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MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROCESSO FMS Nº 13/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº. 04/2021 

 

O MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, através do Fundo Municipal de Saúde, com sede na Rua 

Presidente Dutra, 01 – bairro Centro, Siderópolis/SC., inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes/MF 

sob o No. 11.270.545/0001-34, ora denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representado 

pelo Sr. ANGELO FRANQUI SALVARO, Prefeito Municipal, e a(s) empresa(s) ALTERMED 

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/MF n.º 00.802.002/0001-02 estabelecida na 

Estrada Boa Esperança, 2320, Fundo Canoas, Rio do Sul/SC  doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA RUSZCZAK 

brasileiro, CPF 517.236.469-20 e METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 

LTDA, estabelecida na  Estrada Boa Esperança, nº 1918, Rio do Sul - SC, CEP 89160-000 inscrita 

no CNPJ/MF, sob n.º 83.157.032/0001-22, ora denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. 

JEFFERSON MENDES, CPF nº 987.128.109-91; ISAMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 

EIRELI ME, CNPJ/MF n.º 05.948.061/0001-07,  estabelecida na Rua XV de novembro, 132, sala 08, 

Galeria Zomer e Berger, Centro, Orleans/SC  doravante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo Sr. LUIZ HENRIQUE ALBERTON, brasileiro, CPF 888.913.219-15; DENTAL 

SHOW – COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/MF 

n.º 11.776.334/0001-78,  estabelecida Avenida Luiz Antônio Faedo, Centro, Francisco Beltrão/PR,  

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. RICARDO GUIMARÃES 

NETO, brasileiro, CPF 093.484.809-28; LA DALLA PORTA JUNIOR, CNPJ/MF n.º 

11.145.401/0001-56, estabelecida na Rua Pascoal G. Libreloto, 20. Pq. Dom Antônio Reis, Santa 

Maria/RS, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. JULIO CESAR 

TONDOLO, brasileiro, CPF 541.837.900-34,    doravante denominados DETENTORA(s) DA ATA, 

nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais normas legais 

aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº. 13/2021, para REGISTRO DE 

PREÇOS, segundo as cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Registro de Preços para fornecimento parcelado de MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES e 

demais produtos relacionados, visando a manutenção das Unidades de Saúde do município de 

Siderópolis. 

CLAUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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1. Os valores unitários dos materiais registrados nesta ata são os constantes no anexo. 

1.2. Os preços registrados são absolutamente líquidos, compreendendo as despesas concernentes 

a impostos, taxas, serviços de  entrega, carga, descarga, frete/transporte, e demais tributos de 

qualquer natureza que incidam ou venham a incidir sobre o preço final do produto. 

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA 

3.1. O DETENTOR DA ATA, quando solicitado pelo município, deverá atender as seguintes 

exigências: 

a) Os produtos deste edital serão requisitados parceladamente, conforme necessidade do Fundo 

Municipal de Saúde, e deverão ser entregues num prazo de carência máximo de 05 (cinco) dias úteis 

ou em situações emergenciais num prazo menor a ser acordado entre as partes, contados da data 

de recebimento da ordem de fornecimento, pôr conta e risco da licitante, na Prefeitura Municipal de 

Siderópolis, ou em local diverso a ser designado entre as partes, em perfeito estado de conservação, 

com as respectivas garantias de validade, data de validade superior a 01 (um) ano, em horário a ser 

estabelecido, através do Departamento de Compras; 

b) Os materiais com data de validade inferior a 01 (um) ano, quando da entrega serão devolvidos. 

c)  Caso não seja entregue os materiais no prazo previsto, a empresa licitante será multada nas 

condições previstas neste Edital. 

d)  A DETENTORA DA ATA deverá observar estritamente as regras referente à entrega dos 

materiais, não sendo permitido alegar problemas na entrega em relação a fato de terceiro 

(distribuidor, fornecedor, fabricante, transportadora) alheios a relação contratual, aplicando-se, para 

tanto,  a multa prevista no item neste  Edital no caso de atraso no fornecimento. 

e) A DETENTORA DA ATA ficará isenta de responsabilização somente nos casos de caso fortuito e 

força maior, devidamente comprovados, previstos na Lei 8.666/93. 

f). O prazo constará expressamente nas requisições e/ou ordens de fornecimento que deverá 

ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste edital e anexos. 

g) considerar-se-á como início de contagem de tempo para efeito de fornecimento dos materiais, 

a data de recebimento das requisições e/ou ordens de fornecimento. 

h) O prazo de entrega estabelecido nas requisições e/ou ordens de fornecimento é fixo e 

improrrogável, salvo motivo considerado de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela 

DETENTORA DA ATA, por escrito, ao ORGAO GERENCIADOR, antes do vencimento do prazo. 

i). aceito e oficializado por escrito, pelo ORGAO GERENCIADOR, o prazo de entrega será 

prorrogado automaticamente, e por igual número de dias em que perdurar o evento causador do 

atraso. 
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j) Os produtos somente serão considerados devidamente aceitos após analisados e aprovados 

pelo órgão competente do Município de Siderópolis, com base nas exigências previstas no Edital e 

anexos, que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste Termo Contratual. 

k) Todos os produtos rejeitados deverão ser pronta e imediatamente substituídos pelo 

DETENTOR DA ATA , dentro das especificações, qualidade e quantidade exigidas, sem qualquer 

ônus para o CONTRATANTE, independente de qualquer circunstância de local de entrega ou 

recebimento. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA E REVISÃO DOS PREÇOS 

1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 

no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93. 

2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 

órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

3. O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de sua assinatura. 

CLAUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, em até 30 (trinta) dias, contados 

da atestação da nota fiscal/fatura, por meio de transferência eletrônica a crédito do contratado, na 

agência e estabelecimento bancário a serem especificadas pela licitante contratada na nota 

fiscal/fatura, observando a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93, ou ainda, 

em casos excepcionais por emissão de cheque. 

a) A atestação da Nota Fiscal se dará mediante o “CERTIFICO” pelo responsável do órgão 

competente autorizado para o recebimento dos produtos, devidamente assinado, datado e com 

aposição do respectivo carimbo funcional, depois de devidamente conferidas as quantidades e 

valores. 

b) a empresa fornecedora contratada deverá mencionar obrigatoriamente na nota fiscal/fatura 

os seguintes elementos  

- no campo “informações complementares”, o número da Autorização de Fornecimento e número do 

Processo de Licitação; 

- dados bancários: Banco, Agência e nº Conta-Corrente. 

- marca dos produtos cotados de acordo com a proposta. 

c) O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em dia de expediente normal, na 

cidade de Siderópolis-SC, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil subsequente. 
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2. Os pagamentos somente serão liberados mediante a apresentação nas datas de liquidação, 

obrigatoriamente, dos certificados de regularidade perante a Seguridade Social (CND do INSS), do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS) e Certidão Negativa de Débito Municipal, 

devidamente atualizados, assim como, a Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – Lei 12.440/2011), 

sob pena do órgão competente do CONTRATANTE aplicar as penalidades previstas em lei.  

3. O não cumprimento do subitem acima não poderá ser considerado como atraso de 

pagamento, e em consequência, não cabendo o CONTRATANTE qualquer ônus financeiro. 

4. O CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se 

quaisquer consequências surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em 

decorrência de tais transações. 

CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 

1. Do Município: 

1.1. Atestar as notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta ata; 

1.2. Aplicar à DETENTORA DA ATA penalidade, quando for o caso; 

1.3. Prestar à DETENTORA DA ATA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 

a perfeita execução do objeto deste instrumento; 

1.4. efetuar o pagamento à DETENTORA DA ATA no prazo estabelecido, após a entrega da nota 

fiscal no setor competente; 

1.5. Notificar, por escrito, à DETENTORA DA ATA da aplicação de qualquer sanção. 

2. Da Detentora da Ata: 

2.1. Fornecer o objeto de acordo com as especificações contidas nesta ata, bem como no edital 

e seus anexos; 

2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os 

produtos. 

2.3. Manter durante a vigência desta ata, as mesmas condições de habilitação exigidas na 

licitação; 

2.4. Fornecer o objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta/lances; 

2.5. Fornecer os produtos dentro dos padrões exigidos nesta ata, no edital de licitação e seus 

anexos. 

CLAUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
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1-A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta/lance, falhar ou 

fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Publica, pelo prazo 

de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das 

multas previstas no Edital e no contrato/documento equivalente e das demais cominações legais. 

2 – suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com o Município, pelo período de 

até 05 (cinco) anos, caso haja recusa em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido. 

3 – multas pecuniárias, nas seguintes proporções: 

3.1 – de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa 

da detentora da Ata de Registro de Preços em aceitá-la, ato que caracteriza o descumprimento total 

da obrigação assumida; 

3.2 – moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do 

material não entregue dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, após o que 

poderá a critério da Administração, não mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução 

total do ajuste, com as consequências previstas em lei e nesta cláusula; 

3.3 – de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do material não entregue – observando-se que 

independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega 

se dá no momento em que é atestado o recebimento definitivo – hipótese que caracteriza, conforme 

o caso, inexecução total ou parcial do ajuste; 

4 – A apresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, 

embora não elida por si a penalidade, poderá contar favoravelmente à empresa quando da decisão 

da Administração, se cabíveis os argumentos apresentados. 

5 – Nos termos do parágrafo 3º do art. 86 e do parágrafo 1º do art. 87 da Lei 8.666/93, a multa, 

caso aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente 

devido pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade 

com a legislação específica; 

6 – Além das multas, à detentora da Ata de Registro de Preços que apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta/lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal poderão, garantida a prévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais: 

6.1 – advertência; 

6.2 – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e 
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6.3 – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma 

da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

7. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o 

contraditório e ampla defesa. 

8. A aplicação das sanções previstas não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas 

em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados ao 

Município de Siderópolis. 

9. Os valores das multas aplicadas, previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pelo município. 

 

CLAUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela 

administração, quando: 

1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 

1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável; 

1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

1.4. Tiver presentes razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificadas pela 

administração; 

2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador do 

município. 

3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por correspondência com 

aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de 

registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 

comunicação será feita por publicação em Jornal de Circulação Municipal, considerando-se 

cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 

cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da administração, quando 

comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 78, incisos XII a XVI, da Lei Federal 

8.666/93 e Alterações. 



 
 

7 

5. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 

com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à administração a aplicação das penalidades 

previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido 

CLAUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

1. A aquisição dos produtos, objeto da presente Ata de registro de Preços, serão autorizados, 

em cada caso, pelo Órgão Gerenciador, sendo obrigatório informar ao setor de compras os 

quantitativos das aquisições. 

1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, 

igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto. 

1.2. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador, do 

registro de preços, será formalizada por intermédio instrumento de contrato, ou de emissão de nota 

de empenho de despesa, ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, conforme 

disposto no art. 62 da Lei nº. 8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 As despesas correrão por conta das dotações específicas do orçamento de 2020: 

Recursos da Atenção Básica SUS/União  

Recursos do SUS/Estado 

Recursos Ordinários. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Integram esta Ata de Registro de Preços, processo nº 13/2021 e seus anexos e a 

proposta/lance da Detentora desta ata. 

