massa por unidade de
no mínimo 26g.
Fralda descartável infantil tamanho médio – Peso: de 05 a
10kg. 100% atóxica com elástico nas pernas, Fralda
descartável com camada externa impermeável, com
indicadorde umidade e barreira lateral anti- vazamento,
camada interna em material de alta absorção, elástico para
unidade
ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação,
R$ 0,75
(fralda)
multiajustável que permite abrir e fechar varias vezes, tóxico,
hipoalérgico. Embalada em pacote entre 8 e 14 unidades
(fraldas) contendo dados de identificação e procedência,
data de validade, número do lote. Absorção Mínima de
212ml e massa por unidade de no mínimo 22g.
Fralda descartável infantil tamanho xx grande – Peso – de 16
a 20Kg. 100% atóxica com elástico nas pernas,Fralda
descartável, com camada externa impermeável, com
indicador de umidade e barreira lateral anti- vazamento,
camada interna em material de alta absorção, elástico para
unidade
ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação,
R$ 1,07
(fralda)
multiajustável que permite abrir e fechar varias vezes, tóxico,
hipoalérgico. Embalada em pacote entre 8 e 14 unidades
(fraldas) contendo dados de identificação e procedência,
data de validade, número do lote. Absorção Mínima de
326ml e massa por unidade de no mínimo 33g.

R$ 132.000,00

R$ 5.088,00

R$ 9.720,00

R$ 8.392,50

R$ 41.574,00
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Fralda descartávle infantil tamanho pequeno. – Peso: Até
6kg. 100% atóxica com elástico nas pernas, Fralda
descartável com camada externa impermeável, com
indicadorde umidade e barreira lateral anti- vazamento,
camada interna em material de alta absorção, elástico para
unidade
ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação,
R$ 0,70
(fralda)
multiajustável que permite abrir e fechar varias vezes, tóxico,
hipoalérgico. Embalada em pacote entre 8 e 14 unidades
(fraldas) contendo dados de identificação e procedência,
data de validade, número do lote. Absorção Mínima de
175ml e massa por unidade de no mínimo 18g.

R$
1.619.125,50

VALOR TOTAL DO LOTE 31

LOTE 32
ITEM

QUANT.

UNID.

1

375

Caixa

2

7.500

Unidade

3

450

Caixa

DESCRIÇÃO
Fita Integradora Quimico Auto Adesiva - c/200 tiras para
autoclave a vapor constituído de tiras de papel apropriado
impregnado no reativo químico de cor clara, atóxico, sem
presença de chumbo em conformidade com a norma do
ISO 11140-1, após submetido ao processo de esterilidade por
120ºC a 20 minutos ou 134ºC a 7 minutos, muda de cor clara
para escura uniforme possibilitando a leitura dos seguintes
parâmetros: tempo, temperatura e quantidade do vapor,
com guia de parâmetro impresso na própria tira. Esses
integradores são colocados dentro da caixa cirúrgica e após
o processo de esterilização e uso da caixa é fixado o
integrador no prontuário do paciente para que se comprove
o controle dos materiais que foram esterilizados. Embalagem
com aproximadamente 200 tiras contendo dados de
identificação e procedência, data de fabricação e
validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.
Indicador Biológico para Controle de esterilização a vapor –
tempo de resposta 40 minutos, por método de fluorescência,
em conformidade com a ANSI/AAMI/ISO 11140-1,
ANSI/AAMI/ISO 11138 E ANSI AAMI/ISO 11140-1, indicado para
controle de qualidade biológico de ciclos de esterilização à
vapor saturado de 121ºC a 135ºC. Contém um meio de
cultura específico, em sistema de ativação tampa
rosqueável, sem presença de vidro. Caixa com 25 ampolas.
A empresa vencedora deverá fornecer em regime de
conceção gratuita 10 incubadoras com manutenção
inclusa.
Teste Bowie Dick constituído de pacote com 200 folhas de
papel reciclável na medida 12,5 cms x 12.5 cms, contendo
no centro folha impregnada com tinta termo química,
atóxico, livre de metais pesados, em conformidade com a
ISO 11140-1, que após exposição de 3,5 minutos a 134ºC em
autoclave pré-vácuo no ciclo de Bowie Dick, muda
uniformemente de cor clara para a escura possibilitando
diagnóstico de falha por meio de leitura dos seguintes
parâmetros: Remoção de ar, penetração de vapor, ausência
de gases não condensáveis, superaquecimento e de
umidade de vapor. Deve acompanhar guia para leitura de
resultados, Pacote embalado trazendo na sua face externa,
indicador de processo de esterilidade, apresentação: Caixa
com 20 pacotes teste, com dados de identificação,
procedência, validade, número de registro MS, responsável
Técnico e data de fabricação.
VALOR TOTAL DO LOTE 32

LOTE 33

R$ 2.106,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 357,20

R$ 133.950,00

R$ 40,56

R$ 304.200,00

R$ 620,36

R$ 279.162,00

R$ 717.312,00

ESTIMADO
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ITEM

QUANT.

UNID.

1

90

Unidade

2

90

Kit

3

150

unidade

DESCRIÇÃO
Dispositivo Intra-Uterino T de cobre, modelo Tcu 380 A com
dimensões de 36 mm na haste vertical e 32 mm na haste
horizontal (braços). A parte principal de polietileno do T de
cobre deve ser bobinada com aproximadamente 176mg de
fio de cobre e com um anel de cobre em cada braço
transversal. A superfície exposta de cobre deve ser de 380+23mm². A ponta vertical do T deve aumentar para formar um
globo de 3mm de diâmetro, dotado de um fio com um só
filamento de polietileno preso através de globo, formando
dois fios na ponta para facilitar a remoção do dispositivo intra
uterino. A parte principal do T deve conter Sulfato de Bário
para torná-lo radiopaco, o T de cobre deve ser embalado
junto com um tubo introdutor e um êmbolo, numa bolsa de
polietileno tipo papel grau cirurgico. O tubo deve ser
equipado com uma borda móvel para medir a profundidade
do útero. Deve estar contido em invólucro estéril, com folheto
de instrução de uso.
Kit para Inserção de DIU descartável, composto por: 01
Espéculo vaginal modelo collins tamanho pequeno
descartável, 01 Pinça Cherron descartável, 01 Pinça Pozzy
descartável, 01 Histerômetro descartável, 01 Tesoura
descartável, 01 Par de luvas de látex e 10 compressas de
gaze.Estéril. Embalado em papel grau cirúrgico + filme de
polietileno/ polipropileno, que garante a integridade do
produto, promova a barreira microbiana e abertura
asséptica. A apresentação do produto devera obedecer à
legislação atual vigente.
Kit Sutura composto por 2 campos cirúrgicos descartável; 1
pacote de compressas de gaze, 11 fios, nas dimensões 7,5 x
7,5cm dobrada; 1 fio cirúrgico mononylon 5-0, com 45cm de
comprimento, com agulha de 2,0 cm.; 1 pinça dente de rato
metálica de 14cm; 1 tesoura de Íris metálica de 11cm; 1
porta agulha de Mayo Hegar metálico de 14cm. . Estéril.
Embalado em papel grau cirúrgico + filme de polietileno/
polipropileno, que garante a integridade do produto,
promova a barreira microbiana e abertura asséptica. A
apresentação do produto devera obedecer à legislação
atual vigente.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 129,60

R$ 11.664,00

R$ 76,96

R$ 6.926,40

R$ 58,24

R$ 8.736,00

R$ 27.326,40

VALOR TOTAL DO LOTE 33

LOTE 34
ITEM

QUANT.

UNID.

1

262.500

unidade

2

1.500.000

unidade

DESCRIÇÃO
Lanceta com dispositivo de retração automática da agulha.
Previne acidentes percutâneos ocupacionais e evita a
reutilização.
Agulha
trifacetada,
em
aço
inoxidável,esterilizada por raios gama. Modelo: 28 G,.
Apresentação: caixa com 100 unidades. Uso único;
embalagem material Que garanta a Integridade do Produto;
a apresentação do produto devera obedecer a legislação
vigente. Em conformidade com as normas AISI 316 e 304,
disparadas por mola automática, com acionamento manual.
Lanceta agulha metálica para lancetador - 28G, com base
de polímero plástico, com protetor, estéril, descartável,
desenvolvida para realizar punção da polpa digital para
colher amostra de sangue. Embalagem que garanta a
integridade e estelização do produto até o momento de sua
utilização e que permita a abertura e a transferencia com
técnica asséptica. O produto deve ainda atender a NBR ISO
8537/2012 e apresentar Certificado de Boas Praticas de
Fabricação, emitido pelo ANVISA em plena Vigência em
comodato de 3000 lancetadores compatíveis.

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 0,79

R$ 206.325,00

R$ 0,13

R$ 188.700,00
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R$ 395.025,00

VALOR TOTAL DO LOTE 34

LOTE 35
ITEM

1

QUANT.

30.000

UNID.

Unidade

DESCRIÇÃO
Lençol de Papel descartável 70 cm x 50 m comprimento, não
estéril, confeccionado em pura celulose 100% virgem, cor
branca, resistente e uniforme em toda extensão, com bordas
sem rebarbas
Embalagem contendo identificação e
procedência, data de fabricação e validade, número de
lote e registro MS. NBR 15464-15:2010. Apresentar laudo
analítico emitido pelo IPT ou orgãos credenciados
comminimo 30 pontos e alvura 80.

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 17,75

R$ 532.560,00

VALOR TOTAL DO LOTE 35

LOTE 36
ITEM

QUANT.

UNID.

1

6.750

Par

2

1.875

Par

3

16.875

Par

4

37.500

Par

5

7.500

Par

6

7.500

Par

DESCRIÇÃO
Luva cirúrgica; em látex com boa sensibilidade tátil; com
textura uniforme,sem falhas, formato anatômico; talcada; n.º
6,0 estéril, embalado em estéril; embalado em material que
garanta a a integridade do produto; o EPI devera apresentar
em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome comercial do
fabricante,lote de fabricação, numero do CA o produto
devera apresentar laudo que comprove cumprimento da
NBR 13392
Luva cirúrgica; em látex com boa sensibilidade tátil; com
textura uniforme,sem falhas, formato anatômico; talcada; n.º
6,5 estéril, embalado em estéril; embalado em material que
garanta a a integridade do produto; o EPI devera apresentar
em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome comercial do
fabricante,lote de fabricação, numero do CA o produto
devera apresentar laudo que comprove cumprimento da
NBR 13392
Luva cirúrgica; em látex com boa sensibilidade tátil; com
textura uniforme,sem falhas, formato anatômico; talcada; n.º
7,0 estéril, embalado em estéril; embalado em material que
garanta a a integridade do produto; o EPI devera apresentar
em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome comercial do
fabricante,lote de fabricação, numero do CA o produto
devera apresentar laudo que comprove cumprimento da
NBR 13392
Luva cirúrgica; em látex com boa sensibilidade tátil; com
textura uniforme,sem falhas, formato anatômico; talcada; n.º
7,5 estéril, embalado em estéril; embalado em material que
garanta a a integridade do produto; o EPI devera apresentar
em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome comercial do
fabricante,lote de fabricação, numero do CA o produto
devera apresentar laudo que comprove cumprimento da
NBR 13392
Luva cirúrgica; em látex com boa sensibilidade tátil; com
textura uniforme,sem falhas, formato anatômico; talcada; n.º
8,0 estéril, embalado em estéril; embalado em material que
garanta a a integridade do produto; o EPI devera apresentar
em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome comercial do
fabricante,lote de fabricação, numero do CA o produto
devera apresentar laudo que comprove cumprimento da
NBR 13392
Luva cirúrgica; em látex com boa sensibilidade tátil; com
textura uniforme,sem falhas, formato anatômico; talcada; n.º
8,5 estéril, embalado em estéril; embalado em material que
garanta a a integridade do produto; o EPI devera apresentar

R$ 532.560,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 1,96

R$ 13.203,00

R$ 1,96

R$ 3.667,50

R$ 1,97

R$ 33.243,75

R$ 1,97

R$ 73.875,00

R$ 2,04

R$ 15.300,00

R$ 2,04

R$ 15.300,00
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em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome comercial do
fabricante,lote de fabricação, numero do CA o produto
devera apresentar laudo que comprove cumprimento da
NBR 13392
VALOR TOTAL DO LOTE 36

LOTE 37
ITEM

QUANT.

UNID.

1

75

Caixa

2

23

Caixa

3

4.500

Caixa

4

22.875

Caixa

5

17.625

Caixa

DESCRIÇÃO
Luva de Vinil - Tamanho M sem falhas, formato anatômico;
nao talcada; tamanho M; punho acabado; não estéril;
embalado em material que garanta a integridade do
produto; o EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e
bem visíveis, nome comercial do fabricante , lote e data de
fabricação.
Luva de Vinil - Tamanho P sem falhas, formato
anatômico;nao talcada; tamanho P; punho acabado; não
estéril; embalado em material que garanta a integridade do
produto; o EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e
bem visíveis, nome comercial do fabricante , lote e data de
fabricação.
Luva Procedimento descartável - Grande procedimento; em
látex com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme,sem
falhas, formato anatômico; talcada; tamanho Grande;
punho acabado; não estéril; embalado em material que
garanta a integridade do produto; o EPI deverá apresentar
em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome comercial do
fabricante , lote e data de fabricação. CA; o produto deverá
apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR 13392.
Caixa com 100 unidades.
Luva Procedimento descartável - Médio procedimento; em
látex com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme,sem
falhas, formato anatômico; talcada; tamanho Médio; punho
acabado de 0,4 a 0,5cm.;não estéril; embalado em material
que garanta a integridade do produto; o EPI deverá
apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome
comercial do fabricante , lote e data de fabricação. CA; o
produto
deverá apresentar laudo que
comprove
cumprimento da NBR 13392. Caixa com 100 unidades.
Luva Procedimento descartável - Pequeno procedimento;
em látex com boa sensibilidade tátil; com textura
uniforme,sem falhas, formato anatômico; talcada; tamanho
Pequeno; punho acabado de 0,4 a 0,5cm.;não estéril;
embalado em material que garanta a integridade do
produto; o EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e
bem visíveis, nome comercial do fabricante , lote e data de
fabricação. CA; o produto deverá apresentar laudo que
comprove cumprimento da NBR 13392. Caixa com 100
unidades.

R$ 154.589,25

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 21,96

R$ 1.647,00

R$ 21,96

R$ 494,10

R$ 19,76

R$ 88.938,00

R$ 19,76

R$ 452.101,50

R$ 19,76

R$ 348.340,50

R$ 891.521,10

VALOR TOTAL DO LOTE 37

LOTE 38
ITEM

QUANT.

UNID.

1

75

Bobina

DESCRIÇÃO
Papel Grau Cirúrgico 15mm X 100m em dupla face, sendo
uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, cuja composição
consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada,
isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas,
corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que
não solte fibras ou ferpas durante o uso normal, gramatura
de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a outra face em
filme laminado transparente, multicamadas, colorido, para

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 124,62

R$ 9.346,73
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facilitar a identificação e localização de possíveis falhas
durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo
durante o processo de abertura evitando resquícios de filme
no papel e composto por poliester e polipropileno, resistência
ao calor em ambas as faces até 140°C, bordas laterais com
selagem em filetes de valor normal mínimo de 9mm de
largura em toda extensão, com indicadores químicos para
esterilização a vapor saturado (autoclave) e a oxido de
etileno (ETO) espaçados a cada 155mm impressos entre as
camadas de filme não permitindo a migração de tinta para
o interior do mesmo durante a esterilização e sinalização que
indique o sentido correto de abertura , os indicadores
químicos devem possuir no mínimo 1 cm2 de área, o tubular
deverá apresentar número de lote impresso a no mínimo
cada 155 mm permitindo rastreabilidade dimensões e
numero de registro na ANVISA. A embalagem devera conter
dados de fabricação e validade, numero do lote e registro
no MS.
Papel Grau Cirúrgico 25mm X 100m em dupla face, sendo
uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, cuja composição
consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada,
isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas,
corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que
não solte fibras ou ferpas durante o uso normal, gramatura
de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a outra face em
filme laminado transparente, multicamadas, colorido, para
facilitar a identificação e localização de possíveis falhas
durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo
durante o processo de abertura evitando resquícios de filme
no papel e composto por poliester e polipropileno, resistência
ao calor em ambas as faces até 140°C, bordas laterais com
Bobina
R$ 210,76
selagem em filetes de valor normal mínimo de 9mm de
largura em toda extensão, com indicadores químicos para
esterilização a vapor saturado (autoclave) e a oxido de
etileno (ETO) espaçados a cada 155mm impressos entreas
camadas de filme não permitindo a migração de tinta para
o interior do mesmo durante a esterilização e sinalização que
indique o sentido correto de abertura , os indicadores
químicos devem possuir no mínimo 1 cm2 de área, o tubular
deverá apresentar número de lote impresso a no mínimo
cada 155 mm permitindo rastreabilidade dimensões e
numero de registro na ANVISA. A embalagem devera conter
dados de fabricação e validade, numero do lote e registro
no MS.
Papel Grau Cirúrgico 30mm X 100m em dupla face, sendo
uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, cuja composição
consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada,
isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas,
corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que
não solte fibras ou ferpas durante o uso normal, gramatura
de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a outra face em
filme laminado transparente, multicamadas, colorido, para
facilitar a identificação e localização de possíveis falhas
durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo
durante o processo de abertura evitando resquícios de filme
Bobina
R$ 233,60
no papel e composto por poliester e polipropileno, resistência
ao calor em ambas as faces até 140°C, bordas laterais com
selagem em filetes de valor normal mínimo de 9mm de
largura em toda extensão, com indicadores químicos para
esterilização a vapor saturado (autoclave) e a oxido de
etileno (ETO) espaçados a cada 155mm impressos entreas
camadas de filme não permitindo a migração de tinta para
o interior do mesmo durante a esterilização e sinalização que
indique o sentido correto de abertura , os indicadores
químicos devem possuir no mínimo 1 cm2 de área, o tubular
deverá apresentar número de lote impresso a no mínimo

R$ 23.710,50

R$ 13.140,00
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cada 155 mm permitindo rastreabilidade dimensões e
numero de registro na ANVISA. A embalagem devera conter
dados de fabricação e validade, numero do lote e registro
no MS.
Papel grau cirúrgico mais filme plástico laminado, 190mm x
370mm, projetados sem a presença de ângulos agudos na
superfície da selagem, proporcionando maior resistência
Pct c/ 100
R$ 248,84
dentro da câmara de esterilização à vapor ou ETO e melhor
performance na abertura, auto selante, sem a necessidade
de máquina seladora. - Caixa com 100 unidades.

R$ 92.854,73

VALOR TOTAL DO LOTE 38

LOTE 39
ITEM

1

2

3

4

QUANT.

375

375

19

75

UNID.

Caixa

Unidade

Caixa

Caixa

DESCRIÇÃO
Preservativo Lubirficado Masculino 52mm em látex, alta
resistência com extra sensibilidade, testado eletrônica e
individualmente, pacotes individuais, prazo de validade e
numero de lote, com registro no M.S. Embalado em caixa
com 144 unidades
Preservativo Lubrificado Feminino em látex, alta resistência
com
extra
sensibilidade,
testado
eletrônica
e
individualmente, pacotes individuais, prazo de validade e
numero de lote, com registro no M.S. Embalado em conforme
praxe do fabricante.
Preservativo Lubrificado Masculino 49 mm em látex, alta
resistência com extra sensibilidade, testado eletrônica e
individualmente, pacotes individuais, prazo de validade e
numero de lote, com registro no M.S. Embalado em caixa
com 144 unidades
Preservativo não lubrificado para ultrasson 52mm. em látex,
alta resistência com extra sensibilidade, testado eletrônica e
individualmente, pacotes individuais, prazo de validade e
numero de lote, com registro no M.S. Embalado em caixa
com 144 unidades

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 48,64

R$ 18.240,00

R$ 29,00

R$ 10.875,00

R$ 63,92

R$ 1.198,50

R$ 61,84

R$ 4.638,00

R$ 34.951,50

VALOR TOTAL DO LOTE 39

LOTE 40
ITEM
1

2

3

QUANT.
38

45

45

UNID.
Unidade

unidade

unidade

DESCRIÇÃO
Cateter Mount Dar - Traqueia corrugada com conector em
cotovelo para conexão de traqueostomia ou tubo
orotraqueal.
Mascara laringeaN° 1,0 - pacientes até 5kg em PVC
descartável, formato elípidico, com protetor de mordedura
conector de 15 mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem
gástrica integrado com barra de fixação, 6Fr com
marcações de tamanho nº 1 para peso de paciente de até 5
kg, suporte ventilatório de ar, estéril, pré curvado embalado
em material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica, a apresentação do produto devera obedecer à
legislação atual vigente.
Mascara laringeaN° 1,5 - pacientes 5 a 10kg em PVC
descartável, formato elípidico, com protetor de mordedura
conector de 15 mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem
gástrica integrado com barra de fixação, 6Fr com
marcações de tamanho nº 1,5 para peso de paciente 5 a
10kg, suporte ventilatório de ar, estéril, pré curvado
embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera
obedecer à legislação atual vigente.

R$ 46.657,50

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
R$ 116,78

R$ 4.379,25

R$ 183,80

R$ 8.271,00

R$ 184,80

R$ 8.316,00
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45
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45
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150

23

75

45
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Mascara laringeaN° 2,0 - pacientes de 10 a 20kg em PVC
descartável, formato elípidico, com protetor de mordedura
conector de 15 mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem
gástrica integrado com barra de fixação, 10Fr com
unidade marcações de tamanho nº 2 para peso de paciente de 10 a R$ 182,80
20kg, suporte ventilatório de ar, estéril, pré curvado
embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera
obedecer à legislação atual vigente.
Mascara laringeaN° 3,0 - pacientes de 30 a 50kg em PVC
descartável, formato elípidico, com protetor de mordedura
conector de 15 mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem
gástrica integrado com barra de fixação, 14Fr com
unidade marcações de tamanho nº 3 para peso de paciente de 30 a R$ 182,80
50kg, suporte ventilatório de ar, estéril, pré curvado
embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera
obedecer à legislação atual vigente.
Mascara laringeaN° 2,5 - pacientes de 20 a 30kg em PVC
descartável, formato elípidico, com protetor de mordedura
conector de 15 mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem
gástrica integrado com barra de fixação, 14Fr com
unidade marcações de tamanho nº 2,5 para peso de paciente de 20 R$ 182,80
a 30kg, suporte ventilatório de ar, estéril, pré curvado
embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera
obedecer à legislação atual vigente.
Mascara laringeaN° 5,0 - pacientes de 70 a 100kg em PVC
descartável, formato elípidico, com protetor de mordedura
conector de 15 mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem
gástrica integrado com barra de fixação, 14Fr com
unidade marcações de tamanho nº 5 para peso de paciente de 70 a R$ 182,80
100kg, suporte ventilatório de ar, estéril, pré curvado
embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera
obedecer à legislação atual vigente.
Máscara de oxigênio de alta concentração: de uma
máscara não-reinalação com bolsa reservatório e uma taxa
de fluxo de oxigênio suficiente para manter bolsa reservatório
unidade totalmente inflado.Nebulizador máscara feita de plástico
R$ 68,56
macio e claro, também tem cinta elástica para maior
conforto. Também contém frasco nebulizador adicional e
tubo de oxigênio para inalação de medicamentos.
Máscara para oxigenioterapia em traqueostomia ou
laringectomia, confeccionada em vinil macio e transparente,
material atóxico e flexível, com faixa elástica ajustável.Com
Unidade
R$ 83,96
cúpula em acrílico transparente para visualização, e
conector em material plástico, atóxico, que permite ângulo
giratório de até 360º e entrada para circuito medida padrão.
Mascara Venturi de não reinalação com reservatório ADULTO
Transparente, de vinil macio para conforto do paciente e
avaliação visual. Completa, com tubo de suprimento de
Unidade oxigênio de 2,10m. Presilha ajustável de nariz que assegura
R$ 44,17
uma fixação confortável. Embalagem deverá conter data
de validade, número do lote e registro no Ministério da
Saúde.
Mascara Venturi de não reinalação com reservatório
INFANTIL Transparente, de vinil macio para conforto do
paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de
R$ 44,17
unidade suprimento de oxigênio de 2,10m. Presilha ajustável de nariz
que assegura uma fixação confortável. Embalagem deverá
conter data de validade, número do lote e registro no
Ministério da Saúde.
VALOR TOTAL DO LOTE 40

R$ 8.226,00

R$ 8.226,00

R$ 8.226,00

R$ 8.226,00

R$ 10.284,00

R$ 1.889,10

R$ 3.312,60

R$ 1.987,56

R$ 71.343,51
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LOTE 41
ITEM

1

2

3

QUANT.

113

113

30

UNID.

unidade

unidade

unidade

DESCRIÇÃO
Reanimador manual neo - para uso em ventilação artificial
durante manobras de ressuscitação de pacientes em
parada cárdio respiratória, apnéia ou com ventilação
espontânea insuficiente que atenda aos padrões
estabelecidos pela ISO e ASTM. O reaminador deverá ser
constituído de cinco componentes: máscara facial em
material de silicone; Válvula unidirecional em polissulfona
com mecanismo interno tipo "bico de pato" em silicone que
não permita a reinalação de gases, com conexão para o
paciente 22 mm externo/ 15 mm interno, desmontável e com
mecanismo de alívio de pressão que se ativa quando as
pressões nas vias aéreas atinge 40cm de H2O; balão de
ventilação em silicone com volume interno de 250 ml e com
válvula de entrada de gás em polissulfona com conexões
30X25 mm;
válvula do balão reservatório de oxigênio
removível em polissulfona com conexão de 25 mm; balão
reservatório de oxigênio removível em material de vinil com
volume de 600ml, com conexão de 6 mm para fonte de
oxigênio
suplementar.
Todos
os
componentes
do
Ressuscitador deverão ser desmontáveis e permitirem a
limpeza e reprocessamento por esterilização em autoclave
(até 137º C, com exceção da bolsa reservatória de O2),
óxido de etileno e esterilização a frio. Embalagem contendo
dados de identificação e procedência , número do lote e
registro no Ministério da Saúde.
Reaminador manual adulto - para uso em ventilação artificial
durante manobras de ressuscitação de pacientes em
parada cárdio-respiratória, apnéia ou com ventilação
espontânea insuficiente que atenda aos padrões
estabelecidos pela ISO e ASTM. O reaminador deverá ser
constituído de cinco componentes: máscara facial em
material de silicone; válvula unidirecional em polissulfona
com mecanismo interno tipo "bico de pato" em silicone que
não permita a reinalação de gases, com conexão para o
paciente 22 mm externo/ 15 mm interno, desmontável;
bBalão de ventilação em silicone com volume interno de
1600ml e com válvula de entrada de gás em polissulfona
com conexões 30X25 mm; válvula do balão reservatório de
oxigênio removível em polissulfona com conexão de 25 mm;
balão reservatório de oxigênio removível em material de vinil
com volume de 2500ml, com conexão de 6 mm para fonte
de oxigênio suplementar. Todos os componentes deverão ser
desmontáveis e permitirem a limpeza e reprocessamento por
esterilização em autoclave ( até 137º C, com exceção do
balão reservatório de O2), óxido de etileno e esterilização a
frio. Embalagem contendo dados de identificação e
procedência , número do lote e registro no Ministério da
Saúde.
Reanimador manual infantil - para uso em ventilação artificial
durante manobras de ressuscitação de pacientes em
parada cárdio respiratória, apnéia ou com ventilação
espontânea insuficiente que atenda aos padrões
estabelecidos pela ISO e ASTM. O reanimador deverá ser
constituído de cinco componentes: máscara facial em
material de silicone; válvula unidirecional em polissulfona
com mecanismo interno tipo "bico de pato" em silicone que
não permita a reinalação de gases, com conexão para o
paciente 22 mm externo/ 15 mm interno, desmontável e com
mecanismo de alívio de pressão que se ativa quando as
pressões nas vias aéreas atinge 40cm de H2O; balão de
ventilação em silicone com volume interno de 500 ml e com

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 275,56

R$ 31.000,50

R$ 257,40

R$ 28.957,50

R$ 259,00

R$ 7.770,00
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válvula de entrada de gás em polissulfona com conexões
30X25 mm; válvula do balão reservatório de oxigênio
removível em polissulfona com conexão de 25 mm; balão
reservatório de oxigênio removível em material de vinil com
volume de 2500ml, com conexão de 6 mm para fonte de
oxigênio suplementar. Todos os componentes deverão ser
desmontáveis e permitirem a limpeza e reprocessamento por
esterilização em autoclave (até 137º C, com exceção do
balão reservatório de O2), óxido de etileno e esterilização a
frio. Embalagem contendo dados de identificação e
procedência , número do lote e registro no Ministério da
Saúde.
R$ 67.728,00

VALOR TOTAL DO LOTE 41

LOTE 42
ITEM

1

2

3

4

QUANT.

75.000

56.250

56.250

225.000

UNID.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

DESCRIÇÃO
Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em
polipropileno atóxico, capacidade de 3 ml., com resistência
mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével,
milimetrada e numerada a cada ml., bico luer lock, com
dispositivo de segurança com manipulação do embolo até o
marco zero sem acionamento acidental, com retração total
da agulha para o interior do cilindro primário e haste
quebrável para prevenção do reuso. A seringa deverá ser
compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada
individualmente em material que promova barreira
microbiana e abertura asséptica.
Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em
polipropileno atóxico, capacidade de 5 ml., com resistência
mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével,
milimetrada e numerada a cada ml., bico luer lock, com
dispositivo de segurança com manipulação do embolo até o
marco zero sem acionamento acidental, com retração total
da agulha para o interior do cilindro primário e haste
quebrável para prevenção do reuso. A seringa deverá ser
compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada
individualmente em material que promova barreira
microbiana e abertura asséptica.
Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em
polipropileno atóxico, capacidade de 10 ml., com resistência
mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével,
milimetrada e numerada a cada ml., bico luer-lock, com
dispositivo de segurança com manipulação do embolo até o
marco zero sem acionamento acidental, com retração total
da agulha para o interior do cilindro primário e haste
quebrável para prevenção do reuso. A seringa deverá ser
compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada
individualmente em material que promova barreira
microbiana e abertura asséptica.
Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em
polipropileno atóxico, capacidade de 20 ml., com resistência
mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével,
milimetrada e numerada a cada ml., bico luer-lock, com
dispositivo de segurança com manipulação do embolo até o
marco zero sem acionamento acidental, com retração total
da agulha para o interior do cilindro primário e haste
quebrável para prevenção do reuso. A seringa deverá ser
compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada
individualmente em material que promova barreira
microbiana e abertura asséptica.
VALOR TOTAL 42

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 1,18

R$ 88.800,00

R$ 1,23

R$ 68.962,50

R$ 1,25

R$ 70.312,50

R$ 2,12

R$ 477.450,00

R$ 705.525,00
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LOTE 43
ITEM

1

2

3

4

5

QUANT.

300.000

300.825

263.325

270.000

3.750

UNID.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

DESCRIÇÃO
Seringa descartável 3mL, estéril, sem agulha, com graduação
nítida, que não saia com facilidade, bico slip, com êmbolo
plástico com proteção de borracha na ponta, siliconizado,
com corte com ajuste perfeito, que não possibilite sobra de
medicamentos no interior da seringa e que permita o
adequado controle da infusão, com boa visibilidade.
Embalagem individual com local apropriado para abertura
asséptica, em papel grau cirúrgico com filme transparente
com dados de identificação conforme rdc 185 de 22 de
outubro de 2001. Com todos os dados de identificação do
produto, procedimento, método de esterilização, data de
fabricação e validade.
Seringa descartável 5mL, estéril, sem agulha, com graduação
nítida, que não saia com facilidade, bico slip, com êmbolo
plástico com proteção de borracha na ponta, siliconizado,
com corte com ajuste perfeito, que não possibilite sobra de
medicamentos no interior da seringa e que permita o
adequado controle da infusão, com boa visibilidade.
Embalagem individual com local apropriado para abertura
asséptica, em papel grau cirúrgico com filme transparente
com dados de identificação conforme rdc 185 de 22 de
outubro de 2001. Com todos os dados de identificação do
produto, procedimento, método de esterilização, data de
fabricação e validade.
Seringa descartável 10mL, estéril, sem agulha, com
graduação nítida, que não saia com facilidade, bico slip,
com êmbolo plástico com proteção de borracha na ponta,
siliconizado, com corte com ajuste perfeito, que não
possibilite sobra de medicamentos no interior da seringa e
que permita o adequado controle da infusão, com boa
visibilidade. Embalagem individual com local apropriado
para abertura asséptica, em papel grau cirúrgico com filme
transparente com dados de identificação conforme rdc 185
de 22 de outubro de 2001. Com todos os dados de
identificação do produto, procedimento, método de
esterilização, data de fabricação e validade.
Seringa descartável 20mL, estéril, sem agulha, com
graduação nítida, que não saia com facilidade, bico slip,
com êmbolo plástico com proteção de borracha na ponta,
siliconizado, com corte com ajuste perfeito, que não
possibilite sobra de medicamentos no interior da seringa e
que permita o adequado controle da infusão, com boa
visibilidade. Embalagem individual com local apropriado
para abertura asséptica, em papel grau cirúrgico com filme
transparente com dados de identificação conforme rdc 185
de 22 de outubro de 2001. Com todos os dados de
identificação do produto, procedimento, método de
esterilização, data de fabricação e validade.
Seringa descartável 60mL com bico Cateter confeccionadas
em prolipropileno, proporcionando maior transparência,
siliconização interna que garante suavidade no deslize e no
controle preciso para aplicação, êmbolo não se desprende
do cilindro devido ao especial anel de retenção, estéril, sem
agulha, com graduação nítida, que não saia com facilidade,
embalagem individual com local apropriado para abertura
asséptica, em papel grau cirúrgico com filme transparente
com dados de identificação conforme RDC 185 de 22 de
outubro de 2001. Com todos os dados de identificação do
produto, procedimento, método de esterilização, data de
fabricação e validade.
VALOR TOTAL DO LOTE 43

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$ 0,29

R$ 87.924,00

R$ 0,35

R$ 106.600,35

R$ 0,55

R$ 144.565,43

R$ 0,76

R$ 205.200,00

R$ 4,02

R$ 15.090,00

R$ 559.379,77
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LOTE 44
ITEM

1

2

3

QUANT.

37.500

1.612.500

56.250

UNID.

Unidade

Unidade

Unidade

DESCRIÇÃO
Seringa descartável estéril de plástico atóxico, com agulha
calibre 13x0,3, capacidade de 1 ml, com resistência
mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével
de 0 a 100 UI com divisões de 1 em 1 unidade, bico com
agulha hipodérmica ,descartável estéril, confeccionada em
corpo cilíndrico, confeccionada em aço inoxidável,
siliconizada,nivelada
,polida
,reta
e
oca
,bisel
trifacetado,com dispositivo de segurança com manipulação
do embolo até o marco zero sem acionamento acidental,
com retração total da agulha para o interior do cilindro
primário e haste quebrável para prevenção do reuso. com
protetor que permita perfeita adaptação ao canhão e a
cânula. Embalada individualmente em material que
promova barreira microbiana e abertura asséptica.
Seringa descartável estéril de plástico atóxico, com agulha
calibre 6mmx0,25, capacidade de 0,5ml, com resistência
mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével
de 0 a 50 UI com divisões de 1 em 1 unidade, bico com
agulha hipodérmica ,descartável,estéril, confeccionada em
corpo cilíndrico, confeccionada em aço inoxidável,
siliconizada, nivelada, polida, reta e oca ,bisel trifacetado,
com protetor que permita perfeita adaptação ao canhão e
a cânula. Embalada individualmente em material que
promova barreira microbiana e abertura asséptica.
Embalagem com 10 unidades.
Seringa descartável estéril de plástico atóxico, com agulha
calibre 6mmx0,25, capacidade de 1 ml, com resistência
mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével
de 0 a 100 UI com divisões de 1 em 1 unidade, bico com
agulha hipodérmica ,descartável estéril, confeccionada em
corpo cilíndrico, confeccionada em aço inoxidável,
siliconizada,nivelada
,polida
,reta
e
oca
,bisel
trifacetado,com dispositivo de segurança com manipulação
do embolo até o marco zero sem acionamento acidental,
com retração total da agulha para o interior do cilindro
primário e haste quebrável para prevenção do reuso. com
protetor que permita perfeita adaptação ao canhão e a
cânula. Embalada individualmente em material que
promova barreira microbiana e abertura asséptica.

