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Modalidade:
Licitação: 21/2020 - PE

84/2020Processo/Ano:

Objeto:
Pregão eletrônico
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALARES, INSUMOS AMBULATORIAIS,
LABORATORIAIS, HOSPITALARES e INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, de acordo com as condições e especificações constantes no presente
edital, inclusive em seus anexos, notadamente o Anexo I - Termo de Referência.

Fornecedor Marca Qtd. Un. Desconto Preço Unitário Preço Total Situação Classif.
Item

Fornecedor: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA
Adaptador padrão para agulha de coleta a vácuo (14060485) 0,1400 7,00 Venceu 1UND50,000VACUPLAST5
Adaptador padrão para agulha de coleta a vácuo, com dispositivo de
segurança (14060486) 0,2800 84,00 Venceu 1UND300,000VACUPLAST6

Corante azul de metileno concentrado ZIEHL c/500ml (44010008) 16,0400 320,80 Venceu 1FR20,000LABORCLIN144
Estante de plástico (PP)  compatível com 72 tubos de 15 x 100mm
(14060608) 24,2100 484,20 Venceu 1UND20,000PROCLIN195

Frasco coletor de urina plástico 80 ml cristal embalado individual, estéril.
(14060616) 0,2700 864,00 Venceu 1UND3200,000COLETOR232

Garrote em rolo, tamanho aproximado 2,5 x 45cm. Rolo c/25 tiras
(14060619) 23,8500 477,00 Venceu 1RL20,000GARROTE238

HCG strip soro/urina 50 testes (com sensibilidade 25UI/L) (44010022) 32,9000 987,00 Venceu 1CX30,000HCG252

Lápis Dermográfico azul (14060628) 12,4630 249,26 Venceu 1UND20,000LAPIS277

Lugol forte 2%, frasco de 500 ml (14069981) 31,6800 633,60 Venceu 1FR20,000LUGOL
FORTE

279

Lugol fraco para gram 500 ml (44010024) 21,6000 432,00 Venceu 1FR20,000LUGOL
FRACO

280

Papel filtro qualitativo, 80g, filtragem média, 150mm. Caixa c/100 folhas
(44010031) 25,8900 517,80 Venceu 1CX20,000PAPEL334

Ponteiras plásticas amarelas - GILSON - 200 microlitros. c/1000 unidades
(44010042) 14,6500 879,00 Venceu 1PCT60,000CRALPLAST366

Swab plástico - embalado individualmente estéril. Pacote c/100 unidades
(72020178) 45,3100 453,10 Venceu 1PCT10,000

SWAB
ALGODÃO
SIMPLES

489

Tira urina 10 áreas com densidade c/100 tiras (44010053) 28,4300 568,60 Venceu 1CX20,000Tira de Urina510
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Total do Fornecedor: R$6.957,36

Fornecedor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo 25 x 7 mm, 22 G, estéril, bisel
trifacetado, siliconizada,  embalada individualmente. (14060109) 0,3080 9240,00 Venceu 1UND30000,000CRAL19

Equipo macrogotas c/ pinca rolete, câmara flexível de gotejamento, ponta
perfurante de acordo com as normas da ABNT, 20 gotas é o que equivale a
1 ml, tubo de infusão com 1,20 m, embalado em papel grau cirúrgico
individualmente esterelizado a óxido de etileno, contendo Registro do
Ministério da Saúde, data fabricação, validade e lote (14060386)

0,8200 45100,00 Venceu 1UND55000,000MEDIX

172

Equipo macrogotas c/pinça rolete, e injetor lateral com latex free podendo
fazer várias punções, câmara flexível de gotejamento, ponta perfurante de
acordo com as normas ABNT, 20 gotas é o que equivale a 1 ml, tubo de
infusão com 1,20 m embalado em papel grau cirúrgico individualmente
esterelizado a óxido de etileno, contendo Registro do Ministério da Saúde,
data de fabricação, validade e lote. (14060385)

0,7920 59400,00 Venceu 1UND75000,000MEDIX

173

Fita microporosa para curativos confeccionada com não tecido, massa
adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico, distribuída uniformemente em
toda sua extensão, com 10 cm x 10 m de comprimento, cor branca,
excelente adesão, isenta de sujidades, enrolada em carretel, em embalagem
com dados de identificação, procedência, data de validade, lote de
fabricação e Registro no Ministério da Saúde (14060463)

6,9000 41400,00 Venceu 1UND6000,000MISSNER

213

Total do Fornecedor: R$155.140,00

Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Bobina termica em rolo para, impressora de eletrocardiograma de 80mm de
largura  por no minimo 20m de comprimento, compativel com aparelho
EDAN (modelo SE-&Série SE-300B). (72020135)

4,2900 6435,00 Venceu 1UND1500,000TECNOPRINT
75

Braçadeira para aparelho de pressão c/ gancho (14060224) 18,9900 949,50 Venceu 1UND50,000PREMIUM78

Braçadeira para aparelho de pressão c/ velcro (14060225) 13,3700 133,70 Venceu 1UND10,000PREMIUM79

Cabo para bisturi em aço inox nº 03 (72020162) 7,9000 395,00 Venceu 1UND50,000ABC80

Cabo para bisturi em aço inox nº 04 (72020163) 7,9000 395,00 Venceu 1UND50,000ABC81
Cadarço sarjado 10mm com 10m para fixação de canula de traqueostomia
(14060524) 2,3800 714,00 Venceu 1UND300,000SÃO JOSÉ82

Caixa Termica 45 litros resistência e alta durabilidade, conserva quente e
frio, térmico corpo e interna plática, alça lateral e bico/dreno para
descongelamento. (14060043)

195,0000 3900,00 Venceu 1UND20,000INVICTA
84

Caixa térmica 55 litros, resistência e alta durabilidade, conserva quente e
frio, térmico corpo e interna plástica, alça lateral e tampa dobradiça
(14060236)

301,0000 6020,00 Venceu 1UND20,000INVICTA
85

Esfigmomanômetro aneróide Adulto, sem engrenagem para maior
durabilidade no instrumento. Atende as normas da AAMI de resistência a 58,2500 1165,00 Venceu 1UND20,000PREMIUM185
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impactos, resistente a quedas de até 70 cm,  não quebra e não perde a
calibração. Garantia de calibração por 5 anos. Leve e livre de látex para
maior comodidade. Manguito para braço direito e esquerdo para
posicionamento preciso. Manguito com durabilidade de até 100.000 ciclos.
Design ergonômico, permite trabalhar com a mão direita e esquerda ou
produto equivalente. ACESSÓRIO: 01(uma) braçadeira adulto completa,
1(uma) válvula e 1 (uma) pera. (14069949)

58,2500 1165,00 Venceu 1UND20,000PREMIUM

Esfigmomanômetro aneróide infantil, sem engrenagem para maior
durabilidade no instrumento. Atende as normas da AAMI de resistência a
impactos, resistente a quedas de até 70 cm,  não quebra e não perde a
calibração. Garantia de calibração por 5 anos. Leve e livre de látex para
maior comodidade. Manguito para braço direito e esquerdo para
posicionamento preciso. Manguito com durabilidade de até 100.000 ciclos.
Design ergonômico, permite trabalhar com a mão direita e esquerda ou
produto equivalente. ACESSÓRIO: 01(uma) braçadeira infantil completa,
1(uma) válvula e 1 (uma) pera. (14060154)

58,2500 1165,00 Venceu 1UND20,000PREMIUM

186

Fralda Geriátrica, com camadas de distribuição do líquido,menor tempo de
contato com a pele e redução do retorno do líquido; barreiras mais altas
proprocionando muito mais segurança contra vazamentos laterais;  com
núcleo de formato anatômico porporcionando maior conforto. Cobertura
interior de não tecido, que oferece maior conforto, com Aloe Vera, tornando a
cobertura macia ao toque na pele; camada externa toque suave dando
maciez ao produto com aparência de tecido e sem ruído típico de plástico,
proporcionando maior segurança e conforto, INDICADOR DE UMIDADE
sinalizando a hora de trocar o produto, controlador de odor com extrato
natural; Os componentes são atóxicos e pré-testados.Composição: Camada
interna de não tecido de fibras de polipropileno com aleo vera, camada
externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (Dry
Gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano,
adesivos ermoplásticos e fitas adesivas para fixação. Tamanho (EG)  - Peso
acima de  90 Kg (14060493)

1,6500 132000,00 Venceu 1UND80000,000MARDAM

224

Fralda geriátrica, descartável, formatoanatômico, com quatro fitas adesivas
laterais reposicionáveis, cobertura ultra-suave hipoalergênica, gel que
absorve os líquidos transformando - os em cristais de gel, elásticos ao redor
das pernas, camada impermeável macia que impede a passagem de
líquidos, barreiras laterais antivazamento macias e impermeáveis, maior
rapidez na absorção e melhor distribuição dos líquidos, canais internos de
distribuição dos líquidos,  dupla camada de polpa. Tamanho pequeno (P)
cintura até 70 cm, peso até 40 kg. (14060048)

1,0000 5400,00 Venceu 1UND5400,000SLIM

228

Sonda nasoenteral para alimentação enteral adulto 10 Fr, 105cm,
poliuretano, flexíveis, resistentes, de fácil higienização, fio guia, esterelizadas
em óxido de etileno. (14060052)

7,1800 574,40 Venceu 1UND80,000SOLUMED
440

Sonda nasoenteral para alimentação enteral adulto 12 Fr 120cm, poliuretano,
flexíveis, resistentes, de fácil higienização, fio guia, esterelizadas em óxido
de etileno. (14060053)

7,1800 7180,00 Venceu 1UND1000,000SOLUMED
441
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Sonda  nasoenteral para alimentação enteral adulto 8 Fr 105 cm, poliuretano,
flexíveis, resistentes, de fácil higienização, fio guia, esterelizadas em óxido
de etileno. (14060057)

7,8000 390,00 Venceu 1UND50,000SOLUMED
442

Sonda nasoenteral para alimentaçã enteral pediátrica 6 Fr 60 cm, 100%
silicone, flexíveis,resistentes, de fácil higienização, fio guia, esterelizadas em
óxido de etileno. (14060058)

8,2500 990,00 Venceu 1UND120,000SOLUMED
443

Total do Fornecedor: R$167.806,60

Fornecedor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Abridor de gesso HENNING 27 cm, aço inox. (58014801) 276,3900 5527,80 Venceu 1UND20,000ABC2
Absorvente higiênico tipo normal, formato tradicional, com abas, cobertura
suave. (14060406) 0,2400 240,00 Venceu 1UND1000,000A SELAU3

Agua destilada. Galão 5 litros (14060088) 5,6000 4480,00 Venceu 1GL800,0002i7
Algodão hidrófilo em camadas sobrepostas formando uma manta com
espessura uniforme, homogênea, macia, cor branca, isento de substâncias
gordurosas, ácidos, álcalis, corante corretivo e alvejante óptico, boa
absorção e retenção de líquidos, enrolado com papel apropriado em toda a
sua extensão, apresentado em rolos, contendo 500 gr, e embalado
individualmente com embalagem apresentando identificação, procedência,
data de validade, lote de fabricação e Registro do Ministério da Saúde.
(14060126)

9,6400 19280,00 Venceu 1RL2000,000NATHY

24

Algodão ortopedico, 420gr, confecc. em fribra de algodão cru, cor natural,
apresentando relativa impermeabilidade, enrolado uniformemente em papel
apropriado, embalado individualmente, contendo dados de identificação,
procedência, data de validade, lote de fabricação e Registro no Ministério da
Saúde. (14060129)

9,8500 4925,00 Venceu 1RL500,000NATHY

26

Aparelho medidor de glicose, tempo de medição mínimo de 5 segundos,
Vida útil da pilha de aproximadamento 1.000 medições em um ano, desliga
automaticament, monitor LCD, capacidade de até 350 medições com data e
hora com pilha compatível. (14060408)

19,3500 1548,00 Venceu 1UND80,000ON CALL
41

Bandagem anti-séptica para estancamento de sangue pós a coleta,
composição tecido não tecido, de poliéster com algodão natural de 80grs.
papel siliconizado de 60 grs. não estéril, uso único. Caixa c/ 200 unidades
(14060176)

10,3300 6198,00 Venceu 1CX600,000BLOOD
65

Bangadem anti séptica para estancamento de sangue após a coleta,
composta de poliester com algodão natural, papel siliconizado, estéril, uso
único, adulto. Caixa c/ 500 unidades. (14060086)

10,7900 215,80 Venceu 1CX20,000BLOOD
71

Bangadem anti séptica para estancamento de sangue após a coleta,
composta de poliester com algodão natural, papel siliconizado, estéril, uso
único, infantil. Caixa c/ 500 unidades. (14060517)

11,3300 1133,00 Venceu 1UND100,000BLOOD
72

Cateter intravenoso periférico de tetflow n. º 18 G, cujo cateter adapta
perfeitamente a agulha, bisel com ponta trifacetada proporcionando perfeito
corte, dispositivo de uso único, descartável, embalados em papel grau
cirúrgico, estéril, contendo Registro do Ministério da Saúde, lote, validade e

0,7300 3285,00 Venceu 1UND4500,000DESCARPAC
K

99
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data de fabricação, pronto para uso. (14060251) 0,7300 3285,00 Venceu 1UND4500,000DESCARPAC
K

Cateter intravenoso periférico de Teflow n. º 20 G, cujo cateter adapta
perfeitamente a agulha, bisel com ponta trifacetada proporcionando perfeito
corte, dispositivo de uso único, descartável, embalados em papel grau
cirúrgico, estéril, contendo Registro do Ministério da Saúde, lote, validade e
data de fabricação, pronto para o uso. (14060248)

0,7300 14600,00 Venceu 1UND20000,000DESCARPAC
K

100

Cateter intravenoso periférico de teflow n. º 22 G, cujo cateter adapta
perfeitamente a agulha, bisel com ponta trifacetada proporcionando perfeito
corte, dispositivo de uso único, descartável, embalados em papel grau
cirúrgico, estéril, contendo Registro do Ministério da Saúde, lote, validade e
data de fabricação, pronto para o uso (14060249)

0,7140 36057,00 Venceu 1UND50500,000DESCARPAC
K

101

Cateter para oxigênio tipo oculos, com alça regulável, estéril, descartável,
flexível, atóxico. Em polivinil ou similar. Utilizado em paciente com anestesia
locoregional + sedação, no intuito de aumentar a oxigenação dos pulmões e
consequentemente o sangue arterial, através do aumento de oxigênio do ar
inspirado. Esterilizado em óxido de etileno, ou raios gama. (14060252)

0,7650 3442,50 Venceu 1UND4500,000BIOSANI

104

Clorexidina 1% litro. (14060576) 5,2200 313,20 Venceu 1FR60,000FARMAX118

Colar cervical para resgate c/ regulagem tamanho (M) (14060217) 10,2000 204,00 Venceu 1UND20,000RESGATE121

Colar cervical para resgate c/ regulagem tamanho (P) (14060215) 10,2000 204,00 Venceu 1UND20,000RESGATE122
Coletor de urina sistema fechado de 2000 ml, onde possua escala graduada
de 100 ml em 100 ml, contendo válvula anti-refluxo condições de retiragem
de amostra de urina no prórpio sistema, prolongamento de 1,50 m
embalagem individual em papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de
etileno, contendo Registro do Ministério da Saúde, validade, data de
fabricaçaõ e lote. (14060298)

2,9100 13095,00 Venceu 1UND4500,000ADVENTIVE

128

Cuba rim em aço inox - 26 x 12 cm 700ml. (58010380) 32,5000 975,00 Venceu 1UND30,000SUPERMEDY146

Curativo para cobrir e proteger pequenos ferimentos (14060912) 0,3090 200,85 Venceu 1UND650,000MISSNER147
Detergente líquido enzimático contendo no mínimo 4 enzimas , com
capacidade de eliminação de odores biológicos, detergente não iônico, pH
neutro, não corrosivo, específico para a limpeza manual e automática de
instrumentais e outros artigos. Frasco acompanhando bomba dosadora para
diluição. Será avaliado o menor preço por diluição. OBS: A empresa
vencedora deverá fornecer laudo de corrosividade de materiais e laudo de
estabilidade das enzimas. 1 litro (14060328)

13,9800 22368,00 Venceu 1UND1600,000KELLDRIN

149

Detergente líquido enzimático contendo no mínimo 4 enzimas , com
capacidade de eliminação de odores biológicos, detergente não iônico, pH
neutro, não corrosivo, específico para a limpeza manual e automática de
instrumentais e outros artigos.  Frasco acompanhando bomba dosadora para
diluição. Será avaliado o menor preço por diluição. OBS: A empresa
vencedora deverá fornecer laudo de corrosividade de materiais e laudo de
estabilidade das enzimas. Galão de 5 litros (14060347)

57,6000 2880,00 Venceu 1UND50,000KELLDRIN

150

Eletrodo cardiológico adulto descartável com dorso de espuma, gel sólido, 11,9900 5995,00 Venceu 1CX500,000SOLIDOR158
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adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra pino de
cloreto de prata(AgCl) caixa c/ 50 unidades (58010459) 11,9900 5995,00 Venceu 1CX500,000SOLIDOR