2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, suas alterações, 

com as disposições da Lei Federal 10.520/2002, no que não colidir as normas aplicáveis. 

Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do direito. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

1. As partes elegem o Foro da Comarca de Criciúma/SC., com renuncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que for, para dirimir quaisquer duvidas ou questões oriundas da presente 

ata. 

2. E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas nesta Ata 

de Registro de Preços, aceitam cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam a 

presente ata em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza os seus devidos e legais 

efeitos. 
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Siderópolis - SC, 08 de abril de 2021 

 

 

ANGELO FRANQUI SALVARO 

PREFEITO MUNICIPAL 

ORGAO GERENCIADOR  

 

JEFFERSON MENDES 

METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL 

MÉD. HOSPITALAR LTDA  

DETENTOR 

 

 

 

 

LUIZ HENRIQUE ALBERTON 

ISAMED MATERIAIS MÉDICOS 

HOSPITALARES EIRELI ME  

DETENTOR 

 

RICARDO GUIMARÃES NETO  

DENTAL SHOW – COM DE PROD ODONT 

E HOSP EIRELI  

DETENTOR 

 

 

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 

RUSZCZAK  

ALTERMED MATERIAL MEDICO 

HOSPITALAR LTDA  

DETENTOR 

 

JULIO CESAR TONDOLO  

LA DALLA PORTA JUNIOR  

DETENTOR 
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Anexo I – PREÇOS REGISTRADOS
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 Participante:  6077  -   METROMED-COM.MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  
                                            

Item Especificação Un.Med. Qtde Cotada 

 

Marca Preço 
Unitário 

Preço Total 

1  ASPIRADOR para rede canalizada com frasco de 
vidro. Tampa de nylon injetado com enxerto em metal 
cromado, botão de controle de aspiração e frasco 
coletor com rosca, graduado 500 ml.  

 UN 1,00  Protec  98,50 98,50    

                    
2  ABAIXADOR de língua, espátula em madeira lisa, isto 

é com ausência de farpas, descartável, extremidades 
arredondadas, formato convencional, resistente a 
esterilização, com 14 cm de comprimento, largura entre 
1,4 e 1,5. Embalagem: pacote com 100 unidades 

 PCT 200,00  Theoto  3,79 758,00    

                    
12  GELO artificial reutilizável rígido 21,5x14,5x2,5cm  UN 20,00  Gelo Tech  13,90 278,00    

13  GELO artificial reutilizável rígido 19,5x12x3,5cm  UN 20,00  Gelo Tech  13,90 278,00    

16  ALGODÃO Hidrófilo 500g - manta fina, com camadas 
sobrepostas com espessura uniforme entre 1,0 e 
1,5cm, regularmente compacto, de aspecto 
homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, 
inodoro, enrolado com papel apropriado em toda a sua 
extensão, medindo aproximadamente 22 cm de 
largura, embalado individualmente, devidamente 
identificado. Apresentar registro do produto na Anvisa. 

 ROLO 100,00  Nathy  10,80 1.080,00    

                    
19  APARELHO DE NEBULIZAÇÃO ULTRASSÔNICO  UN 6,00  G-Tech  154,00 924,00    

20 

 

Aparelho de ultrassom de 1.0 MHz de uso continuo ou 
pulsado.  

UN 1,00 

 

HTM 

 

1.375,0
0 

1.375,00    

                    
28  AVENTAL de procedimento, manga longa, descartável, 

fabricado em matéria prima não tecido (100% 
polipropileno), tamanho único, cor branca, com tiras 
externas para amarrar no pescoço e cintura, gramatura 
PP25 (25gr/m2). Tamanho: 1,15m (compr.) X 1,37m 
(largura). Punho da manga com elástico. Apresentar 
validade e garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. 

 UN 300,00  Medix  3,47 1.041,00    

                    
30  BANDAGEM HIPOALÉRGICA TIPO STOPPER – 

CAIXA COM 500 UNIDADES 
 CX 50,00  Ciex  11,45 572,50    

                    
40  CANELEIRAS de 1 kg  PAR 4,00  Arktus  31,08 124,32    

45   UN 3,00  Md  4,02 12,06    
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CANULA, de guedel em PVC número 03. Apresentar 
registro do produto na ANVISA.                 

47  CANULA, de guedel em PVC número 05. Apresentar 
registro do produto na ANVISA. 

 UN 3,00  Md  4,02 12,06    

                    
58  CATETER nasal, para oxigênio, tipo óculos, 

descartável, uso adulto. Embalagem individual, em 
blister rígido e papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de validade. Apresentar catálogo do 
produto da página da Internet do fabricante. 

 UN 500,00  Biosani  0,83 415,00    

                    
70  CUBA redonda inox 08x04cm aço inoxidável  UN 10,00  Famita  12,28 122,80    

73  DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000 ml.  UN 60,00  Kelldrim  15,90 954,00    

85  ESPARADRAPO impermeável, na cor branca, em 
tecido apropriado de algodão, massa adesiva a base 
de oxido de zinco e borracha na outra, com boa 
aderência, isento de substancias alérgenas, enrolado 
em carretel e no tamanho de 10 cm x 4,5 m. Na 
embalagem deverá conter lote e validade. Apresentar 
registro do produto na Anvisa e Boas Práticas de 
Fabricação 

 ROLO 1.200,00  Missner  7,59 9.108,00    

                    
91  ESTETOSCOPIO comum infantil, constituído de um 

conjunto que inclui peça de auscultação de alta 
sensibilidade que fica em contato direto com o peito do 
paciente; tubo condutor de som e hastes de contato 
com os ouvidos do aplicador. O aparelho devera captar 
o som dos batimentos cardíacos, diretamente no peito 
do paciente e conduzir aos ouvidos do aplicador. A 
peça de auscultação que fica em contato direto com o 
peito do paciente devera ser de forma circular, dotada 
de dispositivo que permita cessar a auscultação com 
um simples giro da peça. As hastes do aparelho que 
ficam em contato com os ouvidos do aplicador deverão 
ser de aço inoxidável com as extremidades revestidas 
em material macio (silicone, borracha ou material 
plástico) que torne confortável a utilização do aparelho. 
As hastes deverão ser unidas entre si por uma lamina 
metálica em forma de U, também confeccionada em 
aço inoxidável. O aparelho devera ser de uso 
profissional. Apresentar registro do produto na Anvisa e 
catálogo do produto da página da Internet do 
fabricante.  

 UN 5,00  Premium  65,00 325,00    
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92  FAIXA elástica Thera-band Extra forte. Cor azul. 
Composição: Borracha Natural 

 M 5,00  Arktus/Theraban
d 

 47,00 235,00    

                    
93  FAIXA elástica Thera-band Forte especial. Cor preto. 

Composição: Borracha Natural 
 M 5,00  Arktus/Theraban

d 
 53,30 266,50    

                    
94  FAIXA elástica Thera-band Forte. Cor verde. 

Composição: Borracha Natural 
 M 5,00  Arktus/Theraban

d 
 57,00 285,00    

                    
95  FAIXA elástica Thera-band Médio. Cor vermelho. 

Composição: Borracha Natural 
 M 10,00  Arktus/Theraban

d 
 52,50 525,00    

                    
96  FAIXA elástica Thera-band Suave. Cor amarelo. 

Composição: Borracha Natural 
 M 10,00  Arktus/Theraban

d 
 47,10 471,00    

                    
97  FAIXA elástica Thera-band Super forte. Cor cinza. 

Composição: Borracha Natural 
 M 5,00  Arktus/Theraban

d 
 79,75 398,75    

                    
105  FITA métrica para altura uterina  UN 6,00  Cadena  6,49 38,94    

123  LAMINA de bisturi, número 20, em aço carbonato, para 
procedimentos vasculares e arteriais, que permita a 
realização de cortes suaves, fácil identificação de sua 
área de corte, através da diferença de tonalidade da 
lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não 
ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas 
irregulares, lâmina com ponta delicada, com1,9 mm de 
lâmina cortante, com pequeno declive na parte 
superior, descartável, estéril, embalada individualmente 
em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não 
permita a perfuração garantindo a esterilização e 
prevenindo contra acidentes, a embalagem deve 
permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura 
asséptica. Cx c/ 100 unid. Apresentar registro do 
produto na Anvisa 

 CX 5,00  Maxicor  28,90 144,50    

                    
126  LAMINA de bisturi, número 23, em aço carbonato, para 

procedimentos vasculares e arteriais, que permita a 
realização de cortes suaves, fácil identificação de sua 
área de corte, através da diferença de tonalidade da 
lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não 
ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas 
irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de 
lâmina cortante, com pequeno declive na parte 
superior, descartável, estéril, embalada individualmente 
em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não 
permita a perfuração garantindo a esterilização e 
prevenindo contra acidentes, a embalagem deve 
permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura 

 CX 5,00  Maxicor  28,90 144,50    
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asséptica. Cx c/ 100 unid. Apresentar registro do 
produto na Anvisa. 

130  LANTERNA CLÍNICA DE BOLSO, CONFECCIONADA 
EM DURO ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE 2,2V, DE 
ALTA LUMINOSIDADE. ACIONAMENTO: ATRAVÉS 
DO CONTATO DO CLIP NO CORPO DA CANETA 

 UN 3,00  Bioland  15,52 46,56    

                    
141  LUVA ginecológica estéril normal;  PCT 100,00  Luplast  12,35 1.235,00    

142  MANDRIL para Sonda Endotraqueal. Adulto. Haste: 
Cobre recozido; Esfera: Latão;Mandril de Intubação: 
Banho de Níquel. 

 UN 5,00  Protec  38,40 192,00    

                    
153  PAPEL crepado, gramatura 60g/m². Branco. 30x30cm 

500 Fls. Indicado para esterilização em Autoclave à 
Vapor, Óxido de Etileno ou por Radiação Gama. 
Oferece barreira microbiana eficaz através da 
porosidade; eficiente na filtração bacteriana; maleável, 
resistente a ruptura, rasgo e estouro; biodegradável e 
incinerável; atóxico e não irritante; confeccionado em 
100% celulose; produto com validade. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais e registro na 
Anvisa. 

 UN 100,00  Hospflex  49,30 4.930,00    

                    
156  PAPEL lençol descartável branco 70 cm X 50 m  ROLO 500,00  Descarbox  7,57 3.785,00    

157  PERA para Eletrocardiógrafo. De látex de qualidade 
superior. 

 UN 20,00  Mikatos  17,30 346,00    

                    
159  PINÇA BACKHAUS - 10 CM   UN 10,00  Abc  32,90 329,00    

171  PROTETOR SOLAR FPS 50 UVA/UVB + DIOXIDO DE 
TITANIO - -OLEO FREE 120 ML 

 UN 90,00  Nutriex  12,18 1.096,20    

                    
172  PVPI Degermante 1000ml. Embalagem deverá constar 

a data da fabricação, da validade e número do lote, 
frasco pigmentado escuro. 