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 0,42

R$ 15.600,00

R$ 0,44

R$ 701.437,50

R$ 1,74

R$ 97.987,50

R$ 815.025,00

VALOR TOTAL DO LOTE 44

LOTE 45
ITEM

1

2

3

QUANT.

180

180

900

UNID.

Unidade

Unidade

Unidade

DESCRIÇÃO
Sonda para Alimentação Enteral descartável nº 6
onfeccionada em poliuretano puro, No. 06, de longa
permanência, radiopaca, medindo, aprox. 60 cm, com
ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada,
com marcas em sua extensão, acompanhada de fio guia.
Sonda para Alimentação Enteral descartável nº 8
onfeccionada em poliuretano puro, No. 08, de longa
permanência, radiopaca, medindo, aprox. 60 cm, com
ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada,
com marcas em sua extensão, acompanhada de fio guia.
Sonda para Alimentação Enteral descartável nº 10
onfeccionada em poliuretano puro, No. 10, delonga
permanência, radiopaca, medindo, aprox. 1,05 m, com
ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada,
com marcas em sua extensão, acompanhada de fio guia.

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 23,06

R$ 4.150,80

R$ 23,06

R$ 4.150,80

R$ 23,06

R$ 20.754,00
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Sonda para Alimentação Enteral descartável nº 12
onfeccionada em poliuretano puro, No. 12, de longa
Unidade permanência, radiopaca, medindo, aprox. 1,20 m, com
R$ 23,06
ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada,
com marcas em sua extensão, acompanhada de fio guia.
Sonda de gastrostomia tipo Botton nº 16 X 1,5mmcom válvula
Unidade
R$ 2.141,00
anti refluxo.
Sonda de gastrostomia tipo Botton nº 18 X 1,5mmcom válvula
Unidade
R$ 2.141,00
anti refluxo.

LOTE 46

1

2

3

4

QUANT.

11

11

11

11

UNID.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

DESCRIÇÃO
Cânula de Guedel calibre 02, descartável, estéril,
confeccionada
em
plástico
atóxico,
siliconizada,
transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua
finalidade, com reforço interno a fim de evitar o
colabamento, sem rebarbas ou imperfeições. Extremidade
distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre
da cânula. Embalagem individual íntegra, com selagem
eficiente que garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote,
método, data e validade de esterilização, data de
fabricação, prazo de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de
12 meses a partir da data de entrega.
Cânula de Guedel calibre 03, descartável, estéril,
confeccionada
em
plástico
atóxico,
siliconizada,transparente, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de
evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições.
Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar
gravado o calibre da cânula. Embalagem individual íntegra,
com selagem eficiente que garanta a integridade do
produto até o momento de sua utilização, permita a
abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação, prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser
de 12 meses a partir da data de entrega.
Cânula de Guedel calibre 04, descartável, estéril,
confeccionada
em
plástico
atóxico,
siliconizada,transparente, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de
evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições.
Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar
gravado o calibre da cânula. Embalagem individual íntegra,
com selagem eficiente que garanta a integridade do
produto até o momento de sua utilização, permita a
abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação, prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser
de 12 meses a partir da data de entrega.
Cânula de Guedel calibre 05, descartável, estéril,
confeccionada
em
plástico
atóxico,
siliconizada,
transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua
finalidade, com reforço interno a fim de evitar o
colabamento, sem rebarbas ou imperfeições. Extremidade

R$ 16.057,50
R$ 16.057,50
R$ 81.924,60

VALOR TOTAL DO LOTE 45

ITEM

R$ 20.754,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 13,32

R$ 149,83

R$ 13,32

R$ 149,83

R$ 13,32

R$ 149,83

R$ 13,32

R$ 149,83
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distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre
da cânula. Embalagem individual íntegra, com selagem
eficiente que garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote,
método, data e validade de esterilização, data de
fabricação, prazo de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de
12 meses a partir da data de entrega.
Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão nº
7,5 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez
suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia
conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de balão
Unidade marcado com informações relevantes, Embalado de acordo
R$ 38,42
com a praxe do fabricante em papel grau cirurgico trazendo
externamente informações de validade, tipo e data de
esterilização, procedência e demais informações do
produto.
Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão nº
8 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez
suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia
conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de balão
Unidade marcado com informações relevantes, Embalado de acordo
R$ 38,42
com a praxe do fabricante em papel grau cirurgico trazendo
externamente informações de validade, tipo e data de
esterilização, procedência e demais informações do
produto.
Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão nº
8,5 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez
suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia
conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de balão
Unidade marcado com informações relevantes, Embalado de acordo
R$ 38,42
com a praxe do fabricante em papel grau cirurgico trazendo
externamente informações de validade, tipo e data de
esterilização, procedência e demais informações do
produto.
Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão nº
9 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez
suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia
conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de balão
Unidade marcado com informações relevantes, Embalado de acordo
R$ 38,42
com a praxe do fabricante em papel grau cirurgico trazendo
externamente informações de validade, tipo e data de
esterilização, procedência e demais informações do
produto.
Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão nº
9,5 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez
suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia
conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de balão
Unidade marcado com informações relevantes, Embalado de acordo
R$ 38,42
com a praxe do fabricante em papel grau cirurgico trazendo
externamente informações de validade, tipo e data de
esterilização, procedência e demais informações do
produto.

LOTE 47

1

QUANT.

30

UNID.
Unidade

DESCRIÇÃO
Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 5,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em
pvc transparente flexível, com graduação am todo o tubo e
olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com

R$ 288,18

R$ 288,18

R$ 288,18

R$ 288,18

R$ 2.040,23

VALOR TOTAL DO LOTE 46

ITEM

R$ 288,18

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 7,96

R$ 238,80
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filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,
com conector em polipropileno de aproximadamente 15cm
para respirador. balão em formato cônico de baixa pressão
e alto volume, balonete com textura macia e aveludada em
formato pera, balão piloto com cobertura de proteção e
válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. Embalagem individual em papel grau
cirúrgico e filme de poliester e polietileno.
Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 6,0
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em
pvc transparente flexível, com graduação am todo o tubo e
olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,
com conector em polipropileno de aproximadamente 15cm
Unidade para respirador. balão em formato cônico de baixa pressão
R$ 7,96
e alto volume, balonete com textura macia e aveludada em
formato pera, balão piloto com cobertura de proteção e
válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. Embalagem individual em papel grau
cirúrgico e filme de poliester e polietileno.
Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 6,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em
pvc transparente flexível, com graduação am todo o tubo e
olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,
com conector em polipropileno de aproximadamente 15cm
Unidade para respirador. balão em formato cônico de baixa pressão
R$ 7,96
e alto volume, balonete com textura macia e aveludada em
formato pera, balão piloto com cobertura de proteção e
válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. Embalagem individual em papel grau
cirúrgico e filme de poliester e polietileno.
Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 7,0
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em
pvc transparente flexível, com graduação am todo o tubo e
olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,
com conector em polipropileno de aproximadamente 15cm
Unidade para respirador. balão em formato cônico de baixa pressão
R$ 7,96
e alto volume, balonete com textura macia e aveludada em
formato pera, balão piloto com cobertura de proteção e
válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. Embalagem individual em papel grau
cirúrgico e filme de poliester e polietileno.
Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 7,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em
pvc transparente flexível, com graduação am todo o tubo e
olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,
com conector em polipropileno de aproximadamente 15cm
Unidade para respirador. balão em formato cônico de baixa pressão
R$ 7,96
e alto volume, balonete com textura macia e aveludada em
formato de pera, balão piloto com cobertura de proteção e
válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. Embalagem individual em papel grau
cirúrgico e filme de poliester e polietileno.
Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 8,0
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em
Unidade pvc transparente flexível, com graduação am todo o tubo e
R$ 7,96
olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,

R$ 358,20

R$ 358,20

R$ 2.388,00

R$ 2.985,00

R$ 2.985,00
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com conector em polipropileno de aproximadamente 15cm
para respirador. balão em formato cônico de baixa pressão
e alto volume, balonete com textura macia e aveludada em
formato pera, balão piloto com cobertura de proteção e
válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. Embalagem individual em papel grau
cirúrgico e filme de poliester e polietileno.
Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 8,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em
pvc transparente flexível, com graduação am todo o tubo e
olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,
com conector em polipropileno de aproximadamente 15cm
Unidade para respirador. balão em formato cônico de baixa pressão
R$ 7,96
e alto volume, balonete com textura macia e aveludada em
formato pera, balão piloto com cobertura de proteção e
válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. Embalagem individual em papel grau
cirúrgico e filme de poliester e polietileno.
Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 9,0
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em
pvc transparente flexível, com graduação am todo o tubo e
olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,
com conector em polipropileno de aproximadamente 15cm
Unidade para respirador. balão em formato cônico de baixa pressão
R$ 7,96
e alto volume, balonete com textura macia e aveludada em
formato pera, balão piloto com cobertura de proteção e
válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. Embalagem individual em papel grau
cirúrgico e filme de poliester e polietileno.
Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 9,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em
pvc transparente flexível, com graduação am todo o tubo e
olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,
com conector em polipropileno de aproximadamente 15cm
Unidade para respirador. balão em formato cônico de baixa pressão
R$ 7,96
e alto volume, balonete com textura macia e aveludada em
formato pera, balão piloto com cobertura de proteção e
válvula externa reguladora de pressão. a sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. Embalagem individual em papel grau
cirúrgico e filme de poliester e polietileno.
Sonda Endotraqueal semCuff descartável nº 5,5 descartável,
estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc
transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco,
Unidade superfície lisa, ponta arredondada, com conector para
R$ 6,80
respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível
o número do calibre na extremidade distal. embalagem
individual em papel grau cirúrgico
Sonda Endotraqueal semCuff descartável nº 6,0 descartável,
estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc
transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco,
Unidade superfície lisa, ponta arredondada, com conector para
R$ 6,84
respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível
o número do calibre na extremidade distal. embalagem
individual em papel grau cirúrgico
Sonda Endotraqueal semCuff descartável nº 7,5 descartável,
estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc
Unidade
R$ 6,84
transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco,
superfície lisa, ponta arredondada, com conector para

R$ 2.985,00

R$ 597,00

R$ 298,50

R$ 254,85

R$ 256,65

R$ 513,30
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respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível
o número do calibre na extremidade distal. embalagem
individual em papel grau cirúrgico
Sonda Endotraqueal semCuff descartável nº 8,5 descartável,
estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc
transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco,
Unidade superfície lisa, ponta arredondada, com conector para
R$ 6,84
respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível
o número do calibre na extremidade distal. embalagem
individual em papel grau cirúrgico
Sonda Endotraqueal semCuff descartável nº 9,5 descartável,
estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc
transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco,
Unidade superfície lisa, ponta arredondada, com conector para
R$ 6,84
respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível
o número do calibre na extremidade distal. embalagem
individual em papel grau cirúrgico
Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 2,0 descartável,
estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc
transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco,
Unidade superfície lisa, ponta arredondada, com conector para
R$ 6,84
respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível
o número do calibre na extremidade distal. embalagem
individual em papel grau cirúrgico
Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 2,5 descartável,
estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc
transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco,
Unidade superfície lisa, ponta arredondada, com conector para
R$ 6,84
respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível
o número do calibre na extremidade distal. embalagem
individual em papel grau cirúrgico
Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 3,0 descartável,
estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc
transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco,
Unidade superfície lisa, ponta arredondada, com conector para
R$ 6,84
respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível
o número do calibre na extremidade distal. embalagem
individual em papel grau cirúrgico
Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 3,5 descartável,
estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc
transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco,
Unidade superfície lisa, ponta arredondada, com conector para
R$ 6,84
respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível
o número do calibre na extremidade distal. embalagem
individual em papel grau cirúrgico
Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 4,0 descartável,
estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc
transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco,
Unidade superfície lisa, ponta arredondada, com conector para
R$ 6,84
respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível
o número do calibre na extremidade distal. embalagem
individual em papel grau cirúrgico
Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 4,5 descartável,
estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc
transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco,
Unidade superfície lisa, ponta arredondada, com conector para
R$ 6,84
respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível
o número do calibre na extremidade distal. embalagem
individual em papel grau cirúrgico
Sonda Endotraqueal sem cuff descartável nº 5,0 descartável,
estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em pvc
transparente flexível, com graduação, filamento radiopaco,
Unidade
R$ 6,84
superfície lisa, ponta arredondada, com conector para
respirador. A sonda deverá trazer estampada em local visível
o número do calibre na extremidade distal. embalagem

R$ 307,98

R$ 256,65

R$ 205,32

R$ 205,32

R$ 205,32

R$ 205,32

R$ 205,32

R$ 205,32

R$ 205,32
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individual em papel grau cirúrgico
R$ 16.220,37

VALOR TOTAL DO LOTE 47

LOTE 48
ITEM

1

2

3

4

5

QUANT.

90

1.125

90

90

1.875

UNID.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

DESCRIÇÃO
Sonda Foley descartável 2 vias nº 08 balão 03cc Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente
que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo
contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a
porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro
lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final
externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e
desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção
dupla, com identificação do calibre, da capacidade do
balão e da marca estampados em local de fácil visualização
e de caráter permanente, contendo externamente dados de
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
Sonda Foley descartável 2 vias nº 10, balão 03cc Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente
que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo
contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a
porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro
lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final
externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e
desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção
dupla, com identificação do calibre, da capacidade do
balão e da marca estampados em local de fácil visualização
e de caráter permanente, contendo externamente dados de
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
Sonda Foley descartável 2 vias nº 12, balão 05cc Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente
que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo
contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a
porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro
lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final
externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e
desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção
dupla, com identificação do calibre, da capacidade do
balão e da marca estampados em local de fácil visualização
e de caráter permanente, contendo externamente dados de
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
Sonda Foley descartável 2 vias nº 14, balão 5cc. Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente
que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo
contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a
porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro
lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final
externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e
desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção
dupla, com identificação do calibre, da capacidade do
balão e da marca estampados em local de fácil visualização
e de caráter permanente, contendo externamente dados de
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
Sonda Foley descartável 2 vias nº 16, balão 05cc Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente
que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo
contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a
porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro
lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final
externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e
desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção
dupla, com identificação do calibre, da capacidade do

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 22,30

R$ 2.006,78

R$ 22,30

R$ 25.084,80

R$ 18,64

R$ 1.677,60

R$ 16,32

R$ 1.468,80

R$ 16,32

R$ 30.600,00
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balão e da marca estampados em local de fácil visualização
e de caráter permanente, contendo externamente dados de
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
Sonda Foley descartável 2 vias nº 18, balão 05cc Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente
que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo
contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a
porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro
lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final
Unidade
R$ 16,32
externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e
desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção
dupla, com identificação do calibre, da capacidade do
balão e da marca estampados em local de fácil visualização
e de caráter permanente, contendo externamente dados de
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
Sonda Foley descartável 2 vias nº 20, balão 05cc Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente
que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo
contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a
porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro
lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final
Unidade
R$ 16,32
externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e
desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção
dupla, com identificação do calibre, da capacidade do
balão e da marca estampados em local de fácil visualização
e de caráter permanente, contendo externamente dados de
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
Sonda Foley descartável 2 vias nº 22, balão 5cc. Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente
que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo
contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a
porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro
lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final
Unidade
R$ 17,73
externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e
desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção
dupla, com identificação do calibre, da capacidade do
balão e da marca estampados em local de fácil visualização
e de caráter permanente, contendo externamente dados de
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
Sonda Foley descartável 3 vias nº 16, balão 30cc. Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente
que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo
contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a
porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro
lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final
Unidade
R$ 16,32
externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e
desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção
dupla, com identificação do calibre, da capacidade do
balão e da marca estampados em local de fácil visualização
e de caráter permanente, contendo externamente dados de
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
Sonda Foley descartável 3 vias nº 18, balão 30cc. Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente
que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo
contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a
porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro
lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final
Unidade
R$ 16,32
externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e
desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção
dupla, com identificação do calibre, da capacidade do
balão e da marca estampados em local de fácil visualização
e de caráter permanente, contendo externamente dados de
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
Sonda Foley descartável 3 vias nº 20, balão 30cc. Cateter
Unidade
R$ 16,32
urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente

R$ 30.600,00

R$ 6.120,00

R$ 1.595,77

R$ 612,00

R$ 612,00

R$ 612,00
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que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo
contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a
porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro
lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final
externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e
desinfile o balão. Embalagem estérilindividual, com proteção
dupla, com identificação do calibre, da capacidade do
balão e da marca estampados em local de fácil visualização
e de caráter permanente, contendo externamente dados de
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
Sonda Foley descartável 3 vias nº 22, balão 30cc. Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone transparente
que contém balão inflável em sua parte distal. O tubo
contém condutos internos (lúmens). Um lúmen permite que a
porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o outro
lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final
Unidade
R$ 16,32
externa do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e
desinfile o balão. Embalagem estéril individual, com proteção
dupla, com identificação do calibre, da capacidade do
balão e da marca estampados em local de fácil visualização
e de caráter permanente, contendo externamente dados de
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.

R$ 101.724,16

VALOR TOTAL DO LOTE 48

LOTE 49
ITEM

1

2

3

4

QUANT.

38

75

38

38

UNID.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

DESCRIÇÃO
Cateter Nasal para Oxigênio descartável nº 10 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem.
Cateter Nasal para Oxigênio descartável nº 12 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem.
Cateter Nasal para Oxigênio descartável nº 4 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem.
Cateter Nasal para Oxigênio descartável nº 6 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem individual íntegra, apropriada ao

R$ 734,40

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 2,76

R$ 103,42

R$ 2,76

R$ 206,84

R$ 2,73

R$ 102,51

R$ 2,73

R$ 102,51
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método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem.
Cateter Nasal para Oxigênio descartável nº 8 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
Unidade mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
R$ 2,73
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem.
Cateter Nasal tipo Óculos para Oxigenioterapia descartável
Adulto descartável, tipo óculos, estéril, que permita ajuste,
boa fixação e a integridade da pele, flexível, com canhão
universal para adaptação apropriada a extensão de gases.
confeccionado em silicone transparente ou similar, atóxica,
embalagem individual com dados de identificação e
Unidade
R$ 3,59
procedência,a selagem deve ser eficiente com 7mm
(mínimo), resistente, que garanta a integridade do produto e
permita a abertura asséptica, data e tipo de esterilização,
validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação estes
deverão estar na borda da embalagem.

LOTE 50

1

2

3

QUANT.

900

7.500

75.000

UNID.

Unidade

Unidade

Unidade

DESCRIÇÃO
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 04.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios
na sua extremidade de estalo e conector na extremidade
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com
face em polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data
e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 06.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios
na sua extremidade de estalo e conector na extremidade
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com
face em polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data
e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 08.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios
na sua extremidade de estalo e conector na extremidade
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com
face em polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data

R$ 12.116,25

R$ 12.734,05

VALOR TOTAL DO LOTE 49

ITEM

R$ 102,51

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 1,31

R$ 1.180,80

R$ 1,31

R$ 9.840,00

R$ 1,25

R$ 93.900,00
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e tipo da esterilização.

4

5

6

7

8

9

10

11.250

37.500

900

2.250

1.500

375

165

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 10.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios
na sua extremidade de estalo e conector na extremidade
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com
face em polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data
e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 12.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios
na sua extremidade de estalo e conector na extremidade
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com
face em polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data
e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 14.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios
na sua extremidade de estalo e conector na extremidade
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com
face em polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data
e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 16.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios
na sua extremidade de estalo e conector na extremidade
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com
face em polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data
e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 18.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios
na sua extremidade de estalo e conector na extremidade
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com
face em polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data
e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 20.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios
na sua extremidade de estalo e conector na extremidade
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com
face em polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data
e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 04.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três orifícios

R$ 1,24

R$ 13.972,50

R$ 1,24

R$ 46.575,00

R$ 1,24

R$ 1.117,80

R$ 1,24

R$ 2.794,50

R$ 1,29

R$ 1.932,00

R$ 1,29

R$ 483,00

R$ 1,29

R$ 212,52
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na sua extremidade de estalo e conector na extremidade
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com
face em polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data
e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 06.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, com identificação por
cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua
extremidade de estalo e conector na extremidade proximal
Unidade
R$ 1,33
para intermediário, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em
polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data
e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 08.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, com identificação por
cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua
extremidade de estalo e conector na extremidade proximal
Unidade
R$ 1,33
para intermediário, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em
polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data
e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 10.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, com identificação por
cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua
extremidade de estalo e conector na extremidade proximal
Unidade
R$ 1,33
para intermediário, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em
polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data
e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 12.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, com identificação por
cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua
extremidade de estalo e conector na extremidade proximal
Unidade
R$ 1,33
para intermediário, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em
polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data
e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 14.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, com identificação por
cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua
extremidade de estalo e conector na extremidade proximal
Unidade
R$ 1,33
para intermediário, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em
polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data
e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 16.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, com identificação por
cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua
Unidade extremidade de estalo e conector na extremidade proximal
R$ 1,33
para intermediário, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em
polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data

R$ 218,79

R$ 218,79

R$ 218,79

R$ 218,79

R$ 218,79

R$ 218,79
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e tipo da esterilização.

17

18

165

165

Unidade

Unidade

Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 18.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, com identificação por
cores para cada calibre.. Deve conter três orifícios na sua
extremidade de estalo e conector na extremidade proximal
para intermediário, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com face em
polipropileno com abertura em pétala, constando
externamente dados de identificação e procedência, data
e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 20.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, com identificação por
cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua
extremidade de estalo e conector na extremidade proximal
para intermediário. Embalagem em papel grau cirúrgico
com face em polipropileno com abertura em pétala,
constando externamente dados de identificação e
procedência, data e tipo da esterilização.

R$ 1,33

R$ 218,79

R$ 1,33

R$ 218,79

R$ 173.758,44

VALOR TOTAL DO LOTE 50

LOTE 51
ITEM

1

2

3

QUANT.

38

38

38

UNID.

Unidade

unidade

unidade

DESCRIÇÃO
Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 04 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a
selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 06 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a
selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 08 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a
selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

R$ 1,85

VALOR TOTAL

R$ 69,46

R$ 1,85

R$ 69,46

R$ 1,85

R$ 69,46
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marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 10 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a
unidade
R$ 1,85
selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 16 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a
unidade
R$ 2,82
selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 20 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a
Unidade
R$ 2,82
selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 04 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a
Unidade
R$ 2,25
selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 06 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
Unidade
R$ 2,25
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem

R$ 69,46

R$ 105,72

R$ 105,72

R$ 84,31

R$ 84,31
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individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a
selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 08 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a
Unidade
R$ 2,25
selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 10 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a
Unidade
R$ 2,25
selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 12 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a
Unidade
R$ 2,46
selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 14 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a
Unidade
R$ 2,46
selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 16 descartável,
Unidade
R$ 2,81
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e

R$ 84,31

R$ 84,31

R$ 92,34

R$ 92,34

R$ 105,42
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transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a
selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 18 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a
Unidade
R$ 2,81
selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 20 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a
Unidade
selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
R$ 2,94
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.

LOTE 52

1

2

QUANT.

525

17.250

UNID.

Unidade

Unidade

DESCRIÇÃO
Sonda Uretral descartável nº 06 descartável, estéril,
confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente,
com
orifícios
uniformemente
distribuídos,
perfeito
acabamento, atraumáticos, com identificação por cores
para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme,
canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Uretral descartável nº 08 descartável, estéril,
confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente,
com
orifícios
uniformemente
distribuídos,
perfeito
acabamento, atraumáticos, com identificação por cores
para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme,

R$ 110,30

R$ 1.332,32

VALOR TOTAL DO LOTE 51

ITEM

R$ 105,42

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 1,21

R$ 635,25

R$ 1,21

R$ 20.872,50
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canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Uretral descartável nº 10 descartável, estéril,
confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente,
com
orifícios
uniformemente
distribuídos,
perfeito
acabamento, atraumáticos, com identificação por cores
para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme,
canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
Unidade
R$ 1,20
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Uretral descartável nº 12 descartável, estéril,
confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente,
com
orifícios
uniformemente
distribuídos,
perfeito
acabamento, atraumáticos, com identificação por cores
para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme,
canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
Unidade
R$ 1,20
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Uretral descartável nº 14 descartável, estéril,
confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente,
com
orifícios
uniformemente
distribuídos,
perfeito
acabamento, atraumáticos, com identificação por cores
para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme,
canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
Unidade
R$ 1,24
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Sonda Uretral descartável nº 16 descartável, estéril,
confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente,
com
orifícios
uniformemente
distribuídos,
perfeito
acabamento, atraumáticos, com identificação por cores
para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme,
canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
Unidade
R$ 1,24
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.

R$ 35.940,00

R$ 89.850,00

R$ 9.270,00

R$ 1.112,40
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Sonda Uretral descartável nº 18 descartável, estéril,
confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente,
com
orifícios
uniformemente
distribuídos,
perfeito
acabamento, atraumáticos, com identificação por cores
para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme,
canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
Unidade
R$ 1,40
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
VALOR TOTAL DO LOTE 52

LOTE 53
ITEM
1
2
3

4

5

6

7

8

QUANT.
150
150
38

150

900

5.400

1.800

900

UNID.
Unidade
Unidade
Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

unidade

DESCRIÇÃO
Adaptador para agulha de coleta múltipla de sangue,
provido de dispositivo de segurança. Embalagem contendo
dados de identificação e procedência.
Tubo cônico tipo falcon estéril com rosca 15ml
Tubo de silicone transparente 12mm-6mm - pacote com 15
metros
Tubo para Coleta de Amosta de Sangue 8,5mL - Tampa cor
Amarelo. Estéril embalagem com aproximadamente 100
frascos, contendo data fabricação, validade, número de
lote registro no Ministério da Saúde.
Tubo para Coleta de Amostra de Sangue 5ml - Tampa cor
Cinza. Estéril embalagem com aproximadamente 100 frascos,
contendo data fabricação, validade, número de lote
registro no Ministério da Saúde.
Tubo para Coleta de Amostra de Sangue 5mL - Tampa cor
Roxa. Estéril embalagem com aproximadamente 100 frascos,
contendo data fabricação, validade, número de lote
registro no Ministério da Saúde.
Tubo para Coleta de Sangue cor vermelho 10mL. Estéril
embalagem com aproximadamente 100 frascos, contendo
data fabricação, validade, número de lote registro no
Ministério da Saúde.
Tubo para Coleta de Sangue cor vermelho 5mL. Estéril
embalagem com aproximadamente 100 frascos, contendo
data fabricação, validade, número de lote registro no
Ministério da Saúde.

ESTIMADO
VALOR TOTAL

R$ 0,78

R$ 117,30

R$ 2,73

R$ 409,86

R$ 236,00

R$ 8.850,00

R$ 1,60

R$ 239,66

R$ 0,79

R$ 710,28

R$ 0,82

R$ 4.428,22

R$ 1,26

R$ 2.270,09

R$ 0,83

R$ 749,59
R$ 17.775,00

LOTE 54

1

2

3
4

QUANT.
15

8

113
15

UNID.
Unidade

Unidade

DESCRIÇÃO
Afastadores Farabeulf Médio, Adulto, 13mm 15cm resistente,
confeccionado em aço inox, acabamento perfeito isento de
rebarbas. Embalado de acordo com a praxe do fabricante.
Afastadores Farabeulf Pequeno, Infantil, 7mm 10cm
resistente, confeccionado em aço inox, acabamento
perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a
praxe do fabricante.

R$ 158.941,95

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL DO LOTE 53

ITEM

R$ 1.261,80

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 88,50

R$ 1.327,50

R$ 91,50

R$ 686,25

Unidade

Bandeja de inox retangular 30 x 20 x 04cm

R$ 85,13

R$ 9.576,56

Unidade

Cabo de Bisturi nº 3, resistente, confeccionado em aço inox,
acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de

R$ 12,58

R$ 188,63
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acordo com a praxe do fabricante.
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

8

75

38

60

45

60

45

75

38

60

38

38

38

75

75

75

38

38

38

38

15

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

unidade

unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Cabo de Bisturi nº 4, resistente, confeccionado em aço inox,
acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Adson com dente 12cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Adson com dente 15cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Adson sem dente 12cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Adson sem dente 15cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Allis 12cm, resistente, confeccionado em aço inox,
acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Allis 14cm, resistente, confeccionado em aço inox,
acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Anatômica 12cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Anatômica 14cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Backaus 13cm, resistente, confeccionado em aço inox,
acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Backaus 15cm, resistente, confeccionado em aço inox,
acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Dente de rato 12cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Dente de rato 14cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Kelly curva 12cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Kelly curva 14cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Kelly reta 12cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Kelly reta 14cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Kocher curva 12cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Kocher curva 14cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Kocher reta 12cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Kocher reta 14cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.

R$ 12,58

R$ 94,31

R$ 57,45

R$ 4.308,75

R$ 126,75

R$ 4.753,13

R$ 48,15

R$ 2.889,00

R$ 116,75

R$ 5.253,75

R$ 108,00

R$ 6.480,00

R$ 108,00

R$ 4.860,00

R$ 51,55

R$ 3.866,25

R$ 61,00

R$ 2.287,50

R$ 84,58

R$ 5.074,50

R$ 143,75

R$ 5.390,63

R$ 48,20

R$ 1.807,50

R$ 46,55

R$ 1.745,63

R$ 85,25

R$ 6.393,75

R$ 85,25

R$ 6.393,75

R$ 85,25

R$ 6.393,75

R$ 85,25

R$ 3.196,88

R$ 108,25

R$ 4.059,38

R$ 109,50

R$ 4.106,25

R$ 109,50

R$ 4.106,25

R$ 109,50

R$ 1.642,50
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Pinça Mosquito curva 12cm, resistente, confeccionado em
Unidade aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
R$ 78,50
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Mosquito reta 12cm, resistente, confeccionado em aço
Unidade inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
R$ 74,25
acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Pean 12cm, resistente, confeccionado em aço inox,
Unidade acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de R$ 114,75
acordo com a praxe do fabricante.
Pinça Pean 14cm, resistente, confeccionado em aço inox,
Unidade acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de R$ 114,75
acordo com a praxe do fabricante.
Porta Agulha Mayo 14cm, resistente, confeccionado em aço
Unidade inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
R$ 85,25
acordo com a praxe do fabricante.
Tentacanulas, 14cm, resistente, confeccionado em aço inox,
Unidade acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
R$ 56,00
acordo com a praxe do fabricante.
Tesoura Iris 12cm, resistente, confeccionado em aço inox,
Unidade acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
R$ 27,75
acordo com a praxe do fabricante.
Tesoura Mayo curva 12cm, resistente, confeccionado em
unidade aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
R$ 36,75
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.
Tesoura Mayo curva 14cm, resistente, confeccionado em
unidade aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
R$ 36,75
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.
Tesoura Mayo reta 12cm, resistente, confeccionado em aço
unidade inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
R$ 36,75
acordo com a praxe do fabricante.
Tesoura Mayo reta 14cm, resistente, confeccionado em aço
unidade inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
R$ 92,00
acordo com a praxe do fabricante.
Tesoura Metzenban curva 12cm, resistente, confeccionado
unidade em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
R$ 91,75
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.
Tesoura Metzenban curva 15cm, resistente, confeccionado
Unidade em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
R$ 91,75
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.
Tesoura Metzenban reta 12cm, resistente, confeccionado em
Unidade aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
R$ 81,80
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.
Tesoura Metzenban reta 15cm, resistente, confeccionado em
Unidade aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
R$ 91,75
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

LOTE 55

1

2

3

QUANT.

23

23

UNID.

Unidade

Unidade

Unidade

DESCRIÇÃO
Aspirador para Rede Canalizada de Vácuo (Vacuômetro)
para rede de ar comprimido . Tampa injetada em Nylon com
inserto de metal, manômetro de 0 a 30 Hg, botão de controle
do fluxo de aspiração, bico de sucção e bóia de segurança.
Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR
11906.
Aspirador
para
Rede
Canalizada
de
Vácuo
(Vacuômetro)para rede de oxigenio . Tampa injetada em
Nylon com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 Hg, botão
de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e bóia de
segurança. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão
ABNT NBR 11906.
Aspirador para Rede Canalizada de Vácuo (Vacuômetro).

R$ 3.341,25

R$ 8.606,25

R$ 5.163,75

R$ 9.590,63

R$ 840,00

R$ 6.243,75

R$ 5.512,50

R$ 5.512,50

R$ 5.512,50

R$ 13.800,00

R$ 27.525,00

R$ 20.643,75

R$ 24.540,00

R$ 20.643,75
R$ 257.890,50

VALOR TOTAL DO LOTE 54

ITEM

R$ 3.532,50

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 235,40

R$ 5.296,50

R$ 219,80

R$ 4.945,50

R$ 234,60

R$ 1.759,50
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Tampa injetada em Nylon com inserto de metal, manômetro
de 0 a 30 Hg, botão de controle do fluxo de aspiração, bico
de sucção e bóia de segurança. Frasco coletor
autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906.
Extensão para Ar comprimido ( Mangueira para ar
Unidade comprimido) Fabricada com material plástico e atóxico;
R$ 8,55
Tamanho 2 mts
Extensão para O2 ( Mangueira para oxigênio) Fabricada
Unidade
R$ 8,99
com material plástico e atóxico; Tamanho 2 mts
Extensor escalonado para gastrostomia e jejunostomia,
Unidade embalado individualmente contendo dados de fabricação,
R$ 9,26
validade, tipo e tempo de esterilização.
Fluxometro p/ ar comprimido confeccionado em latão,
escala: de 0 a 15 l/min com escala expandida de 0 a 7 LPM e
Unidade linear de 7 a 15 LPM, conexões: entrada e saída, conforme
R$ 97,80
norma ABNT, produto em conformidade com a legislação
em vigor.
Fluxometro p/ oxigênio confeccionado em latão, escala: de
0 a 15 l/min com escala expandida de 0 a 7 LPM e linear de 7
Unidade
R$ 98,20
a 15 LPM, conexões: entrada e saída, conforme norma ABNT,
produto em conformidade com a legislação em vigor.
Umidificador para Fluxometro de Oxigênio 250mL. Frasco de
Unidade plástico resistente, 250 ml, com graduação de nível máximo e
R$ 24,68
mínimo. Rosca de conexão fêmea.
Válvula Reguladora para Cilindro com Fluxometro Oxigênio
(Unitec) Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à
315 Kgf/cm²),Corpo: Latão cromado,Conexões de entrada e
Unidade saída: Latão cromado,Manômetro: Aço com pintura
R$ 81,00
epóxi,Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm² para entrada
de 100 Kgf/ cm², Conexões de entrada e saída, conforme as
normas ABNT.

LOTE 56

1

2

3

4

5

QUANT.

150.000

56.250

375

216

375

UNID.

Unidade

Unidade

Frasco

Frasco

Frasco

DESCRIÇÃO
Eletrodo descartável para monitoração cardiaca Adulto
confeccionado em Falso tecido poroso, face adesiva aro
com
proteção.
Material
impermeável
que
evite
ressecamento com gel condutor de boa qualidade e
quantidade suficiente. Embalagem com no mínimo 30
eletrodos, com dados de identificação, procedência, lote,
data de fabricação e validade. RMS
Eletrodo descartável para monitoração cardiaca Infantil
confeccionado em Falso tecido poroso, face adesiva aro
com
proteção.
Material
impermeável
que
evite
ressecamento com gel condutor de boa qualidade e
quantidade suficiente. Embalagem com no mínimo 30
eletrodos, com dados de identificação, procedência, lote,
data de fabricação e validade. RMS
Gel para Eletrocardiograma - Hidrossolúvel, hipo-alergênico,
alta condutibilidade elétrica, pH neutro, não gorduroso,
isento de sal e álcool, inócuo aos eletrodos. Embalado
individualmente em bisnagas com aproximadamente 100 gr (
variação de 10% para mais ou para menos). Embalagem
com dados de identificação, procedência, data de
validade. RMS.
Gel para Ultrassonografia embalado em frasco com 1000gr.
Embalagem com dados de identificação, procedência,
data de validade. RMS
Gel para Ultrassonografia embalado em frasco com 100gr.
Embalagem com dados de identificação, procedência,
data de validade. RMS

R$ 337,20
R$ 347,22

R$ 4.401,00

R$ 13.257,00

R$ 11.106,00

R$ 6.074,85

R$ 47.845,55

VALOR TOTAL DO LOTE 55

ITEM

R$ 320,78

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 0,54

R$ 81.240,00

R$ 0,54

R$ 30.262,50

R$ 2,51

R$ 940,88

R$ 18,64

R$ 4.025,38

R$ 2,97

R$ 1.113,75
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Papel Termossensível para ECG em bobina, medindo 216 mm
Bobina
x 30m de comprimento, com cobertura química, com escala
R$ 14,35
própria para registro e adaptação perfeita
VALOR TOTAL DO LOTE 56

R$ 149.874,50

LOTE 57
ITEM
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

QUANT.
38

150

75
75
98
113
113
75
750
38

UNID.