Escalpe, dispositivo de uso único, apresentado no calibre 19, embalado
unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso. (14060395) 0,1650 742,50 Venceu 1UND4500,000DESCARPAC

K
177

Escalpe, dispositivo de uso único, apresentado no calibre 25, embalado
unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso (14060393) 0,1590 954,00 Venceu 1UND6000,000DESCARPAC

K
180

Estetoscópio infantil, auscultador duplo, modo diafragma permite auscultar
sons de alta frequência ou girar para obter sons de baixa frequência,
auscultador em liga de alumínio, acústica balanceada e confortável, hastes
em alumínio, maior leveza e conforto, ângulo das hastes ajustado em
aproximadamente 15 graus permite melhor ergonomia , olivas de silicone
durável que permite melhor performace acústica e conforto, diafragma e anel
não frio para maior conforto do paciente, produto isento de látex. Garantia
mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação (14060416)

28,8000 864,00 Venceu 1UND30,000DIASYST

198

Estetoscópio,  campânula dupla em aço inoxidável com revestimento da
borda anti - frio para maior conforto do paciente, mola do ângulo flexível e
interna ao tubo de PVC de 71 cm,  todas as partes do produto devem ser
isentos de latex, o equipamento deverá acompanhar um identificador de
propriedade para encaixe no Y do tubo. ACESSÁRIOS: 2 (dois) pares de
olivas e 1 (uma) membrana para a campânula. Garantia mínima de três anos
compravada através do manual registrada na ANVISA. (14060083)

48,8000 976,00 Venceu 1UND20,000DIASYST

199

Fita microporosa para curativos confeccionada com não tecido, massa
adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico, distribuída uniformemente em
toda sua extensão, com dimensão 2,5 cm x 4,5m  de comprimento, cor
branca, excelente adesão, isenta de sujidades, enrolada em cerretel, em
embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade, lote
de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. (14060333)

1,8300 5490,00 Venceu 1UND3000,000MAXICOR

215

Fralda descartável infantil, alta concentração de gel, camada extra
protetora,barreiras mais altas,melhor ajuste na cintura, tamanho extra grande
(EG) de 13kg à 16Kg. (14060041)

0,4300 7740,00 Venceu 1UND18000,000PHANTER
221

Frasco para nutrição enteral 300 ml, estéril, fabricado em polietileno atóxico,
tampa com rosca com saída para adaptar ao equipo, alca de fixação na sua
base para pendurar o frasco com travamento, graduação a cada 50 ml,
etiqueta autoadesiva para identificação do paciente, embalado
individualmente em papel grau cirúrgico, esterelizado por  óxido de etileno.
(72020170)

0,7100 3905,00 Venceu 1UND5500,000BIOSANI

233

Gel para eletrocardiograma com PH neutro, não gorduroso e sem cheiro com
cloreto de sódio para auxiliar na condução das ondas sonoras provocadas
pelo batimento cardiáco. Frasco de 300 gr. (14060479)

2,3300 186,40 Venceu 1FR80,000MULTIGEL
239

Gel p/ eletrocardiograma com PH neutro, não gorduroso e sem cheiro com
Cloreto de Sódio para auxiliar na condução das ondas sonoras provocadas
pelo batimento cardiáco. Galão de 5.000 gr. (14060480)

17,0000 1360,00 Venceu 1GL80,000MULTIGEL
240

Gel para ultra-sonografia com PH neutro, não gorduroso e sem cheiro. Isento
de cloreto de sódio, indicado para o meio de contato para a transmissão dos
impulsos ultra-sônicos em aparelhos de ultra-sonografia, ecógrafos e
dopplers. Frasco de 300 gr. (14060482)

2,3300 1048,50 Venceu 1FR450,000MULTIGEL
241
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Gel para ultra-sonografia com PH neutro, não gorduroso e sem cheiro. Isento
de cloreto de sódio, indicado para o meio de contato para a transmissão dos
impulsos ultra-sônicos em aparelhos de ultra-sonografia, ecógrafos e
dopplers. Galão de 5.000 gr. (14060481)

17,0000 1360,00 Venceu 1GL80,000MULTIGEL
242

Glicerina líquida bidestilada. Frasco de  1000 ml (14060483) 11,5700 1157,00 Venceu 1UND100,000ENERQUIMIC
A

250

Imobilizador de cabeça tamanho (M) (14060227) 81,2500 1625,00 Venceu 1UND20,000RESGATE253
Nebulizador /Inalador, Voltagem: 127 / 220, Item incluso: 1 aparelho de
nebulização, 2 máscaras (infantil e adulto), 1 copo para nebulização, 1
extensão (mangueira), 1 manual de instruções Garantia de 1 ano.
(72020171)

106,0000 7420,00 Venceu 1UND70,000SUPERMEDY
254

Indicador biológico para controle de autoclavagem em ampolas, contendo
tira de esporos e caldo de nutrientes final negativa de 48 horas (14060491) 2,1600 15768,00 Venceu 1UND7300,0002I255

Lanterna clínica em Led corpo de metal de alta resistência, clips de
segurança de metal para fixar no bolso ou na pasta. (14060627) 16,2300 973,80 Venceu 1UND60,000AVLOJA276

Luva para procedimentos em latex média, totalmente isenta de pó,
hipoalergênica, ambidestra, espessura mínima de 0,17mm e comprimento
mínimo de 280mm. Caixa com 100 unidades. (14060410)

44,9900 188958,00 Venceu 1CX4200,000NUGART
293

Máscara cirúrgica tripla com filtro, eficiência de retenção bacteriana superior
a 96% com tiras. Caixa com 50 unidades. (14060190) 30,4000 9120,00 Venceu 1CX300,000BLOCKER301

Nylon monofilamento  nº 4-0 de 45cm. com agulha  1/2 circulo triângulo 2,5
cm. Caixa com 24 envelopes. (14060557) 23,8000 476,00 Venceu 1CX20,000DONATI323

Nylon monofilamento  nº 4-0 de 45cm. com agulha  3/8 circulo triângulo 2,5
cm. Caixa com 24 envelopes. (14060560) 23,8000 952,00 Venceu 1CX40,000DONATI325

Óculos de proteção, em policarbonato com tratamento anti-riscos, abas
laterais de proteção, hastes reguláveis, acompanha cordão de segurança cor
incolor, antiembaçante. (14060572)

3,7500 3000,00 Venceu 1UND800,000SUPERMEDY
331

Papel grau cirurgico 35cm x 100m (14060579) 117,8900 7073,40 Venceu 1RL60,000HOSPFLEX338

Papel Grau cirurgico 50cm x 100m (14069924) 178,8000 8940,00 Venceu 1RL50,000HOSPFLEX339

Pinça Adson 12 cm com dente (58010337) 13,3200 399,60 Venceu 1UND30,000ABC352

Pinça kelly reta 14 cm (58010426) 26,3900 2639,00 Venceu 1UND100,000ABC360
Seringa para insulina 1ml , com agulha de 0,30 x 8, 30G, com protetor de
agulha e embolo, agulha lubrificada, escala de marcação única. (14060772) 0,2574 11583,00 Venceu 1UND45000,000DESCARPAC

K
409

Seringa para insulina 1ml ,com agulha de 12,7x0,33 29G, com protetor de
agulha e embolo, agulha lubrificada, escala de marcação única. (14060774) 0,2574 1029,60 Venceu 1UND4000,000DESCARPAC

K
410

Sonda folley 02 vias nº 14 de látex, estéril, descartável e siliconizada
(14060796) 2,9000 1740,00 Venceu 1UND600,000CIRUTI429

Sonda Folley 02 vias n.º 22 de látex, estéril, descartável e siliconizada
(14060635) 2,9500 2360,00 Venceu 1UND800,000CIRUTI433

Sonda folley 02 vias nº 10 de látex, estéril, descartável e siliconizada
(14060233) 3,6200 181,00 Venceu 1UND50,000CIRUTI434

Sonda folley 02 vias nº 12 de látex, estéril, descartável e siliconizada
(14060232) 1,9900 199,00 Venceu 1UND100,000CIRUTI435
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Sonda nasogástrica curta n.º  10 (14060948) 0,4900 539,00 Venceu 1UND1100,000MARCKMED444

Sonda nasogástrica curta n.º  4 (14060318) 0,4400 26,40 Venceu 1UND60,000MARCKMED448

Sonda nasogástrica longa n.º  10 (14060327) 0,7500 112,50 Venceu 1UND150,000MARCKMED454

Sonda nasogástrica longa nº 12 (14060810) 0,7800 273,00 Venceu 1UND350,000MARKMED461

Termometro de máxima e mínima com extensor digital (14060852) 52,4000 1572,00 Venceu 1UND30,000SUPERMEDY497

Tesoura Castroviejo curva 9 cm para micro cirurgia (14061046) 125,0000 1250,00 Venceu 1UND10,000ABC498

Total do Fornecedor: R$441.160,85

Fornecedor: ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
Fralda Geriátrica, com camadas de distribuição do líquido,menor tempo de
contato com a pele e redução do retorno do líquido; barreiras mais altas
proprocionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; com
núcleo de formato anatômico porporcionando maior conforto. Cobertura
interior de não tecido, que oferece maior conforto, com Aloe Vera, tornando a
cobertura macia ao toque na pele; camada externa toque suave dando
maciez ao produto com aparência de tecido e sem ruído típico de plástico,
proporcionando maior segurança e conforto, INDICADOR DE UMIDADE
sinalizando a hora de trocar o produto, controlador de odor com extrato
natural; Os componentes são atóxicos e pré-testados.Composição: Camada
interna de não tecido de fibras de polipropileno com aleo vera, camada
externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (Dry
Gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano,
adesivos ermoplásticos e fitas adesivas para fixação. Tamanho (P) - Peso
acima de 20 Kg (14060498)

1,2200 7808,00 Venceu 1UND6400,000BIGFRAL

227

Fralda geriátrica, descartável, formato anatômico, com quatro fitas adesivas
laterais reposicionáveis, cobertura ultra-suave hipoalergenica, gel que
absorve os líquidos transformando-os em cristais de gel, elásticos ao redor
das pernas, camada impermeável macia que impede a passagem de
líquidos, barreiras laterais antivazamento macias e impermeáveis, maior
rapidez na absorção e melhor distribuição dos líquidos,  canais internos de
distribuição de líquidos, dupla camada de polpa. Tamanho (G) cintura
115/150 cm, peso acima de 70 kg. (14060128)

1,0700 96300,00 Venceu 1UND90000,000BIGFRAL

230

Sabonete líquido, neutro, glicerinado. Galão de 5 litros. (14060068) 25,5150 8164,80 Venceu 1GL320,000BELLPLUS382
Toalha de papel interfolha, na cor branca, 100% celulose virgem, papel não
reciclado, medindo  aproximadamente 23cm x 21cm com duas dobras,
pacote com c/ 1.000 folhas. (2011893)

7,8500 35325,00 Venceu 1PCT4500,000Ligthpel
511

Total do Fornecedor: R$147.597,80
Fornecedor: ADUNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI
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Agulha para biópsia core, 14Gx100mm, para pistola BARD MAGNUM, EM
AÇO INOX DESCARTÁVEL (14060592) 24,7000 12350,00 Venceu 1UND500,000MEDAX9

Total do Fornecedor: R$12.350,00

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Absorventes descartáveis para uso adulto, multi uso para incontinência, pós-
parto, pós - operatório, canais antivazamento, cobertura macia, camada
interna com gel e polpa de celulose, protetor impermeável externo,
composição: polipropileno, celulose, poliacrilato de sódio, polietileno, todos
os componentes atóxicos em contato com a pele. (14069956)

0,4990 499,00 Venceu 1UND1000,000BEBE C/
CRARINHO

4

Agulha desc. 20mm x 5,5cm. com bisel trifacetado, cânula siliconizada.
(14060093) 0,0690 3105,00 Venceu 1UND45000,000SR11

Aparelho de barbear descartável, confeccionado em plástico resistente, com
02 lâminas paralelas em aço inoxidável, afiadas, sem sinais de oxidação ou
rebarbas, podendo ter ou não fita lubrificante.Embalagem, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência e número de lote.
(2011921)

0,6880 1376,00 Venceu 1UND2000,000MAXICOR

36

Atadura gessada, impregnada com uma camada de gesso coloidal sobre
uma tela de tecido, substrato de gaze especial  tipo giro inglês 100%
algodão, lateral com corte sinuoso, 8cm x 2m. Tempo máximo de secagem
de 6 minutos. (72020159)

0,9790 685,30 Venceu 1UND700,000POLAR FIX
61

Caixa térmica 24 litros, resistência e alta durabilidade, conserva quente e
frio, térmico corpo e interna plástica, alça tira colo e laterais. (14060234) 126,0000 2520,00 Venceu 1UND20,000MOR83

Caixa térmica 8 litros, resistência e alta durabilidade, conserva quente e frio,
térmico corpo e interna plástica, alça retrátil (14060237) 131,2200 3936,60 Venceu 1UND30,000MOR86

Canula de Guedell n. 0 (14060238) 3,2990 197,94 Venceu 1UND60,000MD90

Canula de Guedell n. 1 (14060239) 3,7590 225,54 Venceu 1UND60,000MD91

Canula de Guedell n. 2 (14060240) 3,2990 230,93 Venceu 1UND70,000MD92

Canula de Guedell n. 3 (14060241) 3,2990 230,93 Venceu 1UND70,000MD93

Canula de Guedell n. 4 (14060242) 3,2990 230,93 Venceu 1UND70,000MD94

Canula de Guedell n. 5 (14060243) 3,2990 230,93 Venceu 1UND70,000MD95
Clamp Umbilical, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico
(14060244) 0,4050 60,75 Venceu 1UND150,000KOLPLAST116

Coletor de urina infantil estéril unissex (14060595) 0,4280 428,00 Venceu 1UND1000,000CRAL PLAST127
Dosador oral 10ml, formado de seringa graduada em ml e colher de cha, não
estéril, possui bico desenvolvido especialmente para evitar o encaixe de
agulhas hipodérmicas, tampa de encaixe e vedação a fim evitar vazamentos
da medicação, confeccionada em cores para a proteção de medicamentos
fotossensíveis, acompanha etiquetas adesivas de identificação: Paciente
Leito, droga, Horas, acondicionados em sacos plásticos, fechamento com fita
duplas face permitindo inumeras aberturas. (14060366)

0,6570 525,60 Venceu 1UND800,000INJEX

155
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Esfigmomanômetro para fixar na parede. Mecanismo aneróide livre de
mercúrio. Visor com no mínimo 6 polegadas. Os números e o ponteiro do
visor deverão ser luminescentes, para possibilitar uma melhor visualização
em variadas condições de luz. Compartimento para armazenagem da
braçadeira. Precisão de leitura de +-3mmHg. Todos os acessórios do
produto devem ser isentos de látex, antialérgicos.  Laudo técnico do IPEM
(INMETRO). A garantia do equipamento e seus acessórios, deverão ser pelo
período mínimo de dois anos, comprovada através do manual registrado na
ANVISA. Acessórios que deverão acompanhar o produto são: uma
braçadeira adulto, um tubo espiral de 2,4m, uma pêra com válvula e manual
de instruções em português (14060133)

171,0000 3420,00 Venceu 1UND20,000PREMIUM

187

Estojo em inox, para guardar material cirurgico 20 x 10 x 5cm (58010393) 52,0990 1041,98 Venceu 1UND20,000AÇONOX200
Fralda Geriátrica, com camadas de distribuição do líquido,menor tempo de
contato com a pele e redução do retorno do líquido; barreiras mais altas
proprocionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; com
núcleo de formato anatômico porporcionando maior conforto. Cobertura
interior de não tecido, que oferece maior conforto, com Aloe Vera, tornando a
cobertura macia ao toque na pele; camada externa toque suave dando
maciez ao produto com aparência de tecido e sem ruído típico de plástico,
proporcionando maior segurança e conforto, INDICADOR DE UMIDADE
sinalizando a hora de trocar o produto, controlador de odor com extrato
natural; Os componentes são atóxicos e pré-testados.Composição: Camada
interna de não tecido de fibras de polipropileno com aleo vera, camada
externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (Dry
Gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano,
adesivos ermoplásticos e fitas adesivas para fixação. Tamanho (M) -  Peso
acima de 40 Kg (14060492)

1,2790 58834,00 Venceu 1UND46000,000BIOFRAL/TE
NA

225

Frasco para nutrição enteral 500 ml, estéril, fabricado em polietileno atóxico,
tampa com rosca com saída para adaptar ao equipo, alca de fixação na sua
base para pendurar o frasco com travamento, graduação a cada 50 ml,
etiqueta autoadesiva para identificação do paciente, embalado
individualmente em papel grau cirúrgico, esterelizado por  óxido de etileno.
(14060168)

1,4680 8954,80 Venceu 1UND6100,000BIOBASE

234

Garrote (tubo de latex) tamanho 200 , diâmetro 3mm x 5,5mm. Pacote com
15 metros (14060475) 18,6930 373,86 Venceu 1PCT20,000G.L.235

Garrote (tubo de latex) tamanho 201 , diâmetro 4mm x 5,5mm. Pacote  com
15 metros (14060476) 39,2040 784,08 Venceu 1PCT20,000G.L.236