 LT 50,00  Farmax  20,10 1.005,00    

                    
173   LT 50,00  Farmax  17,95 897,50    
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PVPI Tópico 1000mL. Embalagem deverá constar a 
data da fabricação, da validade e número do lote, 
frasco pigmentado escuro.                 

185  SONDA Aspiração Traqueal nº 14, descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na 
Anvisa.SONDA Aspiração Traqueal nº 14, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 02 orifícios na lateral e 
conector universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do 
produto na Anvisa. 

 UN 50,00  Biosani  0,52 26,00    

                    
186  SONDA Aspiração Traqueal nº 16, descartável, estéril, 

atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na 
Anvisa. 

 UN 50,00  Biosani  0,56 28,00    

                    
196  SONDA Foley 2 vias nº 10 (pediátrica), siliconizada 

para sondagem vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 
14, fabricada em látex, siliconizada, atóxica 
proporcionando uma superfície extremamente lisa; 
ponta arredondada e atraumática; descartável; estéril; 
embalagem individual; conector universal, válvula de 
fácil manipulação; balão simétrico, fino e resistente ao 
volume proposto. Apresentar registro do produto na 
Anvisa  

 UN 50,00  Solidor  4,28 214,00    

                    
203   UN 50,00  Biosani  0,49 24,50    
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SONDA NASOGASTRICA CURTA n. 04, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde. e 
fabricação recente. Apresentar registro do produto na 
Anvisa                  

205  SONDA NASOGASTRICA CURTA n. 08, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde. e 
fabricação recente. Apresentar registro do produto na 
Anvisa  

 UN 50,00  Biosani  0,49 24,50    

                    
206  SONDA NASOGASTRICA CURTA n. 10, descartável, 

estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde. e 
fabricação recente. Apresentar registro do produto na 
Anvisa e Boas Práticas de Fabricação 

 UN 50,00  Biosani  0,52 26,00    

                    
207   UN 50,00  Biosani  0,52 26,00    
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SONDA NASOGASTRICA CURTA, n. 12, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde. e 
fabricação recente. Apresentar registro do produto na 
Anvisa                  

208  SONDA NASOGASTRICA CURTA, n. 14, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde, e 
fabricação recente. Apresentar registro do produto na 
Anvisa e Boas Práticas de Fabricação 

 UN 50,00  Biosani  0,55 27,50    

                    
209  SONDA NASOGASTRICA CURTA, n. 16, descartável, 

estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde, e 
fabricação recente. Apresentar registro do produto na 
Anvisa  

 UN 50,00  Biosani  0,53 26,50    

                    
210   UN 50,00  Biosani  0,72 36,00    
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SONDA NASOGASTRICA LONGA, n. 10, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde. e 
fabricação recente. Apresentar registro do produto na 
Anvisa e Boas Práticas de Fabricação                 

212  SONDA NASOGASTRICA LONGA, n. 14, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde. e 
fabricação recente. Apresentar registro do produto na 
Anvisa e Boas Práticas de Fabricação 

 UN 50,00  Biosani  0,81 40,50    

                    
213  SONDA NASOGASTRICA LONGA, n. 16, descartável, 

estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde. e 
fabricação recente. Apresentar registro do produto na 
Anvisa  

 UN 50,00  Biosani  0,96 48,00    

                    
214   UN 50,00  Biosani  1,02 51,00    
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SONDA NASOGASTRICA LONGA, n. 18, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde. e 
fabricação recente. Apresentar registro do produto na 
Anvisa e Boas Práticas de Fabricação                 

217  SONDA uretral, n. 08, descartável, estéril, atóxica, 
maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde 

 UN 50,00  Biosani  0,47 23,50    

                    
219  SONDA uretral, n. 12, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na 
Anvisa  

 UN 8.000,00  Biosani  0,43 3.440,00    

                    
220  SONDA uretral, n. 14, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na 
Anvisa  

 UN 50,00  Biosani  0,45 22,50    

                    
221   UN 50,00  Biosani  0,56 28,00    
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SONDA uretral, n. 16, descartável, estéril, atóxica, 
maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na 
Anvisa                 

222  SORO FISIOLÓGICO SISTEMA ABERTO 100 ML  UN 300,00  Farmax  1,69 507,00    

224  SORO Fisiológico Sistema fechado 0,9% 0100mL. 
Solução estéril e apirogênica;Embalagem em 
polipropileno; Transparente; Alça giratória 360º e 
retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com 
duas entradas, que facilitam a inserção de 
medicamentos. Registro no Ministério da Saúde. Deve 
constar na embalagem a data de fabricação, data de 
validade e número do lote. 

 UN 7.000,00  Equiplex  2,34 16.380,00    

                    
232  SORO Sistema fechado Ringer c/ Lactato 0500mL. 

Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; 
Transparente; Dois bicos iguais para introdução do 
equipo e da agulha, Lacre protetor; Com Registro no 
Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem a 
data de fabricação, data de validade e número do lote. 

 UN 50,00  Equiplex  3,35 167,50    

                    
246  TUBO CORRUGADO PARA NEBULIZADOR 

ULTRASSÔNICO 
 UN 12,00  SoniClear  139,30 1.671,60    

                    
258  SONDA Aspiração Traqueal nº 4 , descartável, estéril, 

atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na 
Anvisa. 

 UN 50,00  Biosani  0,48 24,00    

                    
259   UN 50,00  Biosani  0,49 24,50    
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SONDA Aspiração Traqueal nº 06, descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na 
Anvisa.                 

260  SONDA Aspiração Traqueal nº 08, descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na 
Anvisa. 

 UN 50,00  Biosani  0,49 24,50    

                    
261  SONDA Aspiração Traqueal nº 10, descartável, estéril, 

atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na 
Anvisa. 

 UN 50,00  Biosani  0,49 24,50    

                    
262  SONDA Aspiração Traqueal nº 12, descartável, estéril, 

atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na 
Anvisa. 

 UN 50,00  Biosani  0,52 26,00    

                    
263   UN 50,00  Biosani  0,59 29,50    
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SONDA Aspiração Traqueal nº 18, descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na 
Anvisa.                 

265  SONDA Aspiração Traqueal nº 22, descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na 
Anvisa. 

 UN 50,00  Biosani  0,73 36,50    

                    

                                      
________________________
_ 

                              
Total do Participante 
-------->  

56.877,79    

                                            
 Participante:  6171  -   ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA       
                                            

Item Especificação Un.Med. Qtde Cotada 

 

Marca Preço 
Unitário 

Preço Total 

5  ÁGUA OXIGENADA, 10 volumes. Embalagem: frasco 
plástico com 01 litro. Apresentar Boas Práticas de 
Fabricação 

 LT 80,00  FARMAX-
AMARAL 

 4,05 324,00    

                    
7  AGULHA descartável 13x4,50, bisei trifacetado, 

canhão siliconizado, estéril, embalada individualmente 
em papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em 
pétala, contendo: n° lote, data fabricação, data 
validade/vencimento. Caixa com 100 unidades. 

 UN 5.000,00  SR  0,12 600,00    

                    
8  AGULHA descartável 25x6,0, bisei trifacetado, canhão 

siliconizado, estéril, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em 
pétala, contendo: n° lote, data fabricação, data 
validade/vencimento. Caixa com 100 unidades. 

 UN 3.000,00  SR  0,12 360,00    
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9  AGULHA descartável 25x7,0, bisei trifacetado, canhão 
siliconizado, estéril, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em 
pétala, contendo: n° lote, data fabricação, data 
validade/vencimento. Caixa com 100 unidades. 

 UN 15.000,00  SR  0,12 1.800,00    

                    
15  ÁLCOOL ETÍLICO  70 °INPM (77 °GL)  1000ml frasco 

plástico transparente com tampa de rosca com lacre. 
Contendo data de fabricação e Validade. 

 LT 500,00  VIC PHARMA  5,36 2.680,00    

                    
31  BENZINA Retificada 1000 ml - Acondicionada em 

frascos com lacre contendo 1.000 ml. O produto deverá 
seguir a monografia da Farmacopéia Brasileira. A 
embalagem deverá trazer externamente os dados de 
identificação, número de lote, data de fabricação e data 
de validade. 

 LT 60,00  VIC PHARMA  27,21 1.632,60    

                    
35  BOLSA térmica de gel. Tamanho 15x30cm. Flexível, 

não tóxica, reutilizável. Pode ser aquecida no micro-
ondas ou na água quente e resfriada no freezer e na 
geladeira. 

 UN 10,00  CARBOGEL  12,64 126,40    

                    
42  CANULA, de guedel em PVC número 0. Apresentar 

registro do produto na ANVISA. 
 UN 3,00  MD  4,01 12,03    

                    
43  CANULA, de guedel em PVC número 01. Apresentar 

registro do produto na ANVISA. 
 UN 3,00  MD  4,01 12,03    

                    
44  CANULA, de guedel em PVC número 02. Apresentar 

registro do produto na ANVISA. 
 UN 3,00  MD  4,01 12,03    

                    
46  CANULA, de guedel em PVC número 04. Apresentar 

registro do produto na ANVISA. 
 UN 3,00  MD  4,01 12,03    

                    
62  CLOREXIDINA 2%, 1000mL. Embalagem individual c/ 

1000mL. Apresentar catálogo do produto na página da 
Internet do fabricante. 

 UN 80,00  VIC PHARMA  19,00 1.520,00    

                    
63  CLOREXIDINA 4%, 1000mL. Embalagem individual c/ 

1000mL 
 UN 80,00  VIC PHARMA  22,42 1.793,60    

                    
69  CONECTOR (equipo) multivias 02 vias com clamp 

(polifix). Dispositivo para administração de 
medicamentos/soluções, possui 2 conectores luer lock 
fêmea universais com tampas. Tubo flexível e 
transparente em PVC, 2 clamp corta fluxo, conector 2 
vias, um conector luer slip macho universal com 
protetor. 

 UN 1.000,00  VITAL GOLD  0,69 690,00    

                    
71  CUBA redonda inox 13x06cm aço inoxidável  UN 10,00  FORTINOX  21,86 218,60    

76  ELETRODO auto-adesivos 05x05cm para TENS/FES 
(com 04) 

 PCT 30,00  PHARMA 
BRASIL 

 27,49 824,70    

                    
77   PCT 30,00   27,49 824,70    
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ELETRODO auto-adesivos 09x05cm para TENS/FES 
(com 04)      

PHARMA 
BRASIL            

109  FLUXÔMETRO para oxigênio, escala de 0 a 15 LPM, 
cápsula externa e interna em material plástico 
inquebrável, corpo em metal cromado e esfera de aço 
inoxidável, rosa de saída padrão, sistema de vedação 
tipo agulha, evitando o desgaste e posteriores 
vazamentos. 