DESCRIÇÃO

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

unidade

Bandagem terapeutica adesiva 5metrosx5cm

R$ 87,20

R$ 3.270,00

unidade

Eletrodo de silicone descartavel 1 metro x 5cm, em carbono
para maior condutividadade das correntes terapêuticas
aplicadas, fixado com qualquer fita adesiva hipoalergênicae
compatível com as correntes TENS, FES, Interferencial, Russa,
Aussie e demais correntes despolarizadas.

R$ 117,38

R$ 17.607,00

unidade

Exercitador de mao em latex em aro rigido na cor amarelo

R$ 57,68

R$ 4.325,70

unidade

Exercitador de mao em latex em aro rigido na cor vermelho

R$ 54,68

R$ 4.100,70

R$ 156,16

R$ 15.225,60

R$ 156,16

R$ 17.568,00

R$ 156,16

R$ 17.568,00

unidade
unidade
unidade

Faixa elasticalatex na cor cinza embalada individualmente
com 1 metro
Faixa elasticalatex na cor laranja embalada individualmente
com 1 metro
Faixa elasticalatex na cor verde embalada individualmente
com 1 metro

unidade

Lata de gas para maçaricode bico com encaixe

R$ 84,18

R$ 6.313,50

unidade

Moxa de Carvão de Artemísia

R$ 99,40

R$ 74.547,00

unidade

Placas de termoplástico lisa na cor bege 46cmx61cmx3,2

R$ 94,00

R$ 3.525,00

VALOR TOTAL DO LOTE 57

R$ 164.050,50

LOTE 58
ITEM
1

2

3

4

QUANT.
24

2

6

300

R$ 32.292,00

UNID.
Frasco

Frasco

Frasco

Almotolia

DESCRIÇÃO
Formol 10%. Embalagem de 1000ml com dados de
identificação e procedência, data de fabricação, validade,
nº. do lote e registro no ministério da Saúde.
Lugol Forte 5% - O produto devera ser embalado em frasco
plástico, de cor escura, com 1.000ml. reembalados de
acordo com a praxe do fabricante de forma a manter a
integridade do produto durante o armazenamento ate o
momento do uso e rotulados conforme a legislação em vigor.
deverão
constar
na
embalagem
do
produto,
individualmente, o nome, a data de fabricação, a validade
do mesmo e o n. do lote, conforme legislação sanitária
vigentes, lei n. 6.360 de 23/09/76, com ênfase para o artigo
57, decreto n. 79.094 de 05/01/77, com ênfase para os artigos
94 e 95, e portaria conjunta n. 01 de 17/05/93, da divisão de
vigilância sanitária do ministério da saúde.LUGOL FORTE 5%
1.000 ml.
Reagente Organico; Vaselina Solida Comercial a Base de
Produtos Derivados do Petroleo; Uso Geral No Laboratorio;
N/a; N/a; N/a; Embalagem Plastica Com 500 Gramas;
Validade Minima de 18 Meses Na Data do Recebimento;
Rotulo Com Identificacao do Fabricante, Impurezas,validade
e Instrucoes de Armazenamento; Frasco Com 500 Gramas;
Cor Branca;
Vaselina Líquida. Embalagem frasco tipo almotolia com
aproximadamente 100 ml com abertura twist-off, contendo
data de fabricação, validade, número de lote, registro no

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 19,64

R$ 471,30

R$ 173,02

R$ 259,53

R$ 112,08

R$ 672,45

R$ 9,07

R$ 2.719,50
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Ministério da Saúde
R$ 4.122,78

VALOR TOTAL DO LOTE 58

LOTE 59
ITEM
1
2
3
4
5

QUANT.
38
1.875
3.375
225
450

UNID.

DESCRIÇÃO

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Unidade

Bateria Alcalina de 9 volts

R$ 14,18

R$ 531,75

Unidade

Pilha Alcalina AA (Pequena) - 1,5 V

R$ 4,98

R$ 9.330,00

Unidade

Pilha Alcalina AAA (Palito) - 1,5 V

R$ 5,34

R$ 18.022,50

Unidade

Pilha Alcalina C (Média) - 1,5 V

R$ 12,84

R$ 2.889,90

Unidade

Pilha Botão Lithium CR2032 3V - p/Aparelho de Glicosímetro

R$ 4,81

R$ 2.163,60
R$ 32.937,75

VALOR TOTAL DO LOTE 59

LOTE 60
ITEM
1

QUANT.
188

UNID.
Rolo

DESCRIÇÃO
Filme para Ultrassonografia 110 mm x 20 m UPP-1100 HD

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 187,20

R$ 35.100,00
R$ 35.100,00

VALOR TOTAL DO LOTE 60

LOTE 61
ITEM
1

2

3

4

5

6

7
8

QUANT.
375

750

150

75

150

90

375
225

UNID.
Unidade

Unidade

Rolo

Unidade

unidade

Unidade

Caixa
Unidade

DESCRIÇÃO
Almotolia plástica capacidade de 250 ml, tampa protetora
da ponteira com encaixe que impeça vazamento Cor
Âmbar ou transparente.
Aparelho de barbear, tipo lâmina descartável, material
lâmina aço, com 02 lâminas, material cabo de plástico,
anatômico, com estrias de borracha, com fita lubrificante.
Cadarço sarjado, branco, 90% algodão e 10% poliéster para
fixação de cânula de traqueostomia. Rolo com 10 metros de
comprimento.
Clamp Umbilical Descartável, Embalagem estéril com dados
de identificação, procedência e registro no Ministério da
Saúde.
Cobertura/envolucro
de
Obito;
Em
Polimero
Ou
Similar,resistente,com Etiqueta de Identificacao; Formato de
Saco, Na Cor Cinza Ou Azul; Com"ziper"frontal Em Toda Sua
Extensao, e Acabamento Em Vies Ou Selamento Eletronico e
Reforço Na Extremidade Distal; Medindo 1,00 x 2,10m(com
Variacao de +/-10cm Tanto Na Larg. Como No Compr.); a
Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao
Vigente.
Escova para Lavagem de Instrumental cerdas de nylon nas
duas extremidades, possuindo em uma das extremidades três
filas de cerdas para descontaminação geral e, na outra
extremidade
uma
única
fileira
de
cerdas
para
descontaminação delicada e fina, cabo em material
resistente e com aréa anti-derrapante.
Garrote livre de latex em tiras destacáveis à cada 46 cm.
Tamanho 2,5 cm x 46 cm.caixa c/25 unidades
Óculos de Proteção com armação confeccionada em
material acrílico,nylon ou similar, anti-faísca e anti-estática,
adaptação confortável anatomicamente ao rosto, com

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 3,83

R$ 1.437,75

R$ 1,40

R$ 1.048,50

R$ 5,14

R$ 770,40

R$ 0,52

R$ 39,15

R$ 36,38

R$ 5.457,00

R$ 44,88

R$ 4.039,20

R$ 42,90

R$ 16.087,50

R$ 32,20

R$ 7.245,00

85
Pregão n° 52/19– Processo n°. 037/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600| licitacoes@itapevi.sp.gov.br
protetor superior, inferior e lateral injetado nas hastes, as quais
devem ser confeccionadas no mesmo material, em forma de
espátulas. Lentes confeccionadas em policarbonato ou
similar, revestido de durafon ou similar que revina contra risco
e embarçamento. Com excelente qualidade óptica,
oferecendo proteção para raios simples e raios ultra-violetas.
Que permita uso sobre óculos de grau. Deve permitir limpeza
e desinfecção por métodos usuais. Embalagem com dados
de identificação e procedência, data de fabricação e
validade,com registro em órgão competente.
VALOR TOTAL DO LOTE 61

R$ 36.124,50

LOTE 62
ITEM

1

QUANT.

225

UNID.

DESCRIÇÃO
Termometro Clínico Digital que permita visualização fácil
para leitura, faixa de medição de 32,0ºC a 42,0ºC, resolução
0,1ºC, instrumento eletrônico constituído basicamente por
sonda de temperatura conectada permanentemente à
unidade indicadora, que utiliza um sensor de temperatura do
tipo resistivo, transmitindo um sinal especifico à unidade
indicadora, unidade indicadora é constituído por dispositivo
indicador e por uma unidade de processamento,
Unidade
apresentando a indicação da temperatura do corpo
humano, baseado no sinal proveniente da sonda de
temperatura, dispositivo indicador de cristal liquido.
Embalagem individual íntegra, apropriada contendo dados
de identificação do material, marca, fabricante, lote,
designação do modelo, marca aprovada na forma SIMBOLO
DO INMETRO (nº e ano da Portaria de aprovação do modelo
e registro no Ministério da Saúde.

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 58,58

R$ 13.180,50

VALOR TOTAL DO LOTE 62

R$ 13.180,50

LOTE 63
ITEM
1

2
3

QUANT.
15

38
16.875

UNID.

DESCRIÇÃO
Fita Reagente para Exame de Proteinúria. Embalagem
Frasco
contendo dados de identificação, data de fabricação, lote
e prazo de validade. Frasco com 25 unidades
Frasco Coletor para Biopsia; Contendo Solução de formol
Frasco
10% tamponada para preservação celular tecidual para
biópsia. Caixa c/25frascos de 20ml
Kit teste rápido para gravidez - BHCG - Sensibilidade
Unidade
25mUI/ml, em tiras.

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 482,80

R$ 7.242,00

R$ 46,84

R$ 1.756,50

R$ 1,19

R$ 20.148,75
R$ 29.147,25

VALOR TOTAL DO LOTE 63
LOTE 64
ITEM

1

QUANT.

2.600

ESTIMADO

UNID.

DESCRIÇÃO

Pacote

Abaixador de Língua em madeira pacote Com 100
unidades. Espátula de Madeira, descartável, formato
convencional com extremidades arredondadas, sem
rebarbas, medidas aproximadas: 140 (comprimento) x 15
(largura) x 2 mm (espessura) (variação de medidas em até
25% para mais ou para menos). Embalagem c/ 100 unidades,
com dados de identificação e procedência.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 5,21

R$ 13.546,00
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Espátula de Ayres em madeira descartável - pct c/ 100
unidades,
descartável,
formato
convencional
com
extremidades arredondadas, sem rebarbas, medidas
aproximadas: 140 (comprimento) x 15 (largura) x 2mm
Pacote
R$ 11,71
(espessura) e (variação de medidas em até 25% para mais
ou para menos). Embalagem c/ 100 unidades, com dados
de identificação e procedência. Isento de RMS - PACOTE
COM 100 unid.
VALOR TOTAL DO LOTE 64

LOTE 65
ITEM

1

2

3

QUANT.

125

125

125

R$ 292,80

R$13.838,80

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

UNID.

DESCRIÇÃO

Caixa

Agulha descartável, estéril, calibre 6mm x 0,25. Corpo
confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes
finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando
trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico
e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo
perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor
plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem,
com 100 unidades.

R$ 10,16

R$ 1.269,50

Caixa

Agulha descartável, estéril, calibre 13 x 4,5mm. Corpo
confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes
finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando
trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico
e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo
perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor
plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem,
com 100 unidades.

R$ 10,15

R$ 1.268,75

Caixa

Agulha descartável, estéril, calibre 20 x 5,5mm. Corpo
confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes
finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando
trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico
e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo
perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor
plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem,
com 100 unidades.

R$ 10,15

R$ 1.268,75
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4

625

Caixa

5

500

Caixa

6

25

Caixa

7

1.000

Caixa

Agulha descartável, estéril, calibre 25 x 7,0mm. Corpo
confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes
finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando
trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico
e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo
perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor
plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem,
com 100 unidades.
Agulha descartável, estéril, calibre 25 x 8,0mm. Corpo
confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes
finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando
trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico
e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo
perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor
plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem,
com 100 unidades.
Agulha descartável para coleta múltipla de sangue a vácuo,
calibre 25mm x 8 mm (21 G 1), corpo de aço inoxidável,
siliconizada, com bisel trifacetado, estéril e apirogênica,
inserida em canhão de plástico rígido acoplável ao
adaptador e ao tubo do sistema de coleta múltipla de
sangue à vácuo. Acondicionada em invólucro individual,
com cores seguindo padronização internacional que
identificam o calibre da agulha, lacre inviolável, constando
identificação, lote e validade. O bisel deve ser agudo e
afiado, sem rebarbas ou imperfeições, de forma a facilitar a
penetração nos tecidos, minimizando traumatismo e dor. O
prazo de validade para utilização deve ser superior a 12
meses após o recebimento. A embalagem em caixa com
100 unidades, constando externamente a identificação, tipo
de esterilização, lote, validade, procedência e Registro no
Ministério da Saúde.
Agulha descartável, estéril, calibre 30 x 7mm. Corpo
confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes
finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando
trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico
e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo
perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor
plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem,
com 100 unidades.

R$ 10,15

R$ 6.343,75

R$ 10,15

R$ 5.075,00

R$ 60,13

R$ 1.503,30

R$ 10,15

R$ 10.150,00
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8

9

10

2.625

2.625

12.500

Caixa

Agulha descartável, estéril, calibre 30 x 8mm. Corpo
confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes
finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando
trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico
e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo
perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor
plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem,
com 100 unidades.

R$ 10,15

R$ 26.643,75

Caixa

Agulha descartável, estéril, calibre 40 x 12mm. Corpo
confeccionado em aço inoxidável biselado de paredes
finas, bisel bem acabado, facetado e afiado, evitando
trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico
e apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo
perfeitamente fixado ao canhão. Provida de protetor
plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7
mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem,
com 100 unidades.

R$ 10,43

R$ 27.389,25

unidade

Agulha para Acupuntura Tiliforme; Em Aco Inoxidavel; Com
Cabo Em Aco Inox; Descartavel; Medindo 0,20 x 30mm;
Esteril; Com Guia Plastico; Uso Unico; Embalagem Material
Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentacao do
Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente. Em
conformidade com as normas AISI 316 e 304, disparadas por
mola automática, com acionamento manual. Utilizado para
acesso intra ósseo, permitindo infusão de medicamentos e
fluidos, na ausência de acesso venoso.

R$ 0,36

R$ 4.450,00

VALOR TOTA DO LOTE 65
LOTE 66
ITEM

QUANT.

UNID.

1

5

unidade

DESCRIÇÃO
Agulha intra-óssea pediátrico. Dispositivo para acesso
vascular intra-ósseo em aço inoxidável 304 e extremidade de
policarbonato de grau médico, descartável, calibre 15G,
comprimento de 15mm; milimetrada a cada 05mm e ponta
com corte simétrico. Possui conector sistema fechado de
infusão, estabilizador e pulseira de identificação (faixa de
pulso), isento de látex. A empresa vencedora deverá
fornecer em comodato 01 perfurador à bateria para
procedimento de infusão intra-óssea para rápida inserção
controlada pelo operador, segura, suave e eficiente.
Dispositivo lacrado, portátil, alimentado por bateria de litium
com autonomia para aproximadamente 500 procedimentos.
Conjunto com 05 agulhas, Embalagem individual que
promova
barreira
microbiana,
abertura
asséptica,
integridade do produto, conforme legislação vigente- MSANVISA

R$85.362,05
ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

R$
3.030,75

VALOR TOTAL

R$ 15.153,75
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Agulha intra-óssea pediátrico. Dispositivo para acesso
vascular intra-ósseo em aço inoxidável 304 e extremidade de
policarbonato de grau médico, descartável, calibre 15G,
comprimento de 15mm; milimetrada a cada 05mm e ponta
com corte simétrico. Possui conector sistema fechado de
infusão, estabilizador e pulseira de identificação (faixa de
pulso), isento de látex. A empresa vencedora deverá
fornecer em comodato 01 perfurador à bateria para
R$
unidade
procedimento de infusão intra-óssea para rápida inserção 3.030,75
controlada pelo operador, segura, suave e eficiente.
Dispositivo lacrado, portátil, alimentado por bateria de litium
com autonomia para aproximadamente 500 procedimentos.
Conjunto com 05 agulhas, Embalagem individual que
promova
barreira
microbiana,
abertura
asséptica,
integridade do produto, conforme legislação vigente- MSANVISA
Agulha intra-óssea infantil. Dispositivo para acesso vascular
intra-ósseo em aço inoxidável 304 e extremidade de
policarbonato de grau médico, descartável, calibre 15G,
comprimento de 25mm; milimetrada a cada 05mm e ponta
com corte simétrico. Possui conector sistema fechado de
infusão, estabilizador e pulseira de identificação (faixa de
pulso), isento de látex. A empresa vencedora deverá
fornecer em comodato 01 perfurador à bateria para
R$
unidade
procedimento de infusão intra-óssea para rápida inserção 3.030,75
controlada pelo operador, segura, suave e eficiente.
Dispositivo lacrado, portátil, alimentado por bateria de litium
com autonomia para aproximadamente 500 procedimentos.
Conjunto com 05 agulhas, Embalagem individual que
promova
barreira
microbiana,
abertura
asséptica,
integridade do produto, conforme legislação vigente- MSANVISA
Agulha intra-óssea infantil. Dispositivo para acesso vascular
intra-ósseo em aço inoxidável 304 e extremidade de
policarbonato de grau médico, descartável, calibre 15G,
comprimento de 25mm; milimetrada a cada 05mm e ponta
com corte simétrico. Possui conector sistema fechado de
infusão, estabilizador e pulseira de identificação (faixa de
pulso), isento de látex. A empresa vencedora deverá
fornecer em comodato 01 perfurador à bateria para
R$
unidade
procedimento de infusão intra-óssea para rápida inserção 3.030,75
controlada pelo operador, segura, suave e eficiente.
Dispositivo lacrado, portátil, alimentado por bateria de litium
com autonomia para aproximadamente 500 procedimentos.
Conjunto com 05 agulhas, Embalagem individual que
promova
barreira
microbiana,
abertura
asséptica,
integridade do produto, conforme legislação vigente- MSANVISA
VALOR TOTAL DO LOTE 66

LOTE 67
ITEM

QUANT.

UNID.

1

2

Caixa

DESCRIÇÃO
Agulha
para
Anestesia
Raquidiana
Descartavel;
Confeccionada Em Aco Inox; Whitacre, Ponta de Lapis, Com
Orificio Lateral, Isenta de Cortes; Calibre 22g x 4 11/6; Com
guia e Canhao Translucido Tipo Luer Lock, Introdutor Com
Canhao de Formato Interno Conico; Embalagem Individual,
Esteril, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e
Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera
Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Caixa com 25.

R$ 15.153,75

R$ 15.153,75

R$ 15.153,75

R$60.615,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 341,35

R$ 512,03
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Agulha
para
Anestesia
Raquidiana
Descartavel;
Confeccionada Em Aco Inox; Whitacre, Ponta de Lapis, Com
Orificio Lateral, Isenta de Cortes; Calibre 25g x 4 11/6; Com
guia e Canhao Translucido Tipo Luer Lock, Introdutor Com
Caixa
R$ 390,60
Canhao de Formato Interno Conico; Embalagem Individual,
Esteril, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e
Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera
Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Caixa com 25.
Agulha
para
Anestesia
Raquidiana
Descartavel;
Confeccionada Em Aco Inox; Whitacre, Ponta de Lapis, Com
Orificio Lateral, Isenta de Cortes; Calibre 27g x 4 11/6; Com
guia e Canhao Translucido Tipo Luer Lock, Introdutor Com
Caixa
R$ 390,60
Canhao de Formato Interno Conico; Embalagem Individual,
Esteril, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e
Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera
Obedecer a Legislacao Atual Vigente. Caixa com 25.
VALOR TOTAL DO LOTE 67

LOTE 68
ITEM

QUANT.

UNID.

1

300

Caixa

2

313

Caixa

3

263

Caixa

4

188

0,5

DESCRIÇÃO
Agulha hipodermica descartavel; para caneta de
insulinacanhao plastico atoxico em polipropileno sem
rebarbas; haste em aco inox; com bisel trifacetado e ponta
afiada cilindrica oca reta; com perfeita adaptacao ao
canhao, protetor plastico atoxico; nas dimensoes de 4mm
(31 G); embalado em material que promova barreira
microbiana, a apresentação do produto devera obedecer a
legislação vigente, anvisa/ms. Embalagem com 100
unidades.
Agulha hipodermica descartavel; para caneta de
insulinacanhao plastico atoxico em polipropileno sem
rebarbas; haste em aco inox; com bisel trifacetado e ponta
afiada cilindrica oca reta; com perfeita adaptacao ao
canhao, protetor plastico atoxico; nas dimensoes de 5mm
(31 G); embalado em material que promova barreira
microbiana, a apresentação do produto devera obedecer a
legislação vigente, anvisa/ms. Embalagem com 100
unidades.
Agulha hipodermica descartavel; para caneta de
insulinacanhao plastico atoxico em polipropileno sem
rebarbas; haste em aco inox; com bisel trifacetado e ponta
afiada cilindrica oca reta; com perfeita adaptacao ao
canhao, protetor plastico atoxico; nas dimensoes de 6mm
(31 G); embalado em material que promova barreira
microbiana, a apresentação do produto devera obedecer a
legislação vigente, anvisa/ms. Embalagem com 100
unidades.
Agulha hipodermica descartavel; para caneta de
insulinacanhao plastico atoxico em polipropileno sem
rebarbas; haste em aco inox; com bisel trifacetado e ponta
afiada cilindrica oca reta; com perfeita adaptacao ao
canhao, protetor plastico atoxico; nas dimensoes de 8mm
(31 G); embalado em material que promova barreira
microbiana, a apresentação do produto devera obedecer a
legislação vigente, anvisa/ms. Embalagem com 100
unidades.
VALOR TOTAL DO LOTE 68

LOTE 69

R$ 585,90

R$ 585,90

R$ 1.683,83

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 48,36

R$ 14.508,00

R$ 48,36

R$ 15.112,50

R$ 48,36

R$ 12.694,50

R$ 48,36

R$ 9.067,50

R$51.382,50

ESTIMADO
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ITEM

QUANT.

UNID.

1

2.500

Frasco

2

25.000

Frasco

3

1.500

Frasco

4

400

Frasco

5

1.050

Frasco

VALOR
DESCRIÇÃO
UNITÁRIO
ÁLCOOL A 70% - Associação de álcool 70% mais água
destilada, antisséptico e bactericida, embalagem PET
(politereftalato de etileno) de 1 litro, com dados de
R$ 12,61
identificação e procedência, data de fabricação, validade,
número do lote e registro no Ministério da Saúde conforme
RDC nº 199/06. Caixa com 12 unidades.
ÁLCOOL A 70% - Associação de álcool 70% mais água
destilada, antisséptico e bactericida, embalagem PET
(politereftalato de etileno) de 100 ml, com twist off com
R$ 3,42
dados de identificação e procedência, data de fabricação,
validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde
conforme RDC nº 199/06.
Solução para higienização das mãos em forma de gel; a
base de etanol a 70% como elemento ativo; pH 5,5,
apresentação em refil com 800ml a 1000ml, com válvula que
não permita a entrada de ar (sistema fechado que assegure
a não contaminação da solução); agentes hidratantes,
emolientes, alpha-bisabolol, sem corante, sem perfume,
bactericida, fungicida e viruscida. Apresentar laudo de
atividade antimicrobiana fungicida, bactericida e frente à
bactéria
multirresistente
klebsiela
pneumonae
R$ 61,44
carbamapenem resistentpara tempo de contato de 30
segundos. A empresa vencedora deverá fornecer em
regime de comodato 700(setecentos) unidades de
dispensador para álcool hidroalcoólico, confeccionado em
plástico rígido (ABS), com sistema compatível com a válvula,
mantendo o sistema fechado impedindo a contaminação
da solução e acessório aparador de gotas, com
capacidade de 800 ml a 1000ml. Sistema de encaixe do refil
com trava de segurança.
Solução para higienização das mãos em forma de gel; a
base de etanol a 70% como elemento ativo; pH 5,5,
apresentação em frasco pump com 500ml; agentes
hidratantes, emolientes, alpha-bisabolol, sem corante, sem
perfume, bactericida, fungicida e viruscida. Apresentar
laudo de atividade antimicrobiana fungicida, bactericida e
frente à bactéria multirresistente klebsiela pneumonae
carbamapenem resistent para tempo de contato de 30
segundos.
Solução para higienização das mãos em forma de gel; a
base de etanol a 70% como elemento ativo; pH 5,5,
apresentação em frasco com 75ml com tampa flip-top;
agentes hidratantes, emolientes, alpha-bisabolol, sem
corante, sem perfume, bactericida, fungicida e viruscida.
Apresentar laudo de atividade antimicrobiana fungicida,
bactericida e frente à bactéria multirresistente klebsiela
pneumonae carbamapenem resistent para tempo de
contato de 30 segundos.

ITEM

QUANT.

UNID.

1

188

Galão

R$ 31.515,00

R$ 85.450,00

R$ 92.160,00

R$ 44,78

R$ 17.912,00

R$ 18,64

R$ 19.567,80

VALOR TOTAL DO LOTE 69

LOTE 70

VALOR TOTAL

R$246.604,80

ESTIMADO

VALOR
DESCRIÇÃO
UNITÁRIO
Ácido Peracético concentração: 0,2% a 0,09%, solução
pronto uso, com coadjuvante/adjuvante conforme
formulação do fabricante, pH 5,5 a 7,0, tempo de contato:
10 minutos com propriedade bactericidade, esporicida,
R$ 496,60
micobactericida e fungicida, uso em equipamento e
dispositivos medico-cirúrgicos, endoscópios e materiais termo
sensíveis, a atividade do produto deverá ser comprovada
através de tiras reagentes, embalado em material que

VALOR TOTAL

R$ 93.112,50
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garanta a integridade do produto, o produto deverá
atender a legislação vigente e a RDC 035/2010. Para cada
04 galões acompanha 15 tiras reagentes específicos para
análise (leitura) para o produto ofertado, conforme
instruções de uso do fabricante. Apresentar laudos de
eficácia: bactericida, fungicida, micobactericida e
esporicida, emitidos por laboratórios credenciados.

2

3

4

5

6

7

8

625

300

3.750

8

50

15

50

Frasco

Clorexidine, gluconato 0,5% (0,05g/100ml) - Solução
Alcoólica ação anti-séptica indicadora para limpeza e
assepsia, frasco twist-off de100 ml. Embalagem com dados
de identificação e procedência, data de fabricação e
validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

R$ 3,85

R$ 2.403,75

Frasco

Clorexidine, gluconato 1%(0,1g/100mL) - Solução Tópico,
frasco twist-off de 100 ml. Embalagem com dados de
identificação e procedência, data de fabricação e
validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

R$ 2,87

R$ 861,60

Frasco

Clorexidine, gluconato 2% (0,2g/100mL) - Solução
Degermante 100mL ação anti-séptica indicadora para
limpeza e assepsia no pré- operatório, mãos e braços da
equipe cirúrgica, frasco twist-off de 100ml. Embalagem com
dados de identificação e procedência, data de fabricação
e validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

R$ 3,92

R$ 14.692,50

Frasco

Clorexidina Digluconato; Apresentacao Em Frasco Plastico
Nao Transparente, com dispensador Descart., Sist. Auto-perf.,
Com Lacre ; Concentracao de 2%, Ph de 5,5 a 7,0, Solucao
Anti-septica Degermante, Gliconato de Clorexidina ;
Categoria Uso Antisseptico, Isento de Irritabilidade Dermicae
Mucosa ; Padrao Padrao Anvisa, Fácil Abertura Com
Controle de Vazão. Frasco com 1 litro

R$ 39,44

R$ 295,83

Frasco

Clorexidine,
gluconato
4%
(0,4g/100ml) solução
Degermante 100ml ação anti-séptica indicadora para
limpeza e assepsia no pré- operatório, mãos e braços da
equipe cirúrgica, frasco twist-off de 100ml. Embalagem com
dados de identificação e procedência, data de fabricação
e validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

R$ 4,85

R$ 242,50

Frasco

Iodopolividona 1% - Solução Tópica 100ml, ação anti-séptica
com bico dosador, indicado para assepsia complementar
da pele do paciente no pré-operatório, queimaduras,
mucosas e feridas, embalagem twist-off de 100 A 120ML com
dados de identificação e procedência, data de fabricação,
validade, nº. do lote e registro no ministério da Saúde.

R$ 5,28

R$ 79,20

Galão

Detergente Enzimático - Solução limpadora enzimática com
ação pré desinfetante; complexo trienzimático contendo
protease, lípase e amilase; detergente e agentes tensoativos
não iônicos; ph neutro, não corrosivo, biodegradável,
atóxico; específico para limpeza e pré desinfecção de
instrumentais, equipamentos e artigos médicos, manual ou
lavadora ultrassônica. Ativos antimicrobianos compostos de
propionato de quaternário de amônio e digluconato de
clorexidina. Acondicionado em material que garanta a
integridade do produto, rótulo com nº. de lote, data de
fabricação, validade, procedência e registro no ministério
da saúde. Apresentar laudo deatividade bactericida e
atividade enzimática para no mínimo de 01 enzima. Frasco
com 5000ml. Apresentar rótulo com instruções de uso
juntamente com a proposta de preços. No corpo da
proposta deve constar o preço por litro diluído, de acordo
com instruções de uso.

R$ 415,60

R$ 20.780,00
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Detergente Enzimático - Solução limpadora enzimática com
ação pré desinfetante; complexo trienzimático contendo
protease, lípase e amilase; detergente e agentes tensoativos
não iônicos; ph neutro, não corrosivo, biodegradável,
atóxico; específico para limpeza e pré desinfecção de
instrumentais, equipamentos e artigos médicos, manual ou
lavadora ultrassônica. Ativos antimicrobianos compostos de
propionato de quaternário de amônio e digluconato de
frasco
clorexidina. Acondicionado em material que garanta a R$ 183,36
integridade do produto, rótulo com nº. de lote, data de
fabricação, validade, procedência e registro no ministério
da saúde. Apresentar laudo de atividade bactericida e
atividade enzimática para no mínimo de 01 enzima. Frasco
com 1000ml. Apresentar rótulo com instruções de uso
juntamente com a proposta de preços. No corpo da
proposta deve constar o preço por litro diluído, de acordo
com instruções de uso.
Espuma
detergente
desinfetante
para
limpeza
e
desinfecção de superfícies hospitalares, equipamentos e
artigos médicos não críticos; a base de Cloreto de
Didecildimetilamônio (0,30%), sequestrante e tensoativos
não-iônicos; ampla atividade antimicrobiana na presença
de matéria orgânica, comprovada por laudos bactericidas
sobre Enterococcus faecium VRE, Staphylococcus aureus
Frasco
R$ 164,00
MRSA, KPC; virucidas sobre Norovírus murin; Tempo de
contato de 3 minutos para atividade bactericida; pronto
para uso, inodoro, sem álcool, não corrosivo e
biodegradável; compatível com polímeros e metais,
compatível com polímeros e metais. Conceito SES
(Segurança – Eficácia – Simplicidade); apresentação em
frasco spray de 750 ml. Saneante registrado no MS/ANVISA.
Renovador de instrumentais em aço inoxidável, a base de
ácido fosfórico e tensoativo não iônico, específico para
remoção de oxidações, crostas, manchas e placas de
minerais de artigos, formando uma película protetora e
liberando as articulações. Utilizado na diluição de 5%
Galão
(50ml/L) em água quente ou fria, por um tempo de imersão R$ 392,60
de 30 minutos. Pode ser utilizado em modo manual ou em
cuba ultrassônica. Apresentação: Frasco de 1 litro com
dosador, constando na embalagem nº lote, data
fabricação, procedência, marca comercial, prazo de
validade e registro MS.
Sabonete líquido hospitalar neutro para higiene das mãos,
produto testado sob controle dermatológico,com agente
hidratante glicerina; Agentes de limpeza Sodium Lauryl
Sulfate, Linoleamide DEA, Disodium Lauroamphodiacetate;
Agentes conservantes Benzyl alcohol, Sodium benzoate;
Agente
protetor
Disodium
Ricinoleamido
MEA
–
Sulfosuccinate. Apresentação em refil de 1.000ml, com
Frasco
válvula que não permita entrada de ar e contaminação do R$ 55,04
produto. Deve acompanhar em quantidade suficiente
determinada pela contratante, dispensador, confeccionado
em plástico rígido (ABS), com sistema compatível com a
válvula dosadora do produto.
Deve acompanhar em
regime de comodato 650 (seiscentos e cinquenta)
dispensadores, confeccionado em plástico rígido (ABS), com
sistema compatível com a válvula dosadora do produto

R$ 53.174,40

R$ 19.270,00

R$ 1.963,00

R$ 61.232,00
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13

38

litros

Solução desinfetante de alto nível, pronta para uso, a base
de ortoftalaldeído em concentração mínima de 0,55%.
Tempo de contato 10 minutos. Laudos de atividade
antimicrobiana: Esporicida, micobactericida, fungicida,
virucida e bactericida. Atividade até 30 dias, comprovado
por tira reagente específica. Apresentação galão de 03 a 05
litros, acompanhado de pó inativador. A embalagem deve
apresentar informações de identificação do produto, lote,
data de validade, composição, procedência.

R$ 92,84

VALOR TOTAL DO LOTE 70

LOTE 71
ITEM
1

QUANT.
250

R$271.588,78

ESTIMADO

UNID.

DESCRIÇÃO

Frasco

Água Destilada para maquina Auto Clave 5 litro. Água
Destilada solução estéril, apirogênica, acondicionada em
galão contendo 5000 ml.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 17,88

R$ 4.470,83

VALOR TOTAL DO LOTE 71

LOTE 72
ITEM

QUANT.

UNID.

1

1.500

Pacote

875

Pct c/
100

2

3

750

Pacote

4

2.250

Pacote

R$ 3.481,50

DESCRIÇÃO
Algodão Hidrófilo 500 gr. Embalagem individual e
reembalada em pacotes conforme praxe do fabricante,
íntegra e impermeável, que mantenha o material protegido
até o momento do uso.
Algodão.Hidrófilo em rolete, confeccionadas com fibras
100% algodão. Macias e com ótimo poder de absorção.
Embalagem individual em pacotes conforme praxe do
fabricante, íntegra e impermeável, que mantenha o material
protegido até o momento do uso.
Atadura
de
crepe,
não
estéril,
hipoalérgica,
aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama
regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva com fios
de alta torção, bordas devidamente acabadas, isentas de
fios soltos, de acordo com NBR 14056. Tamanhos: 6 cm de
largura e aproximadamente 1,80 m de comprimento (em
repouso). Embalagem deverá conter dados do fabricante,
lote, validade, metragem, tamanho, gramatura, SAC.
Embalada individualmente e reembalada em pacote com
12 (doze) unidades.
Atadura
de
crepe,
não
estéril,
hipoalérgica,
aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama
regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva, com fios
de alta torção, bordas devidamente acabadas, isentas de
fios soltos, de acordo com NBR 14056. Tamanhos: 10 cm de
largura e aproximadamente 1,80 m de comprimento (em
repouso) não estéril..Embalagem deverá conter dados do
fabricante, lote, validade, metragem, tamanho, gramatura,
SAC. Embalada individualmente e reembalada em pacote
com 12 (doze) unidades.

R$4.470,83

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 20,15

R$ 30.231,00

R$ 1,53

R$ 1.342,25

R$ 6,72

R$ 5.037,00

R$ 10,86

R$ 24.426,00
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Atadura
de
crepe,
não
estéril,
hipoalérgica,
aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama
regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva, com fios
de alta torção, bordas devidamente acabadas, isentas de
fios soltos, de acordo com NBR 14056 Tamanhos: 15 cm de
Pacote
R$ 15,83
largura e aproximadamente 1,80 m de comprimento (em
repouso). Embalagem deverá conter dados do fabricante,
lote, validade, metragem, tamanho, gramatura, SAC.
Embalada individualmente e reembalada em pacote com
12 (doze) unidades.