Garrote (tubo de latex) tamanho 204 , diâmetro 6mm x 11,5mm. Pacote com
15 metros (14060901) 70,8300 1416,60 Venceu 1PCT20,000G.L237

Gelo cap. 1000 ml  reciclável (14060006) 4,2570 255,42 Venceu 1UND60,000GELOTECH243
Haste flexível com pontas de 100% algodão (COTONETES) com tratamento
antigerme, isentas de impurezas. Embalagem com identificação de
procedencia, data de validade, lote de fabricação. Caixa c/ mínimo 75
unidades (14060510)

1,0390 1766,30 Venceu 1CX1700,000HIGIE TOPP'
251
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Infusor multiplo dispositivo 2 vias (Tipo: POLIFIX) (14060922) 0,5890 38285,00 Venceu 1UND65000,000INFUSÃO256
Lâmina de bisturi  aço carbono n. º 21, dispositivo para uso único,
esterilizadas por cobalto 60, embaladas unitariamente em invólucros
individuais de alumínio. Caixa c/ 100 unidades (14060505)

26,8990 1344,95 Venceu 1CX50,000MAXICOR
268

Manguito 2 vias para aparelho de pressão  em puro látex, adulto. (14060067) 14,4000 288,00 Venceu 1UND20,000GLICOMED
ACCUMED

299

Máscara para oxigênio infantil completa (14060337) 33,9550 6791,00 Venceu 1UND200,000PROTEC304

Pera com válvula para esfigmomanômetro (14060195) 12,6000 252,00 Venceu 1UND20,000GLICOMED349

Pinça kelly curva delicata 12cm (58014815) 30,2030 906,09 Venceu 1UND30,000ABC359

Pinça kelly reta delicata 12cm (58014816) 25,1090 2510,90 Venceu 1UND100,000ABC361
Sabonete líquido anti-séptico à base de digluconato de cloroexidina 2% .Litro
(14060710) 18,8990 2834,85 Venceu 1LT150,000VICPHARMA380

Sabonete liquido,  neutro, glicerinado.  Frasco de 1000 ml (14060708) 9,7190 5539,83 Venceu 1FR570,000CINORD381
Saco plástico branco leitoso para lixo hospitalar, resistente a ruptura e
vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT. Deve
conter no saco o símbolo de substância de risco associado, para substâncias
químicas (tóxico) de acordo com a NBR 7500 da ABNT de março de 2000,
com rótulo de fundo branco, desenho e contornos pretos, data e nome da
unidade geradora e inscrição resíduos de serviços de saúde, capacidade de
30 litros. Pacote c/100 unidades. (14060722)

11,7000 4095,00 Venceu 1PCT350,000RAVA

387

Saco plástico branco leitoso para lixo hospitalar, resistente a ruptura e
vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT. Deve
conter no saco o símbolo de substância de risco associado, para substâncias
químicas (tóxico) de acordo com a NBR 7500 da ABNT de março de 2000,
com rótulo de fundo branco, desenho e contornos pretos, data e nome da
unidade geradora e inscrição resíduos de serviços de saúde, capacidade de
15 litros. Pacote c/ 100 unidades (14060721)

7,4510 149,02 Venceu 1PCT20,000RAVA

388

Saco plástico branco leitoso para lixo hospitalar, resistente a ruptura e
vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT. Deve
conter no saco o símbolo de substancia de risco associado,para substancias
quimica (toxido) de acordo com a NBR 7500 da ABNT de março de 2000,
com rótulo de fundo branco, desenho e contornos pretos, data e nome da
unidade geradora e inscrição resíduos de serviços, capacidade de 50 litros.
Pacote c/ 100 unidades (14060725)

16,2090 1945,08 Venceu 1PCT120,000RAVA

389

Seringa descartável, 1 ml para insulina s/ agulha - em plástico atóxico,
esterelizada e embalada individualmente, embalada em papel grau cirúrgico,
encaixe tipo Slip - sem rosca, marcações (em riscas) mais finas e bem
impressas, embolo final com  anel de retenção, evitando acidentes e perdas
de substâncias. (14060229)

0,1390 2780,00 Venceu 1UND20000,000SR

397

Seringa descartavel, confeccionada em plástico apropriado, uso unico,com
borracha no embolo para proteção, capacidade 03 ml, bico comum,com
agulha 25x07, esterelizada a gás oxido de etileno ou raio gamma, embalada
individualmente  em invólucro apropriado, capaz de manter a sua

0,2090 16720,00 Venceu 1UND80000,000SR
398
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integridade,contendo externamente os dados de identificação. (14060740) 0,2090 16720,00 Venceu 1UND80000,000SR
Seringa descartável, confecionada em plástico apropriado uso unico, com
borracha no  embolo para proteção, capacidade 05 ml, bico comum  com
agulha 25x07,esterelizada a gás óxido de etileno ou raio gamma,embalada
individualmente em invólucro apropriado,capaz de manter a sua
integridade,contendo externamente os dados de identificação. (14060741)

0,1940 5432,00 Venceu 1UND28000,000SR

399

Seringa descartável, confeccionada em plastico apropriado, uso unico, com
borracha no embolo para proteção, capacidade 20ml,bico comum,com
agulha 25x07, esterelizada a gás óxido de etileno ou raio gamma,embalada
individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade,
contendo externamente os dados de identificação. (14060743)

0,4710 15072,00 Venceu 1UND32000,000SR

402

Sonda nasogástrica curta n.º  6 (14060910) 0,4690 37,52 Venceu 1UND80,000BIOSANI449

Sonda nasogástrica longa nº 14 (14060811) 0,8720 305,20 Venceu 1UND350,000BIOSANI462

Sonda nasogástrica longa nº 16 (14060812) 0,9190 349,22 Venceu 1UND380,000BIOSANI463

Sonda p/ aspiracao traqueal n. 12 s/ balao (14060814) 0,7110 56,88 Venceu 1UND80,000BIOSANI464
Sonda para Gastrostomia com balão estéril, modelo  nível de pele, tamanho
16 FR 2,0 cm. (14061045) 1358,2790 27165,58 Venceu 1KIT20,000MEDICONE472

Malha tubular ortopédica, tecido 100% algodão cru ou misto, com
elasticidades no sentido transversal e compressão no uniforme, medindo 4
cm x 15 m, embalado em material que garanta a integridade do produto
(72020138)

4,2740 641,10 Venceu 1UND150,000MSO
500

Sonda Folley 03 vias n.º 24 de látex, estéril, descartável e siliconizada
(72020139) 5,5590 1278,57 Venceu 1UND230,000Labor Import501

Teste de Bowie Dick para avaliação de autoclaves à vapor saturado sob
pressão assistidas por bomba de vácuo, constituído de papel com tiras
reagentes inseridas em pacotes, espaços para anotação para pronto uso.
Tempo máximo de esterilização de 3,5 a 4 minutos a temperatuda134 graus.
Embalagem constando dados de identificação, procedência, prazo de
validade.Caixa c/ 50 unidades (14069989)

260,1000 5202,00 Venceu 1CX20,000Clean Up

508

Umidificador 250ml para oxigênio, tampa e porca injetados na cor do gás,
frasco em PVC com nível mínimo e máximo. Conexão padrão ABNT.
Extensão de PVC atóxico de 1,20m com conectores, máscara de uso adulto.
(14060643)

32,1030 963,09 Venceu 1KIT30,000Unitec
517

Umidificador 250ml para oxigênio, tampa e porca injetados na cor do gás,
frasco em PVC com nível mínimo e máximo. Conexão padrão ABNT.
Extensão de PVC atóxico de 1,20m com conectores, máscara de uso infantil.
(14060644)

32,1030 642,06 Venceu 1KIT20,000Unitec
518

Tubo de silicone.202 pacote (com 15mts) (72020179) 122,9990 2459,98 Venceu 1PCT20,000Cirurgica
Brasil

522

Tábua de massagem cardíaca, em polipropileno. Dimensões aproximadas
0,6mmx50cmx33cm (AxCxL) (72020184) 192,0000 3840,00 Venceu 1UND20,000RESGATE SP531

Total do Fornecedor: R$239.217,41
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Fornecedor: CENTRO AUDITIVO AUDIO NEX EIRELI
Fralda Geriátrica, com camadas de distribuição do líquido,menor tempo de
contato com a pele e redução do retorno do líquido; barreiras mais altas
proprocionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; com
núcleo de formato anatômico porporcionando maior conforto. Cobertura
interior de não tecido, que oferece maior conforto, com Aloe Vera, tornando a
cobertura macia ao toque na pele; camada externa toque suave dando
maciez ao produto com aparência de tecido e sem ruído típico de plástico,
proporcionando maior segurança e conforto, INDICADOR DE UMIDADE
sinalizando a hora de trocar o produto, controlador de odor com extrato
natural; Os componentes são atóxicos e pré-testados.Composição: Camada
interna de não tecido de fibras de polipropileno com aleo vera, camada
externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (Dry
Gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano,
adesivos ermoplásticos e fitas adesivas para fixação. Tamanho (G)- Peso
acima de 70 Kg (14060497)

1,4040 91260,00 Venceu 1UND65000,000BIG LIFE
PLUS

226

Tubo de silicone.204 pacote (com 15mts) (72020140) 169,9900 3399,80 Venceu 1PCT20,000Medicone523

Total do Fornecedor: R$94.659,80

Fornecedor: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

Abaixa língua, pacote c/100 unidades (14060085) 2,7300 10920,00 Venceu 1PCT4000,000THEOTO1
Agulha desc. 25mm x 7cm, com bisel trifacetado, cânula siliconizada
(14060095) 0,0629 10378,50 Venceu 1UND165000,000DESCARPAC

K
12

Agulha desc. 25mm x 8cm, bisel trifacetado, cânula siliconizada. (14060096) 0,0629 3774,00 Venceu 1UND60000,000DESCARPAC
K

13

Fita Indicadora de Autoclave - Fita para fechamento e identificação de
pacotes confeccionados em tecido, esterilizados em autoclave, utilizada no
monitoramento do processo de esterilização a vapor. Possui indicador
químico de exposição classe 1, construído conforme norma ANSI/AAMI/ISO
11.140-1. Composta de papel crepado de cor creme claro, especialmente
tratado e coberto com adesivo à base de resina e borracha na face de
contato com o pacote. Possui listras diagonais brancas, impregnadas de
substância química reativa (indicador químico de processo), que após passar
pelo ciclo de esterilização, mudam para o espectro de cor entre cinza e o
grafite, diferenciando os pacotes que foram expostos ao ciclo de
esterilização a vapor saturado. Apresentação em rolos embalados
individualmente, contendo na embalagem: dados de identificação,
procedência, indicações de uso e prazo de validade.19mm x 30m.
 (14060354)

2,4000 720,00 Venceu 1UND300,000CIEX

211

Fita microporosa para curativos confeccionada com não tecido, massa
adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico, distribuída uniformemente em
toda sua extensão, com 1,2 cm x 10 m de comprimento, cor branca,
excelente adesão, isenta de sujidades, enrolada em carretel, em embalagem

1,1500 57,50 Venceu 1UND50,000CIEX
212
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com dados de identificação, procedência, data de validade, lote de
fabricação e Registro no Ministério da Saúde (14060462) 1,1500 57,50 Venceu 1UND50,000CIEX

Fita teste para autoclave, com dorso de papel crepado, com excelente
adesão e resistência a altas temperaturas, representando diferenciação e
segurança no controle de materiais que devem passar pelo processo
esterelização, possui listras amarelas que após o ciclo se tornam morrons,
em rolos medindo 19cm x 30 m de cumprimento, embalada individualmente,
constando externamente dados de identificação e procedência, data de
validade, lote de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. (14060469)

2,4000 1200,00 Venceu 1UND500,000CIEX

217

Integrador químico para vapor - Indicador Químico do tipo integrador, classe
5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar o
monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização
a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte
microbiana do GeoBacillus stearothermophillus. Possui certificado BSI. A
embalagem deverá contemplar 3 valores declarados: 121ºC, 135ºC e uma
temperatura intermediária,  correlacionadas com o tempo de morte
microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5
minutos. Composto de uma mecha de papel e de uma pílula química
sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem
composta por papel/filme e alumínio laminado.  Integrador de mudança de
limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor), onde durante a
esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líquido
de coloração escura através da mecha de papel.  A migração é visível
através da janela identificada por REJECT (rejeitado), e deverá atingir a área
denominada ACCEPT (aceito) se todas as condições necessárias para a
eliminação de microorganismos no interior da embalagem forem alcançadas.
A extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição ao vapor e a
temperatura. Indicado para ser colocado nos pacotes críticos e como
liberador de carga sem material implantável. Caixa com mínimo de 100
unidades. (14060209)

45,0000 900,00 Venceu 1CX20,0002I

257

Luva cirúrgica esterilizada a ETO, número 6,5 lubrificadas com pó
bioabsorvivel, em puro látex, espessura mínima de 0,17mm e comprimento
mínimo de 280mm, Padrão Nacional, conforme NBR 13391 da
ABNT.Embalagem c/ par. (14060519)

1,2800 10240,00 Venceu 1PAR8000,000MEDFEEL
281

Termo-higrômetro digital, temperatura e umidade internas/externas, função
máxima e mínima. (14060642) 48,3200 2416,00 Venceu 1UND50,000INTERCON495

Total do Fornecedor: R$40.606,00

Fornecedor: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde Eireli
Ambú/Reanimador, manual, adulto, silicone transparente, com reservatório,
fácil uso, assepsia e visualização. (14060069) 170,0000 17000,00 Venceu 1UND100,000JG MORIYA33

Ambú/reanimador, manual, neonatal, silicone transparente com reservatório,
fácil uso, assepsia e visualização (14060358) 168,0000 8400,00 Venceu 1UND50,000JG MORIYA35

Estetoscópio adulto, auscultador duplo, modo diafragma, permite auscultar
sons de alta frequência ou girar para obter sons de baixa frequência, 50,0000 10000,00 Venceu 1UND200,000KINDCARE196
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auscultador em liga de alumínio, acústica balanceada e confortável, hastes
em alumínio, maior leveza e conforto, ângulo das hastes ajustado em
aproximadamente 15 graus permite melhor ergonomia, olivas de silicone
durável que permite melhor performace acústica e conforto, diafragma e anel
não frio para maior conforto do paciente, produto isento de látex. Garantia
mínima de cinco anos contra defeitos de fabricação. (14060415)

50,0000 10000,00 Venceu 1UND200,000KINDCARE

Estetoscópio adulto, campânula dupla em aço inoxidável com revestimento
da borda anti - frio para maior conforto do paciente, mola do ângulo flexível e
interna ao tubo de PVC de 71 cm, todas as partes do produto devem ser
isentos de latex. O equipamento deverá acompanhar um identificador de
propriedade para encaixe no Y do tubo. ACESSÓRIOS, 2 (dois) pares de
olivas e 1 (uma) membrana para a campânula. Garantia mínima de três anos
compravada através do manual registrado na ANVISA. (14060082)

50,0000 5000,00 Venceu 1UND100,000KINDCARE

197

Máscara para reanimador/ambú em silicone neonatal n. º 3 (14060428) 39,0000 780,00 Venceu 1UND20,000COMPOWER/
XIAMEN

308

Máscara para reanimador/ambú em silicone neonatal n. º 4 (14060429) 40,0000 800,00 Venceu 1UND20,000COMPOWER309

Máscara para reanimador/ambú em silicone neonatal n. º 5 (14060430) 42,5000 850,00 Venceu 1UND20,000COMPOWER310

Total do Fornecedor: R$42.830,00

Fornecedor: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Soro fisiologico 0,9% 250 ml   onde possua espaço para diluição de
medicamentos no frasco/bolsa (14060832) 1,9300 135100,00 Venceu 1FR/B70000,000SANOBIOL482

Soro fisiologico 0,9% 1000 ml onde possua espaço para diluição de
medicamentos no frasco/bolsa (14060830) 3,4000 34000,00 Venceu 1FR/B10000,000SANOBIOL483

Soro fisiologico 0,9% 500 ml  onde possua espaço para diluição de
medicamentos no frasco/bolsa (14060833) 2,3400 81900,00 Venceu 1FR/B35000,000SANOBIOL484

Total do Fornecedor: R$251.000,00

Fornecedor: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Catgut cromado, n. º3-0, de 75 cm, com agulha 1/2 círculo cilíndrica de 2,5
cm. Cx com 24 envelopes. (14060267) 80,0000 1600,00 Venceu 1CX20,000COVIDIEN/P

OLYSUTURE
107

Catgut simples, n. º 2-0, de 70 cm, com agulha 1/2 círculo triângulo de 2,0
cm. Cx com 24 envelopes (14060278) 80,0000 1600,00 Venceu 1CX20,000COVIDIEN/P

OLYSUTURE
109

Catgut simples, n. º 2-0, de 75 cm, com agulha 1/2 círculo cilíndrica de 4,0
cm. Cx com 24 envelopes. (14060282) 80,0000 1600,00 Venceu 1CX20,000COVIDIEN/P