 UN 15,00  IFAB  50,86 762,90    

                    
110 

 

FORMOL líquido 37/40% 1000mL 

 

LT 20,00 

 

RICIE-WIRATH-
MIYUKI  

16,66 333,20    

111  FOSFATO de sódio monobásico 160mg/mL + Fosfato 
de sódio dibásico 60mg/mL Cont. 130mL 

 FR 50,00  AIRELA  5,51 275,50    

                    
120  LAMINA de bisturi, número 11, em aço carbonato, para 

procedimentos vasculares e arteriais, que permita a 
realização de cortes suaves, fácil identificação de sua 
área de corte, através da diferença de tonalidade da 
lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não 
ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas 
irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de 
lâmina cortante, com pequeno declive na parte 
superior, descartável, estéril, embalada individualmente 
em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não 
permita a perfuração garantindo a esterilização e 
prevenindo contra acidentes, a embalagem deve 
permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura 
asséptica. Cx c/ 100 unid. Apresentar registro do 
produto na Anvisa. 

 CX 30,00  MAXICOR  30,89 926,70    

                    
128  LAMINA fosca para microscópio 26x76  CX 100,00  CRAL  6,00 600,00    

145  MÁSCARA de ventury com válvula e reservatório de 
oxigênio: se confeccionado com materiais siliconado, 
ser transparente, flexível, atóxico com elástico para 
ajuste facial e orifícios superiores, possuir conector de 
abertura variável com faixa mínima de 24. tamanho 
adulto. Apresentar registro do produto na Anvisa 

 UN 4,00  FOYOMED  12,86 51,44    

                    
146  MÁSCARA de ventury com válvula e reservatório de 

oxigênio: se confeccionado com materiais siliconado, 
ser transparente, flexível, atóxico com elástico para 
ajuste facial e orifícios superiores, possuir conector de 
abertura variável com faixa mínima de 24. tamanho 
infantil. Apresentar registro do produto na Anvisa 

 UN 2,00  FOYOMED  13,75 27,50    

                    
148   UN 10,00  PRO-TECH  3,44 34,40    
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MÁSCARA NPH 100 - descartável tipo bico de pato, o 
respirador é constituído por uma peça composta de 
fibras sintéticas (poliéster e polipropileno) nas cores 
azul e branco, tratadas eletrostaticamente. As peças de 
junção são plásticas e verdes com a inscrição lubeka 
em alto relevo. Apresenta também, um reforço metálico 
fixado à peça do material filtrante, que permite uma 
conformidade do respirador junto ao nariz do usuário, 
sendo que tal ajuste é realizado pela própria pessoa no 
momento em que utiliza o respirador. A fixação da semi 
máscara facial ao rosto do usuário é feita através do 
material elástico branco que proporciona duas faixas 
firmes na parte posterior da cabeça                 

151  OTOSCÓPIO - com cabeçote adulto, com cabeçote 
para espéculo com lâmpada, com regulador de alta e 
baixa luminosidade e encaixe p/visor, com visor 
articulado ao cabeçote e móvel, com lâmpada luz 
halógena 3,5w, com cabo em aço inoxidável, com 
bateria de litium, acompanha (m) especulo (s) 
acompanhado de 04 espéculos com encaixe de metal 
cromado tamanhos 2, 3, 4 e 5 mm (1 de cada) 
reutilizável e de diferentes calibres, com acessórios, 
lâmpadas e visor sobressalentes, com 01 estojo, 
manual em português, garantia de 1 ano para peças e 
serviços. 

 UN 10,00  MD  335,08 3.350,80    

                    
152  OXÍMETRO de pulso digital portátil com curva de 

tendência, frequência cardíaca de paciente adulto e 
pediátrico com 2 pilhas AAA. 

 UN 10,00  IMDK  151,20 1.512,00    

                    
154  Papel de ECG para eletrocardiografo Dixtal EP3 / EP12 

Medida 215 X 280 . 
 UN 50,00  TECNOPRINT  10,63 531,50    

                    
160  PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA – 14 CM  UN 10,00  CASSIFLEX  8,33 83,30    

161  PINÇA DENTE DE RATO – 12 CM  UN 10,00  CASSIFLEX  10,58 105,80    

174  SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, 
CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE VIRGEM, SOLDA DE FUNDO TIPO 
ESTRELA, CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME 
COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS – PACOTE 
COM 100 UNIDADES 

 PCT 100,00  NEKPLAST  31,62 3.162,00    

                    
175   PCT 100,00  NEKPLAST  15,12 1.512,00    
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SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, 
CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE VIRGEM, SOLDA DE FUNDO TIPO 
ESTRELA, CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME 
COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS – PACOTE 
COM 100 UNIDADES                 

180  SERINGA descartável, sem agulha, estéril. 003mL. 
Trava do embolo, em polipropileno, transparente, 
atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, parede 
uniforme, com escala de graduação em ml, números e 
traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o 
desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca 
e que garanta conexões seguras, flange com formato 
adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao 
cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em pétala. Apresentar 
catálogo do produto da página da Internet do 
fabricante. Apresentar registro do produto na Anvisa 

 UN 10.000,00  SR  0,17 1.700,00    

                    
181  SERINGA descartável, sem agulha, estéril. 003mL. 

Trava do embolo, em polipropileno, transparente, 
atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, parede 
uniforme, com escala de graduação em ml, números e 
traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o 
desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca 
e que garanta conexões seguras, flange com formato 
adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao 
cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em pétala. Apresentar 
catálogo do produto da página da Internet do 
fabricante. Apresentar registro do produto na Anvisa 

 UN 15.000,00  SR  0,17 2.550,00    

                    
183   UN 10.000,00  SR  0,34 3.400,00    
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SERINGA descartável, sem agulha, estéril. 010mL. 
Trava do embolo, em polipropileno, transparente, 
atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, parede 
uniforme, com escala de graduação em ml, números e 
traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o 
desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca 
e que garanta conexões seguras, flange com formato 
adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao 
cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em pétala. Apresentar 
catálogo do produto da página da Internet do 
fabricante. Apresentar registro do produto na Anvisa.                 

184  SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA 500ML  UN 50,00  SANOBIOL  2,61 130,50    

189  SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 06,0. Tubo de 
material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; 
Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola 
inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa  

 UN 50,00  GRUPO LABOR 
IMPORT 

 4,54 227,00    

                    
211  SONDA NASOGASTRICA LONGA, n. 12, descartável, 

estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde. e 
fabricação recente. Apresentar registro do produto na 
Anvisa 

 UN 50,00  BIOSANI  0,84 42,00    

                    
225  SORO Fisiológico Sistema fechado 0,9% 0250mL. 

Solução estéril e apirogênica; Embalagem em 
polipropileno; Transparente; Alça giratória 360º e 
retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com 
duas entradas, que facilitam a inserção de 
medicamentos. Registro no Ministério da Saúde. Deve 
constar na embalagem a data de fabricação, data de 
validade e número do lote. 

 UN 5.000,00  FRESENIUS  2,61 13.050,00    

                    
226   UN 3.000,00  SANOBIOL  2,61 7.830,00    
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SORO Fisiológico Sistema fechado 0,9% 0500mL. 
Solução estéril e apirogênica; Embalagem em 
polipropileno; Transparente; Alça giratória 360º e 
retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com 
duas entradas, que facilitam a inserção de 
medicamentos. Registro no Ministério da Saúde. Deve 
constar na embalagem a data de fabricação, data de 
validade e número do lote.                 

228  SORO Glicosado Sistema fechado 5% 0100mL. 
Frascos sistema fechado confeccionados com 
polipropileno transparente. Solução injetável, límpida, 
isotônica, estéril e apirogênica. Registro no Ministério 
da Saúde. Deve constar na embalagem a data de 
fabricação, data de validade e número do lote. 

 UN 200,00  FRESENIUS  2,54 508,00    

                    
229  SORO Glicosado Sistema fechado 5% 0250mL. 

Frascos sistema fechado confeccionados com 
polipropileno transparente. Solução injetável, límpida, 
isotônica, estéril e apirogênica. Registro no Ministério 
da Saúde. Deve constar na embalagem a data de 
fabricação, data de validade e número do lote. 

 UN 500,00  FRESENIUS  2,61 1.305,00    

                    
230  SORO Glicosado Sistema fechado 5% 0500mL. 

Frascos sistema fechado confeccionados com 
polipropileno transparente. Solução injetável, límpida, 
isotônica, estéril e apirogênica. Registro no Ministério 
da Saúde. Deve constar na embalagem a data de 
fabricação, data de validade e número do lote. 

 UN 200,00  FRESENIUS  3,00 600,00    

                    
231  SORO Glicosado Sistema fechado 5% 1000mL. 

Frascos sistema fechado confeccionados com 
polipropileno transparente. Solução injetável, límpida, 
isotônica, estéril e apirogênica. Registro no Ministério 
da Saúde. Deve constar na embalagem a data de 
fabricação, data de validade e número do lote. 

 UN 100,00  FRESENIUS  5,22 522,00    

                    
234  TERMOMETRO  DIGITAL INTERNO/EXTERNO 

MÁXIMO/MÍNIMO Medição precisa de temperatura 
interna e externa, Visor de cristal líquido de fácil 
visualização, Design moderno, Leve e compacto, 
Marcação da temperatura em °C ou em °F. 

 UN 20,00  SUPERMEDY  60,48 1.209,60    

                    
236   UN 15,00  SUPERMEDY  62,47 937,05    
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TERMÔMETRO máx./min. digital. Embalagem com 
dados do registro no Ministério da Saúde e no Inmetro. 
Apresentar registro do produto na Anvisa. Escala 
Interna: -10+50°C / -14+122°F; Escala Externa: -
50+70°C / -56+158°F; Resolução: 1°C / 1°F; Precisão: 
±1°C / ±1°F; Dimensões: 110x70x20mm; Material: 
Plástico ABS; Cabo: Aproximadamente 2m; Peso: 90g                 

237  TESOURA IRIS CURVA –    UN 10,00  CASSIFLEX  15,31 153,10    

238  TESOURA IRIS RETA –    UN 10,00  CASSIFLEX  13,82 138,20    

248  TUBO látex nº 200 garrote, pacote c/15 metros. 
Apresentar registro do produto na Anvisa e Boas 
Práticas de Fabricação 

 PCT 5,00  G.L.  21,19 105,95    

                    
250  VÁLVULA reguladora para cilindro de oxigênio. 

Confeccionada em metal cromado, rosca de entrada 
universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 
a 315 kg/cm2 e rosca de saída padrão ABNT com 
válvula de segurança. 