Pacote

Atadura
de
crepe,
não
estéril,
hipoalérgica,
aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama
regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva, com fios
de alta torção, bordas devidamente acabadas, isentas de
fios soltos, de acordo com NBR 14056. Tamanhos: 20 cm de
largura e aproximadamente 1,80 m de comprimento (em
repouso). Embalagem deverá conter dados do fabricante,
lote, validade, metragem, tamanho, gramatura, SAC.
Embalada individualmente e reembalada em pacote com
12 (doze) unidades.

R$ 23,28

R$ 46.564,00

Rolo

Atadura de Rayon medindo 7,5cm de largura x 5 metros de
comprimento aproximadamente, estéril, cor branca, boa
absorção, bordas devidamente acabadas, isenta de
quaisquer defeitos e uniformemente enrolada. embalada e
acondicionada individualmente em invólucro integro,
contendo dados de procedência, validade e nº lote.

R$ 10,96

R$ 4.110,00

VALOR TOTAL DO LOTE 72

LOTE 73

R$ 4,08

R$ 4.590,00

Unidade

Campo
Cirurgico
Descartavel;
Confeccionado
em
nãotecido, com fenestra, estéril C/60 a 80g/m²; Com
tratamento repelente a fluidos,conformavel; Com dobradura
que garanta tecnica asseptica ao abrir; Tamanho 40cm x
40cm, fenestrado; Sendo a Embalagem Interna em filme
plastico, individual,esteril; e a Externa Em Material Que
Garanta a Integridade do Produto; a Apresentacao do
Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente;

R$ 3,83

R$ 1.913,00

Unidade

Campo
Cirurgico
Descartavel;
Confeccionado
em
nãotecido, com fenestra, estéril C/60 a 80g/m²; Com
tratamento repelente a fluidos,conformavel; Com dobradura
que garanta tecnica asseptica ao abrir; Tamanho 80cm x
80cm, fenestrado; Sendo a Embalagem Interna em filme
plastico, individual,esteril; e a Externa Em Material Que
Garanta a Integridade do Produto; a Apresentacao do
Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente;

R$ 6,22

R$ 3.108,00

UNID.

1

1.125

Unidade

3

500

ESTIMADO
VALOR TOTAL

QUANT.

500

R$135.455,25

VALOR
UNITÁRIO

ITEM

2

R$ 23.745,00

DESCRIÇÃO
Avental descartável Manga longa cor branca 30g tamanho
grande - confeccionado em falso tecido, decote com três
viés
no
acabamento,
comprimento
de
1,20
m
aproximadamente (variação de 5% para mais ou para
menos), um par de tiras para amarrar na cintura e outro para
o pescoço, manga longa, gramatura 30, acabamento em
overlock. Embalagem individual e hermética em material
impermeável que impeça a hidratação do produto, com
dados de identificação de acordo com RDC 260 de 23 de
setembro de 2002. RMS.
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Máscara Cirurgica Descartavel; Falso Tecido Branco; com
clip nasal e de ajuste, pregueada e com elastico que
envolve o pavilhao auricular; Dupla camada; hipoalergica;
Pacote
R$ 11,78
filtro que garanta boa ventilacao; Embalagem apropriada
ao produto de acordo com a legislação vigente..
Embalagem com50 unidades
Touca em material descartável sanfonada com elástico.
Pct.
R$ 12,22
Gramatura 20

R$ 3.238,95

Cx c/ 50

Máscara descartável comEficiência em filtragem bacteriana
superior a 96%, são hipoalergênicas, têm excelente
acabamento, além de ajuste anatômico perfeito sobre a
face por conta do clip nasal. Confeccionada em três
camadas de p.p (tecido-não-tecido). Com Elástico.

R$ 18,04

R$ 4.961,00

Unidade

Máscara N 95 descartável proteção de Tuberculose do tipo
N-95 (contra os bacilos da Tuberculose) contem 99% bfe
para partículas de 0,1 mícrons. Hipo-alergica, fluido resistente
e confortável, possui clips nasal que se molda facilmente aos
diferentes tamanhos e tipos de rosto. Embalado em caixa
com 20 unidades. Registro no Ministério da Saúde.

R$ 4,59

R$ 6.885,00

VALOR TOTAL DO LOTE 73

LOTE 74
ITEM

QUANT.

UNID.

1

63

bobinas

2

63

bobinas

3

1.000

unidade

R$26.223,45

ESTIMADO

DESCRIÇÃO
Bobina Picotada 25x35 cm c/ 500 sacos. Saco de Alta
Resistência transparente, para armazenagem de materiiais
esterelizados.
Bobina Picotada 30x38 cm c/ 500 sacos. Saco de Alta
Resistência transparente, para armazenagem de materiiais
esterelizados.
Protetor de banheira: Protetor impermeável, descartável,
confeccionado em plástico transparente (polietileno),
atóxico, incolor, liso,elástico nas bordas. Acondicionado em
embalagem plástica individual. 0BS: PRODUTO ISENTO DE
REGISTRO NA ANVISA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 44,22

R$ 2.763,75

R$ 54,03

R$ 3.376,88

R$ 2,01

R$ 2.012,00

VALOR TOTAL DO LOTE 74

LOTE 75
ITEM

1

QUANT.

7.500

R$ 1.527,50

R$8.152,63

ESTIMADO

UNID.

DESCRIÇÃO

Unidade

Cateter intravenoso radiopaco; estéril; em poliuretano,
flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha
siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para
visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de
segurança de acionamento passivo ; tamanho 18G,
comprimento 32mm, fluxo de 95 ml/min. O produto deverá
atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em
material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica. Apresentação Caixa com 50 unidades.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 3,83

R$ 28.740,00
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2

3

4

43.750

37.500

25.000

Unidade

Cateter intravenoso radiopaco; estéril; em poliuretano,
flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha
siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para
visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de
segurança de acionamento passivo ; tamanho 20G,
comprimento 32mm, fluxo de 65 ml/min. O produto deverá
atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em
material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica. Apresentação Caixa com 50 unidades.

R$ 3,83

R$ 167.650,00

Unidade

Cateter intravenoso radiopaco; estéril; em poliuretano,
flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha
siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para
visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de
segurança de acionamento passivo ; tamanho 22G,
comprimento 25mm, fluxo de 36 ml/min. O produto deverá
atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em
material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica. Apresentação Caixa com 50 unidades.

R$ 3,83

R$ 143.700,00

Unidade

Cateter intravenoso radiopaco; estéril; em poliuretano,
flexível; siliconado, conector rígido com luer lock; agulha
siliconizada; trifacetada; com orifício acima do bisel para
visualização rápida do refluxo de sangue, com dispositivo de
segurança de acionamento passivo ; tamanho 24G,
comprimento 19mm, fluxo de 23 ml/min. O produto deverá
atender a NBR ISO 10.555-5. Embalado individualmente em
material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica. Apresentação Caixa com 50 unidades.

R$ 3,85

R$ 96.300,00

VALOR TOTAL DO LOTE 75

LOTE 76
ITEM

QUANT.

UNID.

1

513

Unidade

2

513

Unidade

R$436.390,00

ESTIMADO

VALOR
DESCRIÇÃO
UNITÁRIO
Cateter intravenoso, em poliuretano, livre de DEHP PVC,
radiopaco, sistema fechado de segurança, Câmara de
refluxo, tubos e conexões transparentes, extensão com
aproximadamente 12cm com dupla via em “Y” transparente
com clamp, asas macias e serrilhadas que garantem a
transpiração da pele e melhoram a fixação na pele, agulha
trifacetada com ponta de cateter, proteção de agulha R$ 46,12
conforme a NR 32,
20G compatível com o uso de
quimioterápicos, conexão valvulada, estéril, com validade
mínima de 24 meses a partir da data da entrega , registro no
ministério da saúde, embalado individualmente em material
que promova a barreira antimicrobiana e abertura
asséptica.
Cateter intravenoso, em poliuretano, livre de DEHP PVC,
radiopaco, sistema fechado de segurança, Câmara de
refluxo, tubos e conexões transparentes, extensão com
aproximadamente 12cm com dupla via em “Y” transparente
com clamp, asas macias e serrilhadas que garantem a
transpiração da pele e melhoram a fixação na pele, agulha
trifacetada com ponta de cateter, proteção de agulha R$ 46,12
conforme a NR 32,
22G compatível com o uso de
quimioterápicos, conexão valvulada, estéril, com validade
mínima de 24 meses a partir da data da entrega , registro no
ministério da saúde, embalado individualmente em material
que promova a barreira antimicrobiana e abertura
asséptica.

VALOR TOTAL

R$ 23.636,50

R$ 23.636,50
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Cateter intravenoso, em poliuretano, livre de DEHP PVC,
radiopaco, sistema fechado de segurança, Câmara de
refluxo, tubos e conexões transparentes, extensão com
aproximadamente 12cm com dupla via em “Y” transparente
com clamp, asas macias e serrilhadas que garantem a
transpiração da pele e melhoram a fixação na pele, agulha
Unidade trifacetada com ponta de cateter, proteção de agulha R$ 46,12
conforme a NR 32,
24G compatível com o uso de
quimioterápicos, conexão valvulada, estéril, com validade
mínima de 24 meses a partir da data da entrega , registro no
ministério da saúde, embalado individualmente em material
que promova a barreira antimicrobiana e abertura
asséptica.
Cateter venoso central em poliuretano radiopaco, 7Fr x
20cm, duplo lúmem, 14Ga x 18Ga, adulto, com ponta
funilada e atraumática a base de clorexidina e sulfadiazina
de prata impregnado na superficie externa, extensões linhas
e hubs e clorexidina na superfície interna. Possui suporte de
fio guia, seringa de 5 ml com êmbolo vazado e valvulado,
tendo uma cânula metálica fenestrada para o refluxo que
Unidade encaixa no êmbolo, clamp duplo de fixação, variável, R$ 386,16
simples e seguro. Set de punção: agulha introdutora com
18Ga
x
6,
35
cm
e
parede
extrafina,
dilatador e fio guia. Embalagem individual em papel grau
cirúrgico no verso e frente transparente de poliéster e
polipropileno, devendo constar no rótulo os dados de
identificação, procedência, lote, data de validade e
fabricação. RMS
VALOR TOTAL DO LOTE 76

LOTE 77
ITEM

1

2

3

QUANT.

225

200

125

R$ 23.060,00

R$ 48.270,00

R$118.603,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Unidade

Atadura de tecido de algodão, impregnada com pasta de
óxido de zinco micronizado, goma acácia, glicerina, vaselina
e óleo de rícino. Embalado em caixa com 01 unidades.
Registro na ANVISA como Produto para Saúde, classe de
risco III, com indicação para tratamento de úlceras venosase
edemas linfáticos. Na embalagem deverá conter nome e
/ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de
validade, modo de usar, restrições de uso (quando
necessário) técnico responsável. Tamanho 7,5 cm X 9,14 m.

R$ 37,92

R$ 8.532,00

Unidade

Bandagem de gaze não aderente, em rayon, impregnada
com pasta de óxido de zinco micronizado, ácidos graxos,rico
em ácidos linoléico e oléico , contendo ainda acido caprico,
caprilico, láurico, palmítico, miristico, esteárico. Possui ação
cicatrizante para feridas crônicas e ação hidratante para
proteção da pele ao redor das feridas. Embalado em caixa
com 01 unidades. Registro na ANVISA como Produto para
Saúde, classe de risco III, com indicação para tratamento de
úlceras venosase edemas linfáticos. Na embalagem deverá
conter nome e /ou marca do produto, lote e data de
fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de
uso (quando Ataunecessário) técnico responsável, tamanho
10,2cm x 9,14m.

R$ 116,05

R$ 23.210,00

Unidade

Composto
protetor;
composto
por
cadexomero
(microgranulos de amido modificado) com iodo (0.9% P/p) a
base de polietilenoglicol/ poloxamero; forma farmacêutica
pomada, forma de apresentação em tubo de aluminio,
estéril; via tópica. Bisnaga 20 gramas. Caixa com 02
unidades.

R$ 91,25

R$ 11.406,25

UNID.

DESCRIÇÃO
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Compressa de gaze, em rayon, 7,5 x 7,5 cm, embebida com
5 ml de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de
melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e
oléico , contendo ainda acido caprico, caprilico, láurico,
palmítico, miristico, esteárico, palmitato de retinol, acetato
de tocoferol e lecitina de soja. Embalagem caixa com 24
Unidade unidades. Registro na ANVISA como correlato classe grau de
R$ 4,42
risco IV, com indicação para prevenção e tratamento de
feridas.
Embalado material que promova barreira
microbiana e abertura asseptica.
identificação e
procedência, tipo de esterilização, lote, data de fabricação
e validade, registro no Ministério da Saúde, técnico
responsável e instrução de uso.
Compressa de gaze, em rayon, 7,5 x 15 cm, embebida com
5 ml de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de
melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e
oléico , contendo ainda acido caprico, caprilico, láurico,
palmítico, miristico, esteárico, palmitato de retinol, acetato
de tocoferol e lecitina de soja. Embalagem caixa com 24
Unidade unidades. Registro na ANVISA como correlato classe grau de
R$ 5,92
risco IV, com indicação para prevenção e tratamento de
feridas.
Embalado material que promova barreira
microbiana e abertura asseptica.
identificação e
procedência, tipo de esterilização, lote, data de fabricação
e validade, registro no Ministério da Saúde, técnico
responsável e instrução de uso.

Unidade

7

450

Unidade

8

200

Unidade

Filme transparente de poliuretano com adesivo acrilico ,
impregnado com etilenobisoleamido (EBO), permeavél a
oxigênio e a vapores úmidos e impermeavél a liquidos e
bacterias. Comformavél com planimetrianão esteril em rolo.
Apresentação 10 cm x 10m. Caixa com 01 unidade.
Gel para curativos; composto por: água, Propilenoglicol e
Carboximetilcelulose,
sem
alginato
de
cálcio.
ApresentadoGel Amorfo e Transparente; bico longo
aplicador com tampa estéril. Produto deverá obedecer a
legislacao atual vigente, embaladoindividualmente em
material que promova barreira microbiana e abertura
asseptica estéril. Frasco com 25 gramas. Caixa com 10
unidades.
Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de
feridas, composta de 0,1% de Polihexanida(PHMB), 0,1% de
Betaina e 99,8 % de água purificada por sistema de osmose
reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e
TOC < 500 ppb, com laudos de:
Ação bactericida,
Salmonella e outros germes; Toxicidade/reatividade
biológica intercutânea; Sensibilidade cutânea e Avaliação
do Potencial de cito toxidade. Embalagem em sistema
fechado asséptico com bico aplicador para limpeza do leito
da ferida que garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA
como Produto para Saúde, classe de risco IV. Frasco com
350ml.

ITEM

QUANT.

UNID.

R$ 2.998,27

R$ 341,25

R$ 25.593,75

R$ 41,75

R$ 18.787,50

R$ 74,75

R$ 14.950,00

VALOR TOTAL DO LOTE 77

LOTE 78

R$ 3.313,13

R$108.790,89

ESTIMADO
DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
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Cobertura de espuma hidrocelular, hidrofilico, com bordas
largas e biseladas, composto por cinco camadas, sendo a
primeira, em contato com a pele/ferida em silicione suave
adesivo, a segunda camada composta de espuma
hidrocelular, a terceira camada possui um núcleo super
absorvente composto de fibras de celulose com poliacrilato,
Unidade
R$ 148,20
a quarta camada protetora de camuflagem composta por
duas camadas de malha ligadas por filamentos e quinta
camada composta de filme de poliuretano impermeável a
água e bactérias, mas com alta permeabilidade a vapores
úmidos.
Tamanho aproximado 15x15cm.
Cobertura de espuma hidrocelular/hidrofilico composta de 3
camadas diferenciadas de poliuretano; preventiva, primeira
camada de contato adesiva de silicone,segunda camada
impregnada com polietilenoglicol (PEG), terceira camada
Unidade pelicula de alta permeabilidade a vapores umidos, permIte R$ 22,98
troca gasosa. EmbalagemIndividual estéril que permita
abertura asséptica; a apresentação do produto devera
obedecer a legislação vigente, Medindo 7,5 x 7,5cm. Caixa
com 10 unidades.
Cobertura adesiva espuma hidrocelular trilaminado
composta por camada superior em filme de poliuretano de
alta permeabilidade (MVTR 3000G/ M/ 24hrs), camada
central absorvente em espuma hidrocelular impregnada
Unidade
R$ 76,16
com sulfadiazina de Prata ( SSD Ag), com ação
antimicrobiana e camada de contato com a pele em
adesivo de silicone. Tamanho 10x10 cm. Caixa com 10
unidades.
Cobertura adesiva espuma hidrocelular trilaminado
composta por camada superior em filme de poliuretano de
alta permeabilidade (MVTR 3000G/M/24hrs), camada central
Unidade absorvente em espuma hidrocelular impregnada com R$ 219,96
sulfadiazina de Prata ( SSD Ag), com ação antimicrobiana e
camada de contato com a pele em adesivo de silicone.
Tamanho 17,5 x 17,5 cm. Caixa com 10 unidades.
Cobertura adesiva espuma hidrocelular trilaminado
composta por camada superior em filme de poliuretano de
alta permeabilidade (MVTR 3000G/M/24hrs), camada central
Unidade absorvente em espuma hidrocelular impregnada com R$ 124,46
sulfadiazina de Prata ( SSD Ag), com ação antimicrobiana e
camada de contato com a pele em adesivo de silicone.
Tamanho 12,5 x 12,5 cm. Caixa com 10 unidades.
Cobertura não aderente com associações, revestida de
prata nanocristalina, com ação antimicrobiana, camada
Unidade única de poliéster flexível de baixa aderência, estéril, R$ 148,54
embalado individualmente. Medida: 10 x 10cm. Caixa com
12 unidades.
Cobertura não aderente com associações, revestida de
prata nanocristalina, com ação antimicrobiana, camada
Unidade única de poliéster flexível de baixa aderência, estéril, R$ 229,80
embalado individualmente. Medida: 10 x 20cm. Caixa com
12 unidades.
Creme e barreira protetora, a base de óxido de zinco,
associado a ácidos graxos essenciais, contendo ainda
lecitina de soja, TCM (Triglicerídeos de Cadeia Média),
Vitaminas A e E . Embalado em bisnagas com 50g .Na
Frasco
R$ 30,60
embalagem deverá conter nome e /ou marca do produto,
lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de
usar, restrições de uso (quando necessário) técnico
responsável, e registro no Ministério da Saúde

R$ 14.820,00

R$ 2.872,25

R$ 19.040,00

R$ 32.994,00

R$ 24.892,00

R$ 7.427,00

R$ 11.490,20

R$ 7.650,00
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Curativo adesivo, composto de película fina e transparente.
Filme transparente de poliuretano com adesivo acrilico , com
alta permeabilidade ao oxigênio e vapores úmidos, película
que permite troca gasosa de até 3000g/ m/ 24hs,
Unidade
R$ 13,17
impermeavél a líquidos e bactérias com fenestra.Indicado
para fixação de cateteres central e perifericos . Embalado
individualmente, produto estéril, medindo 10 x 12cm. Caixa
com 50 unidades.
Curativo adesivo, composto de película fina e transparente.
Filme transparente de poliuretano com adesivo acrilico, com
alta permeabilidade ao oxigênio e vapores úmidos, película
que permite troca gasosa de até 3000g/ m/ 24hs,
Unidade
R$ 6,88
impermeavél a líquidose bactérias sem fenestra, medindo 09
x 12cm. Indicado para fixação de cateteres central e
perifericos . Embalado individualmente, produto estéril. Caixa
com 50 unidades.
Curativo transparente autoadesivo; de poliuretano, para
cobertura de lesões secas e não infectadas, prevenção e
curativo secundário, com silicone estéril; Tamanho 6cm x
7cm; conformável com planimetria. Embalado individual em
unidade
R$ 4,85
material que promova barreira microbiana de abertura e
transferência asséptica; a Apresentação do produto devera
obedecer a legislação atual vigente. Caixa com 100
unidades
Curativo adesivo com espuma hidrocelular/ hidrofólico em
poliretano composto por 03 camadas sendo a primeira de
contato adesiva de silicone, segunda impregnada com
polietilenogricol e película de alta permeabilidade a vapores
Unidade
R$ 130,52
umidos, permite troca gasosa. Embalagem individual, estéril
que permite abertura asséptica. A apresentação do produto
deve obedecer a legislação vigente. Medida 23 x 23cm.
Caixa com 10 unidades.
Placa de Traqueostomia 9 x 9cm; Curativo de espuma
hidrocelular composto de 3 camadas de poliuretano, sendo
uma não aderente, a segunda absorvente impregnada com
polietilenoglicol e a terceira impermeavel a água e
Unidade bactérias, com fenestra e otificios para encaixe da canula R$ 51,21
ou dreno para proteção de traquesostomias, não adesivo
estéril,
embalado
individualmente,
com
data
de
esterilização, prazo de validade, n. de lote e registro no
Ministério da Saúde. Caixa com 10 unidades.
VALOR TOTAL DO LOTE 78

LOTE 79
ITEM

QUANT.

UNID.

1

250

Unidade

DESCRIÇÃO
Curativo hidroativo estéril para feridas cavitárias e
tuneilizadas, não aderente, revestido por uma membrana de
polipropileno, composto por poliacrilato superabsorvente,
incorporado em fibras de celulose, bacteriostático e
bactericida (polihexametileno biguanida PHMB) e ringer.
Produtofornecer umidade para a ferida durante três dias.
Embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera
obedecer a legislação atual vigente, ANVISA/MS. Tamanhos
4cm

R$ 3.293,50

R$ 1.719,00

R$ 1.213,00

R$ 13.052,00

R$ 5.121,40

R$145.584,35

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 84,40

R$ 21.100,00
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2

3

4

50

250

120

Unidade

Curativo hidroativo estéril, não aderente, revestido por uma
membrana de polipropileno, composto por poliacrilato
superabsorvente, incorporado em fibras de celulose,
bacteriostático e bactericida (polihexametileno biguanida
(PHMB) e ringer. Camada superior de película hidrófoba de
polipropileno e tiras de silicone para evitar aderência ao leito
da ferida; fornece umidade para a ferida durante três dias.
Embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera
obedecer a legislação atual vigente, ANVISA/MS. Tamanho
10x10cm.

R$ 228,16

R$ 11.408,00

Unidade

Espuma de poliuretano com anéis de hidrogel,alta absorção,
adaptável, flexível recortável. Não estimula o excesso de
umidade no leito da lesão, mantém alta permeabilidade de
gases, permite a troca sem dor, sem risco de trauma, lesão e
maceração de bordas. Permite suave fixação sem aderir ao
leito, propicia ambiente úmido estimulando e promovendo a
formação de granulação e processo de epitelização.
Tamanho10x20cm Caixa com 10 unidades.

R$ 169,44

R$ 42.360,00

Unidade

Espuma de poliuretano com anéis de hidrogel. Tem
excelente absorção, é adaptável, flexível e pode ser
recortado. Não estimula o excesso de umidade no leito da
lesão. Mantém alta permeabilidade de gases, permite a
troca sem dor, sem risco de trauma, lesão e maceração de
bordas. Permite suave fixação sem aderir ao leito, propicia
ambiente úmido estimulando e promovendo a formação de
granulação e processo de epitelização. Flexível e macio,
com borda adesiva. Tamanhos 20x20cm.

R$ 220,60

R$ 26.472,00

VALOR TOTAL DO LOTE 79

LOTE 80
ITEM

QUANT.

UNID.

1

325

Unidade

2

325

Unidade

DESCRIÇÃO
Cobertura não aderente com associações; medindo 10 x 10
cm, composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose,
1,2% de prata iônica, EDTA; cloreto de benzetonio, costuras
de celulose regenerada vertical e horizontal, podendo ser
recortada ; absorve verticalmente e retém o exsudato,
preenchendo os micro contornos no leito da ferida, estéril ;
embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica ; a apresentação do produto devera
obedecer a legislação vigente
Cobertura não aderente com associações; medindo 15 x 15
cm, composto por 100% de fibras de carboximetilcelulose,
1,2% de prata iônica, EDTA ; cloreto de benzetonio, costuras
de celulose regenerada vertical e horizontal, podendo ser
recortada ; absorve verticalmente e retém o exudato,
preenchendo os micro contornos no leito da ferida, estéril ;
embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica ; a apresentação do produto devera
obedecer a legislação vigente

R$101.340,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 117,84

R$ 38.298,00

R$ 144,64

R$ 47.008,00
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3

4

5

6

125

150

300

1.250

unidade

Curativo adesivo para calcâneo com barreira viral e
bacteriana, camada externa impermeavel de poliuretano,
espuma Macia poliuretano; camada de contato com o leito
de hidrofibra de carboximetilcelulose impregnada Com 1.2%
prata ionica; sem associações de outras fibras, capaz de
reter exsudato dentro da fibra e formar gel coeso; borda
adesiva de silicone, medindo 10 x 10cm; involucro individual
estéril,embalado em material que promova barreira
microbiana e abertura asseptica; a apresentação do
produto deverá obedecer a legislaçãoo vigente, contendo
data de validade do produto.

R$ 147,90

R$ 18.487,50

Unidade

Curativo hidrocolóide para região sacral - 20 X 22,5cm
hidroativo, estéril a base de pelo menos dois componente
sendo eles: pectina, gelatina ou carboximetilcelulose sódica.
Parte externa com fina espuma de poliuretano flexível
delgado, anti alergênico, impermeável, que favoreça a
cicatrização de forma a não lesar os tecidos recém
formados no tamanho 20x22,5cm. Embalagem integra e
individual apropriada ao método de esterilização a selagem
deve ser no mínimo 7mm, resistente que garanta a
esterilidade do produto e permita abertura assepti,
contendo dados de identificação do material, marca,
fabricante lote, método e data de esterilização, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.

R$ 121,82

R$ 18.273,00

Unidade

Curativo hidrocolóide extra-fino, translúcido, flexível e
moldável. Produto estéril composto por uma camada interna
com 3 hidrocolóides ( gelatina, pectina e carboximetilcelose
sódica),
poliisobutileno
e
polímeros
elastoméricos
adicuonados à fórmula para controle da formação sde gel
com uma camada externa de poliuretno que oferece uma
barreira bacteriana e viral. Tamanho 10 x10 cm, com registro
comprovado no ministério da saúde.

R$ 21,07

R$ 6.321,00

unidade

Curativo adesivo pós punção venosa; Com massa adesiva
antialérgica; Bactericida; Confeccionado Em Falso Tecido
Poliéster Com Algodão; Aproximadamente 2,5cm de
Diâmetro; Invólucro Individual Integro e Estéril; a
Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação
Atual Vigente;

R$ 0,31

R$ 383,75

VALOR TOTAL DO LOTE 80

LOTE 81
ITEM

QUANT.

UNID.

1

88

Unidade

2

2.500

Unidade

DESCRIÇÃO
Coletor de Material Perfuro Cortante descartável 2,3 litros
descartável, em caixa de papelão impermeável, com cinta
de papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja
coletora de líquidos,com travas de segurança nas tampas
do bocal e de fechamento, fundo com montagem
automatica e saco plástico para revestimento, . capacidade
de 2,3 litros. A empresa vencedora deverá fornecer em
regime de comodato suporte para fixação do coletor na
quantidade minima de 50 unidades.
Coletor de Material Perfuro Cortante descartável 7 litros
descartável, em caixa de papelão impermeável, com cinta
de papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja
coletora de líquidos,com travas de segurança nas tampas
do bocal e de fechamento, fundo com montagem
automatica e saco plástico para revestimento, . capacidade
de 07 litros. A empresa vencedora deverá fornecer em
regime de comodato suporte para fixação do coletor na
quantidade minima de 600 unidades.

R$128.771,25

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 2,50

R$ 218,75

R$ 5,64

R$ 14.100,00
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Coletor de Material Perfuro Cortante descartável 13 litros
descartável, em caixa de papelão impermeável, com cinta
de papelão rígido e resistente para reforço interno, bandeja
coletora de líquidos, com travas de segurança nas tampas
do bocal e de fechamento, fundo com montagem
Unidade
R$ 6,74
automatica e saco plástico para revestimento, saco plástico
para revestimento, capacidade de 13 litros. A empresa
vencedora deverá fornecer em regime de comodato
suporte para fixação do coletor na quantidade minima de
600 unidades.
VALOR TOTAL DO LOTE 81

LOTE 82
ITEM

QUANT.

UNID.

1

100

Unidade

2

6

Unidade

3

1.000

Unidade

4

375

Unidade

5

25

Unidade

R$56.456,25

ESTIMADO

VALOR
DESCRIÇÃO
UNITÁRIO
Bolsa colostomia/ ileostomia drenável 1 peça, transparente
com tela protetora, barreira de resina sintética plana
R$ 19,08
recortável de 13 até 64mm,com adesivo, sistema de
fechamento clamp.
Bolsa para Colostomia Drenável, estoma intestinal, 1 peça,
com filme plástico de quatro camadas, silencioso e antiodor, tela protetora não aderente,
atóxico e
hipoalergênico, opaca, exclusivo fechamento integrado por
conectores plásticos, com filtro desodorizante para gases.
Barreira plana de resina sintética formato oval,com R$ 26,63
Tecnologia de Espaçamento de Ar (TEA), bordas
arredondadas, composta por carboximetilcelulose (cmc),
pectina, Poliisobutileno (Pib) e fibras de algodão, pré corte
inicial de 15mm, com recorte 75x65mm, comprimento 30cm
aberta e 25cm fechada.
Coletor de Urina e Secreção confeccionado em material
resistente em pvc transparente, sistema fechado, graduado,
câmara de pasteur, controle de fluxo de drenagem, válvula
anti-refluxo,
coldre
laterial,
filtro
ar
hidrofobo
e
bacteriológico. com alça, capacidade 2000 ml, provido de
tubo em pvc cristal, com clamp, uso descartável.
Coletor de Urina e Secreção confeccionado em material
resistente em pvc transparente, tipo “garrafa” sistema
aberto, graduado, com alça, capacidade 2000 ml, provido
de tubo em pvc cristal, com clamp, uso descartável.
Coletor de Urina Infantil 100ml descartável Feminino, estéril,
confeccionado em plástico atóxico, transparente, retangular
com orifício central oval no terço superior circundado por
massa adesiva hipoalergênica com a face adesiva
protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à
umidade e que não deixe resíduos após remoção. O coletor
deve ter capacidade para 100 ml, apresentar graduação
gravada a cada 10 ml, livre de furos e com as bordas
seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamentos
ou desprendimentos. Embalagem individual íntegra, com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica unidade asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação, prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve
ser de 12 meses a partir da data de entrega.

R$ 42.137,50

VALOR TOTAL
R$ 2.662,50

R$ 166,41

R$ 23,05

R$ 23.050,00

R$ 6,15

R$ 2.306,25

R$ 0,57

R$ 14,25
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Coletor de Urina Infantil 100ml descartável Masculino, estéril,
confeccionado em plástico atóxico, transparente, retangular
com orifício central oval no terço superior circundado por
massa adesiva hipoalergênica com a face adesiva
protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à
umidade e que não deixe resíduos após remoção. O coletor
deve ter capacidade para 100 ml, apresentar graduação
gravada a cada 10 ml, livre de furos e com as bordas
seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamentos
Unidade
R$ 0,57
ou desprendimentos. Embalagem individual íntegra, com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica unidade asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação, prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve
ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Dispositivo
masculino
para
incontinência
urinaria;
confeccionado em silicone macio, transparente; com ponta
funilada adequado p/ conexão ao tubo de extensão do
Unidade coletor; possuir reservatório de forma que evite dobras e R$ 17,60
torções (bulbo); composto de 01 peca; autoadesivo; com
bainha plástica de aplicação; pequeno (25 mm), com 100%
silicone;
Dispositivo
masculino
para
incontinência
urinaria;
confeccionado em silicone macio, transparente; com ponta
funilada adequado p/ conexão ao tubo de extensão do
Unidade coletor; possuir reservatório de forma que evite dobras e R$ 17,60
torções (bulbo); composto de 01 peca; autoadesivo; com
bainha plástica de aplicação; médio (29 mm), com 100%
silicone
Dispositivo
masculino
para
incontinência
urinaria;
confeccionado em silicone macio, transparente; com ponta
funilada adequado p/ conexão ao tubo de extensão do
Unidade coletor; possuir reservatório de forma que evite dobras e R$ 17,60
torções (bulbo); composto de 01 peca; autoadesivo; com
bainha plástica de aplicação; grande (36 mm), com 100%
silicone
Dispositivo
masculino
para
incontinência
urinaria;
confeccionado em silicone macio, transparente; com ponta
funilada adequado p/ conexão ao tubo de extensão do
Unidade coletor; possuir reservatório de forma que evite dobras e R$ 17,68
torções (bulbo); composto de 01 peca; autoadesivo; com
bainha plástica de aplicação; extra grande (41 mm), com
100% silicone
VALOR TOTAL DO LOTE 82

LOTE 83
ITEM

QUANT.

1

450.000

R$ 6.600,00

R$ 4.400,00

R$ 2.200,00

R$ 11.046,88

R$52.460,53

ESTIMADO

VALOR
DESCRIÇÃO
UNITÁRIO
Compressa de Gaze Hidrofila; Em algodao puro e branco;
sem falhas ou fiapos soltos,13 Fios por cm², sem filamento
radiopaco; dobras uniformes e perfeitas, variando de 05
dobras e 08 camadas, resistente a manupulação conforme
EN 1664-2:2000; medindo 7,5 x 7,5 Cm; com formato
quadrado; esteril; Apresentação em pacotes com 10
Envelope
R$ 0,78
unidades. Embalado material que promova barreira
microbiana e abertura asseptica.
identificação e
procedência, tipo de esterilização, lote, data de fabricação
e validade, registro no Ministério da Saúde. esterilizada
conforme NBR13841. O produto devera ser entregue com
laudo analitico de acordo com a legislacao vigente;
UNID.

R$ 14,25

VALOR TOTAL

R$ 351.000,00
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Compressa de Gaze Hidrofila; Em fibras naturais e artificiais
de 70% viscose e 30% poliéster, branco; sem falhas ou fiapos
soltos, sem filamento radiopaco; dobras uniformes e
perfeitas,03 dobras e 04 camadas, quimicamente pura e
com alto poder de absorção; medindo 7,5 x 7,5 cm
(fechada); com formato quadrado; esteril; Apresentação em
Envelope pacotes com 10 unidades. Embalado material que promova
R$ 0,86
barreira microbiana e abertura asseptica. identificação e
procedência, tipo de esterilização, lote, data de fabricação
e
validade,
registro
no
Ministério
da
Saúde.
esterilizadaconforme NBR13841. O produto devera ser
entregue com laudo analitico de acordo com a legislacao
vigente;

unidade

Compressa campo operatório 100% algodão em 2 camadas
fixadas entre si por costura, medindo 33 x 33cm, com alça de
segurança com fio radiopaco, estéril, alta resistência a
umidade, hipoalergênico, baixa biocarga, alta capacidade
de absorção, resistênte à tração, sem desprendimento de
fiapos e sem presença de agentes químicos. Embalado em
pacote com 5 unidades em material que promova barreira
microbiana e abertura asseptica.
identificação e
procedência, tipo de esterilização, lote, data de fabricação
e validade, registro no Ministério da Saúde. esterilizada
conforme NBR13841. O produto devera ser entregue com
laudo analitico de acordo com a legislacao vigente;

R$ 8,90

VALOR TOTAL DO LOTE 83

LOTE 84
ITEM

QUANT.

1

75

2

3

R$ 38.610,00

R$ 16.687,50

R$406.297,50

ESTIMADO

VALOR
DESCRIÇÃO
UNITÁRIO
Conjunto para nebulização contínua adulto, composto por
adaptador venturi, adaptador para rede de oxigênio com
anel venturi, pino de punção, para sistema fechado,
Conjunto mangueira de drenagem de condensação, circuito de R$ 201,42
nebulização e máscara facial adulto, sem aquecimento.
Embalado em material que garanta a integridade do
produto. O produto deverá atender a legislação vigente
UNID.

VALOR TOTAL

R$ 15.106,50

38

Conjunto para nebulização contínua infantil, composto por
adaptador venturi, adaptador para rede de oxigênio com
anel venturi, pino de punção, para sistema fechado,
Conjunto mangueira de drenagem de condensação, circuito de
nebulização e máscara facial infantil, sem aquecimento.
Embalado em material que garanta a integridade do
produto. O produto deverá atender a legislação vigente

R$ 201,42

R$ 7.553,25

1.025

Conjunto para nebulização adulto para oxigênio,
confeccionado em PVC atóxico, composto de máscara
anatômica com superfícies lisas, cabeçote rosqueável com
micronebulizador e encaixe perfeito ao copo de
medicamento feito em PVC atóxico. Extensão flexível para
conexão à rede. As conexões entre as peças e com a rede
devem ser universais e eficientes. O conjunto deve ser
Conjunto
resistente aos métodos usuais de desinfecção. Embalagem
individual conforme a praxe do fabricante e trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de
entrega.