OLYSUTURE
110

Catgut simples, n. º 3-0, de 75 cm, com agulha 1/2 círculo cilíndrica de 2,5
cm. Cx com 24 envelopes. (14060292) 80,0000 1200,00 Venceu 1CX15,000COVIDIEN/P

OLYSUTURE
111

Catgut simples, n. º 4-0, de 70 cm, com agulha 1/2 círculo cilíndrica de 2,0
cm. Caixa com 24 envelopes. (14060286) 80,0000 1200,00 Venceu 1CX15,000COVIDIEN/P

OLYSUTERE
112

Fio de poliglactina violeta 3-0 de 70cm c/agulha 1.5 a 1.7 circulo triangulo 1/2
(72020166) 6,2500 937,50 Venceu 1UND150,000COVIDIEN/P

OLYSUTURE
201

Fio de poliglactina violeta 6-0 de 70cm c/agulha 1.5 a 1.7 circulo triangulo 1/2
. (72020169) 6,2500 937,50 Venceu 1UND150,000COVIDIEN/P

OLYSUTURE
204
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Total do Fornecedor: R$9.075,00

Fornecedor: INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
Avental descartável de polipropileno, gramatura de aproximadamente
20g/m², manga longa, tamanho M, cor branca. Pacote c/10 unidades
(72020161)

27,2000 62560,00 Venceu 1PCT2300,000BEST FABRIL
63

Lanceta automática, com acionamento por contato, espessura ultra fina para
punção digital incolor, caixa c/ 100 unidades (14060183) 17,0000 10200,00 Venceu 1CX600,000DESCARPAC

K
274

Máscara para reanimador/ambú em silicone neonatal n. º 0 (14060425) 30,2400 604,80 Venceu 1UND20,000MD/HEADST
AR MEDICAL

305

Total do Fornecedor: R$73.364,80

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Agulha desc. 30mm x  7 cm, com bisel trifacetado, cânula siliconizada
(14060348) 0,0630 3465,00 Venceu 1UND55000,000LABOR

IMPORT
15

Agulha desc.30mm x 8cm, c/ bisel trifacetado, cânula siliconizada.
(14060097) 0,0630 1323,00 Venceu 1UND21000,000LABOR

IMPORT
16

Coletor para perfurocortante 1,5 L, fácil de montar, dupla trava, duplo
revestimento interno de saco plástico, alça dupla, bandeja pré - montada.
(14060349)

2,2600 135,60 Venceu 1UND60,000EMBRAMEDI
130

Total do Fornecedor: R$4.923,60

Fornecedor: JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA EPP

Envelope de plástico leitoso, 19x25 cm. Pacote c/500 unidades (14060346) 148,5000 2970,00 Venceu 1PCT20,000RAIOMEDIC167

Envelope de plástico leitoso, 25x31 cm. Pacote c/500 unidades (14060311) 210,0000 4200,00 Venceu 1PCT20,000RAIOMEDIC168

Envelope de plástico leitoso, 31x41 cm. Pacote c/500 unidades (14060329) 530,0000 10600,00 Venceu 1PCT20,000RAIOMEDIC169

Envelope de plástico leitoso, 37x45 cm. Pacote c/500 unidades (14060345) 348,0000 6960,00 Venceu 1PCT20,000RAIOMEDIC170

Total do Fornecedor: R$24.730,00

Fornecedor: LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTD
Caneta com comando manual com cabo de silicone autoclavável para
bisturis cautério. Para aparelho EMAI BP 100 PLUS. (14060927) 82,8000 1656,00 Venceu 1UND20,000LOKTAL88

Caneta com comando manual com cabo de silicone autoclavável para
bisturis cautério. Para aparelho EMAI BP 150 (14060526) 82,8000 1656,00 Venceu 1UND20,000LOKTAL89

Eletrodo alça 1,0 x 1,0 cm para excisão ampla e conização (58014806) 34,6900 693,80 Venceu 1UND20,000LOKTAL156

Eletrodo bola de 5mm para hemostasia e coagulação (58014808) 98,4100 1968,20 Venceu 1UND20,000LOKTAL157

Eletrodo cirúrgico tipo alça grande (58014809) 18,9000 189,00 Venceu 1UND10,000LOKTAL160

Eletrodo cirúrgico tipo alça pequeno. (58014810) 18,9000 378,00 Venceu 1UND20,000LOKTAL161
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Eletrodo tipo bola 2,1mm (58014811) 18,9000 378,00 Venceu 1UND20,000LOKTAL164

Eletrodo tipo faca curva pequena (58014813) 18,9000 378,00 Venceu 1UND20,000LOKTAL165

Eletrodo tipo faca reta pequeno (58014814) 18,9000 378,00 Venceu 1UND20,000LOKTAL166

Total do Fornecedor: R$7.675,00

Fornecedor: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Agulha desc. 13mm x 4,5 cm, com bisel trifacetado, cânula siliconizada.
(14060092) 0,0570 3534,00 Venceu 1UND62000,000SR10

Coletor para perfurocaortante 13,0 L, fácil de montar, duplas trava, duplo
revestimento interno de saco plástico, alça dupla, bandeja pré montada.
(14060305)

2,9000 11890,00 Venceu 1UND4100,000DESCARBOX
131

Esparadrapo impermeável, medindo 10 cm de largura e 4,5 m de
comprimento, cor branca, confeccionado com tecido 100% algodão,
facilidade no rasgo, resina acrílica e adesiva de borracha natural, com
excelente adesão, isento de sujidades, enrolado em carretel, em embalagens
com dados de identificação , procedência, data de validade, lote de
fabricaçaõ e Registro no Ministério da Saúde. (14060399)

5,3500 32100,00 Venceu 1UND6000,000CREMER
PROCITEX

189

Luva cirúrgica esterilizada a ETO, número 7,0 lubrificadas com pó
bioabsorvivel, em puro látex, espessura mínima de 0,17mm e comprimento
mínimo de 280mm, Padrão Nacional, conforme NBR 13391 da ABNT.
Embalagem c/par (14060520)

1,1000 15070,00 Venceu 1PAR13700,000SANRO
282

Luva cirúrgica esterilizada a ETO, número 7,5 lubrificadas com pó
bioabsorvivel, em puro látex, espessura mínima de 0,17mm e comprimento
mínimo de 280mm, Padrão Nacional, conforme NBR 13391 da
ABNT.Embalagem c/ par. (14060521)

1,1000 9240,00 Venceu 1PAR8400,000SANRO
283

Luva cirúrgica esterilizada a ETO, número 8,0 lubrificadas com pó
bioabsorvivel, em puro látex, espessura mínima de 0,17mm e comprimento
mínimo de 280mm, Padrão Nacional, conforme NBR 13391 da ABNT.
Embalagem c/ par (14069922)

1,1000 1100,00 Venceu 1PAR1000,000SANRO
284

Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único,
composta 3 partes, com borracha no embolo para proteção, capacidade
05ml, s/ agulha, esterilizada a gás de óxido de etileno raio gamma,
embaladas individualmente em invólucro apropriado. (14060759)

0,1250 2125,00 Venceu 1UND17000,000SR
403

Seringa descartável, confecionada em plástico apropriado uso unico,
composta de 3 partes, com borracha no  embolo para proteção, capacidade
10ml, s/agulha, esterilizada a gás óxido de etileno ou raio gamma,
embaladas individualmente em invólcro apropriado, contendo externamente
os dados de identificação. (14060765)

0,2300 13800,00 Venceu 1UND60000,000SR

404

Seringa descartável. confeccionada em plastico apropriado, uso único,
composta de 03 partes, com borracha no embolo para proteção, capacidade
20ml, s/agulha  esterelizada a gás de óxido de etileno raio gamma,
embaladas individualmente em invólucro apropriado, contendo externamente
os dados de identificação. (14060753)

0,3500 21000,00 Venceu 1UND60000,000SR

405
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Seringa descartável  confeccionada em plástico apropriado, uso único,
composta de 03 partes, com borracha no embolo para proteção, capacidade
3ml,  s/agulha  esterilizada a gás de óxido de etileno raio gamma, embaladas
individualmente em invólucro apropriado, contendo externamente os dados
de identificação. (14060749)

0,1100 5500,00 Venceu 1UND50000,000SR

406

Seringa Luer Lock (bico com rosca) descartável 05ml, em polipropileno,
esteril,siliconizada. (14060513) 0,1200 5400,00 Venceu 1UND45000,000SR407

Seringa Luer Lock (bico com rosca) descartável 10ml, em polipropileno,
esteril,siliconizada. (14060512) 0,2300 4600,00 Venceu 1UND20000,000SR408

Solução de Manitol a 20%  onde possua espaço para diluição de
medicamentos no frasco/bolsa, volume 250 ml. (14060783) 3,9500 7900,00 Venceu 1FR/B2000,000FRESENIUS411

Vaselina líquida. Frasco de 1000ml (14060877) 19,9000 5970,00 Venceu 1FR300,000Vic Pharma519

Total do Fornecedor: R$139.229,00

Fornecedor: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.

Alcool em gel 70% . Frasco de 500ml (14060038) 4,8000 48000,00 Venceu 1FR10000,000CICLOFARA
MA

20

Ambú/Reanimador, manual, infantil, silicone transparente, com reservatório,
fácil uso, assepsia e visualização (14060070) 153,0000 12240,00 Venceu 1UND80,000FOYOMED34

Bacia redonda em aço inox tamanho aproximado de 30 x 6,5 cm, capacidade
aproximada de 2,5L (58014802) 59,0200 1770,60 Venceu 1UND30,000CATUAI64

Bandeja em inox 30x20x1,5cm (58014803) 40,8500 817,00 Venceu 1UND20,000FORTINOX70

Canula para traqueostomia s/balão 5mm (14060528) 42,0000 840,00 Venceu 1UND20,000SAFER96
Eletrodo EEG em ouro , com cabo de 1,52 metro, pino tipo fêmea, colorido,
caixa contendo 25 eletrodos (compatível com o equipamento
Eletroencefalógrafo BWIII EEG), constando externamente procedência,
número lote, Registro no Ministério da Saúde. (72020136)

443,5000 8870,00 Venceu 1JOGO20,000MAXIGOLD
159

Meia calça elástica de alta compressão. Perna esquerda medidas 25x41x57
(14060631) 132,6630 2653,26 Venceu 1UND20,000VENOSAN311

Punch keyes, aço inox, 2mm para biópsia de pele (58014820) 62,1500 1243,00 Venceu 1UND20,000PRIME372

Punch Keyes, aço inox,6mm para biopsia de pele (58010441) 59,7200 1194,40 Venceu 1UND20,000PRIME373

Punch Keyes, aço inox, 8mm para biópsia de pele (14061041) 60,3400 1206,80 Venceu 1UND20,000PRIME374

Sonda para Gastrostomia 12FR/5ML (14060636) 136,3500 2727,00 Venceu 1UND20,000CREATE471

Tesoura cirurgica curva ponta fina 12 cm (58010442) 17,7000 531,00 Venceu 1UND30,000Weldon506
Umidificador 250ml para oxigênio, tampa e porca injetados na cor do gás,
frasco em PVC com nível mínimo e máximo. Conexão padrão ABNT
(14060515)

17,8200 3564,00 Venceu 1FR200,000Andramed
516

Pinça Hartmann jacaré, 14 cm em aço inoxidável. Para retirada de corpo
estranho de nariz. (72020185) 101,7000 2034,00 Venceu 1UND20,000ABC532

Total do Fornecedor: R$87.691,06
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Fornecedor: MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E
MEDICAMENTOS LTDA
Atadura de crepom medindo 20 cm de largura por 4,5 m de comprimento
esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com no mínimo 80% Algodão, 4%
Elastano e 16% Poliéster ou superior , isento de defeitos (primeira linha),
embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade, lote
de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. (72020148)

0,8300 18260,00 Venceu 1UND22000,000ORTHOCRE
M

50

Clorexidina solução aquosa 0,2%. 1000ml (14060593) 6,7000 402,00 Venceu 1FR60,000VICFARMA119
Papel para aparelho de ECG Bionet Cardiocare 2000, tamanho 216mmx30m
(14060340) 18,0900 4522,50 Venceu 1UND250,000MM347

Tampa para catéter luer lok, embalado em papel grau cirurgico individual,
esterelizado em oxido de etileno,contendo registro do Ministério da
Saúde,validade e lote (14060847)

0,1890 283,50 Venceu 1UND1500,000MEDSONDA
493

Total do Fornecedor: R$23.468,00

Fornecedor: MAYCON WILL EIRELI
Máscara cirúrgica descartável com tripla proteção e elemento filtrante. O
elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) >
98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%. Deve possuir
elástico em formato roliço. Deve ser confeccionada em material não tecido
100% polipropileno para uso odonto-médico-hospitalar. Com clipagem nasal
constituído de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno
do nariz e das bochechas. Deve possuir Registro na ANVISA. Caixa c/50
unidades. (72020172)

24,5200 76012,00 Venceu 1CX3100,000NOBRE

300

Total do Fornecedor: R$76.012,00

Fornecedor: MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
Algodão hidrófilo em camadas sobrepostas formando uma manta com
espessura uniforme, homogênea, macia, cor branca, isento de substâncias
gordurosas, ácidos, álcalis, corante corretivo e alvejante óptico, boa
absorção e retenção de líquidos, enrolado com papel apropriado em toda a
sua extensão, apresentado em rolos, contendo 250 gr, e embalado
individualmente com embalagem apresentando identificação, procedência,
data de validade, lote de fabricação e Registro do Ministério da Saúde.
(14060127)

5,4200 8130,00 Venceu 1RL1500,000DELICATO

25

Fita adesiva para uso hospitalar em geral e fechamento de pacotes de tecido
de algodão que serão submetidos ao processo de esterilização à vapor,
fabricada em papel crepado branco e adesivo à base de borracha e resina,
que não deixa resíduos antes e após a autoclavagem. 16mm x 50m. Deverá
apresentar laudo que a fita suporta temperaturas de esterilização (superior a
121oC) para não soltar resíduos e ocluir o dreno da autoclave. (14060198)

2,4500 857,50 Venceu 1UND350,000POLITAPE

207

Fita adesiva para uso hospitalar em geral e fechamento de pacotes de tecido
de algodão que serão submetidos ao processo de esterilização à vapor, 2,8600 5148,00 Venceu 1UND1800,000POLITAPE208
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fabricada em papel crepado branco e adesivo à base de borracha e resina,
que não deixa resíduos antes e após a autoclavagem. 19mm x 50m. Deverá
apresentar laudo que a fita suporta temperaturas de esterilização (superior a
121oC) para não soltar resíduos e ocluir o dreno da autoclave. (14060200)

2,8600 5148,00 Venceu 1UND1800,000POLITAPE

Fita cirúrgica, medindo 10 cm de largura por 4,5 m de comprimento,
confeccionada com tecido a base de Rayon/acetado, massa adesiva a base
de poliacrilato hipoalergênico distribuído uniformemente em toda a extensão,
com excelente adesão, isento de sujidades, enrolada em carretel, em
embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade, lote
de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. (14060916)

7,5000 750,00 Venceu 1UND100,000MISSNER

210

Fita microporosa para curativos confeccionada com não tecido, massa
adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico, distribuída uniformemente em
toda sua extensão, com dimensão 5,0 cm x 10 m de comprimento, cor
branca, excelente adesão, isenta de sujidades, enrolada em carretel, em
embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade, lote
de fabricação e Registro no Ministério da Saúde (14060465)

3,5000 35000,00 Venceu 1UND10000,000MISSNER

216

Seringa descartável,confeccionadas em plastico apropriado,uso unico,com
orracha no embolo para proteção,capacidade 10ml,bico comum,com agulha
25x07 ,esterelizada a gás áxido de etileno ou raio gamma,embalada
individualmente em invulcro apropriado,capaz de manter a sua
integridade,contendo externamente os dados de identificação. (14060742)

0,3000 6000,00 Venceu 1UND20000,000SR

400

Sonda nasoenteral para alimentação enteral pediátrica 8 Fr 60 cm, 100%
silicone, flexíveis, resistentes, de fácil higienização, fio guia, esterelizadas em
óxido de etileno. (14060059)

9,5000 475,00 Venceu 1UND50,000SOLUMED
414

Total do Fornecedor: R$56.360,50

Fornecedor: MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
Aparelho de pressão automático de pulso, insuflação e desinflação
automática , capacidade de 90 memórias com data e hora; Registra a média
das últimas três medidas realizadas no intervalo de dez minutos; Detector de
batimentos irregulares do coração (arritmia). Garantia mínima de 1 ano.
(14060138)

96,0000 14400,00 Venceu 1UND150,000OMRON

38

Aparelho de pressão - Esfigmomanômetro, possui braçadeira confeccionada
em tecido antialérgico e fecho em velcro, sistema de válvula de ar com pêra
e manguito feito de borracha sintética de excelente resistência
proporcionando maior retenção do ar durante a medição da pressão arterial.
Garantia mínima de 1 ano. (14060136)

45,0000 18000,00 Venceu 1UND400,000LABOR
IMPORT

39

Aparelho de pressão - Esfigmomanômetro, possui braçadeira confeccionada
em tecido antialérgico e fecho em metal, sistema de válvula de ar com pêra e
manguito feito de borracha sintética de excelente resistência porporcionando
maior retenção do ar durante a medição da pressão arterial. Garantia Mínima
de 1 ano. (14060135)