 UN 15,00  IFAB  178,27 2.674,05    

                    
251  VASELINA líquida 1000mL..  LT 10,00  VIC PHARMA  22,13 221,30    

252  SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, 
CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE VIRGEM, SOLDA DE FUNDO TIPO 
ESTRELA, CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME 
COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS – PACOTE 
COM 100 UNIDADES 

 PCT 100,00  NEKPLAST  21,99 2.199,00    

                    
253 

 

PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 

 

UN 1.000,00 

 

KOLPLAST-
ADLIN  

1,17 1.170,00    

264  SONDA Aspiração Traqueal nº 20, descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na 
Anvisa. 

 UN 50,00  BIOSANI  0,39 19,50    

                    
267  CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO AQUOSA, 1000mL. 

Embalagem individual c/ 1000mL 
 UN 100,00  VIC PHARMA  8,52 852,00    

                    
268   UN 5,00  JUMPER  343,64 1.718,20    
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Detector fetal portátil:  Transdutor de alta sensibilidade, 
alto-falante de alta performance, design ergonômico e 
compartimento para transdutor, botão liga/desliga e 
controle de volume e desligamento automático, tela de 
LCD para visualização numérica do batimento cardíaco 
fetal, alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V, 
sensibilidade a partir de 10-12 semanas.                 

269  MINIINCUBADORA: Incubadora biológica para 
incubação de indicadores biológicos autocontidos 
destinados à monitorização dos ciclos de esterilização 
em autoclaves a vapor. 
Possibilitar a incubação de 4 indicadores biológicos 
(processados a vapor) simultaneamente, voltagem 
automática (bivolt), 1 ano de garantia; 

 UN 10,00  BIOMECK  123,71 1.237,10    

                    

                                      
________________________
_ 

                              
Total do Participante 
-------->  

71.211,31    

                                            
 Participante:  6919  -   ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME 
                                            

Item Especificação Un.Med. Qtde Cotada 

 

Marca Preço 
Unitário 

Preço Total 

6  AGULHA descartável 0,55x20, bisei trifacetado, 
canhão siliconizado, estéril, embalada individualmente 
em papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em 
pétala, contendo: n° lote, data fabricação, data 
validade/vencimento. Caixa com 100 unidades. 

 UN 4.000,00  SOLIDOR  0,11 440,00    

                    
14  ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70 °INPM (77 °GL)  

500mL. Deve constar na embalagem a data de 
fabricação, data de validade, número do lote e registro 
no Ministério da Saúde. 

 FR 200,00  MEGA QUIMICA  5,07 1.014,00    

                    
24   UN 5.000,00  BRUNA  0,62 3.100,00    
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Atadura de Crepom tipo I medindo 10 cm de largura 
por 1,80 m em repouso de comprimento com 
densidade de 13 fios/cm², com peso de 17,8 g por 
unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru 
ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante 
elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si 
mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente 
acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e 
quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar 
se desempenho durante o uso. Embaladas 
individualmente. O produto devera atender na integra 
as especificações da NBR 14.056.                 

26  Atadura de Crepom tipo I medindo 15 cm de largura 
por 1,80 m em repouso de comprimento com 
densidade de 13 fios/cm², com peso de 17,8 g por 
unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru 
ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante 
elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si 
mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente 
acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e 
quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar 
se desempenho durante o uso. Embaladas 
individualmente. O produto devera atender na integra 
as especificações da NBR 14.056. 

 UN 5.000,00  BRUNA  0,95 4.750,00    

                    
34   UN 200,00  FARMATEX  4,15 830,00    
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Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado 
s/Filtro,Coletor de Urina Sistema Fechado s/Filtro 
 • Válvula anti-refluxo: impede o retorno da urina da 
bolsa ás vias urinárias 
 • Alça de sustentação: serve para fixação da bolsa ao 
leito 
 • Tira de transpor te: tem por finalidade apoiar a 
deambulação do paciente, tira para transporte 
• Tubo de esvaziamento: Possibilita o esvaziamento da 
bolsa coletora 
 • Bolsa coletora: Tem por finalidade armazenar a urina  
• Tubo extensor : Transpor te dos líquidos do paciente 
a bolsa 
 • Filtro de ar, (no modelo comercial com filtro): Permite 
a saída de ar da bolsa dando maior aproximação à 
aferição do volume de urina. 
 • Tampa do Conector : Proteção da esterilização 
 • Conector universal: Conectar a extensão de 
drenagem com a sonda de foley  
• Pinça cor ta-fluxo: serve para interromper o fluxo 
continuo de urina vindo da bexiga até o coletor 
• Embalados individualmente em papel grau cir úrgico 
Cor: Incolor                 

38  CAIXA de plástico resistente para transporte de 
lâminas de citologia. Com Tampa e fecho fixação. 
Capacidade para 100 laminas, com fenda (ranhura) 
numeradas de 1 a 100. Tamanho 26x76mm 

 CX 5,00  CRALPLAST  16,63 83,15    

                    
39  CANELEIRAS 1/2KG  PAR 4,00  CARCI  32,53 130,12    

41  CANETA para eletrocautério  UN 5,00  SIMILAR  130,00 650,00    

48  CATETER intravenoso periférico, para acesso venoso 
periférico, radiopaco, descartável, calibre G 16, filtro 
hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com retração total da 
agulha. Sugestões de 
marcas:SOLIDOR,DESCARPACK,LABOR IMPORT. 

 UN 100,00  POLYON  0,66 66,00    

                    
49  CATETER intravenoso periférico, para acesso venoso 

periférico, radiopaco, descartável, calibre G 18, filtro 
hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com retração total da 
agulha. . Sugestões de marcas: 
SOLIDOR,DESCARPACK,LABOR IMPORT. 

 UN 200,00  POLYMED  0,71 142,00    
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52  CATETER intravenoso periférico, para acesso venoso 
periférico, radiopaco, descartável, calibre G 24, filtro 
hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com retração total da 
agulha. .Sugestões de 
marcas:SOLIDOR,DESCARPACK,LABOR IMPORT. 

 UN 300,00  DESCARPACK  0,89 267,00    

                    
53  CATETER nasal p/ oxigênio tipo sonda Nº 04 para 

oxigênio em embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência 

 UN 50,00  BIOSANI  0,49 24,50    

                    
54  CATETER nasal p/ oxigênio tipo sonda Nº 06 para 

oxigênio em embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência 

 UN 50,00  BIOSANI  0,51 25,50    

                    
55  CATETER nasal p/ oxigênio tipo sonda Nº 08 para 

oxigênio em embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência. Infantil 

 UN 50,00  BIOSANI  0,52 26,00    

                    
56  CATETER nasal p/ oxigênio tipo sonda Nº 10 para 

oxigênio em embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência 

 UN 50,00  BIOSANI  0,52 26,00    

                    
57  CATETER nasal p/ oxigênio tipo sonda Nº 12 para 

oxigênio em embalagem individual estéril com dados 
de identificação e procedência 

 UN 50,00  BIOSANI  0,53 26,50    

                    
64  COLAR CERVICAL em EVA de resgate. É revestido 

com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetado) 
especial. Em um dos lados fecho com velcro de 05 
mm. Padrão de cores universal. Do outro lado, abertura 
especial com regulagem através de trilho e preso em 
botões, para aumento ou redução do diâmetro do colar. 
Fecho em velcro de 2,5 mm. Possui, também, botão 
"cor preta", na área articulada que identifica sua 
montagem, bem como o tamanho do colar, usando, 
também a forma universal carotídeo e acesso a 
traquéia. De medidas nos dedos. Na parte posterior 
(nuca), possuem 02 aberturas para palpação e 
ventilação da nuca. Na parte da frente, possui abertura 
que permite a palpação do pulso. Tamanho M 
ADULTO. Apresentar registro do produto na Anvisa. 

 UN 10,00  MARIMAR  11,88 118,80    

                    
65   UN 10,00  MARIMAR  11,88 118,80    
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COLAR CERVICAL em EVA de resgate. É revestido 
com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetado) 
especial. Em um dos lados fecho com velcro de 05 
mm. Padrão de cores universal. Do outro lado, abertura 
especial com regulagem através de trilho e preso em 
botões, para aumento ou redução do diâmetro do colar. 
Fecho em velcro de 2,5 mm. Possui, também, botão 
"cor preta", na área articulada que identifica sua 
montagem, bem como o tamanho do colar, usando, 
também a forma universal carotídeo e acesso a 
traquéia. de medidas nos dedos. Na parte posterior 
(nuca), possuem 02 aberturas para palpação e 
ventilação da nuca. Na parte da frente, possui abertura 
que permite a palpação do pulso. Tamanho P 
ADULTO. Apresentar registro do produto na Anvisa.                 

66  COLAR CERVICAL em EVA de resgate. É revestido 
com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetado) 
especial. Em um dos lados fecho com velcro de 05mm. 
Padrão de cores universal. Do outro lado, abertura 
especial com regulagem através de trilho e preso em 
botões, para aumento ou redução do diâmetro do colar. 
Fecho em velcro de 2,5mm. Possui, também, botão 
"cor preta", na área articulada que identifica sua 
montagem, bem como o tamanho do colar, usando, 
também a forma universal carotídeo e acesso a 
traqueia. De medidas nos dedos. Na parte posterior 
(nuca), possuem 02 aberturas para palpação e 
ventilação da nuca. Na parte da frente, possui abertura 
que permite a palpação do pulso. Tamanho: PP infantil 
Cor do velcro Azul. Apresentar registro do produto na 
Anvisa. 

 UN 10,00  MARIMAR  11,88 118,80    

                    
74  DRENO penrose N.1 PCT C/ 12 unid. Apresentar 

registro do produto na Anvisa. 
 UN 3,00  WALTEX  10,35 31,05    

                    
75  DRENO penrose N.2 PCT C/ 12 unid. Apresentar 

registro do produto na Anvisa. 
 UN 3,00  WALTEX  13,80 41,40    

                    
78  ELETRODO de espuma para ECG hidrogel adesivo 

condutivo, substrato de espuma de alta qualidade 
resistente a fluidos que adira facilmente a pele. 
Embalagem com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar 
registro do produto na Anvisa 

 PCT 500,00  MAXICOR  15,60 7.800,00    

                    



 
 

34 

86  ESPÁTULA DE AYRES de madeira c/ 100 unidades  PCT 100,00  THEOTO  5,99 599,00    

87  ESPÉCULO Vaginal Grande modelo Collins, estéril, 
lubrificado. Produzido em poliestireno cristal, permite 
excelente transparência e transmissão luminosa. 
Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, 
semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. 
Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado 
em poliestireno de alto impacto (PSAI) pigmentado na 
cor laranja e indeformável. Apresentar catálogo do 
produto da página da Internet do fabricante. Apresentar 
registro do produto na Anvisa e Boas Práticas de 
Fabricação 

 UN 500,00  VAGISPEC  1,28 640,00    

                    
90  ESTETOSCOPIO comum adulto, constituído de um 

conjunto que inclui peça de auscultação de alta 
sensibilidade que fica em contato direto com o peito do 
paciente; tubo condutor de som e hastes de contato 
com os ouvidos do aplicador. O aparelho devera captar 
o som dos batimentos cardíacos, diretamente no peito 
do paciente e conduzir aos ouvidos do aplicador.A 
peça de auscultação que fica em contato direto com o 
peito do paciente devera ser de forma circular, com no 
mínimo 4,0 cm de diâmetro, dotada de dispositivo que 
permita cessar a auscultação com um simples giro da 
peca. As hastes do aparelho que ficam em contato com 
os ouvidos do aplicador deverão ser de aço inoxidável 
com as extremidades revestidas em material macio 
(silicone, borracha ou material plástico) que torne 
confortável a utilização do aparelho. As hastes deverão 
ser unidas entre si por uma lamina metálica em forma 
de U, também confeccionada em aço inoxidável. O 
tubo condutor entre a peça de contato com o peito do 
paciente e a haste de auscultação devera ter no 
mínimo 50 cm de comprimento. O aparelho devera ser 
de uso profissional. Apresentar registro do produto na 
Anvisa e catálogo do produto da página da Internet do 
fabricante.  