R$ 23,20

R$ 23.784,10
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Conjunto para nebulização infantil para oxigênio,
confeccionado em PVC atóxico, composto de máscara
anatômica com superfícies lisas, cabeçote rosqueável com
micronebulizador e encaixe perfeito ao copo de
medicamento feito em PVC atóxico. Extensão flexível para
conexão à rede. As conexões entre as peças e com a rede
devem ser universais e eficientes. O conjunto deve ser
Conjunto
R$ 13,62
resistente aos métodos usuais de desinfecção. Embalagem
individual conforme a praxe do fabricante e trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de
entrega.
Frasco p/equipamento medico, para uso em conjunto com
adaptador de venturi, contendo agua esteril, em plastico
Conjunto transparente, tamanho para 440 ml, apresenta entrada para
pino do adaptador e mangueira de drenagem, compativel
com sistema fechado, descartavel.

R$ 35,68

VALOR TOTAL DO LOTE 84

LOTE 85
ITEM

1

QUANT.

125

R$75.176,65

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Unidade

Copo plástico estéril, descartável, para coleta e transporte
de material biológico com capacidade entre 80 e 120 ml,
com tampa rosqueada que impeça vazamento e escala de
10 em 10 ml gravada. Embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote,
método, prazo de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de validade para utilização
deve ser superior a 12 meses, a partir do recebimento na
unidade.- Coletor universal estéril.

R$ 1,01

R$ 126,25

R$ 0,91

R$ 226,50

R$ 1,01

R$ 25.150,00

UNID.

DESCRIÇÃO

2

250

Unidade

3

25.000

Frasco

Frasco p/ nutrição 300 ml, não estéril. Embalagem com
dados de identificação e registro no Ministério da Saúde.
VALOR TOTAL DO 85

LOTE 86
QUANT.

R$ 17.840,00

ESTIMADO

Copo plástico não estéril, descartável, para coleta e
transporte de material biológico com capacidade entre 80 e
120 ml, com tampa rosqueada que impeça vazamento e
escala de 10 em 10 ml gravada. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência, número de lote,
método, prazo de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de validade para utilização
deve ser superior a 12 meses, a partir do recebimento na
unidade.- Coletor universal .

ITEM

R$ 10.892,80

UNID.

R$ 25.502,75

ESTIMADO
DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
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Dispositivo intravenoso Escalpe 21G cateter para infusão
venosa com agulha agucada de bisel curto tri facetado
com asas de plástico leve que se dobrem facilmente
providas de dispositivo de segurança dispositivo de
Unid.
segurança conforme NR32, tubo viniculo leve, flexível,
R$ 1,51
transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido,
leve e pequeno para conectar seringas, equipos ou
qualquer outro dispositivo, embalagem individual em papel
grau cirúrgico. Caixa com 50 á 100 unidades
Dispositivo intravenoso Escalpe 23G cateter para infusão
venosa com agulha agucada de bisel curto tri facetado
com asas de plástico leve que se dobrem facilmente
providas de dispositivo de segurança conforme NR32, tubo
Unid.
viniculo leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico
R$ 1,52
com conector rígido, leve e pequeno para conectar
seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo, embalagem
individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 à 100
unidades
Dispositivo intravenoso
Escalpe
19G
cateter para
infusão/coleta de sangue a vácuo com agulha agucada de
bisel curto tri facetado com asas de plástico leve que se
dobrem facilmente providas de dispositivo de segurança
Unid.
conforme NR32, tubo viniculo leve, flexível, transparente,
R$ 1,51
atóxico e apirogênico com conector rígido, provido de
adaptador para coleta na mesma embalagem garantindo
a esterilidade do sistema, embalagem individual em papel
grau cirúrgico. Caixa com 50 à 100 unidades
Dispositivo intravenoso Escalpe 25G cateter para infusão
venosa com agulha agucada de bisel curto tri facetado
com asas de plástico leve que se dobrem facilmente
providas de dispositivo de segurança dispositivo de
Unid.
segurança conforme NR32, tubo viniculo leve, flexível,
R$ 1,51
transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido,
leve e pequeno para conectar seringas, equipos ou
qualquer outro dispositivo, embalagem individual em papel
grau cirúrgico. Caixa com 50 à 100 unidades
VALOR TOTAL DO LOTE 86

LOTE 87
ITEM

1

QUANT.

19

R$ 85.050,00

R$ 37.900,00

R$ 11.310,00

R$ 18.900,00

R$153.160,00

ESTIMADO

UNID.

DESCRIÇÃO

Unidade

Dreno de Torax descartável + Kit Coletor para Drenagem
Torax nº 24 descartável, estéril, composto por frasco de
plástico, graduado de 100 em 100 ml, até 1000 ml, com
dreno nº 24, com dois tipos de graduação, uma de volume
total do frasco, inclusive o selo d'água e outra para conferir
somente
o
volume
drenado.
Extensor
constituído
aproximadamente 135 cm em PVC, com flexibilidade
adequada à função e que não permita acotovelamento,
encaixe com frasco tipo rosca de pressão que evite
vazamentos e tração do extensor, conexão ao extensor
universal que possibilite uso em qualquer medida de dreno.
Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de
esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm
(mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e
permita
abertura
asséptica,
contendo
dados
de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 47,40

R$ 888,75
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2

3

4

5

19

19

13

13

Unidade

Dreno de Torax descartável + Kit Coletor para Drenagem
Torax nº 28 descartável, estéril, composto por frasco de
plástico, graduado de 100 em 100 ml, até 1000 ml, com
dreno nº 28, com dois tipos de graduação, uma de volume
total do frasco, inclusive o selo d'água e outra para conferir
somente
o
volume
drenado.
Extensor
constituído
aproximadamente 135 cm em PVC, com flexibilidade
adequada à função e que não permita acotovelamento,
encaixe com frasco tipo rosca de pressão que evite
vazamentos e tração do extensor, conexão ao extensor
universal que possibilite uso em qualquer medida de dreno.
Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de
esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm
(mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e
permita
abertura
asséptica,
contendo
dados
de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 47,40

R$ 888,75

Unidade

Dreno de Torax descartável + Kit Coletor para Drenagem
Torax nº 30 descartável, estéril, composto por frasco de
plástico, graduado de 100 em 100 ml, até 1000 ml, com
dreno nº 30, com dois tipos de graduação, uma de volume
total do frasco, inclusive o selo d'água e outra para conferir
somente
o
volume
drenado.
Extensor
constituído
aproximadamente 135 cm em PVC, com flexibilidade
adequada à função e que não permita acotovelamento,
encaixe com frasco tipo rosca de pressão que evite
vazamentos e tração do extensor, conexão ao extensor
universal que possibilite uso em qualquer medida de dreno.
Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de
esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm
(mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e
permita
abertura
asséptica,
contendo
dados
de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de
identificação, estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 47,40

R$ 888,75

Unidade

Dreno de Torax descartável nº 24. Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.

R$ 16,20

R$ 202,55

Unidade

Dreno de Torax descartável nº 26. Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.

R$ 16,20

R$ 202,55
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Dreno de Torax descartável nº 28. Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
Unidade asséptica, contendo dados de identificação do material, R$ 16,20
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Dreno de Torax descartável nº 30. Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
Unidade asséptica, contendo dados de identificação do material, R$ 16,20
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Dreno de Torax descartável nº 34. Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
Unidade asséptica, contendo dados de identificação do material, R$ 16,20
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Dreno de Torax descartável nº 36. Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
Unidade asséptica, contendo dados de identificação do material, R$ 16,20
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
Dreno de Torax descartável nº 38. Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
Unidade asséptica, contendo dados de identificação do material, R$ 16,20
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando
houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão
estar na borda da embalagem.
VALOR TOTAL DO LOTE 87

LOTE 88
ITEM

QUANT.

UNID.

1

12.500

Unidade

R$ 202,55

R$ 101,28

R$ 48,61

R$ 48,61

R$ 48,61

R$3.521,01

ESTIMADO

VALOR
DESCRIÇÃO
UNITÁRIO
Dispositivo Infusor 2 vias com Clamp descartável, conectores
descartável macho e fêmea luer-lock, estéril com protetor
de reserva, tubo de PVC cristal, atóxico, com corta-fluxo
embalagem de fácil abertura com técnica asséptica,
R$ 1,64
embalagem contendo dados de identificação e
procedência, tipo de esterilização, data de validade,
número do lote e registro no Ministério da Saúde.

VALOR TOTAL

R$ 20.450,00
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2

3

4

5

25

137.500

750

125

Unidade

Equipo Macro Gotas Fotossensível descartável - Equipo
macrogotas para solução venosa de infusão por gravidade,
estéril apirogênico com tampa protetora na entrada e saída,
ponta perfurante , trifacetada, adaptável a qualquer tipo de
frasco de solução parenteral, entrada de ar com membrana
hidrófoba e bactericida, câmara gotejadora transparente,
flexível, tubo extensor em PVC com 140m de comp. pinça
rolete com bom deslize que permita controle preciso do fluxo
de infusão, injetor lateral auto-cicatrizante mesmo após ser
perfurado diversas vezes c/ agulha 40 x 12- livre de látex e
adaptável a qualquer tipo de cateter .Embalagem
individual,
em
papel
grau
cirúrgico
e
filme
termoplástico,contendo
dados
de
identificação
e
procedência ,numero de lote ,validade,fabricação Registro
no Ministério da Saúde.

R$ 31,27

R$ 781,80

Unidade

Equipo macro gotas para solução venosa de infusão por
gravidade, estéril apirogênico com tampa protetora na
entrada e saída, ponta perfurante , trifacetada, adaptável a
qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar
com membrana hidrófoba e bactericida, câmara
gotejadora transparente com filtro 15micras, flexível, tubo
extensor em PVC com aproximadamente 1,40m de comp.
pinça rolete com bom deslize que permita controle preciso
do fluxo de infusão, injetor lateral valvulado. Clamp corta
fluxo acima do injetor. Embalagem individual, em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico,contendo dados de
identificação
e
procedência
,numero
de
lote
,validade,fabricação Registro no Ministério da Saúde.

R$ 1,91

R$ 262.350,00

Unidade

Equipo Micro Gotas para solução venosa de infusão por
gravidade, estéril apirogênico com tampa protetora na
entrada e saída, ponta perfurante , trifacetada, adaptável a
qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar
com membrana hidrófoba e bactericida, câmara
gotejadora transparente com filtro 15micras, flexível, tubo
extensor em PVC com 140m de comp. pinça rolete com
bom deslize que permita controle preciso do fluxo de infusão,
injetor lateral auto-cicatrizante mesmo após ser perfurado
diversas vezes c/ agulha 40 x 12- livre de látex e adaptável a
qualquer tipo de cateter .Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico,contendo dados de
identificação
e
procedência
,numero
de
lote
,validade,fabricação Registro no Ministério da Saúde.

R$ 4,39

R$ 3.295,50

Unidade

Equipo micro gotas com bureta com no 150 ml de
capacidade graduada, com injetor lateral autovedante e
entrada de ar através fio hidrofobo bacteriológico (aprox
0,22 micra) em sua parte superior e alça para pendural em
um suporte, descartável, estéril,, atóxico, apirogênico, com
câmara de controle de gotejamento especifico, tubo em
pvc com comprimento de 1,20m, com clamp de
fechamento na extensão entre o recipiente de solução e a
bureta, com a pinça rolete para controle de gotejamento
de soluções, ponta perfurante para conexão em soluções
em uma das extremidades, adaptador com bico luer-look
rotativo reversível em outra,embalado individualmente em
velcro integro que permita sua abertura de forma asséptica,
de acordo com a RDC185 da ANVISA trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação.

R$ 9,04

R$ 1.129,50
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Equipo para Dieta Enteral com conexão Escalonada, de uso
único
(descartável),
estéril,
atóxico,
apirogênico,
comprimento de aprox. 2,00m, constituído por ponta
perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora
flexível e tubo em PVC azul, intermediado por segmento de
unidade
R$ 2,10
silicone grau médico, pinça corta fluxo (tipo rolete) e
conector terminal graduado, com capas protetoras nas
extremidades, . Embalados individualmente em envelopes
dupla face de papel grau cirúrgico. Apresentação:Caixa
com 100 unidades.

Unidade

Torneira 3 vias plástica estéril descartável, constituída por
polietileno, alta densidade, volante giratório com setas
indicativas, dois conectores luer fêmea e luer macho, com
tampa protetora removível nas 3 vias, resistente a lipídeos e a
pressão de até 5,5 BAR,ajuste perfeito, encaixe hermético a
evitar desconexão ou vazamento, com chave de fácil
manuseio que permita rápida interrupção ou administração
de substância, atóxico, estéril, descartável, embalada
individualmente, com abertura asséptica, contendo dados
de identificação e procedência, tipo de esterilização, data
de validade, número do lote e registro no Ministério da
Saúde.

R$ 2,98

VALOR TOTAL DO LOTE 88

LOTE 89
ITEM

1

2

QUANT.

2.500

300

R$ 28.875,00

R$ 7.450,00

R$324.331,80

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Unidade

Equipo Simples para Bomba de Infusão Descartável, de uso
único
(descartável),
estéril,
atóxico,
apirogênico,
comprimento de aprox. 2,00m, constituído por ponta
perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora
flexível e tubo em PVC transparente, intermediado por
segmento de silicone grau médico, pinça corta fluxo (tipo
rolete) e conector terminal graduado, com capas protetoras
nas extremidades, utilizado para infusão de líquidos injetáveis
em via enteral, específico para bombas de infusão. aprox.
14mL. Embalados individualmente em envelopes dupla face
de papel grau cirúrgico. Apresentação:Caixa com 100
unidades. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM
REGIME DE CONCESSÃO GRATUITA AS BOMBAS DE INFUSÃO
NA QUANTIDADE SOLICITADA PELA ADMINISTRAÇÃO.

R$ 31,74

R$ 79.350,00

Unidade

Equipo Fotossenssivel para Bomba de Infusão, de uso único
(descartável), estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de
aprox. 2,30m, constituído por ponta perfurante tipo universal
com filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo em PVC
fotossenssivel, intermediado por segmento de silicone grau
médico, contendo ainda pinça corta fluxo (tipo rolete),
injetor lateral (tipo "Y") com membrana auto-cicatrizante
seguido por filtro de solução (15µm) e conector terminal,
com capas protetoras nas extremidades, utilizado para
infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais, específico
para bombas de infusão. Embalados individualmente em
envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de
polietileno com poliéster. Apresentação:Ccaixa com 100
unidades. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM
REGIME DE CONCESSÃO GRATUITA AS BOMBAS DE INFUSÃO
NA QUANTIDADE SOLICITADA PELA ADMINISTRAÇÃO.

R$ 32,34

R$ 9.702,00

UNID.

DESCRIÇÃO

VALOR TOTAL DO LOTE 89

R$89.052,00

113
Pregão n° 52/19– Processo n°. 037/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600| licitacoes@itapevi.sp.gov.br
LOTE 90
ITEM

QUANT.

UNID.

1

5.000

Unidade

2

625

Unidade

3

2.500

Unidade

4

2.500

Unidade

5

75

Frasco
Aerosol

6

450

Unidade

ESTIMADO

VALOR
DESCRIÇÃO
UNITÁRIO
EscovaCervical Ginecológica descartável esterilizada para
coleta de materiais para exame de papanicolau, com haste
plástica flexível octavada de 16 cm. E cerdas macias, de
nylon de formato levemente cônico de 2 cm., com ponta
R$ 0,53
protegida. Comprimento total 18 cm. Uso único, estéril,
embalada individualmente, papel grau cirúrgico e filme de
poletileno/ polipropileno, que garanta a integridade do
produto e abertura asséptica.
Especulo vaginal descartavel grande, transparente, com
fibra optica para uso com fonte de luz não estéril, 2 valvulas
articuladas com 116 mm de extensão e 43 mm. de maior
largura distal, que se abrem pela ação parafuso já acoplado
ao orificio de entrada, exibe em sua extremidade proximal
formção cilindríca de fibra optica, com aproximadamente
36 mm de extensão e 5 mm. que apresenta alerta
R$ 4,06
projetando-se na posição de 12 horas de um relógio. Uso
único. Esteril. Embalado em papel grau cirúrgico e filme de
polietileno/polipropileno e abertura asseptica, com numero
de lote na embalagem, fabricação e validade tamanho P. A
empresa vencedora deverá fornecer fonte de iluminação
em quantidade suficiente em regime de comodato.
Especulo vaginal descartavel médio, transparente, com fibra
optica para uso com fonte de luz não estéril, 2 valvulas
articuladas com 116 mm de extensão e 33 mm. de maior
largura distal, que se abrem pela ação parafuso já acoplado
ao orificio de entrada, exibe em sua extremidade proximal
formção cilindríca de fibra optica, com aproximadamente
30 mm de extensão e 5 mm. que apresenta alerta
projetando-se na posição de 12 horas de um relógio. Uso
único. Esteril. Embalado em papel grau cirúrgico e filme de
polietileno/polipropileno e abertura asseptica, com numero
de lote na embalagem, fabricação e validade tamanho M.
A empresa vencedora deverá fornecer fonte de iluminação
em quantidade suficiente em regime de comodato.
Especulo vaginal descartavel pequeno, transparente, com
fibra optica para uso com fonte de luz não estéril, 2 valvulas
articuladas com 110 mm de extensão e 30 mm. de maior
largura distal, que se abrem pela ação parafuso já acoplado
ao orificio de entrada, exibe em sua extremidade proximal
formção cilindríca de fibra optica, com aproximadamente
33 mm de extensão e 5 mm. que apresenta alerta
projetando-se na posição de 12 horas de um relógio. Uso
único. Esteril. Embalado em papel grau cirúrgico e filme de
polietileno/polipropileno e abertura asseptica, com numero
de lote na embalagem, fabricação e validade tamanho P. A
empresa vencedora deverá fornecer fonte de iluminação
em quantidade suficiente em regime de comodato.
Fixador de Lâmina para exame Citopatológico para
Citologia Oncótica - Spray. Homogêneo, secagem rápida,
em frascos com 100 ml. Embalagem contendo dados de
identificação, data de fabricação, lote e prazo de validade.
Isento RMS.
Fixador para cânula de traqueostomia composto por duas
bandas, uma medindo 37 cm e a outra com 10 cm de
comprimento, ambas com largura de 1,8cm; sem costuras,
confeccionado em espuma de poliéster envolvida em
tecido de algodão, poliéster e TNT; atóxico, hipoalérgico e
anti-escaras; com velcro regulável nas extremidades para
fixação da cânula de traqueostomia medindo 4,5 cm de
comprimento.

VALOR TOTAL

R$ 2.670,00

R$ 2.538,75

R$ 3,77

R$ 9.435,00

R$ 3,62

R$ 9.055,00

R$ 16,03

R$ 1.202,10

R$ 10,10

R$ 4.546,80
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Lâmina Microscopia fosca lapidada 26 mm x 76 mm.
Embalagem contendo dados de identificação e
Caixa
procedência, data e tipo de esterelização, validade,
R$ 7,09
número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com
50 unidades.
VALOR TOTAL DO LOTE 90

LOTE 91
ITEM

1

QUANT.

3.000

DESCRIÇÃO

Rolo

Esparadrapo 10 cm x 4,5 m, branco, em tecido de fios de
algodão, com boa aderência, que não solte fiapos e não
enrugue, acondicionado em carretel de plástico rígido. Rolo
uniforme, com tampa identificada, prazo de validade e
numero de lote na embalagem.

6.250

Rolo

3

125

Rolo

4

2.500

Rolo

5

2.500

Rolo

R$29.536,33

ESTIMADO

UNID.

2

Fita Adesiva Crepe Hospitalar 19 mm x 50 m, confeccionado
em dorso de papel crepado recebendo em uma de suas
faces massa adesiva à base de borracha natural e resina e
na outra face uma fina camada impermeabilizante de
resinas acrílicas medindo 19mmx50m, uniformemente
enrolada em dorso de papelão, de fácil remoção embalada
individualmente
com
dados
de
identificação
e
procedência, tipo de esterilização, validade, nº. do lote e
regist. no Ministério da Saúde.
Fita Adesiva para Esterilização em Autoclave 19 mm x 30 m,
fita termossensível para uso em autoclave - Para controle de
temperatura em autoclave, com boa aderência, fácil
remoção, com listras que indiquem exposição a
temperaturas elevadas, com medidas aproximadas de 19
mm X 30 m. Embalagem com dados de identificação,
procedência, lote, data de fabricação e validade. Isento
RMS.
Fita Microporosa 10 cm X 4,5 m constituída de rayon viscoso
e não tecido microporoso, com adesivo sintético a base de
polímero hipoalergênico bem distribuído e com boa
aderência. com medidas aproximadas de 10cm x 4,5m.
embalagem :carretel plástico com abas e capa de
proteção.
Fita Microporosa 2,5cm X 10m constituída de rayon viscoso e
não tecido microporoso, com adesivo sintético a base de
polímero hipoalergênico bem distribuído e com boa
aderência. com medidas aproximadas de 25mm x 10m.
embalagem :carretel plástico com abas e capa de
proteção.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 9,34

R$ 28.020,00

R$ 4,06

R$ 25.387,50

R$ 4,11

R$ 514,00

R$ 14,28

R$ 35.700,00

R$ 2,51

R$ 6.265,00

VALOR TOTAL DO LOTE 91

LOTE 92
ITEM

1

QUANT.

113

R$ 88,68

R$95.886,50

ESTIMADO

UNID.

DESCRIÇÃO

unidade

Esfigmomanômentro adulto aparelho de esfignomanômetro
completo, composto de: manômetro mecânico tipo relógio
com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho
de metal confeccionada em lona de algodão resistente,
flexível; manguito e pêra sem emendas com borracha
especial com tratamento térmico, perfeita vedação e
resistência. Acondicionada em bolsa apropriada.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 269,80

R$ 30.352,50

115
Pregão n° 52/19– Processo n°. 037/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600| licitacoes@itapevi.sp.gov.br

2

3

30

4

unidade

Esfigmomanômentro
adulto
obeso
aparelho
de
esfignomanômetro completo, composto de: manômetro
mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg,
braçadeira com fecho de metal confeccionada em lona de
algodão resistente, flexível; manguito e pêra sem emendas
com borracha especial com tratamento térmico, perfeita
vedação e resistência. Acondicionada em bolsa apropriada.

R$ 309,60

R$ 9.288,00

Unidade

Esfigmomanômentro infantil aparelho de esfignomanômetro
completo, composto de: manômetro mecânico tipo relógio
com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho
de metal confeccionada em lona de algodão resistente,
flexível; manguito e pêra sem emendas com borracha
especial com tratamento térmico, perfeita vedação e
resistência. Acondicionada em bolsa apropriada.

R$ 248,90

R$ 933,38

R$ 48,18

R$ 7.829,25

R$ 48,18

R$ 1.806,75

4

163

Unidade

Estetoscopio Adulto duplo cromado, corpo auscultador com
base em alumínio, mangueira em Tygon de alta
durabilidade, haste em latão cromado em mola em U
termoplástica, olivas anatômicas, cor preta.

5

38

Unidade

Estetoscopio Infantil duplo cromado, corpo auscultador com
base em alumínio, mangueira em Tygon de alta
durabilidade, haste em latão cromado em mola em U
termoplástica, olivas anatômicas, cor preta.
VALOR TOTAL DO LOTE 92

LOTE 93
ITEM

QUANT.

UNID.

1

13

Caixa

2

18

Caixa

50.209,88

ESTIMADO

VALOR
DESCRIÇÃO
UNITÁRIO
Fio de Sutura Agulhado Cat Gut Cromado nº 2-0, 1 agulha
3,0cm 3/8 circulo cilíndrico, 45cm de comprimento,agulha
com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade,
em envelope individual. O produto deverá ser embalado
individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a
combinação deste com filme plástico devidamente termoselado e apropriada ao método de esterilização que permita
abertura e transferência asséptica mantendo a integridade
R$ 145,20
do produto e sua esterilização ate o momento do uso.
Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem
externa deverá trazer os dados de identificação, número
cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24
unidades.
Fio de Sutura Agulhado Cat Gut Cromado nº 3-0, 1 agulha
2,5cm 1/2 circulo cilíndrico,75cm de comprimento,agulha
com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade,
em envelope individual. O produto deverá ser embalado
individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a
combinação deste com filme plástico devidamente termo
selado e apropriada ao método de esterilização que permita
abertura e transferência asséptica mantendo a integridade
R$ 145,20
do produto e sua esterilização ate o momento do uso.
Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem
externa deverá trazer os dados de identificação, número
cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24
unidades.

VALOR TOTAL

R$ 1.815,00

R$ 2.541,00
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Fio de Sutura Agulhado Cat Gut Cromado nº 4-0, 1 agulha
2,5cm 1/2 circulo cilíndrico,75cm de comprimento,agulha
com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade,
em envelope individual. O produto deverá ser embalado
individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a
combinação deste com filme plástico devidamente termo
selado e apropriada ao método de esterilização que permita
abertura e transferência asséptica mantendo a integridade
Caixa
R$ 145,20
do produto e sua esterilização ate o momento do uso.
Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem
externa deverá trazer os dados de identificação, número
cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24
unidades.
Fio de Sutura Agulhado Cat Gut Simples nº 2-0, 1 agulha
2,5cm 1/2 circulo cilíndrico,75cm de comprimento,agulha
com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade,
em envelope individual. O produto deverá ser embalado
individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a
combinação deste com filme plástico devidamente termo
selado e apropriada ao método de esterilização que permita
abertura e transferência asséptica mantendo a integridade
Caixa
R$ 413,00
do produto e sua esterilização ate o momento do uso.
Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem
externa deverá trazer os dados de identificação, número
cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24
unidades.
Fio de Sutura Agulhado Cat Gut Simples nº 3-0, 1 agulha
2,5cm 1/2 circulo cilíndrico,75cm de comprimento,agulha
com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade,
em envelope individual. O produto deverá ser embalado
individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a
combinação deste com filme plástico devidamente termo
selado e apropriada ao método de esterilização que permita
abertura e transferência asséptica mantendo a integridade
Caixa
R$ 144,60
do produto e sua esterilização ate o momento do uso.
Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem
externa deverá trazer os dados de identificação, número
cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual. Caixa com 24
unidades.

Caixa

Fio de Sutura Agulhado Nylon nº 2-0 1 agulha 2,5 1/2 circulo
triangular, 45cm de comprimento,agulha com bom corte,
que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope
individual. O produto deverá ser embalado individualmente,
em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com
filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao
método de esterilização que permita abertura e transferência
asséptica mantendo a integridade do produto e sua
esterilização ate o momento do uso. Embalado conforme
praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os
dados de identificação, número cirúrgico, comprimento do
fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número
de lote, data de validade e número do registro do MS. O
produto deverá seguir norma técnica de acordo com
legislação atual. Caixa com 24 unidades.

R$ 57,90

R$ 726,00

R$ 2.478,00

R$ 867,60

R$ 4.342,50
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300
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38

25

Caixa

Fio de Sutura Agulhado Nylon nº 3-0 1 agulha 2,5 1/2 circulo
triangular, 45cm de comprimento,agulha com bom corte,
que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope
individual. O produto deverá ser embalado individualmente,
em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com
filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao
método de esterilização que permita abertura e transferência
asséptica mantendo a integridade do produto e sua
esterilização ate o momento do uso. Embalado conforme
praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os
dados de identificação, número cirúrgico, comprimento do
fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número
de lote, data de validade e número do registro do MS. O
produto deverá seguir norma técnica de acordo com
legislação atual. Caixa com 24 unidades.

R$ 57,90

R$ 17.370,00

Caixa

Fio de Sutura Agulhado Nylon nº 4-0 1 agulha 2,5 1/2 circulo
triangular, 45cm de comprimento,agulha com bom corte,
que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope
individual. O produto deverá ser embalado individualmente,
em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com
filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao
método de esterilização que permita abertura e transferência
asséptica mantendo a integridade do produto e sua
esterilização ate o momento do uso. Embalado conforme
praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os
dados de identificação, número cirúrgico, comprimento do
fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número
de lote, data de validade e número do registro do MS. O
produto deverá seguir norma técnica de acordo com
legislação atual. Caixa com 24 unidades.

R$ 57,90

R$ 7.237,50

Caixa

Fio de Sutura Agulhado Nylon nº 5-0 1 agulha 2,5 1/2 circulo
triangular, 45cm de comprimento,agulha com bom corte,
que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope
individual. O produto deverá ser embalado individualmente,
em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com
filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao
método de esterilização que permita abertura e transferência
asséptica mantendo a integridade do produto e sua
esterilização ate o momento do uso. Embalado conforme
praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os
dados de identificação, número cirúrgico, comprimento do
fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número
de lote, data de validade e número do registro do MS. O
produto deverá seguir norma técnica de acordo com
legislação atual. Caixa com 24 unidades.

R$ 58,10

R$ 2.178,75

Caixa

Fio de Sutura Agulhado Nylon nº 6-0 1 agulha 2,5 1/2 circulo
triangular, 45cm de comprimento,agulha com bom corte,
que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope
individual. O produto deverá ser embalado individualmente,
em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com
filme plástico devidamente termo selado e apropriada ao
método de esterilização que permita abertura e transferência
asséptica mantendo a integridade do produto e sua
esterilização ate o momento do uso. Embalado conforme
praxe do fabricante. A embalagem externa deverá trazer os
dados de identificação, número cirúrgico, comprimento do
fio,tipo de agulha, tamanho da agulha,procedência, número
de lote, data de validade e número do registro do MS. O
produto deverá seguir norma técnica de acordo com
legislação atual. Caixa com 24 unidades.

R$ 58,10

R$ 1.452,50
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30

30

Caixa

Fio de Sutura Sintético e Absorvível (poliglactina) 3-0 agulha
3,0cm 3/8 circulo cilíndrico, 45cm de comprimento,agulha
com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade,
em envelope individual. O produto deverá ser embalado
individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a
combinação deste com filme plástico devidamente termoselado e apropriada ao método de esterilização que permita
abertura e transferência asséptica mantendo a integridade R$ 305,80
do produto e sua esterilização ate o momento do uso.
Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem
externa deverá trazer os dados de identificação, número
cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual.

R$ 9.174,00

Caixa

Fio de Sutura Sintético e Absorvível (poliglactina) 4-0 agulha
3,0cm 3/8 circulo cilíndrico, 45cm de comprimento,agulha
com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade,
em envelope individual. O produto deverá ser embalado
individualmente, em embalagem grau cirúrgico ou a
combinação deste com filme plástico devidamente termoselado e apropriada ao método de esterilização que permita
abertura e transferência asséptica mantendo a integridade R$ 305,80
do produto e sua esterilização ate o momento do uso.
Embalado conforme praxe do fabricante. A embalagem
externa deverá trazer os dados de identificação, número
cirúrgico,comprimento do fio,tipo de agulha, tamanho da
agulha,procedência, número de lote, data de validade e
número do registro do MS. O produto deverá seguir norma
técnica de acordo com legislação atual.

R$ 9.174,00

VALOR TOTAL DO LOTE 93

LOTE 94
ITEM

QUANT.

UNID.

1

75.000

unidad
e
(fralda)

DESCRIÇÃO
Fralda descartavel adulto - tamanho extra grande - peso
acima de 90kg - com cintura de 120 a 165 cm, com camada
externa extra de absorção; cobertura de toque suave com
aloe vera; indicador de umidade central para avisar a hora
da troca; canais de distribuição de umidade para rápida
absorção, menor contato com a pele e proteção extra;
controlador de odor com extrato natural; produto
hipoalergênico; fita trilaminada reposicionável; produto de
fácil colocação (deitado e de pé); barreiras mais altas para
maior segurança contra vazamentos; núcleo com formato
anatômico proporcionando maior conforto; 3 faixas de
elástico para melhor proteção e ajuste. composição:
polipropileno, polietileno, fibras de celulose, polímeros
superabsorventes, fios de elastano, adesivos termoplásticos e
fitas adesivas. na embalagem deverá constar :lacre de
segurança, data de fabricação, numero do lote e prazo de
validade de 36 meses; orientação sobre colocação do
produto; dados do fabricante; dados do técnico responsável
com o numero do crq; número do sac para reclamações.
Embalada em pacote com aproximadamente08 unidades
(fraldas) contendo dados de identificação e procedência,
data de validade, número do lote e Registro no MS.

R$59.356,85

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 2,05

R$ 153.450,00
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Fralda descartavel adulto - tamanho grande - peso acima de
90kg - com cintura de 70 a 90 cm, com camada externa
extra de absorção; cobertura de toque suave com aloe
vera; indicador de umidade central para avisar a hora da
troca; canais de distribuição de umidade para rápida
absorção, menor contato com a pele e proteção extra;
controlador de odor com extrato natural; produto
hipoalergênico; fita trilaminada reposicionável; produto de
fácil colocação (deitado e de pé); barreiras mais altas para
maior segurança contra vazamentos; núcleo com formato
unidad anatômico proporcionando maior conforto; 3 faixas de
e
elástico para melhor proteção e ajuste. composição:
R$ 1,97
(fralda) polipropileno, polietileno, fibras de celulose, polímeros
superabsorventes, fios de elastano, adesivos termoplásticos e
fitas adesivas. na embalagem deverá constar :lacre de
segurança, data de fabricação, numero do lote e prazo de
validade de 36 meses; orientação sobre colocação do
produto; dados do fabricante; dados do técnico responsável
com o numero do crq; número do sac para reclamações.
Embalada em pacote com aproximadamente08 unidades
(fraldas) contendo dados de identificação e procedência,
data de validade, número do lote e Registro no MS.

unidad
e
(fralda)

Fralda descartavel adulto - tamanho médio - peso 40kg a
70kg - com cintura de 80 a 115 cm, com camada externa
extra de absorção; cobertura de toque suave com aloe
vera; indicador de umidade central para avisar a hora da
troca; canais de distribuição de umidade para rápida
absorção, menor contato com a pele e proteção extra;
controlador de odor com extrato natural; produto
hipoalergênico; fita trilaminada reposicionável; produto de
fácil colocação (deitado e de pé); barreiras mais altas para
maior segurança contra vazamentos; núcleo com formato
anatômico proporcionando maior conforto; 3 faixas de
elástico para melhor proteção e ajuste. composição:
polipropileno, polietileno, fibras de celulose, polímeros
superabsorventes, fios de elastano, adesivos termoplásticos e
fitas adesivas. na embalagem deverá constar :lacre de
segurança, data de fabricação, numero do lote e prazo de
validade de 36 meses; orientação sobre colocação do
produto; dados do fabricante; dados do técnico responsável
com o numero do crq; número do sac para reclamações.
Embalada em pacote com aproximadamente08 unidades
(fraldas) contendo dados de identificação e procedência,
data de validade, número do lote e Registro no MS.

R$ 1,88

R$ 222.075,00

R$ 98.490,00
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Fralda descartavel adulto - tamanho pequeno - peso de 30 a
40kg - com cintura de 50 a 80 cm, com camada externa
extra de absorção; cobertura de toque suave com aloe
vera; indicador de umidade central para avisar a hora da
troca; canais de distribuição de umidade para rápida
absorção, menor contato com a pele e proteção extra;
controlador de odor com extrato natural; produto
hipoalergênico; fita trilaminada reposicionável; produto de
fácil colocação (deitado e de pé); barreiras mais altas para
maior segurança contra vazamentos; núcleo com formato
unidad anatômico proporcionando maior conforto; 3 faixas de
e
elástico para melhor proteção e ajuste. composição:
R$ 1,76
(fralda) polipropileno, polietileno, fibras de celulose, polímeros
superabsorventes, fios de elastano, adesivos termoplásticos e
fitas adesivas. na embalagem deverá constar :lacre de
segurança, data de fabricação, numero do lote e prazo de
validade de 36 meses; orientação sobre colocação do
produto; dados do fabricante; dados do técnico responsável
com o numero do crq; número do sac para reclamações.
Embalada em pacote com aproximadamente08 unidades
(fraldas) contendo dados de identificação e procedência,
data de validade, número do lote e Registro no MS.

R$ 44.000,00

unidad
e
(fralda)

Fralda descartável infantil tamanho extra grande. Peso –
acima de 12kg. 100% atóxica com elástico nas pernas,Fralda
descartável, com camada externa impermeável, com
indicador de umidade e barreira lateral anti- vazamento,
camada interna em material de alta absorção, elástico para
ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação,
multiajustável que permite abrir e fechar varias vezes, tóxico,
hipoalérgico. Embalada em pacote com aproximadamente
10 fraldas contendo dados de identificação e procedência,
data devalidade, número do lote. Absorção Mínima de
285ml e massa por unidade de no mínimo 30g.