48,0000 16800,00 Venceu 1UND350,000LABOR
IMPORT

40

Bandagem Triangular em algodão cru. Tamanho M (14060925) 5,5000 550,00 Venceu 1UND100,000MARIMAR66

Bandagem Triangular em algodão cru. Tamanho P (14060926) 4,2500 425,00 Venceu 1UND100,000MARIMAR67
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Bobina para impressora de ultra-som 110 mm x 18 m UPP 110 hg.
(14060181) 90,0000 36000,00 Venceu 1UND400,000SONY74

Campo cirúrgico estéril, descartável, confeccionado em (polipropileno) não
tecido, gramatura 50, esterelizados por óxido de etileno, fenestra central 5
cm de diâmetro, embalados em papel grau cirúrgico de fácil abertura,
tamanho 50 cm x 50 cm. cor branco. (14069954)

2,7000 6750,00 Venceu 1UND2500,000POLAR FIX
87

Cateter intravenoso periférico de teflow n. º 14 G, cujo cateter adapta
perfeitamente a agulha, bisel com ponta trifacetada proporcionando perfeito
corte, dispositivo de uso único, descartável, embalados em papel grau
cirúrgico, estéril, contendo Registro do Ministério da Saúde, lote, validade e
data de fabricação, pronto para o uso. (14060246)

0,6100 1525,00 Venceu 1UND2500,000LABOR
IMPORT

97

Cateter intravenoso periférico de teflow n. º 16 G, cujo cateter adapta
perfeitamente a agulha, bisel com ponta trifacetada proporcionando perfeito
corte, dipositivo de uso único, descartável, embalados em papel grau
cirurgico, estéril, contendo Registro do Ministério da Saúde, lote, validade e
data de fabricação, pronto para o uso. (14060247)

0,6660 1665,00 Venceu 1UND2500,000LABOR
IMPORT

98

Cateter intravenoso periférico de teflow n. º 24 G, cujo cateter adapta
perfeitamente a agulha, bisel com ponta trifacetada proporcionando perfeito
corte, dispositivo de uso único, descartável, embalados em papel grau
cirúrgico, estéril, contendo Registro do Ministério da Saúde, lote, validade e
data de fabricação, pronto para o uso. (14060250)

0,7000 35000,00 Venceu 1UND50000,000LABOR
IMPORT

102

Eletrodo para monitorização cardiáca c/gel descartável. (14060604) 0,2530 2530,00 Venceu 1UND10000,000VITALGOLD163
Escalpe, dispositivo de uso único, apresentado no calibre 27, embalado
unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso. (14060394) 0,1700 340,00 Venceu 1UND2000,000LAMEDID181

Espátula de ayres de madeira, resistente, ponta arredondadas, descartáveis,
utilizada para coleta de exames ginecológicos medindo 18 cm de
comprimento, embalagem individual. Pacote c/100 unidades (14069950)

4,9500 99,00 Venceu 1PCT20,000THEOTO
191

Especulo vaginal grande sem lubrificante (14060411) 0,6700 2010,00 Venceu 1UND3000,000CRAL192

Especulo vaginal medio sem lubrificante (14060412) 0,6400 13440,00 Venceu 1UND21000,000CRAL193
Fita adesiva hospitalar com dimensão 16 mm de largura x 50m de
comprimento, confeccionada com dorso de papel crepado e massa adesiva à
base de borracha natural e resina, com boa adesão, aceitação para escrita,
embalado individualmente, constando externamente dados de identificação,
procedência, data de validade, lote de fabricação e Registro no Ministério da
Saúde (14060166)

2,1900 876,00 Venceu 1UND400,000MASTERFIX

205

Luva cirúrgica esterilizada a ETO, número 8,5 lubrificadas com pó
bioabsorvivel, em puro látex, espessura mínima de 0,17mm e comprimento
mínimo de 280mm, Padrão Nacional, conforme NBR 13391 da ABNT.
Embalagem c/par (14060523)

1,2800 1408,00 Venceu 1PAR1100,000LEMGRUBER
285

Luva cirúrgica esterilizada a ETO, sem talco, número 6,5 isenta de pó, em
puro látex, espessura mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280mm,
Padrão Nacional, conforme NBR 13391 da ABNT. Embalagem c/Par
(14060062)

1,3500 1890,00 Venceu 1PAR1400,000LEMGRUBER
286

Luva cirúrgica esterilizada a ETO, sem talco, número 7,5 isenta de pó, em
puro látex, espessura mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280mm, 1,3500 1350,00 Venceu 1PAR1000,000LEMGRUBER287
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Padrão Nacional, conforme NBR 13391 da ABNT. Embalagem c/Par
(14060071) 1,3500 1350,00 Venceu 1PAR1000,000LEMGRUBER
Luva cirúrgica esterilizada a ETO, sem talco, número 8,0 isenta de pó, em
puro látex, espessura mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280mm,
Padrão Nacional, conforme NBR 13391 da ABNT. Embalagem c/Par
(14060084)

1,3500 1620,00 Venceu 1PAR1200,000LEMGRUBER
288

Luva plástica para toque ginecológico em EVA (acetado de venil etileno),
estéril. Pacote c/ 100 unidades (14060534) 6,6000 330,00 Venceu 1PCT50,000DESCARPAC

K
296

Nylon monofilamento nº 3-0 de 45cm. com agulha  3/8 circulo triângulo 2,5
cm. Caixa com 24 envelopes. (14060554) 24,5000 1837,50 Venceu 1CX75,000PROCARE/LA

BOR IMPORT
314

Nylon Monofilamento, n. º 2-0, de 45 cm, com agulha 3/8 círculo triângulo 2,5
cm. Caixa com 24 envelopes (14060550) 25,2000 5040,00 Venceu 1CX200,000PROCARE/LA

BOR IMPORT
315

Nylon monofilamento nº 3-0 de 45cm. com agulha  1/2 circulo triângulo 2,0
cm. Caixa com 24 envelopes (14060551) 25,2000 504,00 Venceu 1CX20,000DONATI316

Nylon monofilamento nº 3-0 de 45cm. com agulha  1/2 circulo triângulo 2,5
cm. Caixa com 24 envelopes. (14060552) 25,2000 504,00 Venceu 1CX20,000DONATI317

Nylon monofilamento nº 3 -0 de 45cm. com agulha  3/8 circulo triângulo 2,0
cm. Caixa com 24 envelopes (14060542) 25,2000 504,00 Venceu 1CX20,000PROCARE/LA

BOR IMPORT
318

Nylon monofilamento nº 3-0 de 45cm. com agulha  3,8 circulo triângulo 2,4
cm. Caixa com 24 envelopes. (14060553) 25,7000 514,00 Venceu 1CX20,000PROCARE/LA

BOR IMPORT
319

Nylon monofilamento  nº 3-0 de 45cm. com agulha  3/8 circulo triângulo 3,0
cm. Caixa com 24 envelopes. (14060546) 25,5000 1530,00 Venceu 1CX60,000PROCARE/LA

BOR IMPORT
320

Nylon monofilamento nº 4-0, de 45cm,com agulha 1/2 circulo triângulo 1,5
cm. Caixa com 24 envelopes. (14060555) 25,5000 765,00 Venceu 1CX30,000DONATI321

Nylon monofilamento  nº 4-0 de 45cm. com agulha  1/2 circulo triângulo 2,0
cm. Caixa com 24 envelopes (14060556) 25,5000 765,00 Venceu 1CX30,000DONATI322

Nylon monofilamento  nº 4-0 de 45cm. com agulha  3/8 circulo triângulo 2,0
cm. Caixa com 24 envelopes. (14060558) 25,5000 1785,00 Venceu 1CX70,000DONATI324

Nylon monofilamento  nº 5-0 de 45 cm. com agulha  1/2 circulo triângulo 1,5
cm. Caixa com 24 envelopes. (14060561) 25,5000 1275,00 Venceu 1CX50,000DONATI326

Nylon monofilamento  nº 5-0 de 45 cm. com agulha  3/8 circulo triângulo 2,0
cm. Caixa com 24 envelopes. (14060544) 25,5000 2295,00 Venceu 1CX90,000PROCARE327

Nylon Monofilamento, n.º 6, de 45cm, com agulha 1/2 círculo triângulo 1,5cm.
Caixa com 24 envelopes. (14060569) 25,5000 510,00 Venceu 1CX20,000DONATI328

Nylon monofilamento  nº 6-0 de 45cm. com agulha  3/8 circulo triângulo 2,0
cm. Caixa com 24 envelopes. (14060562) 25,6000 768,00 Venceu 1CX30,000LABOR

IMPORT
329

Pinça de Cheron p/ curativo ginecologico 25 cm (58010406) 39,5610 791,22 Venceu 1UND20,000ABC355
Protetor ocular adulto produzido com fita micropore, composto dorso de
rayon de viscose, adesivo acrílico hipoalergênico, compressa de não tecido
com filme de polietileno e papel. Tipo Nexcare (72020176)

0,4700 564,00 Venceu 1UND1200,000CRAL
369

Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso unico, com
borracha no embolo para proteção, capacidade 10ml, bico comum, com
agulha  30x07, esterilizada a gás óxido de etileno ou raio gamma, embalada
individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade,
contendo externamente os dados de identifacação. (14060757)

0,3200 480,00 Venceu 1UND1500,000SR

401
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Sonda endotraqueal desc. c/ balão 3,0 (14060307) 4,3000 602,00 Venceu 1UND140,000MEDIX415

Sonda endotraqueal desc. c/ balão 3,5 (14060308) 4,3000 215,00 Venceu 1UND50,000MEDIX416

Sonda endotraqueal desc. c/ balão 4,0 (14060302) 4,3000 387,00 Venceu 1UND90,000MEDIX417

Sonda endotraqueal desc. c/ balão 4,5 (14060306) 4,2000 378,00 Venceu 1UND90,000MEDIX418
Sonda folley 02 vias nº 8 de látex, estéril, descartável e siliconizada
(14060332) 3,6000 108,00 Venceu 1UND30,000MEDIX436

Sonda Folley 03 vias n.º 16 de látex, estéril, descartável e siliconizada
(14060343) 3,6000 108,00 Venceu 1UND30,000MEDIX437

Sonda Folley 03 vias n.º 18 de látex, estéril, descartável e siliconizada
(14060344) 4,3420 130,26 Venceu 1UND30,000MEDIX438

Sonda folley 03 vias nº 20 de látex, estéril, descartável e siliconizada
(14060800) 4,2940 1116,44 Venceu 1UND260,000MEDIX439

Sonda uretral n. 14 (14060821) 0,4230 1480,50 Venceu 1UND3500,000SOLIDOR477

Sonda uretral n. 18 (14060823) 0,4200 33,60 Venceu 1UND80,000SOLIDOR479
Tala de Imobilização de membros em papelão G. Pacote c/ 10 unidades.
(14069928) 19,7840 1384,88 Venceu 1PCT70,000MARIMAR490

Tala de imobilização de membros em papelao M. Pacote c/10 unidades.
(14069929) 11,5500 1039,50 Venceu 1PCT90,000MARIMAR491

Termômetro clínico digital (14060849) 11,0000 12100,00 Venceu 1UND1100,000LAMEDID496

Total do Fornecedor: R$196.522,90

Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Alcool etilico 70% . Frasco de 1.000 ml (14060114) 4,0900 163600,00 Venceu 1FR40000,000ITAJÁ22
Compressa de gaze medindo 10 cm x 10 cm, com 13 fios/cm2,
confeccionada em tecido 100% algodão, isenta de amido, alvejante óptico,
ácidos, álcalis, com dobras para dentro em toda a sua extremidade, hidrófila,
de cor branca. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de
validade, lote de fabricação e Registro no Ministério da Saúde.  Pacote c/500
unidades (14060312)

33,9000 322050,00 Venceu 1PCT9500,000ULTRACOTT
ON

141

Compressa de gaze medindo 7,5 cm x 7,5 cm, com 13 fios/cm2,
confeccionada em tecido 100% algodão, isenta de amido, alvejante óptico,
ácidos, álcalis, com dobras para dentro em toda a sua extremidade, hidrófila,
de cor branca. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de
validade, lote de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. Pacote c/500
unidades (14060313)

18,4900 120185,00 Venceu 1PCT6500,000ULTRACOTO
N

142

Total do Fornecedor: R$605.835,00

Fornecedor: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A

Alcool em gel 70%. Frasco de  1.000 ml (14060037) 6,3430 31715,00 Venceu 1FR5000,000SEPTEMAX21
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Clorexidina 0,5% solução alcoólica 70%. 1000ml (14060536) 7,3600 1472,00 Venceu 1FR200,000FARMAX117

PVPI topico 1.000 ml (14060703) 13,4600 9422,00 Venceu 1UND700,000FARMAX376

Total do Fornecedor: R$42.609,00

Fornecedor: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Almotolia plástica 125 ml ambar, bico reto, confeccionada em polietileno e
graduada em alto relevo. (14060185) 1,7100 855,00 Venceu 1UND500,000J PROLAB27

Almotolia plástica 500 ml translúcida, bico reto, confeccionada em polietileno
e graduada em alto relevo. (14060432) 3,0700 921,00 Venceu 1UND300,000J PROLAB32

Aparelho de pressão automático de braço, insuflação e desinflação
automática, capacidade de 60 memórias com data e hora; Registra a média
das últimas três medidas realizadas no intervalo de dez minutos; Detector de
batimentos irregulares do coração (arritmia); Sensor de movimento corporal;
Braçadeira ComFit. Garantia mínima de 1 ano. (14060137)

149,0000 2980,00 Venceu 1UND20,000G-TECH

37

Compressa de gaze algodonada 10 x 15cm, 100% algodão,descartável
pronta para uso, costurada nas laterais, estéril. (14060692) 0,8100 648,00 Venceu 1UND800,000MELHORMED140

Cuba redonda para assepsia 08 cm inox. (58010379) 12,0000 360,00 Venceu 1UND30,000FAMITA145
Dispositivo para transferencia de Solução Parenterais. Com  dupla proteção
perfurante e único canal de líquido, pega ergonômica para manipulação.
Ref.: Transofix (14060089)

0,7500 262,50 Venceu 1UND350,000TKL
153

Equipo para transfusão de sangue contendo duas câmaras sendo a superior
flexível para filtragem filtro de 200 micra, inferior rígida para gotejamento 40
gotas = 1ml, pinça rolete, tubo de infusão com 1,50 m, ponta perfurante de
acordo as normas da ABNT, embalado em papel grau cirurgico individual
esterelizado a óxido de etileno, contendo  Registro do Ministerio da saúde,
validade, data de fabricação e lote. (14060389)

2,8900 1734,00 Venceu 1UND600,000LAMEDID

176

Fixador para cateter pratico e seguro - composto de tecido macio com dorso
de Rayon e Poliester, resistente a água, não oclusivo, com adesivo de
acrilato hipoalergênico. (14060614)

2,9000 435,00 Venceu 1UND150,000COPERTINA
219

Fralda geriátrica,descartável, formato anatômico,  com quatro fitas adesivas
laterais reposicionávei, cobertura ultra-suave hipoalergênica, gel que absorve
os líquidos transformando-os em cristais de gel, elásticos ao redor das
pernas, camada impermeável macia que impede a passagem de líquidos,
barreiras laterais antivazamento macias e impermeáveis, maior rapidez na
absorção e melhor distribuição dos líquidos, canais internos de distribuição
de líquidos, dupla camada de polpa.Tamanho médio( M) cintura até 140 cm,
peso de 40kg à 70kg. (14060047)

1,0400 62400,00 Venceu 1UND60000,000BIOFRAL

229

Kit para preventivo completo (especulo grande/escova/luva/espatula/estojo
plástico/p/03 lâminas, c/ 01 lâmina) embalagem em papel grau cirúrgico.
(14060494)

1,8200 364,00 Venceu 1KIT200,000KLOPLAST
260

kit para preventivo completo (espéculo médio/ escova/ luva/espátula/ estojo
plástico, c/ 01 lâmina) embalagem em papel grau cirúrgico. (14060495) 1,8900 567,00 Venceu 1KIT300,000KLOPLAST261

Kit para preventivo completo (espéculo pequeno/ escova/luva/ espátula/ 1,4900 298,00 Venceu 1KIT200,000KLOPLAST262
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estojo plástico/p/03 lãminas, c/ 01 lâmina) embalagem em papel grau
cirúrgico. (14060496) 1,4900 298,00 Venceu 1KIT200,000KLOPLAST

Lâmina de bisturi  aço carbono n. º 20, dispositivo para uso único,
esterilizadas por cobalto 60, embaladas unitariamente em invólucros
individuais de alumínio. Caixa c/ 100 unidades (14060504)

24,8500 745,50 Venceu 1CX30,000MAXICOR
267

Lanceta para lancetador graduado em aço inoxidável para teste de glicemia,
forma cilíndrica, ultra fina. Caixa com 100 unidades. (14069998) 4,3500 2610,00 Venceu 1CX600,000MEDLEVENS