 UN 12,00  PREMIUM  22,05 264,60    

                    
98  FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON 

PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVIVEL, DIÂMETRO 0-
0, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, COM 
AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 
CM, COM BOM CORTE. CAIXA COM 24 UNIDADES 

 CX 1,00  SUPERMEDY  28,60 28,60    

                    
99   CX 6,00  DONATI  30,25 181,50    
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FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON 
PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVIVEL, DIÂMETRO 2-
0, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, COM 
AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 
CM, COM BOM CORTE. CAIXA COM 24 UNIDADES                 

100  FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON 
PRETO, ESTERIL, NÃO ABSORVIVEL, DIAMETRO 3-
0, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, COM 
AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 
POLEGADAS, COM BOM CORTE. CAIXA COM 24 
UNIDADES. 

 CX 100,00  SUPERMEDY  28,60 2.860,00    

                    
101  FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON 

PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVIVEL, DIÂMETRO 4-
0, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, COM 
AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 
CM, COM BOM CORTE. CAIXA COM 24 UNIDADES 

 CX 30,00  SUPERMEDY  28,60 858,00    

                    
102  FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON 

PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVIVEL, DIÂMETRO 5-
0, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, COM 
AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 
CM, COM BOM CORTE. CAIXA COM 24 UNIDADES 

 CX 20,00  SUPERMEDY  28,60 572,00    

                    
103  FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE NYLON 

PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVIVEL, DIÂMETRO 6-
0, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, COM 
AGULHA CIRCULAR, TRIANGULAR, MEDINDO 3/8 
CM, COM BOM CORTE. CAIXA COM 24 UNIDADES 

 CX 6,00  TECHNOFIO  28,60 171,60    

                    
104  FITA AUTOCLAVE, medindo 19mmx30m, composta de 

papel crepado tratado, contendo impressão visual de 
alteração de cor após exposição de alta temperatura 
da autoclave em esterilização a vapor, embalada de 
forma continua em anel de papel, embalagem 
individual, alta adesividade e resistente.Sugestões de 
marcas: MASTERFIX,CREMER,MISSNER. 

 ROLO 100,00  CRALPLAST  3,16 316,00    

                    
112 

 

FRASCO coletor, 80mL. Fabricado em poliestireno 
cristal.  

UN 200,00 

 

CRALPLAST 

 

0,26 52,00    

113  FRASCO de nutrição enteral 300mL  UN 5.000,00  BIOBASE  0,80 4.000,00    

115  HASTES flexíveis de polipropileno com ponta de 
algodão hidrofilizado e antibacteriano. Caixa com 75 
unidades  

 CX 100,00  USE  1,00 100,00    

                    
117   UN 3,00  MARIMAR  91,00 273,00    
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IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL – tipo 
“ferno”. Confeccionado em espuma de poliuretano 
expandida, emborrachada. Possui dois cintos 
imobilizadores reguláveis para testa e queixo. Preso 
por velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de 
resgate de qualquer largura. Base fixada na prancha 
40x25cm. Laterais fixada na base 26x16x0,9cm. 
Orifício auricular para verificação de sangramento 
40mm. Lavável. Largura: 25cm. Altura: 15cm. 
Comprimento das tiras para testa e queixo: 76cm.                 

118  KIT PARA NEBULIZAÇÃO adulto. Máscara, mangueira 
(conector para ar comprimido ou oxigênio) e copo 
dosador. Apresentar registro do produto na Anvisa 

 UN 15,00  DARU  6,11 91,65    

                    
119  KIT PARA NEBULIZAÇÃO Infantil. Máscara, 

mangueira (conector para ar comprimido ou oxigênio) e 
copo dosador. Apresentar registro do produto na 
Anvisa 

 UN 10,00  DARU  6,11 61,10    

                    
121  LAMINA de bisturi, número 12, em aço inoxidável, para 

procedimentos vasculares e arteriais, que permita a 
realização de cortes suaves, fácil identificação de sua 
área de corte, através da diferença de tonalidade da 
lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não 
ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas 
irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de 
lâmina cortante, com pequeno declive na parte 
superior, descartável, estéril, embalada individualmente 
em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não 
permita a perfuração garantindo a esterilização e 
prevenindo contra acidentes, a embalagem deve 
permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura 
asséptica. Cx c/ 100 unid. Apresentar registro do 
produto na Anvisa. 

 CX 5,00  ADVANTIVE  30,03 150,15    

                    
122   CX 5,00  CIRUTI  29,25 146,25    
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LAMINA de bisturi, número 15, em aço carbonato, para 
procedimentos vasculares e arteriais, que permita a 
realização de cortes suaves, fácil identificação de sua 
área de corte, através da diferença de tonalidade da 
lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não 
ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas 
irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de 
lâmina cortante, com pequeno declive na parte 
superior, descartável, estéril, embalada individualmente 
em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não 
permita a perfuração garantindo a esterilização e 
prevenindo contra acidentes, a embalagem deve 
permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura 
asséptica. Cx c/ 100 unid. Apresentar registro do 
produto na Anvisa                 

124  LAMINA de bisturi, número 21, em aço carbonato, para 
procedimentos vasculares e arteriais, que permita a 
realização de cortes suaves, fácil identificação de sua 
área de corte, através da diferença de tonalidade da 
lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não 
ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas 
irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de 
lâmina cortante, com pequeno declive na parte 
superior, descartável, estéril, embalada individualmente 
em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não 
permita a perfuração garantindo a esterilização e 
prevenindo contra acidentes, a embalagem deve 
permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura 
asséptica. Cx c/ 100 unid. Apresentar catálogo do 
produto da página da Internet do fabricante. Apresentar 
registro do produto na Anvisa 

 CX 5,00  ADVANTIVE  29,25 146,25    

                    
125   CX 5,00  ADVANTIVE  29,38 146,90    
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LAMINA de bisturi, número 22, em aço carbonato, para 
procedimentos vasculares e arteriais, que permita a 
realização de cortes suaves, fácil identificação de sua 
área de corte, através da diferença de tonalidade da 
lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não 
ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas 
irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de 
lâmina cortante, com pequeno declive na parte 
superior, descartável, estéril, embalada individualmente 
em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não 
permita a perfuração garantindo a esterilização e 
prevenindo contra acidentes, a embalagem deve 
permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura 
asséptica. Cx c/ 100 unid. Apresentar registro do 
produto na Anvisa.                 

127  LAMINA de bisturi, número 24, em aço carbonato, para 
procedimentos vasculares e arteriais, que permita a 
realização de cortes suaves, fácil identificação de sua 
área de corte, através da diferença de tonalidade da 
lâmina esterilizada a raio gama, corte perfeito, que não 
ocorra risco de oclusão arterial, que não gerem bordas 
irregulares, lâmina com ponta delicada, com 1,9 mm de 
lâmina cortante, com pequeno declive na parte 
superior, descartável, estéril, embalada individualmente 
em forma de sache, com inibidor de corrosão, que não 
permita a perfuração garantindo a esterilização e 
prevenindo contra acidentes, a embalagem deve 
permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura 
asséptica. Cx c/ 100 unid. Apresentar registro do 
produto na Anvisa 

 CX 5,00  ADVANTIVE  30,20 151,00    

                    
129  Lâmpada Infra Vermelho Para Fisioterapia, 

Termoterapia, Fototerapia - desenvolvida 
especialmente para tratamentos voltados a reabilitação 
visando um tratamento confortável e de qualidade 
através da emissão de calor superficial e localizado. 

 UN 2,00  CARCI  84,24 168,48    

                    
131  LENÇOL descartável com elástico, confeccionado em 

TNT, 2,00m x 0,90cm. Atóxico. Embalagem com 10 
unidades 

 PCT 50,00  FORTCLEAN  18,20 910,00    

                    
136   PAR 300,00  DESCARPACK  1,67 501,00    
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LUVA cirúrgica, número 8,0, descartável, estéril, em 
látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual 
ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, 
espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão 
direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno 
com dobras para abertura, número visível no invólucro 
e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel 
grau cirúrgico, abertura em pétala. Apresentar registro 
do produto na Anvisa.                 

137  LUVA cirúrgica, número 8,5, descartável, estéril, em 
látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual 
ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, 
espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão 
direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno 
com dobras para abertura, número visível no invólucro 
e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel 
grau cirúrgico, abertura em pétala. Apresentar registro 
do produto na Anvisa. 

 PAR 300,00  DESCARPACK  1,67 501,00    

                    
143  MANDRIL para Sonda Endotraqueal. Infantil. Haste: 

Cobre recozido; Esfera: Latão;Mandril de Intubação: 
Banho de Níquel. 

 UN 5,00  OXIGEL   42,02 210,10    

                    
144  MANTA térmica aluminizada tipo cobertor tamanho 

2,10x1,40m. Peso 0,075g, confeccionada tipo manta 
(filme) de poliéster, metalizada não deformável dos 
dois lados, com as dimensões, peso de espessura 
acima descrito, não possui látex em sua confecção. 

 UN 20,00  MARIMAR  3,64 72,80    

                    
147  MÁSCARA descartável Ret Dupla elástico c/50 Und..  CX 100,00  DESCARPACK  11,70 1.170,00    

149  ÓCULOS de segurança - Visor confeccionado em 
policarbonato com proteção lateral sem ventilação e 
ponte nasal formando uma peça única, Lentes com 
tratamento anti - risco e proteção contra raios UVA 
60% e UVB 95%. 