R$ 0,85

R$ 1.696,00

unidad
e
(fralda)

Fralda descartável infantil tamanho grande. – peso de 09 a
13Kg 100% atóxica com elástico nas pernas,
Fralda
descartável, com camada, com indicador de umidade e
barreira
lateral anti- vazamento, camada interna em
material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas,
fita adesiva lateral de fixação, multiajustável que permite
abrir e fechar varias vezes, tóxico, hipoalérgico. Embalada
em pacote entre 8 e 14 unidades (fraldas) contendo dados
de identificação e procedência, data de validade, número
do lote. Absorção Mínima de 240ml e massa por unidade de
no mínimo 26g.

R$ 0,86

R$ 3.240,00

unidad
e
(fralda)

Fralda descartável infantil tamanho médio – Peso: de 05 a
10kg. 100% atóxica com elástico nas pernas, Fralda
descartável com camada externa impermeável, com
indicadorde umidade e barreira lateral anti- vazamento,
camada interna em material de alta absorção, elástico para
ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação,
multiajustável que permite abrir e fechar varias vezes, tóxico,
hipoalérgico. Embalada em pacote entre 8 e 14 unidades
(fraldas) contendo dados de identificação e procedência,
data de validade, número do lote. Absorção Mínima de
212ml e massa por unidade de no mínimo 22g.

R$ 0,75

R$ 2.797,50
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9
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e
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Fralda descartável infantil tamanho xx grande – Peso – de 16
a 20Kg. 100% atóxica com elástico nas pernas,Fralda
descartável, com camada externa impermeável, com
indicador de umidade e barreira lateral anti- vazamento,
camada interna em material de alta absorção, elástico para
ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação,
multiajustável que permite abrir e fechar varias vezes, tóxico,
hipoalérgico. Embalada em pacote entre 8 e 14 unidades
(fraldas) contendo dados de identificação e procedência,
data de validade, número do lote. Absorção Mínima de
326ml e massa por unidade de no mínimo 33g.

R$ 1,07

R$ 13.858,00

unidad
e
(fralda)

Fralda descartávle infantil tamanho pequeno. – Peso: Até
6kg. 100% atóxica com elástico nas pernas, Fralda
descartável com camada externa impermeável, com
indicadorde umidade e barreira lateral anti- vazamento,
camada interna em material de alta absorção, elástico para
ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação,
multiajustável que permite abrir e fechar varias vezes, tóxico,
hipoalérgico. Embalada em pacote entre 8 e 14 unidades
(fraldas) contendo dados de identificação e procedência,
data de validade, número do lote. Absorção Mínima de
175ml e massa por unidade de no mínimo 18g.

R$ 0,70

R$ 702,00

VALOR TOTAL DO LOTE 94

LOTE 95
ITEM

1

2

QUANT.

125

2.500

R$540.308,50

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Fita Integradora Quimico Auto Adesiva - c/200 tiras para
autoclave a vapor constituído de tiras de papel apropriado
impregnado no reativo químico de cor clara, atóxico, sem
presença de chumbo em conformidade com a norma do
ISO 11140-1, após submetido ao processo de esterilidade por
120ºC a 20 minutos ou 134ºC a 7 minutos, muda de cor clara
para escura uniforme possibilitando a leitura dos seguintes
parâmetros: tempo, temperatura e quantidade do vapor,
com guia de parâmetro impresso na própria tira. Esses
integradores são colocados dentro da caixa cirúrgica e após
o processo de esterilização e uso da caixa é fixado o
integrador no prontuário do paciente para que se comprove
o controle dos materiais que foram esterilizados. Embalagem
com aproximadamente 200 tiras contendo dados de
identificação e procedência, data de fabricação e
validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

R$ 357,20

R$ 5.070,00

Indicador Biológico para Controle de esterilização a vapor –
tempo de resposta 40 minitos, por método de fluorescência,
em conformidade com a ANSI/AAMI/ISO 11140-1,
ANSI/AAMI/ISO 11138 E ANSI AAMI/ISO 11140-1, indicado para
controle de qualidade biológico de ciclos de esterilização à
Unidade vapor saturado de 121ºC a 135ºC. Contém um meio de
cultura específico, em sistema de ativação tampa
rosqueável, sem presença de vidro. Caixa com 25 ampolas.
A empresa vencedora deverá fornecer em regime de
conceção gratuita 10 incubadoras com manutenção
inclusa.

R$ 40,56

R$ 1.550.900,00

UNID.

DESCRIÇÃO

Caixa
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3

150

Caixa

Teste Bowie Dick constituído de pacote com 200 folhas de
papel reciclável na medida 12,5 cms x 12.5 cms, contendo
no centro folha impregnada com tinta termo química,
atóxico, livre de metais pesados, em conformidade com a
ISO 11140-1, que após exposição de 3,5 minutos a 134ºC em
autoclave pré-vácuo no ciclo de Bowie Dick, muda
uniformemente de cor clara para a escura possibilitando
diagnóstico de falha por meio de leitura dos seguintes
parâmetros: Remoção de ar, penetração de vapor, ausência
de gases não condensáveis, superaquecimento e de
umidade de vapor. Deve acompanhar guia para leitura de
resultados, Pacote embalado trazendo na sua face externa,
indicador de processo de esterilidade, apresentação: Caixa
com 20 pacotes teste, com dados de identificação,
procedência, validade, número de registro MS, responsável
Técnico e data de fabricação.

R$ 620,36

VALOR TOTAL DO LOTE 95

LOTE 96
ITEM

1

2

3

R$ 93.054,00

R$1.649.024,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

30

Dispositivo Intra-Uterino T de cobre, modelo Tcu 380 A com
dimensões de 36 mm na haste vertical e 32 mm na haste
horizontal (braços). A parte principal de polietileno do T de
cobre deve ser bobinada com aproximadamente 176mg de
fio de cobre e com um anel de cobre em cada braço
transversal. A superfície exposta de cobre deve ser de 380+23mm². A ponta vertical do T deve aumentar para formar um
globo de 3mm de diâmetro, dotado de um fio com um só
Unidade filamento de polietileno preso através de globo, formando
dois fios na ponta para facilitar a remoção do dispositivo intra
uterino. A parte principal do T deve conter Sulfato de Bário
para torná-lo radiopaco, o T de cobre deve ser embalado
junto com um tubo introdutor e um êmbolo, numa bolsa de
polietileno tipo papel grau cirurgico. O tubo deve ser
equipado com uma borda móvel para medir a profundidade
do útero. Deve estar contido em invólucro estéril, com folheto
de instrução de uso.

R$ 129,60

R$ 3.888,00

30

Kit

Kit para Inserção de DIU descartável, composto por: 01
Espéculo vaginal modelo collins tamanho pequeno
descartável, 01 Pinça Cherron descartável, 01 Pinça Pozzy
descartável, 01 Histerômetro descartável, 01 Tesoura
descartável, 01 Par de luvas de látex e 10 compressas de
gaze.Estéril. Embalado em papel grau cirúrgico + filme de
polietileno/ polipropileno, que garante a integridade do
produto, promova a barreira microbiana e abertura
asséptica. A apresentação do produto devera obedecer à
legislação atual vigente.

R$ 76,96

R$ 2.308,80

unidade

Kit Sutura composto por 2 campos cirúrgicos descartável; 1
pacote de compressas de gaze, 11 fios, nas dimensões 7,5 x
7,5cm dobrada; 1 fio cirúrgico mononylon 5-0, com 45cm de
comprimento, com agulha de 2,0 cm.; 1 pinça dente de rato
metálica de 14cm; 1 tesoura de Íris metálica de 11cm; 1
porta agulha de Mayo Hegar metálico de 14cm. . Estéril.
Embalado em papel grau cirúrgico + filme de polietileno/
polipropileno, que garante a integridade do produto,
promova a barreira microbiana e abertura asséptica. A
apresentação do produto devera obedecer à legislação
atual vigente.

R$ 58,24

R$ 2.912,00

QUANT.

50

UNID.

DESCRIÇÃO
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VALOR TOTAL DO LOTE 96

LOTE 97
ITEM

1

2

QUANT.

87.500

500.000

R$9.108,80

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

unidade

Lanceta com dispositivo de retração automática da agulha.
Previne acidentes percutâneos ocupacionais e evita a
reutilização.
Agulha
trifacetada,
em
aço
inoxidável,esterilizada por raios gama. Modelo: 28 G.
Apresentação: caixa com 100 unidades. Uso único;
embalagem material Que garanta a Integridade do Produto;
a apresentação do produto devera obedecer a legislação
vigente. Em conformidade com as normas AISI 316 e 304,
disparadas por mola automática, com acionamento manual.

R$ 0,79

R$ 68.775,00

unidade

Lanceta agulha metálica para lancetador - 28G, com base
de polímero plástico, com protetor, estéril, descartável,
desenvolvida para realizar punção da polpa digital para
colher amostra de sangue. Embalagem que garanta a
integridade e estelização do produto até o momento de sua
utilização e que permita a abertura e a transferencia com
técnica asséptica. O produto deve ainda atender a NBR ISO
8537/2012 e apresentar Certificado de Boas Praticas de
Fabricação, emitido pelo ANVISA em plena Vigência em
comodato de 3000 lancetadores compatíveis.

R$ 0,13

R$ 62.900,00

UNID.

DESCRIÇÃO

VALOR TOTAL DO LOTE 97

LOTE 98
ITEM

QUANT.

1

10.000

UNID.

DESCRIÇÃO
Lençol de Papel descartável 70 cm x 50 m comprimento, não
estéril, confeccionado em pura celulose 100% virgem, cor
branca, resistente e uniforme em toda extensão, com bordas
sem rebarbas
Embalagem contendo identificação e
Unidade
procedência, data de fabricação e validade, número de
lote e registro MS. NBR 15464-15:2010. Apresentar laudo
analítico emitido pelo IPT ou orgãos credenciados
comminimo 30 pontos e alvura 80.

R$131.675,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 17,75

R$ 177.520,00

VALOR TOTAL DO LOTE 98

LOTE 99
ITEM

QUANT.

UNID.

1

2.250

Par

DESCRIÇÃO
Luva cirúrgica; em látex com boa sensibilidade tátil; com
textura uniforme,sem falhas, formato anatômico; talcada;
n.º 6,0 estéril, embalado em estéril; embalado em material
que garanta a a integridade do produto; o EPI devera
apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome
comercial do fabricante,lote de fabricação, numero do CA
o produto devera apresentar laudo que comprove
cumprimento da NBR 13392

R$177.520,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 1,96

R$ 4.401,00
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Luva cirúrgica; em látex com boa sensibilidade tátil; com
textura uniforme,sem falhas, formato anatômico; talcada;
n.º 6,5 estéril, embalado em estéril; embalado em material
que garanta a a integridade do produto; o EPI devera
Par
R$ 1,96
apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome
comercial do fabricante,lote de fabricação, numero do CA
o produto devera apresentar laudo que comprove
cumprimento da NBR 13392
Luva cirúrgica; em látex com boa sensibilidade tátil; com
textura uniforme,sem falhas, formato anatômico; talcada;
n.º 7,0 estéril, embalado em estéril; embalado em material
que garanta a a integridade do produto; o EPI devera
Par
R$ 1,97
apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome
comercial do fabricante,lote de fabricação, numero do CA
o produto devera apresentar laudo que comprove
cumprimento da NBR 13392
Luva cirúrgica; em látex com boa sensibilidade tátil; com
textura uniforme,sem falhas, formato anatômico; talcada;
n.º 7,5 estéril, embalado em estéril; embalado em material
que garanta a a integridade do produto; o EPI devera
Par
R$ 1,97
apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome
comercial do fabricante,lote de fabricação, numero do CA
o produto devera apresentar laudo que comprove
cumprimento da NBR 13392
Luva cirúrgica; em látex com boa sensibilidade tátil; com
textura uniforme,sem falhas, formato anatômico; talcada;
n.º 8,0 estéril, embalado em estéril; embalado em material
que garanta a a integridade do produto; o EPI devera
Par
R$ 2,04
apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome
comercial do fabricante,lote de fabricação, numero do CA
o produto devera apresentar laudo que comprove
cumprimento da NBR 13392
Luva cirúrgica; em látex com boa sensibilidade tátil; com
textura uniforme,sem falhas, formato anatômico; talcada;
n.º 8,5 estéril, embalado em estéril; embalado em material
que garanta a a integridade do produto; o EPI devera
Par
R$ 2,04
apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome
comercial do fabricante,lote de fabricação, numero do CA
o produto devera apresentar laudo que comprove
cumprimento da NBR 13392
VALOR TOTAL LOTE 99

LOTE 100
ITEM

QUANT.

UNID.

1

25

Caixa

2

8

Caixa

DESCRIÇÃO
Luva de Vinil - Tamanho M sem falhas, formato anatômico;
nao talcada; tamanho M; punho acabado; não estéril;
embalado em material que garanta a integridade do
produto; o EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis
e bem visíveis, nome comercial do fabricante , lote e data
de fabricação.
Luva de Vinil - Tamanho P sem falhas, formato
anatômico;nao talcada; tamanho P; punho acabado; não
estéril; embalado em material que garanta a integridade
do produto; o EPI deverá apresentar em caracteres
indeléveis e bem visíveis, nome comercial do fabricante ,
lote e data de fabricação.

R$ 1.222,50

R$ 11.081,25

R$ 24.625,00

R$ 5.100,00

R$ 5.100,00

R$51.529,75

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 21,96

R$ 549,00

R$ 21,96

R$ 164,70
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Luva Procedimento descartável - Grande procedimento;
em látex com boa sensibilidade tátil; com textura
uniforme,sem falhas, formato anatômico; talcada;
tamanho Grande; punho acabado; não estéril; embalado
Caixa
em material que garanta a integridade do produto; o EPI R$ 19,76
deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis,
nome comercial do fabricante , lote e data de fabricação.
CA; o produto deverá apresentar laudo que comprove
cumprimento da NBR 13392. Caixa com 100 unidades.
Luva Procedimento descartável - Médio procedimento; em
látex com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme,sem
falhas, formato anatômico; talcada; tamanho Médio;
punho acabado de 0,4 a 0,5cm.;não estéril; embalado em
Caixa
material que garanta a integridade do produto; o EPI R$ 19,76
deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis,
nome comercial do fabricante , lote e data de fabricação.
CA; o produto deverá apresentar laudo que comprove
cumprimento da NBR 13392. Caixa com 100 unidades.

Caixa

Luva Procedimento descartável - Pequeno procedimento;
em látex com boa sensibilidade tátil; com textura
uniforme,sem falhas, formato anatômico; talcada;
tamanho Pequeno; punho acabado de 0,4 a 0,5cm.;não
estéril; embalado em material que garanta a integridade
do produto; o EPI deverá apresentar em caracteres
indeléveis e bem visíveis, nome comercial do fabricante ,
lote e data de fabricação. CA; o produto deverá
apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR
13392. Caixa com 100 unidades.

R$ 19,76

VALOR TOTAL DO LOTE 100

LOTE 101
ITEM

QUANT.

UNID.

1

25

Bobina

DESCRIÇÃO
Papel Grau Cirúrgico 15mm X 100m em dupla face, sendo
uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, cuja composição
consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada,
isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas,
corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco,
que não solte fibras ou ferpas durante o uso normal,
gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a
outra face em filme laminado transparente, multicamadas,
colorido, para facilitar a identificação e localização de
possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja
resistente ao rasgo durante o processo de abertura
evitando resquícios de filme no papel e composto por
poliester e polipropileno, resistência ao calor em ambas as
faces até 140°C, bordas laterais com selagem em filetes de
valor normal mínimo de 9mm de largura em toda extensão,
com indicadores químicos para esterilização a vapor
saturado (autoclave) e a oxido de etileno (ETO) espaçados
a cada 155mm impressos entre as camadas de filme não
permitindo a migração de tinta para o interior do mesmo
durante a esterilização e sinalização que indique o sentido
correto de abertura , os indicadores químicos devem
possuir no mínimo 1 cm2 de área, o tubular deverá
apresentar número de lote impresso a no mínimo cada 155
mm permitindo rastreabilidade dimensões e numero de
registro na ANVISA. A embalagem devera conter dados de
fabricação e validade, numero do lote e registro no MS.

R$ 29.646,00

R$ 150.700,50

R$ 116.113,50

R$297.173,70

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 124,62

R$ 3.115,60
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Papel Grau Cirúrgico 25mm X 100m em dupla face, sendo
uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, cuja composição
consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada,
isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas,
corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco,
que não solte fibras ou ferpas durante o uso normal,
gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a
outra face em filme laminado transparente, multicamadas,
colorido, para facilitar a identificação e localização de
possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja
resistente ao rasgo durante o processo de abertura
evitando resquícios de filme no papel e composto por
poliester e polipropileno, resistência ao calor em ambas as
Bobina
R$ 210,76
faces até 140°C, bordas laterais com selagem em filetes de
valor normal mínimo de 9mm de largura em toda extensão,
com indicadores químicos para esterilização a vapor
saturado (autoclave) e a oxido de etileno (ETO) espaçados
a cada 155mm impressos entreas camadas de filme não
permitindo a migração de tinta para o interior do mesmo
durante a esterilização e sinalização que indique o sentido
correto de abertura , os indicadores químicos devem
possuir no mínimo 1 cm2 de área, o tubular deverá
apresentar número de lote impresso a no mínimo cada 155
mm permitindo rastreabilidade dimensões e numero de
registro na ANVISA. A embalagem devera conter dados de
fabricação e validade, numero do lote e registro no MS.
Papel Grau Cirúrgico 30mm X 100m em dupla face, sendo
uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, cuja composição
consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada,
isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas,
corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco,
que não solte fibras ou ferpas durante o uso normal,
gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a
outra face em filme laminado transparente, multicamadas,
colorido, para facilitar a identificação e localização de
possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja
resistente ao rasgo durante o processo de abertura
evitando resquícios de filme no papel e composto por
poliester e polipropileno, resistência ao calor em ambas as
Bobina
R$ 233,60
faces até 140°C, bordas laterais com selagem em filetes de
valor normal mínimo de 9mm de largura em toda extensão,
com indicadores químicos para esterilização a vapor
saturado (autoclave) e a oxido de etileno (ETO) espaçados
a cada 155mm impressos entreas camadas de filme não
permitindo a migração de tinta para o interior do mesmo
durante a esterilização e sinalização que indique o sentido
correto de abertura , os indicadores químicos devem
possuir no mínimo 1 cm2 de área, o tubular deverá
apresentar número de lote impresso a no mínimo cada 155
mm permitindo rastreabilidade dimensões e numero de
registro na ANVISA. A embalagem devera conter dados de
fabricação e validade, numero do lote e registro no MS.
Papel grau cirúrgico mais filme plástico laminado, 190mm x
370mm, projetados sem a presença de ângulos agudos na
superfície da selagem, proporcionando maior resistência
Pct c/ 100 dentro da câmara de esterilização à vapor ou ETO e R$ 248,84
melhor performance na abertura, auto selante, sem a
necessidade de máquina seladora. - Caixa com 100
unidades.
VALOR TOTAL DO LOTE 101
LOTE 102

ITEM

QUANT.

UNID.

R$ 7.903,50

R$ 4.380,00

R$ 15.552,50

R$30.951,60
ESTIMADO

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
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1

2

3

4

125

125

6

25

Caixa

Preservativo Lubirficado Masculino 52mm em látex, alta
resistência com extra sensibilidade, testado eletrônica e
individualmente, pacotes individuais, prazo de validade e
numero de lote, com registro no M.S. Embalado em caixa
com 144 unidades

R$ 48,64

R$ 6.080,00

Unidade

Preservativo Lubrificado Feminino em látex, alta resistência
com
extra
sensibilidade,
testado
eletrônica
e
individualmente, pacotes individuais, prazo de validade e
numero de lote, com registro no M.S. Embalado em
conforme praxe do fabricante.

R$ 29,00

R$ 3.625,00

Caixa

Preservativo Lubrificado Masculino 49 mm em látex, alta
resistência com extra sensibilidade, testado eletrônica e
individualmente, pacotes individuais, prazo de validade e
numero de lote, com registro no M.S. Embalado em caixa
com 144 unidades

R$ 63,92

R$ 399,50

Caixa

Preservativo não lubrificado para ultrasson 52mm. em látex,
alta resistência com extra sensibilidade, testado eletrônica
e individualmente, pacotes individuais, prazo de validade e
numero de lote, com registro no M.S. Embalado em caixa
com 144 unidades

R$ 61,84

R$ 1.546,00

VALOR TOTAL LOTE 102

LOTE 103
ITEM

QUANT.

UNID.

1

13

Unidade

2

15

unidade

3

15

unidade

4

15

unidade

5

15

unidade

DESCRIÇÃO
Cateter Mount Dar - Traqueia corrugada com conector em
cotovelo para conexão de traqueostomia ou tubo
orotraqueal.
Mascara laringeaN° 1,0 - pacientes até 5kg em PVC
descartável, formato elípidico, com protetor de mordedura
conector de 15 mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem
gástrica integrado com barra de fixação, 6Fr com
marcações de tamanho nº 1 para peso de paciente de
até 5 kg, suporte ventilatório de ar, estéril, pré curvado
embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera
obedecer à legislação atual vigente.
Mascara laringeaN° 1,5 - pacientes 5 a 10kg em PVC
descartável, formato elípidico, com protetor de mordedura
conector de 15 mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem
gástrica integrado com barra de fixação, 6Fr com
marcações de tamanho nº 1,5 para peso de paciente 5 a
10kg, suporte ventilatório de ar, estéril, pré curvado
embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera
obedecer à legislação atual vigente.
Mascara laringeaN° 2,0 - pacientes de 10 a 20kg em PVC
descartável, formato elípidico, com protetor de mordedura
conector de 15 mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem
gástrica integrado com barra de fixação, 10Fr com
marcações de tamanho nº 2 para peso de paciente de 10
a 20kg, suporte ventilatório de ar, estéril, pré curvado
embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera
obedecer à legislação atual vigente.
Mascara laringeaN° 3,0 - pacientes de 30 a 50kg em PVC
descartável, formato elípidico, com protetor de mordedura
conector de 15 mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem
gástrica integrado com barra de fixação, 14Fr com
marcações de tamanho nº 3 para peso de paciente de 30

R$11.650,50

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 116,78

R$ 1.459,75

R$ 183,80

R$ 2.757,00

R$ 184,80

R$ 2.772,00

R$ 182,80

R$ 2.742,00

R$ 182,80

R$ 2.742,00
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a 50kg, suporte ventilatório de ar, estéril, pré curvado
embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera
obedecer à legislação atual vigente.

6

15

unidade

7

15

unidade

8

50

unidade

9

8

Unidade

10

25

Unidade

11

15

unidade

Mascara laringeaN° 2,5 - pacientes de 20 a 30kg em PVC
descartável, formato elípidico, com protetor de mordedura
conector de 15 mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem
gástrica integrado com barra de fixação, 14Fr com
marcações de tamanho nº 2,5 para peso de paciente de
20 a 30kg, suporte ventilatório de ar, estéril, pré curvado
embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera
obedecer à legislação atual vigente.
Mascara laringeaN° 5,0 - pacientes de 70 a 100kg em PVC
descartável, formato elípidico, com protetor de mordedura
conector de 15 mm fixo ao tubo, com tubo de drenagem
gástrica integrado com barra de fixação, 14Fr com
marcações de tamanho nº 5 para peso de paciente de 70
a 100kg, suporte ventilatório de ar, estéril, pré curvado
embalado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica, a apresentação do produto devera
obedecer à legislação atual vigente.
Máscara de oxigênio de alta concentração: de uma
máscara não-reinalação com bolsa reservatório e uma
taxa de fluxo de oxigênio suficiente para manter bolsa
reservatório totalmente inflado.Nebulizador máscara feita
de plástico macio e claro, também tem cinta elástica para
maior conforto. Também contém frasco nebulizador
adicional e tubo de oxigênio para inalação de
medicamentos.
Máscara para oxigenioterapia em traqueostomia ou
laringectomia, confeccionada em vinil macio e
transparente, material atóxico e flexível, com faixa elástica
ajustável.Com cúpula em acrílico transparente para
visualização, e conector em material plástico, atóxico, que
permite ângulo giratório de até 360º e entrada para
circuito medida padrão.
Mascara Venturi de não reinalação com reservatório
ADULTO Transparente, de vinil macio para conforto do
paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de
suprimento de oxigênio de 2,10m. Presilha ajustável de nariz
que assegura uma fixação confortável. Embalagem
deverá conter data de validade, número do lote e registro
no Ministério da Saúde.
Mascara Venturi de não reinalação com reservatório
INFANTIL Transparente, de vinil macio para conforto do
paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de
suprimento de oxigênio de 2,10m. Presilha ajustável de nariz
que assegura uma fixação confortável. Embalagem
deverá conter data de validade, número do lote e registro
no Ministério da Saúde.

R$ 182,80

R$ 2.742,00

R$ 182,80

R$ 2.742,00

R$ 68,56

R$ 3.428,00

R$ 83,96

R$ 629,70

R$ 44,17

R$ 1.104,20

R$ 44,17

R$ 662,52

VALOR TOTAL DO LOTE 103
LOTE 104
ITEM

QUANT.

UNID.

R$23.781,17
ESTIMADO

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
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Reanimador manual neo - para uso em ventilação artificial
durante manobras de ressuscitação de pacientes em
parada cárdio respiratória, apnéia ou com ventilação
espontânea insuficiente que atenda aos padrões
estabelecidos pela ISO e ASTM. O reaminador deverá ser
constituído de cinco componentes: máscara facial em
material de silicone; Válvula unidirecional em polissulfona
com mecanismo interno tipo "bico de pato" em silicone
que não permita a reinalação de gases, com conexão
para o paciente 22 mm externo/ 15 mm interno,
desmontável e com mecanismo de alívio de pressão que
se ativa quando as pressões nas vias aéreas atinge 40cm
de H2O; balão de ventilação em silicone com volume
unidade
R$ 275,56
interno de 250 ml e com válvula de entrada de gás em
polissulfona com conexões 30X25 mm; válvula do balão
reservatório de oxigênio removível em polissulfona com
conexão de 25 mm; balão reservatório de oxigênio
removível em material de vinil com volume de 600ml, com
conexão de 6 mm para fonte de oxigênio suplementar.
Todos os componentes do Ressuscitador deverão ser
desmontáveis e permitirem a limpeza e reprocessamento
por esterilização em autoclave (até 137º C, com exceção
da bolsa reservatória de O2), óxido de etileno e
esterilização a frio. Embalagem contendo dados de
identificação e procedência , número do lote e registro no
Ministério da Saúde.
Reaminador manual adulto - para uso em ventilação
artificial durante manobras de ressuscitação de pacientes
em parada cárdio-respiratória, apnéia ou com ventilação
espontânea insuficiente que atenda aos padrões
estabelecidos pela ISO e ASTM. O reaminador deverá ser
constituído de cinco componentes: máscara facial em
material de silicone; válvula unidirecional em polissulfona
com mecanismo interno tipo "bico de pato" em silicone
que não permita a reinalação de gases, com conexão
para o paciente 22 mm externo/ 15 mm interno,
desmontável; bBalão de ventilação em silicone com
volume interno de 1600ml e com válvula de entrada de
unidade
R$ 257,40
gás em polissulfona com conexões 30X25 mm; válvula do
balão reservatório de oxigênio removível em polissulfona
com conexão de 25 mm; balão reservatório de oxigênio
removível em material de vinil com volume de 2500ml, com
conexão de 6 mm para fonte de oxigênio suplementar.
Todos os componentes deverão ser desmontáveis e
permitirem a limpeza e reprocessamento por esterilização
em autoclave ( até 137º C, com exceção do balão
reservatório de O2), óxido de etileno e esterilização a frio.
Embalagem contendo dados de identificação e
procedência , número do lote e registro no Ministério da
Saúde.

R$ 10.333,50

R$ 9.652,50
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3

10

unidade

Reanimador manual infantil - para uso em ventilação
artificial durante manobras de ressuscitação de pacientes
em parada cárdio respiratória, apnéia ou com ventilação
espontânea insuficiente que atenda aos padrões
estabelecidos pela ISO e ASTM. O reanimador deverá ser
constituído de cinco componentes: máscara facial em
material de silicone; válvula unidirecional em polissulfona
com mecanismo interno tipo "bico de pato" em silicone
que não permita a reinalação de gases, com conexão
para o paciente 22 mm externo/ 15 mm interno,
desmontável e com mecanismo de alívio de pressão que
se ativa quando as pressões nas vias aéreas atinge 40cm
de H2O; balão de ventilação em silicone com volume
interno de 500 ml e com válvula de entrada de gás em
polissulfona com conexões 30X25 mm; válvula do balão
reservatório de oxigênio removível em polissulfona com
conexão de 25 mm; balão reservatório de oxigênio
removível em material de vinil com volume de 2500ml, com
conexão de 6 mm para fonte de oxigênio suplementar.
Todos os componentes deverão ser desmontáveis e
permitirem a limpeza e reprocessamento por esterilização
em autoclave (até 137º C, com exceção do balão
reservatório de O2), óxido de etileno e esterilização a frio.
Embalagem contendo dados de identificação e
procedência , número do lote e registro no Ministério da
Saúde.

R$ 261,20

VALOR TOTAL DO LOTE 104

LOTE 105
ITEM

QUANT.

UNID.

1

25.000

Unidade

2

18.750

Unidade

DESCRIÇÃO
Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em
polipropileno atóxico, capacidade de 3 ml., com
resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em
graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml.,
bico luer lock, com dispositivo de segurança com
manipulação do embolo até o marco zero sem
acionamento acidental, com retração total da agulha
para o interior do cilindro primário e haste quebrável para
prevenção do reuso. A seringa deverá ser compatível com
todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente
em material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica.
Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em
polipropileno atóxico, capacidade de 5 ml., com
resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em
graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml.,
bico luer lock, com dispositivo de segurança com
manipulação do embolo até o marco zero sem
acionamento acidental, com retração total da agulha
para o interior do cilindro primário e haste quebrável para
prevenção do reuso. A seringa deverá ser compatível com
todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente
em material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica.

R$ 2.612,00

R$22.598,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 1,18

R$ 29.600,00

R$ 1,23

R$ 22.987,50
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Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em
polipropileno atóxico, capacidade de 10 ml., com
resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em
graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml.,
bico luer-lock, com dispositivo de segurança com
manipulação do embolo até o marco zero sem
Unidade
R$ 1,25
acionamento acidental, com retração total da agulha
para o interior do cilindro primário e haste quebrável para
prevenção do reuso. A seringa deverá ser compatível com
todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente
em material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica.
Seringa de segurança descartável estéril, sem agulha, em
polipropileno atóxico, capacidade de 20 ml., com
resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em
graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml.,
bico luer-lock, com dispositivo de segurança com
manipulação do embolo até o marco zero sem
Unidade
R$ 2,12
acionamento acidental, com retração total da agulha
para o interior do cilindro primário e haste quebrável para
prevenção do reuso. A seringa deverá ser compatível com
todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente
em material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica.
VALOR TOTAL DO LOTE 105

LOTE 106
ITEM

1

2

QUANT.

100.000

100.275

R$ 23.437,50

R$ 159.150,00

R$235.175,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Unidade

Seringa descartável 3mL, estéril, sem agulha, com
graduação nítida, que não saia com facilidade, bico slip,
com êmbolo plástico com proteção de borracha na
ponta, siliconizado, com corte com ajuste perfeito, que não
possibilite sobra de medicamentos no interior da seringa e
que permita o adequado controle da infusão, com boa
visibilidade. Embalagem individual com local apropriado
para abertura asséptica, em papel grau cirúrgico com
filme transparente com dados de identificação conforme
rdc 185 de 22 de outubro de 2001. Com todos os dados de
identificação do produto, procedimento, método de
esterilização, data de fabricação e validade.

R$ 0,29

R$ 29.300,00

Unidade

Seringa descartável 5mL, estéril, sem agulha, com
graduação nítida, que não saia com facilidade, bico slip,
com êmbolo plástico com proteção de borracha na
ponta, siliconizado, com corte com ajuste perfeito, que não
possibilite sobra de medicamentos no interior da seringa e
que permita o adequado controle da infusão, com boa
visibilidade. Embalagem individual com local apropriado
para abertura asséptica, em papel grau cirúrgico com
filme transparente com dados de identificação conforme
rdc 185 de 22 de outubro de 2001. Com todos os dados de
identificação do produto, procedimento, método de
esterilização, data de fabricação e validade.

R$ 0,35

R$ 35.497,35

UNID.

DESCRIÇÃO
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3

4

5

87.775

90.000

1.250

Unidade

Seringa descartável 10mL, estéril, sem agulha, com
graduação nítida, que não saia com facilidade, bico slip,
com êmbolo plástico com proteção de borracha na
ponta, siliconizado, com corte com ajuste perfeito, que não
possibilite sobra de medicamentos no interior da seringa e
que permita o adequado controle da infusão, com boa
visibilidade. Embalagem individual com local apropriado
para abertura asséptica, em papel grau cirúrgico com
filme transparente com dados de identificação conforme
rdc 185 de 22 de outubro de 2001. Com todos os dados de
identificação do produto, procedimento, método de
esterilização, data de fabricação e validade.

R$ 0,55

R$ 48.188,48

Unidade

Seringa descartável 20mL, estéril, sem agulha, com
graduação nítida, que não saia com facilidade, bico slip,
com êmbolo plástico com proteção de borracha na
ponta, siliconizado, com corte com ajuste perfeito, que não
possibilite sobra de medicamentos no interior da seringa e
que permita o adequado controle da infusão, com boa
visibilidade. Embalagem individual com local apropriado
para abertura asséptica, em papel grau cirúrgico com
filme transparente com dados de identificação conforme
rdc 185 de 22 de outubro de 2001. Com todos os dados de
identificação do produto, procedimento, método de
esterilização, data de fabricação e validade.

R$ 0,76

R$ 68.400,00

Unidade

Seringa
descartável
60mL
com
bico
Cateter
confeccionadas em prolipropileno, proporcionando maior
transparência, siliconização interna que garante suavidade
no deslize e no controle preciso para aplicação, êmbolo
não se desprende do cilindro devido ao especial anel de
retenção, estéril, sem agulha, com graduação nítida, que
não saia com facilidade, embalagem individual com local
apropriado para abertura asséptica, em papel grau
cirúrgico com filme transparente com dados de
identificação conforme RDC 185 de 22 de outubro de 2001.
Com todos os dados de identificação do produto,
procedimento, método de esterilização, data de
fabricação e validade.

R$ 4,05

R$ 5.065,00

VALOR TOTAL DO LOTE 106

LOTE 107
ITEM

QUANT.

UNID.

1

12.500

Unidade

DESCRIÇÃO
Seringa descartável estéril de plástico atóxico, com agulha
calibre 13x0,3, capacidade de 1 ml, com resistência
mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação
indelével de 0 a 100 UI com divisões de 1 em 1 unidade,
bico com agulha hipodérmica ,descartável estéril,
confeccionada em corpo cilíndrico, confeccionada em
aço inoxidável, siliconizada,nivelada ,polida ,reta e oca
,bisel trifacetado,com dispositivo de segurança com
manipulação do embolo até o marco zero sem
acionamento acidental, com retração total da agulha
para o interior do cilindro primário e haste quebrável para
prevenção do reuso. com protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão e a cânula. Embalada
individualmente em material que promova barreira
microbiana e abertura asséptica.

R$186.450,83

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 0,42

R$ 5.200,00
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Seringa descartável estéril de plástico atóxico, com agulha
calibre 6mmx0,25, capacidade de 0,5ml, com resistência
mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação
indelével de 0 a 50 UI com divisões de 1 em 1 unidade, bico
com
agulha
hipodérmica
,descartável,estéril,
confeccionada em corpo cilíndrico, confeccionada em
Unidade
R$ 0,44
aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, reta e oca
,bisel trifacetado, com protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão e a cânula. Embalada
individualmente em material que promova barreira
microbiana e abertura asséptica. Embalagem com 10
unidades.
Seringa descartável estéril de plástico atóxico, com agulha
calibre 6mmx0,25, capacidade de 1 ml, com resistência
mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação
indelével de 0 a 100 UI com divisões de 1 em 1 unidade,
bico com agulha hipodérmica ,descartável estéril,
confeccionada em corpo cilíndrico, confeccionada em
aço inoxidável, siliconizada,nivelada ,polida ,reta e oca
Unidade ,bisel trifacetado,com dispositivo de segurança com
R$ 1,79
manipulação do embolo até o marco zero sem
acionamento acidental, com retração total da agulha
para o interior do cilindro primário e haste quebrável para
prevenção do reuso. com protetor que permita perfeita
adaptação ao canhão e a cânula. Embalada
individualmente em material que promova barreira
microbiana e abertura asséptica.
VALOR TOTAL DO LOTE 107

LOTE 108
ITEM

1

2

3

QUANT.