OHN
275

Máscara para reanimador/ambú em silicone neonatal n. º 1 (14060426) 27,0000 540,00 Venceu 1UND20,000MD306

Máscara para reanimador/ambú em silicone neonatal n. º 2 (14060427) 27,0000 540,00 Venceu 1UND20,000MD307

Papel para eletrocardiograma medindo 80mm x 30m (14060632) 6,8600 2401,00 Venceu 1RL350,000TECNOPRINT348

Pinça kelly curva  14 cm (58010424) 21,6400 432,80 Venceu 1UND20,000ABC357

Preservativo lubrificado, masculino. (14060693) 0,2600 260,00 Venceu 1UND1000,000MADEITEX367

Preservativo não lubrificado, masculino (14060694) 0,2800 1008,00 Venceu 1UND3600,000MADEITEX368
Protetor ocular infantil produzido com fita micropore, composto dorso de
rayon de viscose, adesivo acrílico hipoalergênico, compressa de não tecido
com filme de polietileno e papel. Tipo Nexcare (72020177)

0,3800 1976,00 Venceu 1UND5200,000CRAL
370

Sonda nasogástrica curta n.º  18 (14064198) 0,5500 16,50 Venceu 1UND30,000BIOSANI445

Sonda nasogástrica curta n.º  20 (14064199) 0,6200 37,20 Venceu 1UND60,000BIOSANI446

Sonda nasogástrica curta n.º  22 (14064100) 0,7500 90,00 Venceu 1UND120,000BIOSANI447

Sonda nasogástrica curta n.º 08 (14060937) 0,4300 129,00 Venceu 1UND300,000BIOSANI450

Sonda nasogástrica curta n.º 12 (14060938) 0,4680 561,60 Venceu 1UND1200,000BIOSANI451

Sonda nasogastrica curta n.º 16 (14060940) 0,5200 41,60 Venceu 1UND80,000BIOSANI453

Sonda nasogástrica longa n.º  18 (14064101) 0,6100 36,60 Venceu 1UND60,000BIOSANI455

Sonda nasogástrica longa n.º  20 (14064102) 1,0100 262,60 Venceu 1UND260,000BIOSANI456

Sonda nasogástrica longa n.º  22 (14064103) 1,1000 55,00 Venceu 1UND50,000BIOSANI457

Sonda nasogástrica longa n.º  4 (14060321) 0,5490 27,45 Venceu 1UND50,000BIOSANI458

Sonda nasogástrica longa n.º  6 (14060322) 0,5670 113,40 Venceu 1UND200,000BIOSANI459

Sonda nasogástrica longa n.º  8 (14060323) 0,6120 91,80 Venceu 1UND150,000BIOSANI460

Sonda para aspiração traqueal n.º 06, descartável (14060326) 0,4600 220,80 Venceu 1UND480,000BIOSANI465

Sonda para aspiração traqueal n.º 10, descartável (14060324) 0,4600 230,00 Venceu 1UND500,000BIOSANI467

Sonda para aspiração traqueal nº 12, descartável (14060816) 0,4700 2632,00 Venceu 1UND5600,000BIOSANI468

Sonda para aspiração traqueal nº 16, descartável. (14060817) 0,5000 300,00 Venceu 1UND600,000BIOSANI470

Sonda uretral n.06 (14060826) 0,4100 266,50 Venceu 1UND650,000BIOSANI473
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Sonda uretral n.08 (14060827) 0,4200 6930,00 Venceu 1UND16500,000BIOSANI474

Sonda uretral n. 10 (14060819) 0,4200 7392,00 Venceu 1UND17600,000BIOSANI475

Sonda uretral n. 12 (14060820) 0,4200 30282,00 Venceu 1UND72100,000BIOSANI476

Sonda uretral n. 16 (14060822) 0,4900 171,50 Venceu 1UND350,000BIOSANI478

Sonda uretral n. 20 (14060824) 0,6000 144,00 Venceu 1UND240,000BIOSANI480
Maleta para Primeiros Socorros com 2 Bandejas com Divisórias, podem ser
utilizados em diversos locais como hospitais, clínicas odontológicas, escolas
protéticas, universidades, residenciais, entre outros. Características do
produto: Possuir 02 bandejas articuladas e 16 divisões; 02 mini-estojos;
fecho duplo;  abertura para fechamento com cadeado; alça de mão. Garantia
contra defeitos de fabricação. Composição polipropileno.  Dimensões
aproximadas da maleta: 44cm X 24cm X 22cm.  Cor branca. (72020180)

98,0000 1960,00 Venceu 1UND20,000EMIFRAN

527

Total do Fornecedor: R$134.329,35

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
Agulha descartável  30G 1/2 0,3x13 com bisel trifacetado, permite
acoplamento em seringas Luer Lock, canula siliconada. (14061049) 0,1570 235,50 Venceu 1UND1500,000BD

INJECTION
18

Clorexidina solução degermante 2%. 1000ml (14060594) 12,7000 8890,00 Venceu 1FR700,000RIOQUIMICA120
Equipo microgotas c/ pinça rolete, câmara flexível de gotejamento, ponta
perfurante de acordo com as normas ABNT, 20 gotas é o que equivale a 1
ml, tubo de infusão com 1,20 m embalado em papel grau cirúrgico
individualmente esterelizado a óxido de etileno, contendo Registro do
Ministério da Saúde, data fabricação validade e lote. (14060388)

1,1300 904,00 Venceu 1UND800,000MEDSONDA

174

Equipo microgotas c/ pinça rolete, e injetor lateral com latex free podendo
fazer varias punções, câmara flexível de gotejamento, ponta perfurante de
acordo com as normas ABNT, 20 gotas é o que equivale a 1ml, tubo de
infusão com 1,20m embalado em papel grau cirurgico individualmente
esterelizado em óxido de etileno, contendo Registro do ministério da saúde,
data fabricação, validade e lote. (14060387)

1,1700 9360,00 Venceu 1UND8000,000MEDSONDA

175

Sonda nasogástrica curta n.º 14 (14060939) 0,4400 1320,00 Venceu 1UND3000,000MEDSONDA452

Sonda para aspiração traqueal nº 08, descartável. (14060815) 0,4200 1428,00 Venceu 1UND3400,000MEDSONDA466

Sonda para aspiração traqueal n.º 14, descartável (14060325) 0,4700 2021,00 Venceu 1UND4300,000MEDSONDA469
Torneirinha 3 vias, luer lock (com rosca) estéril, com tampa protetora,
apirogênica. (14060514) 0,6700 1005,00 Venceu 1UND1500,000Mark Med512

Tubo para coleta à vácuo Fluoreto de Potássio, tampa cinza  (EDTA K3) 4ml,
13x75mm. (44010057) 0,6500 208,00 Venceu 1UND320,000BD Vacutainer514

Tubo para coleta à vácuo tampa roxa com rosca de segurança (EDTA K3)
4ml, 13x75mm. (44010061) 0,3800 456,00 Venceu 1UND1200,000BD Vacutainer515

Vaselina sólida 90 grs. (14069955) 6,0200 361,20 Venceu 1UND60,000Rioquimica520
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Total do Fornecedor: R$26.188,70

Fornecedor: NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Atadura de crepom medindo 10 cm de largura por 4,5 m de comprimento
esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com no mínimo 80% Algodão, 4%
Elastano e 16% Poliéster ou superior , isento de defeitos (primeira linha),
embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade, lote
de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. (72020145)

0,4090 24540,00 Venceu 1UND60000,000ANDREONI

47

Atadura de crepom medindo 12 cm de largura por 4,5 m de comprimento
esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com no mínimo 80% Algodão, 4%
Elastano e 16% Poliéster ou superior , isento de defeitos (primeira linha),
embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade, lote
de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. (72020146)

0,4890 19560,00 Venceu 1UND40000,000ANDREONI

48

Atadura de crepom medindo 15 cm de largura por 4,5 m de comprimento
esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com no mínimo 80% Algodão, 4%
Elastano e 16% Poliéster ou superior , isento de defeitos (primeira linha),
embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade, lote
de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. (72020147)

0,5890 24738,00 Venceu 1UND42000,000ANDREONI

49

Atadura de crepom medindo 30 cm de largura por 4,5 m de comprimento
esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com no mínimo 80% Algodão, 4%
Elastano e 16% Poliéster ou superior , isento de defeitos (primeira linha),
embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade, lote
de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. (72020150)

1,2190 3169,40 Venceu 1UND2600,000ANDREONI

52

Atadura de crepom medindo 08 cm de largura por 4,5 m de comprimento
esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com no mínimo 80% Algodão, 4%
Elastano e 16% Poliéster ou superior , isento de defeitos (primeira linha),
embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade, lote
de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. (72020151)

0,3500 12250,00 Venceu 1UND35000,000ANDREONI

53

Pá Adesiva multifuncional adulto compatível com o aparelho desfibrilador
externo automático ISIS, marca INSTRAMED. (14061040) 415,0000 8300,00 Venceu 1JOGO20,000INSTRAMED332

Pá adesiva multifuncional infantil compatível com o aparelho desfibrilador
externo automático ISIS, marca INSTRAMED. (14060649) 415,0000 8300,00 Venceu 1JOGO20,000Instramed521

Total do Fornecedor: R$100.857,40

Fornecedor: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES
Almotolia plástica 250 ml ambar, bico reto, confeccionada em polietileno e
graduada em alto relevo. (14060132) 2,2400 1120,00 Venceu 1UND500,000J PROLAB29

Almotolia plástica 500ml ambar, bico reto, confeccionada em polietileno e
graduada em alto relevo. (14060433) 2,8900 289,00 Venceu 1UND100,000J PROLAB31

Atadura de algodão ortopédico 08 cm x 1m, confeccionada em fibra 100% de
algodão cru , cor natural, com goma aplicada em uma das faces, com
relativa impermeabilidade, enrolada em mantas uniformes e contínuas.
Embalagem com dados de identificação, procedência, número de lote, data
de fabricação e validade. (14060005)

0,3300 660,00 Venceu 1UND2000,000POLAR FIX

42
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Atadura de algodão ortopédico 10 cm x 1m, confeccionada em fibra 100% de
algodão cru, cor natural, com goma aplicada em uma das faces, com relativa
impermeabilidade, enrolada em mantas uniformes e contínuas. Embalagem
com dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação
e validade. (14060012)

0,3900 585,00 Venceu 1UND1500,000POLAR FIX

43

Atadura de algodão ortopédico 12 cm x 1m, confeccionada em fibra 100% de
algodão cru, cor natural, com goma aplicada em uma das faces, com relativa
impermeabilidade, enrolada em mantas uniformes e contínuas. Embalagem
com dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação
e validade. (14060013)

0,4790 191,60 Venceu 1UND400,000POLAR FIX

44

Atadura de algodão ortopédico 15 cm x 1m, confeccionada em fibra 100% de
algodão cru, cor natural, com goma aplicada em uma das faces, com relativa
impermeabilidade, enrolada em mantas uniformes e contínuas. Embalagem
com dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação
e validade. (14060015)

0,5600 28,00 Venceu 1UND50,000POLAR FIX

45

Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de corte
sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico circular
perfurado ou triangular, medindo 08cm x 2m, tecido 100% algodão
(gramatura) de 420 à 480 gr/m2com quantidade de gesso suficiente para dar
cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de 5 a 6
minutos.Registro no Ministério da Saúde. (72020154)

0,8700 174,00 Venceu 1UND200,000POLAR FIX

56

Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de corte
sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico circular
perfurado ou triangular, medindo 12cm x 3m, tecido 100% algodão
(gramatura) de 420 à 480 gr/m2com quantidade de gesso suficiente para dar
cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de 5 a 6
minutos.Registro no Ministério da Saúde. (72020155)

1,4800 888,00 Venceu 1UND600,000POLAR FIX

57

Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de corte
sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico circular
perfurado ou triangular, medindo 15cm x 3m, tecido 100% algodão
(gramatura) de 420 à 480 gr/m2com quantidade de gesso suficiente para dar
cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de 5 a 6
minutos.Registro no Ministério da Saúde. (72020156)

1,3900 556,00 Venceu 1UND400,000POLAR FIX

58

Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de corte
sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico circular
perfurado ou triangular, medindo 10cm x 3m, tecido 100% algodão
(gramatura) de 420 à 480 gr/m2com quantidade de gesso suficiente para dar
cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de 5 a 6
minutos.Registro no Ministério da Saúde. (72020158)

1,1700 702,00 Venceu 1UND600,000POLAR FIX

60

Atadura rayon 7,5 cm. x 5 m, confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon,
estéril, livre de impurezas, rasgos, fios soltas e manchas. Atóxica e
apirogênica. Não aderente, alta absorção. (72020160)

5,1000 3060,00 Venceu 1UND600,000POLAR FIX
62

Cateter nasal tipo sonda para oxigênio n. º 08, tubo de PVC flexível e atóxico
com superfície rigorosamente lisa, embalado individualmente em papel grau
cirúrgico, esterelizado por óxido de etileno, conector universal instalado na
ponta distal. (14060189)

0,5330 106,60 Venceu 1UND200,000BIOSANI
103
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Catgut cromado, n. º 3-0, de 75 cm, c/ agulha 3/8 círculo cilíndrica de 3,0 cm.
Cx com 24 envelopes. (14060268) 79,9900 1599,80 Venceu 1CX20,000SHALON108

Catgut simples, n. º 4-0, de 75 cm, com agulha 3/8 círculo cilíndrica de 3,0
cm. Caixa com 24 envelopes. (14060287) 80,9100 1618,20 Venceu 1CX20,000SHALOM113

Catgut simples, n.º 5-0, de 70 cm, com agulha 1/2 círculo cilíndrica de 1,5
cm. Caixa com 24 envelopes. (14060288) 88,9900 1779,80 Venceu 1CX20,000SHALOM114

Catgut simples, n. º 5-0, de 70 cm, com agulha 1/2 círculo cilíndrica de 2,0
cm. Caixa com 24 envelopes. (14060289) 79,9900 1599,80 Venceu 1CX20,000SHALON115

Compressa 100% viscose 7,5 cm x 7,5 cm (dimensão fechada), 13 fios/cm2,
estéril por irradiação gama (cobalto 60) ou por óxido de etileno, super
absorvente, macia, isenta de impurezas, contém 3 dobras e 4 camadas,
acondicionadas em envelopes de papel grau cirúrgico e filme plástico,
envelope contendo 10 unidades. (14060075)

0,8500 5100,00 Venceu 1ENVLP6000,000NEVE

137

Dispositivo para incontinência urinária masculina, tipo
preservativo,confeccionado em puro látex natural, sem extensor, calibre
n.º05 médio (14060002)

0,9300 930,00 Venceu 1UND1000,000BIOSANI
151

Dispositivo para incontinência urinária masculina, tipo
preservativo,confeccionado em puro látex natural, sem extensor, calibre n.º
06 grande (14060039)

1,0000 100,00 Venceu 1UND100,000BIOSANI
152

Equipo exclusivo para administracao de nutrição enteral, ponta perfurante
ISO, padrão universal; filtro de ar hidrófobo e bacteriológico com tampa
reversível para uso com frasco ou ampola; câmara de gotejamento flexivél
com linha indicadora do nível ideal de solução; gotejador ajustado para 1
ml=20 gotas; tubo extensor de PVC; pinça rolete; segmento de silicone
ajustável à bomba infusora, escalonado com tampa protetora; embalagem
individual blister em papel grau cirúrgico; uso único; esterilizado por óxido de
etileno. Comprimento total de aproximadamente 2,40 m. (14060027)

1,0490 20980,00 Venceu 1UND20000,000DESCARPAC
K

171

Escova ginecológica descartável esteril embalada individual  em envelope de
polietileno (14060396) 0,2690 403,50 Venceu 1UND1500,000KOLPLAST182

Fio de poliglactina violeta 4-0 de 70cm c/agulha 1.5 a 1.7 circulo triangulo 1/2
. (72020167) 5,6200 843,00 Venceu 1UND150,000SHALON202

Fio de poliglactina violeta 5-0 de 70cm c/agulha 1.5 a 1.7 circulo triangulo 1/2
. (72020168) 5,6200 843,00 Venceu 1UND150,000SHALON203

Fita adesiva hospitalar com dimensão 19 mm de largura x 50m de
comprimento, confeccionada com dorso de papel crepado e massa adesiva à
base de borracha natural e resina, com boa adesão, aceitação para escrita,
embalado individualmente, constando externamente dados de identificação,
procedência, data de validade, lote de fabricaçaõ e Registro no Ministério da
Saúde (14060445)

2,9100 1746,00 Venceu 1UND600,000CIEX

206

Gelo Cap. 200 ml reciclável (14060007) 1,8900 378,00 Venceu 1UND200,000GELOTECH244

Gelo Cap.400 ml reciclável (14060010) 3,1100 528,70 Venceu 1UND170,000GELOTECH245

Gelo cap. 550 ml reciclável (14060008) 3,2300 323,00 Venceu 1UND100,000GELOTECH246