 UN 15,00  DYSTRAY  2,46 36,90    

                    
155  PAPEL lençol descartável branco 50 cm X 50 m  ROLO 300,00  DESCARBOX  6,42 1.926,00    

162  PINÇA KELLY CURVA – 14 CM  UN 10,00  STARK  24,97 249,70    

163  PINÇA MIXTER BABY HEMOSTÁTICA – 14 CM   UN 10,00  STARK  33,49 334,90    
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164  PINÇA MOSQUITO CURVA –     UN 10,00  GOLGRAN  25,48 254,80    

166  PINÇA MOSQUITO RETA – 10 CM;  UN 10,00  STARK  22,09 220,90    

169  PORTA AGULHA MAYO HEGAR – 14 CM  UN 10,00  STARK  19,34 193,40    

170  PORTA AGULHA MAYO HEGAR – 16 CM  UN 10,00  STARK  22,32 223,20    

176  SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, 
estéril, descartável , n. 23. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura 
em pétala. Apresentar registro do produto na Anvisa e 
Boas Práticas de Fabricação 

 UN 7.000,00  CIRUTI  0,20 1.400,00    

                    
177  SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, 

estéril, descartável, n.19. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura 
em pétala. Apresentar registro do produto na Anvisa e 
Boas Práticas de Fabricação 

 UN 800,00  CIRUTI  0,20 160,00    

                    
178  SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, 

estéril, descartável, n.25. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura 
em pétala. Apresentar catálogo do produto da página 
da Internet do fabricante. Apresentar registro do 
produto na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação. 

 UN 800,00  CIRUTI  0,20 160,00    

                    
179  SERINGA de 1 ml, descartável, com agulha 30 G 5/16 

(8mmx0,30mm), estéril, trava do embolo, em 
polipropileno, transparente, atóxica, apirogênica, 
cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala 
de graduação em ml, números e traços legíveis, com 
anel de retenção o que impeça o desprendimento do 
embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta 
conexões seguras, flange com formato adequado, 
embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Apresentar catálogo 
do produto da página da Internet do fabricante. 
Apresentar registro do produto na Anvisa 

 UN 40.000,00  DESCARPACK  0,35 14.000,00    

                    
190  SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 06,5. Tubo de 

material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; 
Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola 
inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa 

 UN 50,00  CIRUTI  4,81 240,50    

                    
191   UN 50,00  CIRUTI  5,07 253,50    
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SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 07,0. Tubo de 
material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; 
Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola 
inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa                  

192  SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 07,5. Tubo de 
material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; 
Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola 
inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa  

 UN 50,00  CIRUTI  4,81 240,50    

                    
193  SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 08,0. Tubo de 

material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; 
Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola 
inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa  

 UN 50,00  CIRUTI  5,07 253,50    

                    
194  SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 08,5. Tubo de 

material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; 
Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola 
inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa  

 UN 50,00  CIRUTI  4,81 240,50    

                    
195  SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 09,0. Tubo de 

material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; 
Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola 
inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa  

 UN 50,00  CIRUTI  5,07 253,50    

                    
197   UN 50,00  CIRUTI  3,71 185,50    
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SONDA Foley 2 vias nº 12, siliconizada para sondagem 
vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada 
em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma 
superfície extremamente lisa; ponta arredondada e 
atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; 
conector universal, válvula de fácil manipulação; balão 
simétrico, fino e resistente ao volume proposto. 
Apresentar registro do produto na Anvisa                  

198  SONDA Foley 2 vias nº 14, siliconizada para sondagem 
vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada 
em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma 
superfície extremamente lisa; ponta arredondada e 
atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; 
conector universal, válvula de fácil manipulação; balão 
simétrico, fino e resistente ao volume proposto. 
Apresentar registro do produto na Anvisa 

 UN 50,00  CIRUTI  3,71 185,50    

                    
199  SONDA Foley 2 vias nº 16, siliconizada para sondagem 

vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada 
em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma 
superfície extremamente lisa; ponta arredondada e 
atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; 
conector universal, válvula de fácil manipulação; balão 
simétrico, fino e resistente ao volume proposto 

 UN 50,00  CIRUTI  3,71 185,50    

                    
200  SONDA Foley 2 vias nº 18, siliconizada para sondagem 

vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada 
em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma 
superfície extremamente lisa; ponta arredondada e 
atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; 
conector universal, válvula de fácil manipulação; balão 
simétrico, fino e resistente ao volume proposto. 
Apresentar registro do produto na Anvisa e 

 UN 50,00  CIRUTI  3,71 185,50    

                    
201  SONDA Foley 2 vias nº 20, siliconizada para sondagem 

vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada 
em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma 
superfície extremamente lisa; ponta arredondada e 
atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; 
conector universal, válvula de fácil manipulação; balão 
simétrico, fino e resistente ao volume proposto. 
Apresentar registro do produto na Anvisa 

 UN 50,00  CIRUTI  3,71 185,50    

                    
202   UN 50,00  CIRUTI  3,71 185,50    
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SONDA Foley 2 vias nº 22, siliconizada para sondagem 
vesical - 2 vias, balão de 5 ml, número 14, fabricada 
em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma 
superfície extremamente lisa; ponta arredondada e 
atraumática; descartável; estéril; embalagem individual; 
conector universal, válvula de fácil manipulação; balão 
simétrico, fino e resistente ao volume proposto. 
Apresentar registro do produto na Anvisa                  

204  SONDA NASOGASTRICA CURTA n. 06, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco 
transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde. e 
fabricação recente. Apresentar registro do produto na 
Anvisa  

 UN 50,00  MEDSONDA  0,47 23,50    

                    
215  SONDA uretral, n. 04, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde 

 UN 50,00  BIOSANI  0,46 23,00    

                    
216  SONDA uretral, n. 06, descartável, estéril, atóxica, 

maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde 

 UN 50,00  BIOBASE  0,46 23,00    

                    
218   UN 50,00  BIOSANI  0,47 23,50    
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SONDA uretral, n. 10, descartável, estéril, atóxica, 
maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na 
Anvisa                  

233  TENTACÂNULA - 16CM   UN 10,00  STARK  7,44 74,40    

235  TERMÔMETRO clínico, digital, para uso hospitalar, 
com graduação de 35 a 42 graus centígrados. 
Embalagem com dados do registro no Ministério da 
Saúde e no Inmetro. Apresentar registro do produto na 
Anvisa. 

 UN 30,00  INCOTERM  12,70 381,00    

                    
239  TESOURA íris reta 9cm aço inoxidável  UN 10,00  STARK  13,39 133,90    

242  TESOURA METZEMBAUM CURVA – 12 CM  UN 10,00  STARK  20,09 200,90    

243  TESOURA METZEMBAUM CURVA – 15 CM  UN 10,00  STARK  23,82 238,20    

254  PONTEIRA PARA ELTROCAUTÉRIO TIPO ALÇA 
GRANDE 

 UN 10,00  SIMILAR  20,80 208,00    

                    
255  PONTEIRA PARA ELTROCAUTÉRIO TIPO ALÇA 

PEQUENA.. 
 UN 10,00  SIMILAR  20,80 208,00    

                    
256  PONTEIRA PARA ELTROCAUTÉRIO TIPO BOLA 

GRANDE 
 UN 10,00  SIMILAR  20,80 208,00    

                    
257  PONTEIRA PARA ELTROCAUTÉRIO TIPO BOLA 

PEQUENA. 
 UN 10,00  SIMILAR  20,80 208,00    

                    
271  PINÇA: Pinça Professor Medina, para biópsia uterina. 

24 cm, 3mm 
 UN 2,00  STARK   126,50 253,00    

                    

                                      
________________________
_ 

                              
Total do Participante 
-------->  

59.133,80    

                                            
 Participante:  9113  -   DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 
                                            

Item Especificação Un.Med. Qtde Cotada 

 

Marca Preço 
Unitário 

Preço Total 

3  AFASTADOR FARABEUF ADULTO – 13 X 125MM  UN 10,00  GOLGRAN  15,25 152,50    

17  ALMOTOLIA plástica - 250ml, cor âmbar com 
graduação, bico reto, tampa plástica 

 UN 30,00  J PROLAB  2,96 88,80    

                    
36  CABO DE BISTURI Nº 03 - 13 CM  UN 20,00  GOLGRAN  7,72 154,40    
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59  CATGUT simples 2-0 c/Ag. 2,0 cm  UN 30,00  TECHNOFIO 
UND 

 3,68 110,40    

                    
60  CATGUT simples 3-0 c/Ag. 2,0 cm  UN 30,00  TECHNOFIO 

UND 
 3,68 110,40    

                    
132  LUVA cirúrgica, número 6,0, descartável, estéril, em 

látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual 
ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, 
espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão 
direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno 
com dobras para abertura, número visível no invólucro 
e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel 
grau cirúrgico, abertura em pétala. Apresentar registro 
do produto na Anvisa. 

 PAR 500,00  MAXITEX  1,88 940,00    

                    
133  LUVA cirúrgica, número 6,5, descartável, estéril, em 

látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual 
ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, 
espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão 
direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno 
com dobras para abertura, número visível no invólucro 
e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel 
grau cirúrgico, abertura em pétala. Apresentar registro 
do produto na Anvisa. 

 PAR 500,00  DESCARPACK  1,68 840,00    

                    
134  LUVA cirúrgica, número 7,0, descartável, estéril, em 

látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual 
ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, 
espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão 
direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno 
com dobras para abertura, número visível no invólucro 
e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel 
grau cirúrgico, abertura em pétala. Apresentar registro 
do produto na Anvisa. 

 PAR 700,00  DESCARPACK  1,68 1.176,00    

                    
135   PAR 700,00  DESCARPACK  1,68 1.176,00    
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LUVA cirúrgica, número 7,5, descartável, estéril, em 
látex natural, textura uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual 
ou superior a 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, 
espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão 
direita e esquerda, acondicionada em invólucro interno 
com dobras para abertura, número visível no invólucro 
e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel 
grau cirúrgico, abertura em pétala. Apresentar registro 
do produto na Anvisa.                 

139  LUVA de procedimento M, em látex natural, 
descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, 
espessura mínima de 0,l6mm. Caixa c/ 100 unidades. 
Apresentar registro do produto na Anvisa 

 CX 800,00  SUPERMAX  87,89 70.312,00    

                    
187  SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 05,0. Tubo de 

material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; 
Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola 
inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa 

 UN 50,00  SOLIDOR  4,81 240,50    

                    
188  SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 05,5. Tubo de 

material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; 
Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola 
inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa 
SONDA Endotraqueal PVC c/ balão nº 05,5. Tubo de 
material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau Cirúrgico; Com balão; 
Fabricado em polipropileno, válvula ABS com mola 
inoxidável. Apresentar registro do produto na Anvisa  

 UN 50,00  SOLIDOR  4,79 239,50    

                    
223  SORO FISIOLÓGICO SISTEMA ABERTO 250 ML;  UN 300,00  FARMAX  2,68 804,00    

241   UN 12,00  GOLGRAN  32,26 387,12    
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TESOURA Metzembaum 15cm reta Material: Produto 
Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-42. 
Embalagem: Plástica individual, constando os dados 
de identificação, procedência e rastreabilidade. 
Certificações: Fabricado de acordo com Padrões 
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e 
número de registro no Ministério da Saúde.                 

244  TESOURA METZEMBAUM RETA – 12 CM  UN 10,00  GOLGRAN  32,26 322,60    

249  UMIDIFICADOR para oxigênio, tampa e porca 
injetados na cor do gás, frasco de PVC 250mL com 
nível mínimo e máximo, extensão de PVC atóxico de 
1,20m com conectores e máscara. 