60

60

300

R$ 235.962,50

R$ 33.562,50

R$274.725,00

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Unidade

Sonda para Alimentação Enteral descartável nº 6
onfeccionada em poliuretano puro, No. 06, de longa
permanência, radiopaca, medindo, aprox. 60 cm, com
ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada,
com marcas em sua extensão, acompanhada de fio guia.

R$ 23,06

R$ 1.383,60

Unidade

Sonda para Alimentação Enteral descartável nº 8
onfeccionada em poliuretano puro, No. 08, de longa
permanência, radiopaca, medindo, aprox. 60 cm, com
ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada,
com marcas em sua extensão, acompanhada de fio guia.

R$ 23,06

R$ 1.383,60

Unidade

Sonda para Alimentação Enteral descartável nº 10
onfeccionada em poliuretano puro, No. 10, de longa
permanência, radiopaca, medindo, aprox. 1,05 m, com
ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada,
com marcas em sua extensão, acompanhada de fio guia.

R$ 23,06

R$ 6.918,00

R$ 23,06

R$ 6.918,00

UNID.

DESCRIÇÃO

4

300

Unidade

Sonda para Alimentação Enteral descartável nº 12
onfeccionada em poliuretano puro, No. 12, de longa
permanência, radiopaca, medindo, aprox. 1,20 m, com
ponta pesada em tungstênio, com flexibilidade adequada,
com marcas em sua extensão, acompanhada de fio guia.

5

3

Unidade

Sonda de gastrostomia tipo Botton nº 16 X 1,5mmcom
válvula anti refluxo.

R$
2.141,00

R$ 5.352,50

6

3

Unidade

Sonda de gastrostomia tipo Botton nº 18 X 1,5mmcom
válvula anti refluxo.

R$
2.141,00

R$ 5.352,50

VALOR TOTAL DO LOTE 108

R$27.308,20
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LOTE 109
ITEM

QUANT.

UNID.

1

4

Unidade

2

4

Unidade

3

4

Unidade

4

4

Unidade

DESCRIÇÃO
Cânula de Guedel calibre 02, descartável, estéril,
confeccionada
em
plástico
atóxico,
siliconizada,
transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a
sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o
colabamento, sem rebarbas ou imperfeições. Extremidade
distal dotada de flange na qual deve estar gravado o
calibre da cânula. Embalagem individual íntegra, com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto
até o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência
com
técnica
asséptica,
trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação, prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Cânula de Guedel calibre 03, descartável, estéril,
confeccionada
em
plástico
atóxico,
siliconizada,transparente, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de
evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições.
Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar
gravado o calibre da cânula. Embalagem individual
íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade
do produto até o momento de sua utilização, permita a
abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação, prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Cânula de Guedel calibre 04, descartável, estéril,
confeccionada
em
plástico
atóxico,
siliconizada,transparente, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de
evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições.
Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar
gravado o calibre da cânula. Embalagem individual
íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade
do produto até o momento de sua utilização, permita a
abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação, prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Cânula de Guedel calibre 05, descartável, estéril,
confeccionada
em
plástico
atóxico,
siliconizada,
transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a
sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o
colabamento, sem rebarbas ou imperfeições. Extremidade
distal dotada de flange na qual deve estar gravado o
calibre da cânula. Embalagem individual íntegra, com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto
até o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência
com
técnica
asséptica,
trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação, prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 13,32

R$ 49,94

R$ 13,32

R$ 49,94

R$ 13,32

R$ 49,94

R$ 13,32

R$ 49,94
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Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão
nº 7,5 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez
suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia
conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de
Unidade balão marcado com informações relevantes, Embalado de R$ 39,78
acordo com a praxe do fabricante em papel grau
cirurgico trazendo externamente informações de validade,
tipo e data de esterilização, procedência e demais
informações do produto.
Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão
nº 8 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez
suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia
conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de
Unidade balão marcado com informações relevantes, Embalado de R$ 39,78
acordo com a praxe do fabricante em papel grau
cirurgico trazendo externamente informações de validade,
tipo e data de esterilização, procedência e demais
informações do produto.
Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão
nº 8,5 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez
suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia
conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de
Unidade balão marcado com informações relevantes, Embalado de R$ 39,78
acordo com a praxe do fabricante em papel grau
cirurgico trazendo externamente informações de validade,
tipo e data de esterilização, procedência e demais
informações do produto.
Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão
nº 9 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez
suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia
conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de
Unidade balão marcado com informações relevantes, Embalado de R$ 39,78
acordo com a praxe do fabricante em papel grau
cirurgico trazendo externamente informações de validade,
tipo e data de esterilização, procedência e demais
informações do produto.
Cânula de Traqueostomia em PVC siliconizada com balão
nº 9,5 tubo de PVC termossensível proporcionando rigidez
suficiente para a inserção inicial acomodando a anatomia
conforme a temperatura do corpo, flange e piloto de
Unidade balão marcado com informações relevantes, Embalado de R$ 39,78
acordo com a praxe do fabricante em papel grau
cirurgico trazendo externamente informações de validade,
tipo e data de esterilização, procedência e demais
informações do produto.
VALOR TOTAL DO LOTE 109

LOTE 110
ITEM

QUANT.

UNID.

R$ 99,46

R$ 99,46

R$ 99,46

R$ 99,46

R$ 99,46

R$697,07

ESTIMADO
DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
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Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 5,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação am todo o
tubo e olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com conector em polipropileno de
aproximadamente 15cm para respirador. balão em
Unidade
R$ 7,96
formato cônico de baixa pressão e alto volume, balonete
com textura macia e aveludada em formato pera, balão
piloto com cobertura de proteção e válvula externa
reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada
em local visível o número do calibre na extremidade distal.
Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme de
poliester e polietileno.
Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 6,0
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação am todo o
tubo e olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com conector em polipropileno de
aproximadamente 15cm para respirador. balão em
Unidade
R$ 7,96
formato cônico de baixa pressão e alto volume, balonete
com textura macia e aveludada em formato pera, balão
piloto com cobertura de proteção e válvula externa
reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada
em local visível o número do calibre na extremidade distal.
Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme de
poliester e polietileno.
Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 6,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação am todo o
tubo e olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com conector em polipropileno de
aproximadamente 15cm para respirador. balão em
Unidade
R$ 7,96
formato cônico de baixa pressão e alto volume, balonete
com textura macia e aveludada em formato pera, balão
piloto com cobertura de proteção e válvula externa
reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada
em local visível o número do calibre na extremidade distal.
Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme de
poliester e polietileno.
Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 7,0
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação am todo o
tubo e olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com conector em polipropileno de
aproximadamente 15cm para respirador. balão em
Unidade
R$ 7,96
formato cônico de baixa pressão e alto volume, balonete
com textura macia e aveludada em formato pera, balão
piloto com cobertura de proteção e válvula externa
reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada
em local visível o número do calibre na extremidade distal.
Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme de
poliester e polietileno.

R$ 79,60

R$ 119,40

R$ 119,40

R$ 796,00
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Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 7,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação am todo o
tubo e olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com conector em polipropileno de
aproximadamente 15cm para respirador. balão em
Unidade
R$ 7,96
formato cônico de baixa pressão e alto volume, balonete
com textura macia e aveludada em formato de pera,
balão piloto com cobertura de proteção e válvula externa
reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada
em local visível o número do calibre na extremidade distal.
Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme de
poliester e polietileno.
Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 8,0
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação am todo o
tubo e olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com conector em polipropileno de
aproximadamente 15cm para respirador. balão em
Unidade
R$ 7,96
formato cônico de baixa pressão e alto volume, balonete
com textura macia e aveludada em formato pera, balão
piloto com cobertura de proteção e válvula externa
reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada
em local visível o número do calibre na extremidade distal.
Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme de
poliester e polietileno.
Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 8,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação am todo o
tubo e olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com conector em polipropileno de
aproximadamente 15cm para respirador. balão em
Unidade
R$ 7,96
formato cônico de baixa pressão e alto volume, balonete
com textura macia e aveludada em formato pera, balão
piloto com cobertura de proteção e válvula externa
reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada
em local visível o número do calibre na extremidade distal.
Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme de
poliester e polietileno.
Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 9,0
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação am todo o
tubo e olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com conector em polipropileno de
aproximadamente 15cm para respirador. balão em
Unidade
R$ 7,96
formato cônico de baixa pressão e alto volume, balonete
com textura macia e aveludada em formato pera, balão
piloto com cobertura de proteção e válvula externa
reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada
em local visível o número do calibre na extremidade distal.
Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme de
poliester e polietileno.

R$ 995,00

R$ 995,00

R$ 995,00

R$ 199,00
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Sonda Endotraqueal com Cuff descartável nº 9,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação am todo o
tubo e olho Murphy, que possibilite ventilação bilateral,
com
filamento radiopaco, superfície lisa, ponta
arredondada, com conector em polipropileno de
aproximadamente 15cm para respirador. balão em
Unidade
R$ 7,96
formato cônico de baixa pressão e alto volume, balonete
com textura macia e aveludada em formato pera, balão
piloto com cobertura de proteção e válvula externa
reguladora de pressão. a sonda deverá trazer estampada
em local visível o número do calibre na extremidade distal.
Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme de
poliester e polietileno.
Sonda Endotraqueal semCuff descartável nº 5,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação, filamento
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
Unidade
R$ 6,80
conector para respirador. A sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. embalagem individual em papel grau
cirúrgico
Sonda Endotraqueal semCuff descartável nº 6,0
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação, filamento
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
Unidade
R$ 6,84
conector para respirador. A sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. embalagem individual em papel grau
cirúrgico
Sonda Endotraqueal semCuff descartável nº 7,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação, filamento
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
Unidade
R$ 6,84
conector para respirador. A sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. embalagem individual em papel grau
cirúrgico
Sonda Endotraqueal semCuff descartável nº 8,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação, filamento
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
Unidade
R$ 6,84
conector para respirador. A sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. embalagem individual em papel grau
cirúrgico
Sonda Endotraqueal semCuff descartável nº 9,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação, filamento
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
Unidade
R$ 6,84
conector para respirador. A sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. embalagem individual em papel grau
cirúrgico
Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 2,0
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação, filamento
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
Unidade
R$ 6,84
conector para respirador. A sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. embalagem individual em papel grau
cirúrgico

R$ 99,50

R$ 84,95

R$ 85,55

R$ 171,10

R$ 102,66

R$ 85,55

R$ 68,44
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Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 2,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação, filamento
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
Unidade
R$ 6,84
conector para respirador. A sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. embalagem individual em papel grau
cirúrgico
Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 3,0
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação, filamento
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
Unidade
R$ 6,84
conector para respirador. A sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. embalagem individual em papel grau
cirúrgico
Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 3,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação, filamento
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
Unidade
R$ 6,84
conector para respirador. A sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. embalagem individual em papel grau
cirúrgico
Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 4,0
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação, filamento
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
Unidade
R$ 6,84
conector para respirador. A sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. embalagem individual em papel grau
cirúrgico
Sonda Endotraqueal sem Cuff descartável nº 4,5
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação, filamento
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
Unidade
R$ 6,84
conector para respirador. A sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. embalagem individual em papel grau
cirúrgico
Sonda Endotraqueal sem cuff descartável nº 5,0
descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada
em pvc transparente flexível, com graduação, filamento
radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
Unidade
R$ 6,84
conector para respirador. A sonda deverá trazer
estampada em local visível o número do calibre na
extremidade distal. embalagem individual em papel grau
cirúrgico
VALOR TOTAL LOTE 110

LOTE 111
ITEM

QUANT.

UNID.

1

30

Unidade

DESCRIÇÃO
Sonda Foley descartável 2 vias nº 08 balão 03cc Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone
transparente que contém balão inflável em sua parte distal.
O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen
permite que a porção do tubo onde é o balão se infle,
enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga.
Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer
para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril
individual, com proteção dupla, com identificação do
calibre, da capacidade do balão e da marca estampados

R$ 68,44

R$ 68,44

R$ 68,44

R$ 68,44

R$ 68,44

R$ 68,44

R$5.406,79

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 22,30

R$ 668,94
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em local de fácil visualização e de caráter permanente,
contendo externamente dados de rotulagem conforme
RDC 185 de 22/10/2001.

2

375

Unidade

3

30

Unidade

4

30

Unidade

5

625

Unidade

Sonda Foley descartável 2 vias nº 10, balão 03cc Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone
transparente que contém balão inflável em sua parte distal.
O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen
permite que a porção do tubo onde é o balão se infle,
enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga.
Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer
para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril
individual, com proteção dupla, com identificação do
calibre, da capacidade do balão e da marca estampados
em local de fácil visualização e de caráter permanente,
contendo externamente dados de rotulagem conforme
RDC 185 de 22/10/2001.
Sonda Foley descartável 2 vias nº 12, balão 05cc Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone
transparente que contém balão inflável em sua parte distal.
O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen
permite que a porção do tubo onde é o balão se infle,
enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga.
Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer
para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril
individual, com proteção dupla, com identificação do
calibre, da capacidade do balão e da marca estampados
em local de fácil visualização e de caráter permanente,
contendo externamente dados de rotulagem conforme
RDC 185 de 22/10/2001.
Sonda Foley descartável 2 vias nº 14, balão 5cc. Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone
transparente que contém balão inflável em sua parte distal.
O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen
permite que a porção do tubo onde é o balão se infle,
enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga.
Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer
para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril
individual, com proteção dupla, com identificação do
calibre, da capacidade do balão e da marca estampados
em local de fácil visualização e de caráter permanente,
contendo externamente dados de rotulagem conforme
RDC 185 de 22/10/2001.
Sonda Foley descartável 2 vias nº 16, balão 05cc Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone
transparente que contém balão inflável em sua parte distal.
O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen
permite que a porção do tubo onde é o balão se infle,
enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga.
Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer
para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril
individual, com proteção dupla, com identificação do
calibre, da capacidade do balão e da marca estampados
em local de fácil visualização e de caráter permanente,
contendo externamente dados de rotulagem conforme
RDC 185 de 22/10/2001.

R$ 22,30

R$ 8.361,75

R$ 18,64

R$ 559,20

R$ 16,32

R$ 489,60

R$ 16,32

R$ 10.200,00
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Sonda Foley descartável 2 vias nº 18, balão 05cc Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone
transparente que contém balão inflável em sua parte distal.
O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen
permite que a porção do tubo onde é o balão se infle,
enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga.
Unidade Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer R$ 16,32
para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril
individual, com proteção dupla, com identificação do
calibre, da capacidade do balão e da marca estampados
em local de fácil visualização e de caráter permanente,
contendo externamente dados de rotulagem conforme
RDC 185 de 22/10/2001.
Sonda Foley descartável 2 vias nº 20, balão 05cc Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone
transparente que contém balão inflável em sua parte distal.
O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen
permite que a porção do tubo onde é o balão se infle,
enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga.
Unidade Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer R$ 16,32
para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril
individual, com proteção dupla, com identificação do
calibre, da capacidade do balão e da marca estampados
em local de fácil visualização e de caráter permanente,
contendo externamente dados de rotulagem conforme
RDC 185 de 22/10/2001.
Sonda Foley descartável 2 vias nº 22, balão 5cc. Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone
transparente que contém balão inflável em sua parte distal.
O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen
permite que a porção do tubo onde é o balão se infle,
enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga.
Unidade Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer R$ 17,73
para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril
individual, com proteção dupla, com identificação do
calibre, da capacidade do balão e da marca estampados
em local de fácil visualização e de caráter permanente,
contendo externamente dados de rotulagem conforme
RDC 185 de 22/10/2001.

Unidade

Sonda Foley descartável 3 vias nº 16, balão 30cc. Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone
transparente que contém balão inflável em sua parte distal.
O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen
permite que a porção do tubo onde é o balão se infle,
enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga.
Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer
para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril
individual, com proteção dupla, com identificação do
calibre, da capacidade do balão e da marca estampados
em local de fácil visualização e de caráter permanente,
contendo externamente dados de rotulagem conforme
RDC 185 de 22/10/2001.

R$ 16,32

R$ 10.200,00

R$ 2.040,00

R$ 531,90

R$ 204,00
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10

11

12

13

13

15

Unidade

Sonda Foley descartável 3 vias nº 18, balão 30cc. Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone
transparente que contém balão inflável em sua parte distal.
O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen
permite que a porção do tubo onde é o balão se infle,
enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga.
Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer
para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril
individual, com proteção dupla, com identificação do
calibre, da capacidade do balão e da marca estampados
em local de fácil visualização e de caráter permanente,
contendo externamente dados de rotulagem conforme
RDC 185 de 22/10/2001.

R$ 16,32

R$ 204,00

Unidade

Sonda Foley descartável 3 vias nº 20, balão 30cc. Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone
transparente que contém balão inflável em sua parte distal.
O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen
permite que a porção do tubo onde é o balão se infle,
enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga.
Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer
para que se infle e desinfile o balão. Embalagem
estérilindividual, com proteção dupla, com identificação
do calibre, da capacidade do balão e da marca
estampados em local de fácil visualização e de caráter
permanente, contendo externamente dados de rotulagem
conforme RDC 185 de 22/10/2001.

R$ 16,32

R$ 204,00

Unidade

Sonda Foley descartável 3 vias nº 22, balão 30cc. Cateter
urológico que consiste de um tubo 100% silicone
transparente que contém balão inflável em sua parte distal.
O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen
permite que a porção do tubo onde é o balão se infle,
enquanto o outro lúmen drena a urina para fora da bexiga.
Na parte final externa do tubo deverá haver válvula luer
para que se infle e desinfile o balão. Embalagem estéril
individual, com proteção dupla, com identificação do
calibre, da capacidade do balão e da marca estampados
em local de fácil visualização e de caráter permanente,
contendo externamente dados de rotulagem conforme
RDC 185 de 22/10/2001.

R$ 16,32

R$ 244,80

VALOR TOTAL DO LOTE 111

LOTE 112
ITEM

1

QUANT.

13

R$33.908,19

ESTIMADO

UNID.

DESCRIÇÃO

Unidade

Cateter Nasal para Oxigênio descartável nº 10 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com
7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método
e data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta
de identificação, estes deverão estar na borda da
embalagem.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 2,76

R$ 34,48
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2

25

Unidade

3

13

Unidade

4

13

Unidade

5

13

Unidade

6

1.125

Unidade

Cateter Nasal para Oxigênio descartável nº 12 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com
7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método
e data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta
de identificação, estes deverão estar na borda da
embalagem.
Cateter Nasal para Oxigênio descartável nº 4 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com
7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método
e data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta
de identificação, estes deverão estar na borda da
embalagem.
Cateter Nasal para Oxigênio descartável nº 6 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com
7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método
e data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta
de identificação, estes deverão estar na borda da
embalagem.
Cateter Nasal para Oxigênio descartável nº 8 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com identificação por cores para cada
calibre. Embalagem individual íntegra, apropriada ao
método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com
7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, contendo dados de
identificação do material, marca, fabricante, lote, método
e data de esterilização, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta
de identificação, estes deverão estar na borda da
embalagem.
Cateter Nasal tipo Óculos para Oxigenioterapia
descartável Adulto descartável, tipo óculos, estéril, que
permita ajuste, boa fixação e a integridade da pele,
flexível, com canhão universal para adaptação apropriada
a extensão de gases. confeccionado em silicone
transparente ou similar, atóxica, embalagem individual
com dados de identificação e procedência,a selagem
deve ser eficiente com 7mm (mínimo), resistente, que
garanta a integridade do produto e permita a abertura
asséptica, data e tipo de esterilização, validade, número
do lote e registro no Ministério da Saúde. Quando houver
carimbo ou etiqueta de identificação estes deverão estar
na borda da embalagem.
VALOR TOTAL DO LOTE 112

R$ 2,76

R$ 68,95

R$ 2,73

R$ 34,18

R$ 2,73

R$ 34,18

R$ 2,73

R$ 34,18

R$ 3,59

R$ 4.038,75

R$4.244,70
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LOTE 113
ITEM

QUANT.

UNID.

1

300

Unidade

2

2.500

Unidade

3

25.000

Unidade

4

3.750

Unidade

5

12.500

Unidade

6

300

Unidade

DESCRIÇÃO
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 04.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três
orifícios na sua extremidade de estalo e conector na
extremidade
proximal
para
intermediário,
com
identificação por cores para cada calibre. Embalagem em
papel grau cirúrgico com face em polipropileno com
abertura em pétala, constando externamente dados de
identificação e procedência, data e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 06.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três
orifícios na sua extremidade de estalo e conector na
extremidade
proximal
para
intermediário,
com
identificação por cores para cada calibre. Embalagem em
papel grau cirúrgico com face em polipropileno com
abertura em pétala, constando externamente dados de
identificação e procedência, data e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 08.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três
orifícios na sua extremidade de estalo e conector na
extremidade
proximal
para
intermediário,
com
identificação por cores para cada calibre. Embalagem em
papel grau cirúrgico com face em polipropileno com
abertura em pétala, constando externamente dados de
identificação e procedência, data e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 10.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três
orifícios na sua extremidade de estalo e conector na
extremidade
proximal
para
intermediário,
com
identificação por cores para cada calibre. Embalagem em
papel grau cirúrgico com face em polipropileno com
abertura em pétala, constando externamente dados de
identificação e procedência, data e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 12.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três
orifícios na sua extremidade de estalo e conector na
extremidade
proximal
para
intermediário,
com
identificação por cores para cada calibre. Embalagem em
papel grau cirúrgico com face em polipropileno com
abertura em pétala, constando externamente dados de
identificação e procedência, data e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 14.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três
orifícios na sua extremidade de estalo e conector na
extremidade
proximal
para
intermediário,
com
identificação por cores para cada calibre. Embalagem em
papel grau cirúrgico com face em polipropileno com
abertura em pétala, constando externamente dados de
identificação e procedência, data e tipo da esterilização.

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 1,31

R$ 393,60

R$ 1,31

R$ 3.280,00

R$ 1,25

R$ 31.300,00

R$ 1,24

R$ 4.657,50

R$ 1,24

R$ 15.525,00

R$ 1,24

R$ 372,60
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Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 16.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três
orifícios na sua extremidade de estalo e conector na
Unidade
R$ 1,24
extremidade
proximal
para
intermediário,
com
identificação por cores para cada calibre. Embalagem em
papel grau cirúrgico com face em polipropileno com
abertura em pétala, constando externamente dados de
identificação e procedência, data e tipo da esterilização.

Unidade

9

125

Unidade

10

55

Unidade

11

55

Unidade

12

55

Unidade

Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 18.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três
orifícios na sua extremidade de estalo e conector na
extremidade
proximal
para
intermediário,
com
identificação por cores para cada calibre. Embalagem em
papel grau cirúrgico com face em polipropileno com
abertura em pétala, constando externamente dados de
identificação e procedência, data e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula descartável nº 20.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três
orifícios na sua extremidade de estalo e conector na
extremidade
proximal
para
intermediário,
com
identificação por cores para cada calibre. Embalagem em
papel grau cirúrgico com face em polipropileno com
abertura em pétala, constando externamente dados de
identificação e procedência, data e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 04.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula
intermitente para pressão negativa. Deve conter três
orifícios na sua extremidade de estalo e conector na
extremidade
proximal
para
intermediário,
com
identificação por cores para cada calibre. Embalagem em
papel grau cirúrgico com face em polipropileno com
abertura em pétala, constando externamente dados de
identificação e procedência, data e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 06.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, com identificação por
cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua
extremidade de estalo e conector na extremidade
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico
com face em polipropileno com abertura em pétala,
constando externamente dados de identificação e
procedência, data e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 08.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, com identificação por
cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua
extremidade de estalo e conector na extremidade
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico
com face em polipropileno com abertura em pétala,
constando externamente dados de identificação e
procedência, data e tipo da esterilização.

R$ 931,50

R$ 1,29

R$ 644,00

R$ 1,29

R$ 161,00

R$ 1,29

R$ 70,84

R$ 1,33

R$ 72,93

R$ 1,33

R$ 72,93
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Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 10.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, com identificação por
cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua
extremidade de estalo e conector na extremidade
Unidade
R$ 1,33
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico
com face em polipropileno com abertura em pétala,
constando externamente dados de identificação e
procedência, data e tipo da esterilização.
Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 12.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, com identificação por
cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua
extremidade de estalo e conector na extremidade
Unidade
R$ 1,33
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico
com face em polipropileno com abertura em pétala,
constando externamente dados de identificação e
procedência, data e tipo da esterilização.

R$ 72,93

R$ 72,93

Unidade

Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 14.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, com identificação por
cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua
extremidade de estalo e conector na extremidade
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico
com face em polipropileno com abertura em pétala,
constando externamente dados de identificação e
procedência, data e tipo da esterilização.

R$ 1,33

R$ 72,93

Unidade

Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 16.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, com identificação por
cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua
extremidade de estalo e conector na extremidade
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico
com face em polipropileno com abertura em pétala,
constando externamente dados de identificação e
procedência, data e tipo da esterilização.

R$ 1,33

R$ 72,93

Unidade

Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 18.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, com identificação por
cores para cada calibre.. Deve conter três orifícios na sua
extremidade de estalo e conector na extremidade
proximal para intermediário, com identificação por cores
para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico
com face em polipropileno com abertura em pétala,
constando externamente dados de identificação e
procedência, data e tipo da esterilização.

R$ 1,33

R$ 72,93

Unidade

Sonda Aspiração Traqueal sem Válvula descartável nº 20.
Descartável, estéril, confeccionado em polivinil atóxico,
siliconizada, transparente, flexível, com identificação por
cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua
extremidade de estalo e conector na extremidade
proximal para intermediário. Embalagem em papel grau
cirúrgico com face em polipropileno com abertura em
pétala, constando externamente dados de identificação e
procedência, data e tipo da esterilização.

R$ 1,33

R$ 72,93

VALOR TOTAL DO LOTE 113

R$57.919,48
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LOTE 114
ITEM

1

2

3

4

QUANT.

13

13

13

13

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Unidade

Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 04 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização,
a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 1,88

R$ 23,55

unidade

Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 06 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização,
a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 1,88

R$ 23,55

unidade

Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 08 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização,
a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 1,88

R$ 23,55

unidade

Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 10 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização,
a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 1,88

R$ 23,55

UNID.

DESCRIÇÃO
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5

6

7

8

13

13

13

13

unidade

Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 16 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização,
a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 2,82

R$ 35,25

Unidade

Sonda Nasogástrica Curta descartável nº 20 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização,
a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 2,82

R$ 35,25

Unidade

Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 04 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização,
a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 2,25

R$ 28,10

Unidade

Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 06 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização,
a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 2,25

R$ 28,10
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9

10

11

12

13

13

13

13

Unidade

Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 08 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização,
a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 2,25

R$ 28,10

Unidade

Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 10 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização,
a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 2,25

R$ 28,10

Unidade

Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 12 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização,
a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 2,46

R$ 30,78

Unidade

Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 14 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização,
a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 2,46

R$ 30,78
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13

14

15

13

13

13

Unidade

Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 16 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização,
a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 2,81

R$ 35,15

Unidade

Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 18 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização,
a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 2,81

R$ 35,15

Unidade

Sonda Nasogástrica Longa descartável nº 20 descartável,
estéril, confeccionada em polivinil atóxico, flexível e
transparente, com orifícios uniformemente distribuídos,
perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por
cores para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e
firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização,
a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente
que garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 2,94

R$ 36,78

VALOR TOTAL DO LOTE 114

LOTE 115
ITEM

1

QUANT.

175

R$445,73

ESTIMADO

UNID.

DESCRIÇÃO

Unidade

Sonda Uretral descartável nº 06 descartável, estéril,
confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente,
com
orifícios
uniformemente
distribuídos,
perfeito
acabamento, atraumáticos, com identificação por cores
para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme,
canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 1,21

R$ 211,75
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2

3

4

5

5.750

10.000

25.000

2.500

Unidade

Sonda Uretral descartável nº 08 descartável, estéril,
confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente,
com
orifícios
uniformemente
distribuídos,
perfeito
acabamento, atraumáticos, com identificação por cores
para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme,
canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 1,21

R$ 6.957,50

Unidade

Sonda Uretral descartável nº 10 descartável, estéril,
confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente,
com
orifícios
uniformemente
distribuídos,
perfeito
acabamento, atraumáticos, com identificação por cores
para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme,
canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 1,20

R$ 11.980,00

Unidade

Sonda Uretral descartável nº 12 descartável, estéril,
confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente,
com
orifícios
uniformemente
distribuídos,
perfeito
acabamento, atraumáticos, com identificação por cores
para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme,
canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 1,20

R$ 29.950,00

Unidade

Sonda Uretral descartável nº 14 descartável, estéril,
confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente,
com
orifícios
uniformemente
distribuídos,
perfeito
acabamento, atraumáticos, com identificação por cores
para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme,
canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 1,24

R$ 3.090,00
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6

46

300

300

Unidade

Sonda Uretral descartável nº 16 descartável, estéril,
confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente,
com
orifícios
uniformemente
distribuídos,
perfeito
acabamento, atraumáticos, com identificação por cores
para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme,
canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 1,24

R$ 370,80

Unidade

Sonda Uretral descartável nº 18 descartável, estéril,
confeccionada em polivinil atóxico, flexível e transparente,
com
orifícios
uniformemente
distribuídos,
perfeito
acabamento, atraumáticos, com identificação por cores
para cada calibre. Tampa com vedação eficiente e firme,
canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem
deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que
garanta a esterilidade do produto e permita abertura
asséptica, contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, método e data de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação,
estes deverão estar na borda da embalagem.

R$ 1,40

R$ 420,60

VALOR TOTAL DO LOTE 115

LOTE 116

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Adaptador para agulha de coleta múltipla de sangue,
provido de dispositivo de segurança. Embalagem
contendo dados de identificação e procedência.

R$ 0,78

R$ 39,10

Unidade

Tubo cônico tipo falcon estéril com rosca 15ml

R$ 2,73

R$ 136,60

Pacote

Tubo de silicone transparente 12mm-6mm - pacote com 15
metros

R$ 236,00

R$ 2.950,00

R$ 1,60

R$ 79,90

ITEM

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO

1

50

Unidade

2

50

3

13

R$52.980,65

4

50

Unidade

Tubo para Coleta de Amosta de Sangue 8,5mL - Tampa cor
Amarelo. Estéril embalagem com aproximadamente 100
frascos, contendo data fabricação, validade, número de
lote registro no Ministério da Saúde.

5

300

Unidade

Tubo para Coleta de Amostra de Sangue 5ml - Tampa cor
Cinza. Estéril embalagem com aproximadamente 100
frascos, contendo data fabricação, validade, número de
lote registro no Ministério da Saúde.

R$ 0,79

R$ 237,00

Unidade

Tubo para Coleta de Amostra de Sangue 5mL - Tampa cor
Roxa. Estéril embalagem com aproximadamente 100
frascos, contendo data fabricação, validade, número de
lote registro no Ministério da Saúde.

R$ 0,82

R$ 1.476,00

Unidade

Tubo para Coleta de Sangue cor vermelho 10mL. Estéril
embalagem com aproximadamente 100 frascos, contendo
data fabricação, validade, número de lote registro no
Ministério da Saúde.

R$ 1,26

R$ 757,20

6

7

1.800

600
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Tubo para Coleta de Sangue cor vermelho 5mL. Estéril
embalagem com aproximadamente 100 frascos, contendo
unidade
R$ 0,83
data fabricação, validade, número de lote registro no
Ministério da Saúde.
VALOR TOTAL DO LOTE 116

LOTE 117

R$ 249,60
R$5.925,40

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 88,50

R$ 442,50

R$ 91,50

R$ 228,75

Bandeja de inox retangular 30 x 20 x 04cm

R$ 85,13

R$ 3.192,19

Unidade

Cabo de Bisturi nº 3, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado
de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 12,58

R$ 62,88

3

Unidade

Cabo de Bisturi nº 4, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado
de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 12,58

R$ 31,44

6

25

Unidade

Pinça Adson com dente 12cm, resistente, confeccionado
em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 57,45

R$ 1.436,25

7

13

Unidade

Pinça Adson com dente 15cm, resistente, confeccionado
em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 126,75

R$ 1.584,38

8

20

Unidade

Pinça Adson sem dente 12cm, resistente, confeccionado
em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 48,15

R$ 963,00

9

15

Unidade

Pinça Adson sem dente 15cm, resistente, confeccionado
em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 116,75

R$ 1.751,25

10

20

Unidade

Pinça Allis 12cm, resistente, confeccionado em aço inox,
acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.

R$ 108,00

R$ 2.160,00

11

15

Unidade

Pinça Allis 14cm, resistente, confeccionado em aço inox,
acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.

R$ 108,00

R$ 1.620,00

12

25

Unidade

Pinça Anatômica 12cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado
de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 51,55

R$ 1.288,75

13

13

Unidade

Pinça Anatômica 14cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado
de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 61,00

R$ 762,50

14

20

unidade

Pinça Backaus 13cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado
de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 84,58

R$ 1.691,50

15

13

unidade

Pinça Backaus 15cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado
de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 143,75

R$ 1.796,88

ITEM

QUANT.

UNID.

1

5

Unidade

2

3

Unidade

3

38

Unidade

4

5

5

DESCRIÇÃO
Afastadores Farabeulf Médio, Adulto, 13mm 15cm
resistente, confeccionado em aço inox, acabamento
perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a
praxe do fabricante.
Afastadores Farabeulf Pequeno, Infantil, 7mm 10cm
resistente, confeccionado em aço inox, acabamento
perfeito isento de rebarbas. Embalado de acordo com a
praxe do fabricante.
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13

Unidade

Pinça Dente de rato 12cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 48,20

R$ 602,50

17

13

Unidade

Pinça Dente de rato 14cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 46,55

R$ 581,88

18

25

Unidade

Pinça Kelly curva 12cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado
de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 85,25

R$ 2.131,25

19

25

Unidade

Pinça Kelly curva 14cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado
de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 85,25

R$ 2.131,25

20

25

Unidade

Pinça Kelly reta 12cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado
de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 85,25

R$ 2.131,25

21

13

Unidade

Pinça Kelly reta 14cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado
de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 85,25

R$ 1.065,63

22

13

Unidade

Pinça Kocher curva 12cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 108,25

R$ 1.353,13

23

13

Unidade

Pinça Kocher curva 14cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 109,50

R$ 1.368,75

24

13

Unidade

Pinça Kocher reta 12cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado
de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 109,50

R$ 1.368,75

25

5

Unidade

Pinça Kocher reta 14cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado
de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 109,50

R$ 547,50

26

15

Unidade

Pinça Mosquito curva 12cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 78,50

R$ 1.177,50

27

15

Unidade

Pinça Mosquito reta 12cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 74,25

R$ 1.113,75

28

25

Unidade

Pinça Pean 12cm, resistente, confeccionado em aço inox,
acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.

R$ 114,75

R$ 2.868,75

29

15

Unidade

Pinça Pean 14cm, resistente, confeccionado em aço inox,
acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.

R$ 114,75

R$ 1.721,25

30

38

Unidade

Porta Agulha Mayo 14cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 85,25

R$ 3.196,88

31

5

Unidade

Tentacanulas, 14cm, resistente, confeccionado em aço
inox, acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado
de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 56,00

R$ 280,00

32

75

Unidade

Tesoura Iris 12cm, resistente, confeccionado em aço inox,
acabamento perfeito isento de rebarbas. Embalado de
acordo com a praxe do fabricante.