Gelo Cap. 700ml reciclável (14060009) 4,0600 243,60 Venceu 1UND60,000GELOTECH247

Lâmina de bisturi  aço carbono n. º 22, dispositivo para uso único, 25,7900 773,70 Venceu 1CX30,000SOLIDOR269
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esterilizadas por cobalto 60, embaladas unitariamente em invólucros
individuais de alumínio. Caixa c/ 100 unidades. (14060506) 25,7900 773,70 Venceu 1CX30,000SOLIDOR

Luva para procedimentos em latex grande, totalmente isenta de pó,
hipoalergênica, ambidestra, espessura mínima de 0,17mm e comprimento
mínimo de 280mm. Caixa com 100 unidades (14060409)

45,3900 45390,00 Venceu 1CX1000,000UNIGLOVES
291

Luva para procedimentos em latex pequena, totalmente isenta de pó,
hipoalergênica, ambidestra, espessura mínima de 0,17mm e comprimento
mínimo de 280mm. Caixa com  100 unidades. (14060417)

45,3900 181560,00 Venceu 1CX4000,000UNIGLOVES
295

Malha tubular ortopédica, tecido 100% algodão  cru ou misto, com
elasticidade no sentido transversal e compressão no uniforme, medindo
10cmx25m embalado em material que garanta a integridade do produto
(14060538)

10,6830 534,15 Venceu 1UND50,000POLAR FIX
297

Malha tubular ortopédica, tecido 100% algodão cru ou misto, com
elasticidade no sentido transversal e compressão no uniforme, medindo
15cmx25m embalado em material que garanta a integridade do produto
(14060537)

13,8200 829,20 Venceu 1UND60,000POLAR FIX
298

Papagaio em aço inóx, cabo de fácil manuseio para enchimento e
esvaziamento, capacidade mínima 1L. (14060049) 67,4800 2024,40 Venceu 1UND30,000ARTNOX333

Pinça Cheron em poliestireno, na cor branca, estéril descartável 24,5 cm
(14060633) 1,0800 1080,00 Venceu 1UND1000,000VAGISPEC354

Pinça para biópsia uterina Prof. Medina 24 cm 3mm (58010429) 238,9400 2389,40 Venceu 1UND10,000GOLGRAN364

Sonda endotraqueal desc. c/ balão 5,0 (14060320) 4,4300 221,50 Venceu 1UND50,000SOLIDOR419

Sonda endotraqueal desc. c/ balao 5,5 (14060789) 4,5500 182,00 Venceu 1UND40,000SOLIDOR420

Sonda endotraqueal desc. c/ balao 6,0 (14060790) 4,6100 368,80 Venceu 1UND80,000SOLIDOR421

Sonda endotraqueal desc. c/ balão 6,5 (14060319) 4,3900 658,50 Venceu 1UND150,000SOLIDOR422

Sonda endotraqueal desc. c/ balao 7,0 (14060791) 4,6900 938,00 Venceu 1UND200,000SOLIDOR423

Sonda endotraqueal desc. c/ balao 7,5 (14060792) 4,6300 1759,40 Venceu 1UND380,000SOLIDOR424

Sonda endotraqueal desc. c/ balao 8,0 (14060793) 4,6000 1104,00 Venceu 1UND240,000SOLIDOR425

Sonda endotraqueal desc. c/ balão 8,5 (14060315) 4,3900 1097,50 Venceu 1UND250,000SOLIDOR426

Sonda endotraqueal desc. c/ balão 9,0 (14060317) 4,7400 379,20 Venceu 1UND80,000SOLIDOR427

Sonda endotraqueal desc. s/ balão 2,0 (14060316) 3,4600 173,00 Venceu 1UND50,000SOLIDOR428
Suporte de metal para coletor de material perfuro cortante 13,0 litros.
Confeccionado em metal, revestido com tinta branca, resistente a corrosão,
acompanha parafusos e buchas para fixação na parede. Compatível com
qualquer marca de coletor perfuro cortante. (14060638)

19,0900 3818,00 Venceu 1UND200,000DESCARPAC
K

485

Suporte de metal para coletor de material perfuro cortante 20,0 litros.
Confeccionado em metal, revestido com tinta branca, resistente a corrosão,
acompanha parafusos e buchas para fixação na parede. Compatível com
qualquer marca de coletor perfuro cortante. (14060639)

18,4100 1841,00 Venceu 1UND100,000DESCARPAC
K

486

Suporte de metal para coletor de material perfuro cortante 3,0 litros. 20,1400 2215,40 Venceu 1UND110,000DESCARPAC487
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Confeccionado em metal, revestido com tinta branca, resistente a corrosão,
acompanha parafusos e buchas para fixação na parede. Compatível com
qualquer marca de coletor perfuro cortante. (14060640)

20,1400 2215,40 Venceu 1UND110,000K

Suporte de metal para coletor de material perfuro cortante 7,0 litros.
Confeccionado em metal, revestido com tinta branca, resistente a corrosão,
acompanha parafusos e buchas para fixação na parede. Compatível com
qualquer marca de coletor perfuro cortante. (14060641)

19,5900 979,50 Venceu 1UND50,000DESCARPAC
K

488

Tala de imobilização de membros em papelão P. Pacote c/ 10 unidades.
(14069930) 9,6300 674,10 Venceu 1PCT70,000FIBRA

RESGATE
492

Tesoura Castroviejo curva 14 cm (72020137) 93,7800 7502,40 Venceu 1UND80,000GOLGRAN499

Tesoura Cirúrgica do tipo Goldmann n. º 13, reta (58014794) 36,9000 738,00 Venceu 1UND20,000Golgran502
Lâmina de bisturi aço carbono n.º 12, CURVA, dispositivo para uso único,
esterilizadas por cobalto 60, embaladas unitariamente em invólucros
individuais de alumínio. Caixa c/100 unidades (72020141)

28,7500 575,00 Venceu 1CX20,000Solidor
524

Total do Fornecedor: R$307.182,75

Fornecedor: OPEN FARMA COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA
Bota de Unna pronta para uso de bandagem flexível branca (30% algodão e
70% poliester), impregnada de pasta não solidificável, de óxido de zinco,
acácia, glicerina, óleo de rícino e vaselina 7,5 x 6cm à 10,16cm x 9,14.
(14060218)

28,3000 16980,00 Venceu 1UND600,000DERMA
CURE PLUS

76

Bota de Unna pronta para uso de bandagem flexível branca 30% algodão e
70% poliester tamanho: 10,2 cm x 9,14 m. (14060219) 28,3000 50940,00 Venceu 1UND1800,000DERMA

CURE PLUS
77

Fita adesiva para uso hospitalar em geral e fechamento de pacotes de tecido
de algodão que serão submetidos ao processo de esterilização à vapor,
fabricada em papel crepado branco e adesivo à base de borracha e resina,
que não deixa resíduos antes e após a autoclavagem. 25mm x 50m. Deverá
apresentar laudo que a fita suporta temperaturas de esterilização (superior a
121oC) para não soltar resíduos e ocluir o dreno da autoclave. (14060199)

6,7500 675,00 Venceu 1UND100,000CIEX

209

Lâmina de vidro lisa para microscopia 26 x 76mm. Caixa c/50 unidades
(14060169) 4,3500 130,50 Venceu 1CX30,000ADLIN272

Total do Fornecedor: R$68.725,50

Fornecedor: POSSATTO & POSSATTO LTDA- EPP

Bandeja retangular lisa em inox  22x12x3.5 (72020133) 32,9500 659,00 Venceu 1UND20,000FAMI68

Bandeja em inox  30x20x04 cm (72020134) 45,0900 901,80 Venceu 1UND20,000FAMI69
Coletor para incontinência urinária masculino, coletor de urina masculino
com extesão, confeccionado em PVC atóxico e flexível, preservativo de puro
latex. Esterilização gás óxido de etileno. Embalado individualmente em
envelopes de papel grau cirúrgico/filme de polipropileno, comprimento da
extensão 1,30m. (14060304)

1,4900 29,80 Venceu 1UND20,000BIOSANI

129
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Comadre em aço inox, tipo pá, capacidade mínima 2,5L, superfície lisa.
(14060143) 106,1100 2122,20 Venceu 1UND20,000FAMI135

Fita microporosa para curativos confeccionada com não tecido, massa
adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico, distribuída uniformemente em
toda sua extensão, com 2,5 cm x 10 m de comprimento, cor branca,
excelente adesão, isenta de sujidades, enrolada em carretel, em embalagem
com dados de identificação, procedência, data de validade, lote de
fabricaçaõ e Registro no Ministério da Saúde (14060464)

1,8900 13230,00 Venceu 1UND7000,000ADPELE

214

Lâmina de bisturi  aço carbono n. º 10, dispositivo para uso único,
esterilizadas por cobalto 60, embaladas unitariamente em invólucros
individuais de alumínio. Caixa c/ 100 unidades (14060501)

27,7000 1385,00 Venceu 1CX50,000SOLIDOR
263

Papel grau cirurgico 10cm x 100m (14060577) 36,0000 7200,00 Venceu 1RL200,000CRISTÓFOLI335

Papel grau cirúrgico 12cmx100 m (14069946) 43,2000 8640,00 Venceu 1RL200,000HOSPFLEX336

Papel grau cirurgico 15cm x 100m (14060578) 51,3000 43605,00 Venceu 1RL850,000HOSPFLEX337

Papel grau cirúrgico 8cm x 100m (14069941) 30,6000 3060,00 Venceu 1RL100,000HOSPFLEX340
Papel grau cirúrgico, formato envelope auto selante 5,5cm x 13cm
(14060580) 0,0900 2700,00 Venceu 1UND30000,000HOSPFLEX341

Papel grau cirúrgico formato envelope auto selante 9cm x 26cm (14060582) 0,1530 5202,00 Venceu 1UND34000,000HOSPFLEX343

Papel grau cirúrgico 20cm x 100m (14060418) 67,9200 10188,00 Venceu 1RL150,000HOSPFLEX344

Pinça Adson 12 cm com serrilha (58010338) 12,8800 901,60 Venceu 1UND70,000ABC353

Pinça faure p/ biopsia uterina 24 cm (58010417) 389,8700 7797,40 Venceu 1UND20,000ABC356

Pinça Kelly curva 16 cm (58010425) 29,7700 893,10 Venceu 1UND30,000ABC358

Pinça mosquito curva 12 cm (58014817) 20,7900 831,60 Venceu 1UND40,000ABC362

Pinça mosquito reta 12 cm (58014818) 20,7900 1663,20 Venceu 1UND80,000ABC363

Tentacânula 15 cm, sonda acanelada (14069943) 7,1900 143,80 Venceu 1UND20,000ABC494

Tesoura cirúrgica fina Romba ponta reta e fina 15 cm (58010444) 22,5800 1580,60 Venceu 1UND70,000ABC503
"Histerômetro de Collin 28cm em aço inoxidável cirúrgico, utilizado em
exames ginecológicos, principalmente para a inserção do DIU. Possuir
escala gravado no corpo do instrumental até 22cm; fecho para travamento.
Garantia de 10 anos contra defeitos de material e fabricação.

" (72020181)

49,7700 995,40 Venceu 1UND20,000ABC

528

Pinça Pozzi 24 cm em aço inoxidável com garras,para curativos de colo
uterino. Garantia  contra defeitos de fabricação. Embalagem individual
contendo dados de identificação e procedência. (72020182)

51,9300 1038,60 Venceu 1UND20,000ABC
529

Total do Fornecedor: R$114.768,10

Fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
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Touca ou turbante descartável,  com elástico em toda volta confeccionado à
base de rayon não tecido, microperfurado permitindo ótima ventilação, cor
branca. Pacote c/ 100 unidades (14060941)

12,4300 9944,00 Venceu 1PCT800,000JJR Viana
513

Total do Fornecedor: R$9.944,00

Fornecedor: PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA

Tesoura cirurgica reta ponta fina 12cm (58010443) 18,4100 2025,10 Venceu 1UND110,000Prime504

Tesoura cirúrgica reta ponta romba fina 17 cm (58010445) 24,9500 1497,00 Venceu 1UND60,000Prime505

Tesoura Spencer para retirar pontos 12 cm (14060363) 29,9400 1197,60 Venceu 1UND40,000Prime507

Total do Fornecedor: R$4.719,70

Fornecedor: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Benzina retificada. Frasco de  1.000 ml (14060179) 17,8000 3560,00 Venceu 1FR200,000QUIMI73
Compressa cirúrgica, medindo 23 cm x 25 cm, peso 08 gramas/unidade, não
estéril, com fios 100% algodão, quatro camadas, com amarrações para
camadas não deslizarem, com ou sem fio radiopaco, costura OVER-LOCK,
com cadarço, macia, isenta de amido, alvejante óptico, ácidos, álcalis,
hidrófila, cor branca. Embalagem com dados de identificação como:
procedência, data de validade, lote de fabricação e Registro no Ministério da
Saúde. Pacote c/ 50 unidades (14060310)

33,3200 2665,60 Venceu 1PCT80,000CREMER

138

Seringa descartável, capacidade de 1 ml,escala e numeros nitidos,marcação
unica evitando confusões como em escalas duplas,extremidade de embolo
em corte reto,com protetores,agulha de 13x0,38 de bisel afiado com absoluta
precisão em angulo de 30º,para facilitar a penetração,confeccionada em aço
ciúrgico inoxidável temperado. (14060766)

0,2000 800,00 Venceu 1UND4000,000SR

396

Total do Fornecedor: R$7.025,60

Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Relógio para oxigênio, válvula reguladora para cilindro de oxigênio com
fluxômetro para oxigênio. (14060634) 275,3300 13766,50 Venceu 1UND50,000PROTEC377

Total do Fornecedor: R$13.766,50

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
DIU (dispositivo intra uterino) medicado com um hormônio chamado de
levonorgestrel (tipo de progesterona), que é liberado gradativamente e
possui ação local e sistêmica. Tem forma T, medindo 32mm de comprimento
e é inserido dentro do útero  através do exame ginecológico com espéculo
vaginal.. (14060911)

887,4500 266235,00 Venceu 1UND300,000BAYER

154

Total do Fornecedor: R$266.235,00
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Fornecedor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  EIRELI - EPP
Solução de Ringer com Lactado onde possua espaço para diluição de
medicamentos no frasco/bolsa, volume  250 ml. (14060784) 2,7000 1080,00 Venceu 1FR/B400,000EQUIPLEX412

Solução de Ringer com Lactato  onde possua espaço para diluição de
medicamentos no frasco/bolsa, volume  500ml (14060785) 2,7400 8220,00 Venceu 1FR/B3000,000EQUIPLEX413

Soro fisiologico 0,9% 100 ml onde possua espaço para diluição de
medicamentos no frasco/bolsa (14060831) 1,8000 201600,00 Venceu 1FR/B112000,000EQUIPLEX481

Total do Fornecedor: R$210.900,00

Fornecedor: RINALDI & COGO LTDA

Alcool iodado 1% . Frasco de 1.000 ml (14060115) 9,5000 4750,00 Venceu 1FR500,000VIC FARMA23
Colchão/Forração Ortopédica dágua Articulável anti escaras 190 cm x 90 cm
para as diversas formas de corpo e diferentes pesos, indeformável e
higiênico, não acumula poeira, germes, odores, fácil limpeza. Suporta até
130 kg. (14060401)

90,0000 1800,00 Venceu 1UND20,000RCS
123

Colchão/Forração Ortopédica DÁgua Caixa de Ovo Aberta, anti escaras,
tamanho aprox. 190 cm x 90 cm, apapta-se as diversas formas do corpo e
diferentes pesos, indeformável, higiênico, não acumula poeria, germes,
odores e de fácil limpeza. Suporta até 120 kg. (14060404)

103,0000 10300,00 Venceu 1UND100,000RCS
124

Colchão/Forração Ortopédica DÁgua Caixa de Ovo Fechada, anti escaras,
tamanho aprox. 190 cm x 90 cm, apapta-se as diversas formas do corpo e
diferentes pesos, indeformável, higiênico, não acumula poeria, germes,
odores e de fácil limpeza. Suporta até 120 kg. (14060405)

128,0000 2560,00 Venceu 1UND20,000RCS
125

Colchão/ForraçãoOrtopédica dágua anti escaras tamanho aprox. 190 cm x
90 cm para as diversas formas de corpo e diferentes pesos, indeformável e
higiênico, não acumula poeira, germes, odores, fácil limpeza. Suporta até
110 kg. (14060384)

97,0000 1940,00 Venceu 1UND20,000RCS
126

Esfigmomanômetro adulto grande/obeso: braçadeira em nylonn impermeável
com aproximadamente 35cm a 51cm, fecho em velcro, aneroide com escala
de 0 a 300mm/hg, manguito em borracha vulcanizada com duas saídas,
válvula em metal altamente resistente,ACESSÓRIO: 01(uma) braçadeira
adulto completa, 1(uma) válvula e 1 (uma) pera. (72020165)

73,0000 1460,00 Venceu 1UND20,000P A MED

188

Fralda descartável infantil, alta concentração de gel, camada extra protetora,
barreiras mais altas, melhor ajuste na cintura, tamanho (M) (14060011) 0,3800 2850,00 Venceu 1UND7500,000DESCARPAC

K
220

Fralda descartável infantil, alta concentração de gel, camada extra
protetora,barreiras mais altas,melhor ajuste na cintura, tamanho  grande (G)
de 9kg à 14Kg. (14060045)