 UN 30,00  UNITEC  26,62 798,60    

                    
266  SONDA Aspiração Traqueal nº 24, descartável, estéril, 

atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, 
siliconizada, com 02 orifícios na lateral e conector 
universal com tampa. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na 
Anvisa. 

 UN 50,00  BIOSANI  0,82 41,00    

                    
270  TESTE BIOLÓGICO: Indicador biológico para 

monitorar ciclos de esterilização a vapor. Caixa com 10 
unidades 

 CX 500,00  MAQUIRA  24,00 12.000,00    

                    

                                      
________________________
_ 

                              
Total do Participante 
-------->  

89.893,82    

                                            
 Participante:  9114  -   L A DALLA PORTA JUNIOR 
                                            

Item Especificação Un.Med. Qtde Cotada 

 

Marca Preço 
Unitário 

Preço Total 

10  AGULHA descartável 40x12,0, bisei trifacetado, 
canhão siliconizado, estéril, embalada individualmente 
em papel grau cirúrgico, tipo blister, com abertura em 
pétala, contendo: n° lote, data fabricação, data 
validade/vencimento. Caixa com 100 unidades. 

 UN 20.000,00  WILTEX  0,12 2.400,00    

                    
23   UN 5.000,00  MEDIHOUSE  0,42 2.100,00    



 
 

48 

    

Atadura de Crepom tipo I medindo 06 cm de largura 
por 1,80 m em repouso de comprimento com 
densidade de 13 fios/cm², com peso de 17,8 g por 
unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru 
ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante 
elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si 
mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente 
acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e 
quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar 
se desempenho durante o uso. Embaladas 
individualmente. O produto devera atender na integra 
as especificações da NBR 14.056.                 

25  Atadura de Crepom tipo I medindo 12 cm de largura 
por 1,80 m em repouso de comprimento com 
densidade de 13 fios/cm², com peso de 17,8 g por 
unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru 
ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante 
elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si 
mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente 
acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e 
quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar 
se desempenho durante o uso. Embaladas 
individualmente. O produto devera atender na integra 
as especificações da NBR 14.056. 

 UN 7.000,00  MEDIHOUSE  0,77 5.390,00    

                    
27  Atadura de Crepom tipo I medindo 20 cm de largura 

por 1,80 m em repouso de comprimento com 
densidade de 13 fios/cm², com peso de 17,8 g por 
unidade, confeccionada em tecido 100% algodão cru 
ou misto, fios de alta torção, possuindo bastante 
elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si 
mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente 
acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e 
quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar 
se desempenho durante o uso. Embaladas 
individualmente. O produto devera atender na integra 
as especificações da NBR 14.056. 

 UN 7.000,00  MEDIHOUSE  1,27 8.890,00    

                    
37   UN 800,00  DESCARBOX  6,38 5.104,00    
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CAIXA Coletora p/ perfurocortantes 13L . Fabricada 
dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a 
total proteção contra perfurações e vazamentos de 
fluidos contaminados. A Caixa deve possuir bocal 
aberto para facilitar o descarte de materiais, sem 
necessidade de abrir e fechar a tampa. A trava e a 
contra-trava de segurança garantem que, após o 
fechamento a caixa, a tampa não se abra durante o 
manuseio e transporte.                 

50  CATETER intravenoso periférico, para acesso venoso 
periférico, radiopaco, descartável, calibre G 20, filtro 
hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com retração total da 
agulha. Sugestões de 
marcas:SOLIDOR,DESCARPACK,LABOR IMPORT 

 UN 1.000,00  TKL  0,73 730,00    

                    
51  CATETER intravenoso periférico, para acesso venoso 

periférico, radiopaco, descartável, calibre G 22, filtro 
hidrófobo, agulha siliconada, câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com retração total da 
agulha. Apresentar registro do produto na Anvisa e 
Boas Práticas de Fabricação.Sugestões de 
marcas:SOLIDOR,DESCARPACK,LABOR IMPORT. 

 UN 1.000,00  TKL  0,73 730,00    

                    
80  EQUIPO macro gotas, com injetor lateral, para infusões 

endovenosas de uso único, estéril e apirogênica. 
Projetado de forma a garantir uma perfeita adaptação e 
funcionalidade em recipientes de solução parenteral 
em todas as variações. Embalado individualmente em 
blister de filme plástico termoformável e papel grau-
cirúrgico, ponta perfurante de acordo com as normas 
nacionais e internacionais, com o projetor, tubo de PVC 
atóxico e transparente, câmara de gotejamento flexível 
transparente, com entrada de ar, esterilizados a óxido 
de etileno. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Apresentar registro do produto na Anvisa e Boas 
Práticas de Fabricação. 

 UN 8.000,00  TKL  0,95 7.600,00    

                    
81   UN 8.000,00  DESCARPACK  0,99 7.920,00    
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EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, 
EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERELIZADO, 
PVC FLEXÍVEL. TUBO DE 1,50 M, COM PONTA 
PERFURANTE ADAPTÁVEL COM FACILIDADE E 
SEGURANÇA EM QUALQUER TIPO DE 
FRASCO/AMPOLA/BOLSA. CÂMARA DE 
GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE 
PERMITINDO O MONITORAMENTO DO FLUXO DA 
ALIMENTAÇÃO A SER ADMINISTRADA, 
REGULADOR DE FLUXO (CLAMP E ROLETE) PARA 
CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA, 
CONECTOR ESCALONADO PARA DIFERENTES 
DIÂMETROS DE SONDA, CONTENDO PROTETOR.                 

82  ESCOVA, para coleta de material endocervical, com 
haste flexível octavada 16cm com cerdas macias de 
nylon levemente cônico de 2cm. Possuir ponta 
protegida com silicone. Comprimento total 18cm. Uso 
único, estéril. Embalado em papel grau cirúrgico+filme 
polietileno/polipropileno, que garanta a integridade do 
produto, promova barreira microbiana e abertura 
asséptica. Embalagem com 100 unidades. A 
apresentação do produto deverá obedecer a legislação 
atual e vigente. Apresentar registro do produto na 
Anvisa e Boas Práticas de Fabricação 

 UN 5.000,00  KOLPLAST  0,27 1.350,00    

                    
83  ESFIGMOMANOMETRO p/ medir pressão Manual 

Adulto. Manômetro de alta precisão 0 – 300 mmHg. 
Braçadeira com manguito em PVC de uso adulto 
(circunferência de 22 até 28m). Braçadeira adulto em 
nylon com fecho de velcro. Produto aprovado pelo 
INMETRO e com garantia de 2 anos. 

 UN 20,00  ACCUMED  67,17 1.343,40    

                    
88  ESPÉCULO vaginal Médio modelo Collins com 

parafuso previamente rosqueado, com as seguintes 
medidas: 165mm de comprimento total, 116mm de eixo 
longitudinal; 33mm na sua maior largura distal. Uso 
único, estéril. Embalado em papel grau cirúrgico+filme 
polietileno/polipropileno, que garanta a integridade do 
produto, promova barreira microbiana e abertura 
asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual e vigente. Apresentar registro do 
produto na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação. 

 UN 4.000,00  KOLPLAST  0,96 3.840,00    

                    
89   UN 1.500,00  KOLPLAST  0,91 1.365,00    
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ESPÉCULO vaginal Pequeno modelo Collins com 
parafuso previamente rosqueado, com as seguintes 
medidas: 155mm de comprimento total, 110mm de eixo 
longitudinal; 29,5mm na sua maior largura distal. Uso 
único, estéril. Embalado em papel grau cirúrgico+filme 
polietileno/polipropileno, que garanta a integridade do 
produto, promova barreira microbiana e abertura 
asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual e vigente. Apresentar registro do 
produto na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação                 

106  Fita micropore, medindo 2,5cmx10m, microporosa de 
finíssima espessura, hipoalergênica, com alta 
adesividade, cor branca, com resina acrílica, com 
excelente fixação permitindo a passagem de liquido, 
com embalagem plástica de proteção 
individual.Sugestões de 
marcas:MISSNER,CREMER,NEXCARE. 

 ROLO 1.500,00  MISSNER 
ADPELE 

 2,03 3.045,00    

                    
107  Fita micropore, medindo 5cmx4,5m, microporosa de 

finíssima espessura, hipoalergênica, com alta 
adesividade, cor branca, com resina acrílica, com 
excelente fixação permitindo a passagem de liquido, 
com embalagem plástica de proteção 
individual.Sugestões de 
marcas:MISSNER,CREMER,NEXCARE. 

 ROLO 3.000,00  MISSNER  3,20 9.600,00    

                    
108  FIXADOR citológico celular, 100ml embalagem 

metálica tipo spray aerossol. Apresentar Boas Práticas 
de Fabricação. 

 FR 30,00  CRAL  5,28 158,40    

                    
138  LUVA de procedimento G, em látex natural, 

descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, 
espessura mínima de 0,l6mm. Caixa c/ 100 unidades. 
Apresentar registro do produto na Anvisa, Boas 
Práticas de Fabricação e Catálogo da internet 

 CX 700,00  KEVENOLL  87,90 61.530,00    

                    
140  LUVA de procedimento P, em látex natural, 

descartável, ambidestra, textura uniforme, com alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, 
espessura mínima de 0,l6mm. Caixa c/ 100 unidades. 
Apresentar registro do produto na Anvisa. 

 CX 800,00  KEVENOLL  87,90 70.320,00    

                    
150   FR 500,00  RIVKA  4,20 2.100,00    



 
 

52 

    

ÓLEO PROTETOR E RESTAURADOR CUTÂNEO 
TÓPICO 200 ML, À BASE DE SOLUÇÃO DE ÁCIDOS 
GRAXOS ESSENCIAIS INSATURADOS.                 

182  SERINGA descartável, sem agulha, estéril. 005mL. 
Trava do embolo, em polipropileno, transparente, 
atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, parede 
uniforme, com escala de graduação em ml, números e 
traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o 
desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca 
e que garanta conexões seguras, flange com formato 
adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao 
cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em pétala. Apresentar 
catálogo do produto da página da Internet do 
fabricante. Apresentar registro do produto na Anvisa  

 UN 10.000,00  RMDESC  0,18 1.800,00    

                    
227  SORO Fisiológico Sistema fechado 0,9% 1000mL. 

Solução estéril e apirogênica; Embalagem em 
polipropileno; Transparente; Alça giratória 360º e 
retrátil; Lacre de segurança metálico; Um bico com 
duas entradas, que facilitam a inserção de 
medicamentos. Registro no Ministério da Saúde. Deve 
constar na embalagem a data de fabricação, data de 
validade e número do lote. 

 UN 1.000,00  EQUIPLEX  4,32 4.320,00    

                    

                                      
________________________
_ 

                              
Total do Participante 
-------->  

201.635,80    

                                            

                              
Total Geral --------------
-------->  

478.752,52    

 

 

 