R$ 27,75

R$ 2.081,25

33

50

unidade

Tesoura Mayo curva 12cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 36,75

R$ 1.837,50

34

50

unidade

Tesoura Mayo curva 14cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 36,75

R$ 1.837,50
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35

50

unidade

Tesoura Mayo reta 12cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 36,75

R$ 1.837,50

36

50

unidade

Tesoura Mayo reta 14cm, resistente, confeccionado em
aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 93,00

R$ 4.650,00

37

100

unidade

Tesoura Metzenban curva 12cm, resistente, confeccionado
em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 92,70

R$ 9.270,00

38

75

Unidade

Tesoura Metzenban curva 15cm, resistente, confeccionado
em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 92,70

R$ 6.952,50

39

100

Unidade

Tesoura Metzenban reta 12cm, resistente, confeccionado
em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 81,80

R$ 8.180,00

40

75

Unidade

Tesoura Metzenban reta 15cm, resistente, confeccionado
em aço inox, acabamento perfeito isento de rebarbas.
Embalado de acordo com a praxe do fabricante.

R$ 92,75

R$ 6.956,25

VALOR TOTAL LOTE 117

LOTE 118
ITEM

QUANT.

UNID.

1

8

Unidade

2

8

Unidade

3

3

Unidade

4

13

Unidade

5

13

Unidade

6

13

Unidade

7

15

Unidade

8

45

Unidade

DESCRIÇÃO
Aspirador para Rede Canalizada de Vácuo (Vacuômetro)
para rede de ar comprimido . Tampa injetada em Nylon
com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 Hg, botão de
controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e bóia de
segurança. Frasco coletor autoclavável. Conexão padrão
ABNT NBR 11906.
Aspirador
para
Rede
Canalizada
de
Vácuo
(Vacuômetro)para rede de oxigenio . Tampa injetada em
Nylon com inserto de metal, manômetro de 0 a 30 Hg,
botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e
bóia de segurança. Frasco coletor autoclavável. Conexão
padrão ABNT NBR 11906.
Aspirador para Rede Canalizada de Vácuo (Vacuômetro).
Tampa injetada em Nylon com inserto de metal,
manômetro de 0 a 30 Hg, botão de controle do fluxo de
aspiração, bico de sucção e bóia de segurança. Frasco
coletor autoclavável. Conexão padrão ABNT NBR 11906.
Extensão para Ar comprimido ( Mangueira para ar
comprimido) Fabricada com material plástico e atóxico;
Tamanho 2 mts
Extensão para O2 ( Mangueira para oxigênio) Fabricada
com material plástico e atóxico; Tamanho 2 mts
Extensor escalonado para gastrostomia e jejunostomia,
embalado
individualmente
contendo
dados
de
fabricação, validade, tipo e tempo de esterilização.
Fluxometro p/ ar comprimido confeccionado em latão,
escala: de 0 a 15 l/min com escala expandida de 0 a 7 LPM
e linear de 7 a 15 LPM, conexões: entrada e saída,
conforme norma ABNT, produto em conformidade com a
legislação em vigor.
Fluxometro p/ oxigênio confeccionado em latão, escala:
de 0 a 15 l/min com escala expandida de 0 a 7 LPM e linear
de 7 a 15 LPM, conexões: entrada e saída, conforme norma
ABNT, produto em conformidade com a legislação em
vigor.

R$86.254,75

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 239,40

R$ 1.795,50

R$ 227,60

R$ 1.707,00

R$ 238,60

R$ 596,50

R$ 8,55

R$ 106,93

R$ 8,99

R$ 112,40

R$ 9,26

R$ 115,75

R$ 100,60

R$ 1.509,00

R$ 101,00

R$ 4.545,00
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9

10

150

25

Unidade

Umidificador para Fluxometro de Oxigênio 250mL. Frasco
de plástico resistente, 250 ml, com graduação de nível
máximo e mínimo. Rosca de conexão fêmea.

R$ 26,84

R$ 4.026,00

Unidade

Válvula Reguladora para Cilindro com Fluxometro Oxigênio
(Unitec) Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0
à 315 Kgf/cm²),Corpo: Latão cromado,Conexões de
entrada e saída: Latão cromado,Manômetro: Aço com
pintura epóxi,Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm²
para entrada de 100 Kgf/ cm², Conexões de entrada e
saída, conforme as normas ABNT.

R$ 81,00

R$ 2.024,95

VALOR TOTAL LOTE 118

LOTE 119

16.539,03

ESTIMADO

DESCRIÇÃO
Eletrodo descartável para monitoração cardiaca Adulto
confeccionado em Falso tecido poroso, face adesiva aro
com proteção. Material impermeável que evite
ressecamento com gel condutor de boa qualidade e
quantidade suficiente. Embalagem com no mínimo 30
eletrodos, com dados de identificação, procedência, lote,
data de fabricação e validade. RMS
Eletrodo descartável para monitoração cardiaca Infantil
confeccionado em Falso tecido poroso, face adesiva aro
com proteção. Material impermeável que evite
ressecamento com gel condutor de boa qualidade e
quantidade suficiente. Embalagem com no mínimo 30
eletrodos, com dados de identificação, procedência, lote,
data de fabricação e validade. RMS
Gel para Eletrocardiograma - Hidrossolúvel, hipoalergênico, alta condutibilidade elétrica, pH neutro, não
gorduroso, isento de sal e álcool, inócuo aos eletrodos.
Embalado
individualmente
em
bisnagas
com
aproximadamente 100 gr ( variação de 10% para mais ou
para menos). Embalagem com dados de identificação,
procedência, data de validade. RMS.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 0,50

R$ 25.100,00

R$ 0,54

R$ 10.087,50

R$ 2,51

R$ 313,75

ITEM

QUANT.

UNID.

1

50.000

Unidade

2

18.750

Unidade

3

125

Frasco

4

72

Frasco

Gel para Ultrassonografia embalado em frasco com 1000gr.
Embalagem com dados de identificação, procedência,
data de validade. RMS

R$ 18,64

R$ 1.341,79

5

125

Frasco

Gel para Ultrassonografia embalado em frasco com 100gr.
Embalagem com dados de identificação, procedência,
data de validade. RMS

R$ 2,97

R$ 371,25

6

750

Bobina

Papel Termossensível para ECG em bobina, medindo 216
mm x 30m de comprimento, com cobertura química, com
escala própria para registro e adaptação perfeita

R$ 14,35

R$ 10.764,00

VALOR TOTAL DO LOTE 119

LOTE 120
ITEM

QUANT.

UNID.

1

13

unidade

unidade

2

50

47.978,29

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Bandagem terapeutica adesiva 5metrosx5cm

R$ 87,20

R$ 1.090,00

Eletrodo de silicone descartavel 1 metro x 5cm, em
carbono para maior condutividadade das correntes
terapêuticas aplicadas, fixado com qualquer fita adesiva
hipoalergênicae compatível com as correntes TENS, FES,
Interferencial,
Russa,
Aussie
e
demais
correntes
despolarizadas.

R$ 117,38

R$ 5.869,00

DESCRIÇÃO
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3

25

unidade

Exercitador de mao em latex em aro rigido na cor amarelo
Exercitador de mao em latex em aro rigido na cor
vermelho
Faixa elasticalatex na cor cinza embalada individualmente
com 1 metro

R$ 57,68

R$ 1.441,90

R$ 54,68

R$ 1.366,90

R$ 156,16

R$ 5.075,20

R$ 156,16

R$ 5.856,00

4

25

unidade

5

33

unidade

6

38

unidade

Faixa elasticalatex na
cor
individualmente com 1 metro

7

38

unidade

Faixa elasticalatex na cor verde embalada individualmente
com 1 metro

R$ 156,16

R$ 5.856,00

8

25

unidade

Lata de gas para maçaricode bico com encaixe

R$ 84,18

R$ 2.104,50

9

250

unidade

Moxa de Carvão de Artemísia

R$ 99,40

R$ 24.849,00

10

13

unidade

Placas de termoplástico lisa na cor bege 46cmx61cmx3,2

R$ 94,00

R$ 1.175,00

laranja

embalada

VALOR TOTAL DO LOTE 120

LOTE 121
ITEM
1

QUANT.
8

DESCRIÇÃO

Frasco

Formol 10%. Embalagem de 1000ml com dados de
identificação e procedência, data de fabricação,
validade, nº. do lote e registro no ministério da Saúde.

1

Frasco

3

2

Frasco

4

100

ESTIMADO

UNID.

2

Almotolia

R$54.683,50

Lugol Forte 5% - O produto devera ser embalado em frasco
plástico, de cor escura, com 1.000ml. reembalados de
acordo com a praxe do fabricante de forma a manter a
integridade do produto durante o armazenamento ate o
momento do uso e rotulados conforme a legislação em
vigor. deverão constar na embalagem do produto,
individualmente, o nome, a data de fabricação, a
validade do mesmo e o n. do lote, conforme legislação
sanitária vigentes, lei n. 6.360 de 23/09/76, com ênfase para
o artigo 57, decreto n. 79.094 de 05/01/77, com ênfase para
os artigos 94 e 95, e portaria conjunta n. 01 de 17/05/93, da
divisão de vigilância sanitária do ministério da saúde.LUGOL
FORTE 5% 1.000 ml.
Reagente Organico; Vaselina Solida Comercial a Base de
Produtos Derivados do Petroleo; Uso Geral No Laboratorio;
N/a; N/a; N/a; Embalagem Plastica Com 500 Gramas;
Validade Minima de 18 Meses Na Data do Recebimento;
Rotulo
Com
Identificacao
do
Fabricante,
Impurezas,validade e Instrucoes de Armazenamento;
Frasco Com 500 Gramas; Cor Branca;
Vaselina Líquida. Embalagem frasco tipo almotolia com
aproximadamente 100 ml com abertura twist-off, contendo
data de fabricação, validade, número de lote, registro no
Ministério da Saúde

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 19,64

R$ 157,10

R$ 173,02

R$ 86,51

R$ 112,08

R$ 224,15

R$ 9,07

R$ 906,50

VALOR TOTAL DO LOTE 121

LOTE 122

R$1.374,26

ESTIMADO
DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

1

13

Unidade

Bateria Alcalina de 9 volts

R$ 14,18

R$ 177,25

2

625

Unidade

Pilha Alcalina AA (Pequena) - 1,5 V

R$ 4,98

R$ 3.110,00

3

1.125

Unidade

Pilha Alcalina AAA (Palito) - 1,5 V

R$ 5,34

R$ 6.007,50

4

75

Unidade

Pilha Alcalina C (Média) - 1,5 V

R$ 12,84

R$ 963,30

158
Pregão n° 52/19– Processo n°. 037/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600| licitacoes@itapevi.sp.gov.br
5

150

Unidade

Pilha Botão Lithium CR2032 3V - p/Aparelho de Glicosímetro

R$ 4,81

VALOR TOTAL DO LOTE 122

LOTE 123
ITEM

QUANT.

UNID.

1

63

Rolo

ESTIMADO
DESCRIÇÃO

Filme para Ultrassonografia 110 mm x 20 m UPP-1100 HD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 187,20

R$ 11.700,00

VALOR TOTAL DO LOTE 123

LOTE 124
ITEM

QUANT.

R$ 721,20
R$10.979,25

R$11.700,00

ESTIMADO

UNID.

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 3,83

R$ 479,25

1

125

Unidade

Almotolia plástica capacidade de 250 ml, tampa protetora
da ponteira com encaixe que impeça vazamento Cor
Âmbar ou transparente.

2

250

Unidade

Aparelho de barbear, tipo lâmina descartável, material
lâmina aço, com 02 lâminas, material cabo de plástico,
anatômico, com estrias de borracha, com fita lubrificante.

R$ 1,40

R$ 349,50

3

50

Rolo

Cadarço sarjado, branco, 90% algodão e 10% poliéster
para fixação de cânula de traqueostomia. Rolo com 10
metros de comprimento.

R$ 5,14

R$ 256,80

4

25

Unidade

R$ 0,52

R$ 13,05

5

50

unidade

R$ 36,38

R$ 1.819,00

6

30

Unidade

R$ 44,88

R$ 1.346,40

7

125

Caixa

R$ 42,90

R$ 5.362,50

R$ 32,20

R$ 2.415,00

8

75

Unidade

Clamp Umbilical Descartável, Embalagem estéril com
dados de identificação, procedência e registro no
Ministério da Saúde.
Cobertura/envolucro de Obito; Em Polimero Ou
Similar,resistente,com Etiqueta de Identificacao; Formato
de Saco, Na Cor Cinza Ou Azul; Com"ziper"frontal Em Toda
Sua Extensao, e Acabamento Em Vies Ou Selamento
Eletronico e Reforço Na Extremidade Distal; Medindo 1,00 x
2,10m(com Variacao de +/-10cm Tanto Na Larg. Como No
Compr.); a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a
Legislacao Vigente.
Escova para Lavagem de Instrumental cerdas de nylon nas
duas extremidades, possuindo em uma das extremidades
três filas de cerdas para descontaminação geral e, na
outra extremidade uma única fileira de cerdas para
descontaminação delicada e fina, cabo em material
resistente e com aréa anti-derrapante.
Garrote livre de latex em tiras destacáveis à cada 46 cm.
Tamanho 2,5 cm x 46 cm.caixa c/25 unidades
Óculos de Proteção com armação confeccionada em
material acrílico,nylon ou similar, anti-faísca e anti-estática,
adaptação confortável anatomicamente ao rosto, com
protetor superior, inferior e lateral injetado nas hastes, as
quais devem ser confeccionadas no mesmo material, em
forma de espátulas. Lentes confeccionadas em
policarbonato ou similar, revestido de durafon ou similar
que revina contra risco e embarçamento. Com excelente
qualidade óptica, oferecendo proteção para raios simples
e raios ultra-violetas. Que permita uso sobre óculos de grau.
Deve permitir limpeza e desinfecção por métodos usuais.
Embalagem com dados de identificação e procedência,
data de fabricação e validade,com registro em órgão
competente.
VALOR TOTAL DO LOTE 124

R$12.041,50
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LOTE 125
ITEM

QUANT.

UNID.

10

75

Unidade

ESTIMADO

DESCRIÇÃO
Termometro Clínico Digital que permita visualização fácil
para leitura, faixa de medição de 32,0ºC a 42,0ºC,
resolução 0,1ºC, instrumento eletrônico constituído
basicamente por sonda de temperatura conectada
permanentemente à unidade indicadora, que utiliza um
sensor de temperatura do tipo resistivo, transmitindo um
sinal especifico à unidade indicadora, unidade indicadora
é constituído por dispositivo indicador e por uma unidade
de processamento, apresentando a indicação da
temperatura do corpo humano, baseado no sinal
proveniente da sonda de temperatura, dispositivo
indicador de cristal liquido. Embalagem individual íntegra,
apropriada contendo dados de identificação do material,
marca, fabricante, lote, designação do modelo, marca
aprovada na forma SIMBOLO DO INMETRO (nº e ano da
Portaria de aprovação do modelo e registro no Ministério
da Saúde.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

R$ 58,58

R$ 4.393,50

VALOR TOTAL DO LOTE 125

R$4.393,50

LOTE 126
ITEM

QUANT.

ESTIMADO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

UNID.

DESCRIÇÃO

R$ 482,80

R$ 2.414,00

1

5

Frasco

Fita Reagente para Exame de Proteinúria. Embalagem
contendo dados de identificação, data de fabricação,
lote e prazo de validade. Frasco com 25 unidades

2

13

Frasco

Frasco Coletor para Biopsia; Contendo Solução de formol
10% tamponada para preservação celular tecidual para
biópsia. Caixa c/25frascos de 20ml

R$ 46,84

R$ 585,50

3

5.625

Unidade

Kit teste rápido para gravidez - BHCG - Sensibilidade
25mUI/ml, em tiras.

R$ 1,19

R$ 6.716,25

VALOR TOTAL DO LOTE 126

R$9.715,75

O Valor total da licitação é de R$25.644.250,54 (vinte e cinco milhões, seiscentos e quarenta e
quatro mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos)
ANEXO II
DECRÉSCIMOS MÍNIMOS POR LANCE

LOTE

DECRÉSCIMO
MÍNIMO

01
02
03
04
05
06
07

LOTE

R$ 208,00
R$ 1.280,00
R$ 909,00
R$ 25,00
R$ 770,00
R$ 3.700,00
R$ 4.070,00

DECRÉSCIMO
MÍNIMO

64
65
66
67
68
69
70

R$ 70,00
R$ 425,00
R$ 303,00
R$ 8,00
R$ 255,00
R$ 1.230,00
R$ 1.350,00
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08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

R$ 37,00
R$ 2.030,00
R$ 393,00
R$ 122,00
R$ 6.452,00
R$ 1.780,00
R$ 1.816,00
R$ 2.183,00
R$ 1.520,10
R$ 1.931,55
R$ 846,00
R$ 1.041,00
R$ 6.094,00
R$ 1.127,00
R$ 382,00
R$ 2.298,00
R$ 52,00
R$ 4.864,00
R$ 1.335,00
R$ 443,00
R$ 1.438,00
R$ 740,00
R$ 866,00
R$ 8.095,00
R$ 3.586,00
R$ 136,00
R$ 1.975,00
R$ 2.660,00
R$ 772,00
R$ 4.450,00
R$ 464,00
R$ 174,00
R$ 356,00
R$ 338,00
R$ 3.527,00
R$ 2.796,00
R$ 4.075,00
R$ 410,00
R$ 10,00
R$ 82,00
R$ 510,00
R$ 63,00
R$ 870,00
R$ 6,00
R$ 794,00
R$ 80,00
R$ 1.280,00

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

R$ 22,00
R$ 670,00
R$ 130,00
R$ 40,00
R$ 2.180,00
R$ 590,00
R$ 540,00
R$ 730,00
R$ 505,00
R$ 640,00
R$ 282,00
R$ 262,00
R$ 2.030,00
R$ 375,00
R$ 127,00
R$ 765,00
R$ 17,00
R$ 1.620,00
R$ 445,00
R$ 150,00
R$ 480,00
R$ 250,00
R$ 290,00
R$ 2.700,00
R$ 8.240,00
R$ 45,00
R$ 660,00
R$ 880,00
R$ 255,00
R$ 1.485,00
R$ 155,00
R$ 60,00
R$ 120,00
R$ 113,00
R$ 1.175,00
R$ 935,00
R$ 1.370,00
R$ 135,00
R$ 3,00
R$ 27,00
R$ 170,00
R$ 20,00
R$ 290,00
R$ 2,00
R$ 265,00
R$ 30,00
R$ 430,00
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55
56
57
58
59
60
61
62
63

R$ 240,00
R$ 750,00
R$ 820,00
R$ 20,00
R$ 165,00
R$ 175,00
R$ 180,00
R$ 65,00
R$ 145,00

118
119
120
121
122
123
124
125
126

R$ 82,00
R$ 240,00
R$ 270,00
R$ 6,00
R$ 55,00
R$ 55,00
R$ 60,00
R$ 20,00
R$ 48,00

OBS: Os lances serão sobre o valor total de cada lote.

A(s) empresa(s) vencedora(s) terá(ao) o prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o término
da sessão para apresentar(em) a(s) proposta(s) readequada(s), com descontos lineares com
o mesmo percentual de desconto ofertado para o respectivo lote durante a sessão.
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ANEXO III
MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

Pregão nº. 52/19
Processo nº. 037/19
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.

A empresa ......................................................, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ...................., com
sede em ..........................., na Rua/Av. ....................., nº........., credencia como seu representante
legal o(a) Sr(a) ..............................., (citar o cargo), portador da carteira de identidade nº
........................................., para representá-la perante a Prefeitura do Município de Itapevi – SP,
na licitação PREGÃO, nº. xx/19, outorgando-lhe expressos poderes para formulação de lances
verbais, manifestação quanto à intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, desistência
e renúncia ao direito de interpor recursos e para prática de todos os demais atos inerentes ao
certame em referência.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da Lei, a inexistência de fato impeditivo de
sua participação no citado certame; declarando-se ainda, ciente de todas as disposições
relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no
edital.

(local, data)

................................................................
Nome - assinatura
Cargo

Obs. Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes
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ANEXO IV
MODELO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA

Pregão nº. 52/19
Processo nº. 037/19
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.
A..........................................................................(nome do licitante), por seu representante legal
(doc.
Anexo),
inscrita
no
CNPJ
sob
nº
..........................
com
sede
em........................................................... ....................................., nos termos do Artigo 4º, VII, da Lei
10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da
habilitação estabelecidos nas cláusulas do Edital em epigrafe.

Sendo expressão da verdade subscrevo-me.

Data,.............................................................

......................................................................
(Nome do licitante e representante legal)

Obs. Esta Habilitação deverá ser entregue fora dos envelopes.
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA
À
Prefeitura do Município de Itapevi
Pregão nº. 52/19
Processo nº. 037/19
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.
A empresa ......................................................, inscrita no CNPJ/MF sob o nº................................,
inscrição estadual nº ............................, estabelecida à Av./Rua ........................................, nº ......,
bairro ...................................., na cidade de ......................................., telefone ............................, email ..............................., vem pela presente apresentar anexa sua proposta de preços para o
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARESde acordo com
todas as exigências do presente edital, incluindo Memorial Descritivo do Anexo I.
COTA EXCLUSIVA ME, EPP E MEI
MARCA
LOTE

DESCRIÇÃO

QTD. UNID

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL

VALOR TOTAL

R$

COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO
MARCA
LOTE

DESCRIÇÃO

QTD. UNID

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

TOTAL

R$

TOTAL GERAL

R$

Total geralpor extenso:_____________________________________________________________________

1- Os preços ofertados têm como referência o prazo para pagamento em até 21 (vinte e
um) dias contados do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica pela Secretaria Municipal de
Fazenda e Patrimônio devidamente atestada pela Secretaria de Saúde.Nos preços estão
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inclusas todas as despesas diretas e indiretas e todas as demais despesas que porventura
possam recair sobre a execução dos serviços.
2- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da abertura
dos envelopes “PROPOSTA”.
3- Apresentamos, nossos dados bancários:
NOME DO BANCO ............................................... Nº ......................
NOME DA AGÊNCIA ............................................ Nº ......................
NÚMERO DA CONTA ......................................................................

Local, _____ de ____________________ de 2019.
(assinatura do responsável pela empresa)
Nome – Cargo

_________________________________
Nome e Cargo
E-mail institucional: _________________________
E-mail pessoal: _____________________________
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO

Pregão nº. 52/19
Processo nº. 037/19
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.

.................................................., inscrito no CNPJ nº.........................................., por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a)......................................................, portador da Carteira de
Identidade nº...................................., CPF nº......................., DECLARA, para fins do disposto no inc.
V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos.

.................................................................
(local e data)

..................................................................
(representante legal)
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS EM CONTRATAR COM A PREFEITURA

Pregão nº. 52/19
Processo nº. 037/19
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.

Eu, __________________________, portador do documento de identidade RG n.º ___________ e
CPF n.º _________________, na condição de representante legal da licitante
_______________________, inscrita sob o CNPJ n.º _____________________, interessada em
participar do Pregão Presencial supra citado, declaro sob as penas da lei que a mesma não
possui qualquer fato impeditivo legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

_______________, __ de _________ de 2019.

______________________________
assinatura e carimbo
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ ENQUADRADO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06
Pregão nº. 52/19
Processo nº. 037/19
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.

A _______(nome da licitante)________________, qualificada como microempresa (ou empresa
de pequeno porte) por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob nº
_____________, com sede à ______________________, declara para os devidos fins de direito que
pretende postergar a comprovação da regularidade fiscal para o momento oportuno,
conforme estabelecido no edital, e ter preferência no critério de desempate quando do
julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.
Declara ainda, que não está enquadrada em nenhuma das hipóteses do § 4º do artigo 3 da
lei supra citada.
Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

_______(Local)___________, _____(data)____________

___________________________________
(Assinatura do Representante Legal)

Obs. Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes.
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ANEXO IX
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/19
PREGÃO Nº. 52/19
Aos __________________ dias do mês de ______________ do ano de _____, nas dependências do
Departamento de Compras e Licitações, situado na Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675, 2º
andar, Vila Nova Itapevi, Itapevi – SP, CEP: 06693-120, a Secretaria de Saúde, ______________,
RG nº. ___________ e CPF nº. _________________ após a homologação do resultado obtido no
Pregão n° 52/19, RESOLVE, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto Municipal
nº 4.538/08, bem como do Edital e Anexos do Pregão supra, mediante condições e cláusulas
a seguir estabelecidas,
Para o(s) item(ns) abaixo indicado(s) foi(ram) registrado(s) o(s) seguinte(s) preço(s),
ofertado(s) pela(s) empresa(s):
Qtde.
Valor
Valor
Item
Especificações mínimas
Unid.
Estimada
Unitário
Total
TOTAL GERAL
DETENTORA:______________________, inscrita no CNPJ sob n° __________, com sede na
_____________________________________________, telefone (___) ____________________, e-mail
________________________________________ neste ato representada legalmente pelo(a) Sr.(a)
________________________________, portador(a) da cédula de identidade R.G. nº
______________________ e C.P.F. nº __________________________;
1. DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
HOSPITALARES, nas condições, especificações técnicas e demais exigências estabelecidas no
Edital e Anexos do Pregão nº. __/19.
1.2. Das especificações
2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, contado a partir
de sua assinatura, com observância das disposições do Decreto Municipal n° 4538/08, e da
Lei Federal n° 8.666/93, no que couber.
2.2. A Administração Municipal não será obrigada a adquirir os materiais objeto desta Ata,
podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das
hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório
e a ampla defesa.
3. DOS PREÇOS REGISTRADOS
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3.1. O(s) preço(s) a ser(em) registrado(s) na presente Ata refere(m)-se ao preço ofertado pela
empresa signatária, consoante documentação pertinente anexa.
3.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas
no art. 65, da Lei n° 8.666/93.
3.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
Departamento de Compras e Licitações promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
3.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador desta Ata deverá convocar o
fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado.
3.4.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
3.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador da Ata poderá:
3.5.1. Liberar a detentora da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento.
3.6. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria de Saúde, deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção
da contratação mais vantajosa.
3.7. O Departamento de Compras e Licitações promoverá ampla pesquisa no mercado, de
forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele
praticados, condição indispensável para a continuidade da aquisição dos materiais.
4.DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
4.1.
Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada mediante a emissão de
“Ordem de Fornecimento” emitida pela Secretaria de Saúde, no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis contados da data de cada solicitação, no Almoxarifado Central localizado da
Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, nº 1.730 – CLI (Centro Logístico Itapevi) – galpão 20 –
CEP 06690-270 no horário das 08h00 às 17h00.
4.1. A Prefeitura poderá modificar o local de entrega dos itens da licitação a qualquer
tempo, desde que o novo local seja acessível, livre e desimpedido e esteja situado dentro do
perímetro urbano do Município de Itapevi.
4.2. Ocorrendo o descrito no Item 4.1.comunicação deverá ser por escrito, podendo ser via
“e-mail”, sem que o fato importe em qualquer alteração contratual, especialmente de preço.
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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5.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
5.2. Efetuar a entrega dos equipamentos de acordo com a necessidade e o interesse no
âmbito da Secretaria de Saúde, no prazo e locais estabelecidos neste Ata de Registro de
Preços.
5.3. A contratada deverá prever no preço ofertado todas as despesas relativas aos
produtos, mão de obra, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
necessários à execução do objeto;
5.4. A CONTRATADA Responderá por quaisquer danos causados aos empregados ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto da presente Ata.
Ocorrendo quaisquer hipóteses expressas, fica claro que mesmo havendo a fiscalização ou
acompanhamento por parte da Administração, a detentora não será eximida das
responsabilidades previstas no Edital.
5.5.
Manter-se durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
Licitação, nos termos do artigo 55, XIII da Lei nº 8666/93.
5.6. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto da presente Ata.
5.7. À Secretaria de Saúde caberá o recebimento do objeto e a verificação de que foram
cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o
art. 73, inc. II, da Lei nº. 8.666/93:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação do gênero alimentício ofertado com
as especificações constantes neste Termo de Referência; recebido(s) por servidores
previamente designados, para acompanhamento e fiscalização, mediante carimbo na
respectiva Nota Fiscal Eletrônica, para efeitos de verificação posterior da conformidade do
objeto com as exigências editalícias;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do gênero alimentício e
consequente aceitação pelo Setor Competente;
5.8. Constadas quaisquer irregularidades no produto entregue, a Secretaria de Saúde
poderá:
a) Rejeitá-lo no todo ou em parte, se não corresponder às especificações técnicas exigidas,
determinando sua substituição e/ou correção;
b) Determinar sua complementação, se houver diferença de quantidades ou de partes,
sem prejuízo das penalidades cabíveis;
c) Determinar a correção, reparação ou substituição, à expensas da Contratada, no total
ou em parte, do objeto, na hipótese de se verificar vícios, defeitos e/ou incorreções
resultantes da sua execução.
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5.9. As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada no prazo máximo de 5 (cinco)
dias, contado do recebimento da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;
5.10. A recusa da CONTRATADA em atender ao estabelecido no subitem 5.9. levará à
aplicação das sanções previstas por inadimplemento;
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1.

Efetuar o pagamento no prazo estipulado;

6.2.

Receber e conferir o objeto;

6.3.

Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;

6.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada.
7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos serão parciais, de acordo com as entregas, sendo efetuados em moeda
brasileira em até 21 (vinte e um) dias contados do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica pela
Secretaria Municipal da Fazenda e Patrimônio devidamente atestada pela Secretaria de
Saúde após o recebimento definitivo dos produtos.
7.2. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário sendo que, os dados da conta
corrente devem ser informados na Proposta Comercial conforme Anexo V do Edital, em nome
da detentora da Ata.
7.3. Da nota fiscal eletrônica deverá constar a discriminação resumida do item entregue,
número da licitação, número da Ata de Registro de Preços, número do Empenho, número do
Pedido, local de entrega e outros que julgar convenientes, além de não apresentar rasuras
e/ou entrelinhas.
7.4. Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da
detentora da Ata, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se sua contagem a partir
da data do respectivo cumprimento.
8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A detentora da Ata terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses:
a) Descumprimento das condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não retirada da respectiva nota de empenho de despesa, Autorização de Fornecimento
ou Instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Itapevi,
sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público.
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8.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no subitem 7.1, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Secretaria solicitante.
9.DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
9.1. A detentora da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços, na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
9.2. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento desta
Ata de Registro de Preços, ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes
das situações a seguir, quando vierem a afetar o fornecimento do objeto da licitação:
a)
b)
c)
d)
e)

greve geral;
calamidade pública;
interrupção dos meios de transporte;
condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro
(Lei nº 10.406/2002).

9.2.1. Os casos enumerados nesse subitem deverão ser satisfatoriamente justificados pela
Detentora da Ata.
9.2.2. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato
Deverá ser comunicado à Secretaria solicitante, em até 24 (vinte e quatro) horas após a
ocorrência.
9.2.3.Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como
tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data de solicitação de enquadramento da
ocorrência, como caso fortuito ou de força maior.
10. DAS PENALIDADES
10.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93, na Lei n° 10.520/02,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.2. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame; não mantiver a
proposta; desistir da proposta, do lance ou da oferta; deixar de entregar documentação
exigida para o certame; comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, poderá
estar sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com o Município de
Itapevi, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7°, da Lei n° 10.520/02.
10.2.1. Além da penalidade prevista no subitem 10.2, também ensejará à licitante a cobrança
por via administrativa ou judicial de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total de
sua proposta.
10.2.1.1. Na hipótese de Sistema de Registro de Preços, o cálculo da multa de até 10% (dez
por cento) de que trata o subitem 10.2.1, levará em consideração o valor do item proposto,
multiplicado por sua quantidade total estimada no ato convocatório.
10.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza
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o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
10.4. O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo
do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e no artigo 7º da Lei 10.520/02,
sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades:
a)

advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou
quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha
concorrido diretamente;

b) multa de até 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;
c) multa de até 10% sobre o valor correspondente remanescente do contrato ou instrumento
equivalente, para atraso superior a 10 (dez) dias, caracterizando inexecução parcial;
d) multa de até 20% do valor do contrato, para casos de inexecução total;
e) suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com
este Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos casos de reincidência em
inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes no mesmo instrumento contratual ou ato
jurídico análogo, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do
contrato ou instrumento equivalente;
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na
prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, dos quais decorram prejuízos ao
interesse público de difícil reversão.
10.4.1. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser
aplicadas juntamente com a sanção de multa.
10.5. Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de
força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos
pelo Contratante.
10.5.1. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra,
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes.
10.6. O pedido de prorrogação de prazo final de entrega de produto somente será
apreciado e anuído pela Secretaria Municipal requisitante, se efetuado dentro dos prazos
fixados no contrato ou instrumento equivalente.
10.7. O valor da multa poderá ser deduzido de eventuais créditos devidos pelo Contratante
e/ou da garantia prestada pela empresa Contratada, quando por esta solicitado.
10.7.1. O prazo para pagamento de multas será de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação
da infratora.
10.8. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel
cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.
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11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
11.1.

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da orçamentária:

ÓRGÃO

U.O

U.D

NATUREZA
DESPESA

DESP.

FONTE
RECURSO

CODIGO DE
APLICAÇÃO

13

01

00

3.3.90.30.00

724

01

3100000

13

01

00

3.3.90.30.00

1178

02

3000005

13

01

00

3.3.90.30.00

1184

02

3000045

13

01

00

3.3.90.30.00

935

05

3010003

13

01

00

3.3.90.30.00

1165

05

3040001

13

01

00

3.3.90.30.00

676

01

3100000

13

01

00

3.3.90.30.00

739

05

3020001

13

01

00

3.3.90.30.00

1173

02

3000127

13

01

00

3.3.90.30.00

737

01

3100000

13

01

00

3.3.90.30.00

1255

05

3030006

12. DO FORO
12.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata,
fica eleito o Foro da Comarca de Itapevi, com renúncia de outros, por mais privilegiados que
sejam.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessará as obrigações da
detentora, de cumprir as solicitações de execução do fornecimento encaminhado até o
término da respectiva data.
13.2.O Município de Itapevi não se obrigará a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante
sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado,
nas mesmas especificações e condições estabelecidas no Pregão que lhe originou.
13.3. Na contagem dos prazos estabelecidos Ata, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento.
13.4. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, as condições estabelecidas no
Edital e Anexos do Pregão n°. __/__, bem como as normas contidas na Lei n° 8.666/93 e no
Decreto Municipal nº. 4538/08.
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E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas disposições
estabelecidas na presente Ata firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e forma para um só efeito legal.
Prefeitura do Município de Itapevi, XXXX de XXXXXXXXX 2019.
______________________________
Prefeitura do Município de Itapevi
_________________________________
Representante legal da empresa
Testemunhas:
Nome:
RG:

Nome:
RG:
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ANEXO X
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
CONTRATADA: _________________________________________________________________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: _______________________________________________________
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos CIENTES de que:

a)

O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)

Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)

Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, em conformidade com o Artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de Janeiro
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Código de Processo Civil;

d)

Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;

b)

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Itapevi, __ de _____________________ de __________.
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:_______________________________________________________________________________________
Cargo:______________________________________________________________________________________
CPF:____________________________________________R.G.:________________________________________
Data de nascimento:________________________________________________________________________
Endereço residencial completo:______________________________________________________________
E-mail institucional:___________________________________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________________________________
Telefone(s):__________________________________________________________________________________
Assinatura:___________________________________________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:
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Pelo CONTRATANTE:
Nome:_______________________________________________________________________________________
Cargo:______________________________________________________________________________________
CPF:____________________________________________R.G.:________________________________________
Data de nascimento:________________________________________________________________________
Endereço residencial completo:______________________________________________________________
E-mail institucional:___________________________________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________________________________
Telefone(s):__________________________________________________________________________________
Assinatura:___________________________________________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome:_______________________________________________________________________________________
Cargo:______________________________________________________________________________________
CPF:____________________________________________R.G.:________________________________________
Data de nascimento:________________________________________________________________________
Endereço residencial completo:______________________________________________________________
E-mail institucional:___________________________________________________________________________
E-mail pessoal:_______________________________________________________________________________
Telefone(s):__________________________________________________________________________________
Assinatura:___________________________________________________________________________________
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ANEXO XI
DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ATO JURÍDICO
ANÁLOGO

Pregão Presencial Nº 52/19
Razão Social da empresa: ________________________________________________________________
CNPJ: ____________________________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________________________
Telefone(s):_______________________________________________________________________________
Email:_____________________________________________________________________________________

Dados bancários da empresa:
Nome do Banco: _______________________________ Nº do Banco:_____________________________
Agência:_______________________________conta corrente: __________________________________

Nome do representante legal da empresa que assinará o instrumento:
__________________________________________________________________________________________
Cargo: ___________________________________________________________________________________
CPF: _______________________________________________R.G.__________________________________
Data de nascimento: _____________________________________________________________________
Endereço residencial completo: ___________________________________________________________
E-mail Institucional:________________________________________________________________________
E-mail pessoal: ____________________________________________________________________________
Telefone (s): ______________________________________________________________________________
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