0,3800 6080,00 Venceu 1UND16000,000DESCARPAC
K

222

Fralda descartável infantil, alta concentração de gel, camada extra
protetora,barreiras mais altas,melhor ajuste na cintura, tamanho  pequeno(P)
de até 5kg. (14060046)

0,3000 3300,00 Venceu 1UND11000,000DESCARPAC
K

223

Kit nebulização adulto com coletor de rosca (14060334) 6,2000 1860,00 Venceu 1UND300,000DARU258

Kit nebulização infantil com coletor de rosca (14060335) 6,2000 930,00 Venceu 1UND150,000DARU259
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Luva para procedimentos em latex extra pequena, lubrificada com pó
bioabsorvível, espessura mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de
280mm. Caixa c/ 100 unidades (14060530)

35,4600 109926,00 Venceu 1CX3100,000NUGARDT
289

Luva para procedimentos em latex grande, lubrificada com pó bioabsorvível,
espessura mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280mm. Caixa c/
100 unidades (14060533)

35,4600 141840,00 Venceu 1CX4000,000NUGARDT
290

Luva para procedimentos em latex pequena, lubrificada com pó
bioabsorvível, espessura mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de
280mm. Caixa c/ 100 unidades (14060531)

39,0000 273000,00 Venceu 1CX7000,000NUGARDT
294

Punch keyes, aço inox, 10mm para biópsia de pele (14061048) 83,2000 1664,00 Venceu 1UND20,000ABC371
Tira teste para medicação quantitativa de glicose sanguínea, que utilize
sangue capilar total, com amostra de no máximo 0,6uL, com capacidade de
medição de glicemia entre 10mg/dL a 600 mg/dl, com leitura de resultado de
no máximo 20 segundos. Que utilize tecnologia de glicose desidrogenase
com metodologia biossensora amperométrica, memória de no mínimo 250
testes. Mensagem simples e resultado de fácil leitura, programada em
português, com absorção do sangue (amostra), automaticamente para
dentro da célula reagente. (OBS: A empresa vencedora  deverá fornecer em
consignação os equipamentos para utilização das respectivas fitas).
(14069988)

0,4450 89000,00 Venceu 1UND200000,000Descarpack

509

Total do Fornecedor: R$653.260,00

Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Atadura de crepom medindo 06 cm de largura por 4,5 m de comprimento
esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com no mínimo 80% Algodão, 4%
Elastano e 16% Poliéster ou superior , isento de defeitos (primeira linha),
embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade, lote
de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. (72020144)

0,3900 11700,00 Venceu 1UND30000,000NEVE

46

Atadura de crepom medindo 25 cm de largura por 4,5 m de comprimento
esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com no mínimo 80% Algodão, 4%
Elastano e 16% Poliéster ou superior , isento de defeitos (primeira linha),
embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade, lote
de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. (72020149)

1,3700 2740,00 Venceu 1UND2000,000NEVE

51

Compressa de gaze medindo 7,5 cm x 7,5 cm, com 13 fios/cm2,
confeccionada em tecido 100% algodão, isenta de amido, alvejante óptico,
ácidos, álcalis, com dobras para dentro em toda a sua extremidade, hidrófila,
de cor branca. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de
validade, lote de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. Pacote c/10
unidades. (14060908)

0,4300 3870,00 Venceu 1PCT9000,000AMERICA/ERI
KA

143

Máscara de Proteção Respiratória Nº 95 PFF2 (tipo bico de pato), com
eficiência de filtragem particulado (PFE) maior ou igual a 95%, deve possuir
válvula ao lado, clip nasal e elástico ajustável. A gramatura da máscara deve
ser de no mínimo 25g/m². A máscara deve ser confortável e apresentada em
tamanho único. INMETRO (72020104)

2,8000 2800,00 Venceu 1UND1000,0003M

302
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Seringa 1ml com dispositivo de segurança retrátil, com agulha para aplicação
de BCG, dispositivo de segurança por retração da agulha após aplicação,
não exige mudança da técnica convencional de preparo e administração de
medicações, permitindo a troca de agulhas, com embolo descartável após o
uso bico luer-lock, escala precisa e indelével. Deverá conter dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade e número do lote.
Conforme  NR 32. (14060031)

1,2700 4064,00 Venceu 1UND3200,000BD

390

Seringa 3ml com dispositvo de segurança retrátil, com agulha 13x4,5,
dispositivo de segurança por retração manual de agulha após aplicação, não
exige mudança da técnica convencional de preparo e administração de
medicações, permitindo a troca de agulhas, com embolo descartável após o
uso, bico luer-lock, escala precisa e indelével. Deverá conter dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade e número do lote.
Conforme  NR 32. (14060032)

0,4810 144,30 Venceu 1UND300,000BD

391

Seringa 3ml com dispositvo de segurança retrátil, com agulha 20x5,5,
dispositivo de segurança por retração manual de agulha após aplicação, não
exige mudança da técnica convencional de preparo e administração de
medicações, permitindo a troca de agulhas, com embolo descartável após o
uso, bico luer-lock, escala precisa e indelével. Deverá conter dados de
identificação, procedência, data de fabricação, validade e número do lote.
Conforme  NR 32. (14060060)

0,4810 769,60 Venceu 1UND1600,000BD

392

Seringa com trava de seguranca de 10ml, sem agulha, em polipropileno,
esteril,siliconizada, descartável, com bico rosca dupla que permita o uso em
todas as marcas de agulhas e que atenda a NR32. Embolo com anel interno
emborrachado para melhor retenção do líquido. Graduada em escala
numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do
corpo da seringa. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico
contendo as informações sobre: tipo, data e validade da esterilização,
procedência, fabricante, número  do lote, registro no MS (na caixa e na
embalagem individual). Seringa dotada de dispositivo de segurança retrátil
para a agulha em retração mecânica da agulha para dentro do corpo da
seringa de tal forma que o profissional não entre em contato com a mesma.
(14060030)

0,4200 12600,00 Venceu 1UND30000,000BD

393

Seringa com trava de seguranca , 3ml sem agulha, em polipropileno,
esteril,siliconizada, descartável, com bico rosca dupla que permita o uso em
todas as marcas de agulhas e que atenda a NR32. Embolo com anel interno
emborrachado para melhor retenção do líquido. Graduada em escala
numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do
corpo da seringa. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico
contendo as informações sobre: tipo, data e validade da esterilização,
procedência, fabricante, número  do lote, registro no MS (na caixa e na
embalagem individual). Seringa dotada de dispositivo de segurança retrátil
para a agulha em retração mecânica da agulha para dentro do corpo da
seringa de tal forma que o profissional não entre em contato com a mesma.
(14060028)

0,2900 12180,00 Venceu 1UND42000,000BD

394
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Seringa com trava de seguranca de 5ml, sem agulha em polipropileno,
esteril,siliconizada, descartável, com bico rosca dupla que permita o uso em
todas as marcas de agulhas e que atenda a NR32. Embolo com anel interno
emborrachado para melhor retenção do líquido. Graduada em escala
numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do
corpo da seringa. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico
contendo as informações sobre: tipo, data e validade da esterilização,
procedência, fabricante, número  do lote, registro no MS (na caixa e na
embalagem individual). Seringa dotada de dispositivo de segurança retrátil
para a agulha em retração mecânica da agulha para dentro do corpo da
seringa de tal forma que o profissional não entre em contato com a mesma.
(14060029)

0,3800 34200,00 Venceu 1UND90000,000BD

395

Sonda folley 02 vias nº 16 de látex, estéril, descartável e siliconizada
(14060797) 3,2100 4815,00 Venceu 1UND1500,000MEDIX430

Sonda folley 02 vias nº 18 de látex, estéril, descartável e siliconizada
(14060798) 3,2100 7704,00 Venceu 1UND2400,000MEDIX431

Sonda folley 02 vias nº 20 de látex, estéril, descartável e siliconizada
(14060799) 3,2100 4173,00 Venceu 1UND1300,000MEDIX432

Total do Fornecedor: R$101.759,90

Fornecedor: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de corte
sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico circular
perfurado ou triangular, medindo 6cm x 2m, tecido 100% algodão
(gramatura) de 420 à 480 gr/m2com quantidade de gesso suficiente para dar
cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de 5 a 6
minutos.Registro no Ministério da Saúde. (72020153)

0,9550 573,00 Venceu 1UND600,000CREMER

55

Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de corte
sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico circular
perfurado ou triangular, medindo 20cm x 4m, tecido 100% algodão
(gramatura) de 420 à 480 gr/m2com quantidade de gesso suficiente para dar
cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de 5 a 6
minutos.Registro no Ministério da Saúde. (72020157)

2,5500 510,00 Venceu 1UND200,000CREMER

59

Compressa cirúrgica, medindo 45 cm x 50 cm, peso a partir de 30
gramas/unidade, não estéril, com fios 100% algodão, quatro camadas, com
amarrações para camadas não deslizarem, com ou sem fio radiopaco,
costura OVER-LOCK, com cadarço, macia, isenta de amido, alvejante óptico,
ácidos, álcalis, hidrófila, cor branca. Embalagem com dados de identificação
como: procedência, data de validade, lote de fabricação e Registro no
Ministério da Saúde. Pacote c/50 unidades (14060905)

68,0690 13613,80 Venceu 1PCT200,000CREMER

139

Escalpe, dispositivo de uso único, apresentado no calíbre 21, embalado
unitariamente em blister, estéril, pronto para uso. (14060392) 0,1380 3174,00 Venceu 1UND23000,000DESCARPAC

K
178

Escalpe, dispositivo de uso único, apresentado no calibre 23, embalado
unitariamente em blister, estéril, pronto para uso. (14060914) 0,1380 6900,00 Venceu 1UND50000,000DESCARPAC

K
179
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Esparadrapo impermeável, medindo 5,0 cm de largura e 4,5m de
comprimento, cor branco, confeccionado com tecido 100% algodão,
facilidade no rasgo, resina acrílica e adesiva de borracha natural, com
excelente adesão, isento de sujidades, enrolado em carretel, em embalagens
com dados de identificação , procedência, data de validade, lote de
fabricaçaõ e Registro no Ministério da Saúde. (14060402)

2,9770 8037,90 Venceu 1UND2700,000CREMER

190

Especulo vaginal pequeno sem lubrificante (14060413) 0,5830 12826,00 Venceu 1UND22000,000KOLPLAST194
Luva para procedimentos em latex média, lubrificada com pó bioabsorvível,
espessura mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280mm. Caixa c/
100 unidades (14060532)

39,4000 275800,00 Venceu 1CX7000,000LEMBRUBER
292

Total do Fornecedor: R$321.434,70

Fornecedor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI

Agulha desc.25mm x 6cm, bisel trifacetado, cânula siliconizada (14060094) 0,0630 630,00 Venceu 1UND10000,000SOLIDOR14
Agulha desc.40mm x 12cm, c/ bisel trifacetado, cânula siliconizada
(14060098) 0,0700 16800,00 Venceu 1UND240000,000SOLIDOR17

Fralda geriátrica, descartável, formato anatômico, com quatro fitas adesivas
laterais reposicionáveis, cobertura ultra-suave hipoalergenica, gel que
absorve os líquidos transformando-os em cristais de gel, elásticos ao redor
das pernas, camada impermeável macia que impede a passagem de
líquidos, barreiras laterais antivazamento macias e impermeáveis, maior
rapidez na absorção e melhor distribuição dos líquidos, canais internos de
distribuição de líquidos, dupla camada de polpa. Tamanho (EG) cintura
acima 150cm, peso acima de 90 kg. (14060509)

1,3000 78000,00 Venceu 1UND60000,000POPFRAL

231

Lâmina de bisturi  aço carbono n. º 11, dispositivo para uso único,
esterilizadas por cobalto 60, embaladas unitariamente em invólucros
individuais de alumínio. Caixa c/ 100 unidades (14060502)

22,3000 2899,00 Venceu 1CX130,000LABOR
IMPORTE

264

Lâmina de bisturi  aço carbono n. º 12, dispositivo para uso único,
esterilizadas por cobalto 60, embaladas unitariamente em invólucros
individuais de alumínio. Caixa c/ 100 unidades (14060500)

22,3000 1338,00 Venceu 1CX60,000ADVANTIVE
265

Lâmina de bisturi  aço carbono n. º 15, dispositivo para uso único,
esterilizadas por cobalto 60, embaladas unitariamente em invólucros
individuais de alumínio. Caixa c/ 100 unidades (14060503)

22,3000 2453,00 Venceu 1CX110,000LABOR
IMPORT

266

Lâmina de bisturi  aço carbono n. º 23, dispositivo para uso único,
esterilizadas por cobalto 60, embaladas unitariamente em invólucros
individuais de alumínio. Caixa c/ 100 unidades (14060507)

23,2000 464,00 Venceu 1CX20,000ADVANTIVE
270

Lâmina de bisturi  aço carbono n. º 24, dispositivo para uso único,
esterilizadas por cobalto 60, embaladas unitariamente em invólucros
individuais de alumínio. Caixa c/ 100 unidades (14060508)

22,3000 1115,00 Venceu 1CX50,000ADVANTIVE
271

Total do Fornecedor: R$103.699,00
Fornecedor: TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
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Cateter venoso central duplo lúmen 7FR x 20cm (14060529) 65,2500 1305,00 Venceu 1UND20,000ALIVE HEART105

Cateter venoso central duplo lúmen 8FR x 20cm (14060535) 96,2200 9622,00 Venceu 1UND100,000ALIVE HEART106

Total do Fornecedor: R$10.927,00
Fornecedor: UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LIMITADA
Cânula para biópsia e aspiração de medula óssea 11G x 10cm. Uso adulto.
(72020142) 87,4800 17496,00 Venceu 1UND200,000UNIT/MO-BS1525

Agulha aspirativa de medula óssea para mielograma 11G x 10cm. Uso
adulto. (72020143) 58,3200 11664,00 Venceu 1UND200,000UNIT526

Total do Fornecedor: R$29.160,00

Fornecedor: V & V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELE - EPP

Agua Oxigenada 10 volume. Frasco de 1.000 ml (14069914) 3,2850 6570,00 Venceu 1FR2000,000SEPTEMAX8
Almotolia plástica 125 ml translúcida, bico reto, confeccionada em polietileno
e graduada em alto relevo. (14060187) 1,7400 870,00 Venceu 1UND500,000J PROLAB28

Almotolia plástica 250 ml translúcida, bico reto, confeccionada em polietileno
e graduada em alto relevo. (14060131) 2,2500 4500,00 Venceu 1UND2000,000J PROLAB30

Fixador citológico  100 ml spray (14060470) 5,4900 109,80 Venceu 1FR20,000CRALPLAST218
Lamina de vidro ponta fosca para microscopia, não lapidada 26 x 76mm.
Caixa c/ 50unidades (14060245) 3,9150 2349,00 Venceu 1CX600,000CRALPLAST273

PVPI degermante 1.000 ml (14060882) 15,5700 13234,50 Venceu 1UND850,000FARMAX375

Total do Fornecedor: R$27.633,30

Fornecedor: V P SILVA BRINQUEDOS

Micropipeta automática 10 UL (44010025) 84,6000 1692,00 Venceu 1UND20,000PEGUEPET/C
RAL

312

Micropipeta automática 250 UL (44010029) 79,2000 1584,00 Venceu 1UND20,000PEGUEPET/C
RAL

313

Total do Fornecedor: R$3.276,00

Fornecedor: X MED HOSPITALAR LTDA
Coletor para perfurocortante 20 L, fácil de montar, dupla trava, duplo
revestimento interno de saco plástico, alça dupla, bandeja pré - montada.
(14060350)

3,6400 7644,00 Venceu 1UND2100,000FLEXPELL
132

Coletor perfurocortante 3,0 L, facil de montar, dupla trava, duplo
revestimento interno de saco plástico, alça dupla, bandeja pré montada.
(14069917)

1,2000 2400,00 Venceu 1UND2000,000FLEXPELL
133
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Coletor para perfurocortante 7,0 L, fácil de montar, dupla trava, duplo
revestimento interno de saco plástico, alça dupla, bandeja pré- montada
(14060303)

1,8000 2700,00 Venceu 1UND1500,000FLEXPELL
134

Lençol descartável de TNT com elástico para maca, medidas aprox. 2,10m x
0,90m, gramatura mínima de 20. (14060630) 1,1700 5265,00 Venceu 1UND4500,000FLEXPELL278

Papel lençol em bobina 50cmx50m,confeccionado em papel 100% celulose
,branco,isento de impurezas.Indicados para forrar macas e leitos
hospitalares,descartáveis de fácil manuseio e prático,embalado em
embalagem de plástico termoencolhível (14060584)

4,5000 6750,00 Venceu 1RL1500,000FLEXPELL
345

Papel lençol em bobina 70cmx50m. confecionado em papel 100%
celulose,branco,isento de impurezas.Indicados para forrar macas e leitos
hospitalares ,descartável  de fácil manuseio e prático,embaldo em embalgem
de plático termoencolhível (14060586)

5,4400 36992,00 Venceu 1RL6800,000FLEXPELL
346

Total do Fornecedor: R$61.751,00

Total dos Itens Vencedores: R$5.524.365,18


