RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 310/2017 - MODALIDADE – Pregão N° 93/2017 – REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
Item Qtde
Un.
Especificação
Preço unitário Fornecedor Vencedor
5
450,00
fr
Ácido Graxo (óleo de girassol, estimulante da cicatrização, produto 2,4400
METROMED-COM. DE
originado de óleos vegetais poli-insaturados, composto: ácidos graxos
MATERIAL MEDICO
essenciais A.G.E, vitaminas A e E, para realização de curativo, frasco
HOSPITALAR LTDA
c/100 ml).
12
15.000,00 un
Sonda Uretral nº 10 (confeccionada em polivinil, estéril, atóxico, 0,4180
METROMED-COM. DE
flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em
MATERIAL MEDICO
filme de polietileno, constando externamente dados de identificação).
HOSPITALAR LTDA
13
24.000,00 un
Sonda Uretral nº 12 (confeccionada em polivinil, estéril, atóxico, 0,4500
METROMED-COM. DE
flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em
MATERIAL MEDICO
filme de polietileno, constando externamente dados de identificação).
HOSPITALAR LTDA
15
500,00
un
Sonda Uretral nº 16 (confeccionada em polivinil, estéril, atóxico, 0,5120
METROMED-COM. DE
flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em
MATERIAL MEDICO
filme de polietileno, constando externamente dados de identificação).
HOSPITALAR LTDA
16
20,00
un
Cateter Intravenoso Periférico N° 16 com Dispositivo de Segurança – 1,4400
METROMED-COM. DE
estéril, com cânula constituída de poliuretano radiopaco flexível, SEM
MATERIAL MEDICO
EFEITO MEMÓRIA. Conector tipo Luer-Lock translúcido,
HOSPITALAR LTDA
codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, câmara
de refluxo sangüíneo translúcida possuindo tampa com membrana
porosa filtrante, agulha eletropolida com ponta tipo "v" com bisel
trifacetado. Esterilizado por óxido de etileno, embalado
individualmente em embalagem tipo blister, possuindo abertura
asséptica, SEM DELAMINAÇÃO. O dispositivo de segurança deverá
atender aos requisitos da Norma Regulamentadora no 32 (Segurança e
Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde)
25
4.600,00
fr
Soro fisiologico 0,9% - 250 ml: Solução injetável, em bolsa flexível 2,2300
METROMED-COM. DE
ou frasco plástico com membrana para administração por conexão em
MATERIAL MEDICO
equipo, em sistema fechado, segundo RDC 45.
HOSPITALAR LTDA
27
10.000,00 un
Sonda Uretral nº06 (confeccionada em polivinil, estéril, atóxico, 0,3900
METROMED-COM. DE
flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em
MATERIAL MEDICO
filme de polietileno, constando externamente dados de identificação,
HOSPITALAR LTDA
unidade).
28
8.000,00
un
Sonda Uretral nº 08 (confeccionada em polivinil, estéril, atóxico, 0,4000
METROMED-COM. DE
flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em
MATERIAL MEDICO
filme de polietileno, constando externamente dados de identificação,
HOSPITALAR LTDA
37
50,00
un
Cateter Intravenoso Periférico nº 14 com Dispositivo de Segurança - 1,3700
METROMED-COM. DE
estéril, com cânula constituída de poliuretano radiopaco flexível, SEM
MATERIAL MEDICO
EFEITO MEMÓRIA. Conector tipo Luer-Lock translúcido,
HOSPITALAR LTDA
codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, câmara
de refluxo sangüíneo translúcida possuindo tampa com membrana
porosa filtrante, agulha eletropolida com ponta tipo “v” com bisel
trifacetado. Esterilizado por óxido de etileno, embalado
individualmente em embalagem tipo blister, possuindo abertura
asséptica, SEM DELAMINAÇÃO. O dispositivo de segurança deverá
atender aos requisitos da Norma Regulamentadora no 32 (Segurança e
Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde)
42
5,00
un
Vaselina Sólida (veículo farmacotécnico, frasco plástico c/ 500g)
15,5000
METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA
52
10,00
fr
Álcool em gel 500g
4,7700
METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA
56
150,00
fr
Gel para eletro 300gr.
2,9900
METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA
81
300,00
un
AVENTAL MANGA LONGA TAMANHO M - Punho em elástico, 1,1800
METROMED-COM. DE
confeccionado em TNT, aberto atrás, com tiras laterais, Gramatura
MATERIAL MEDICO
entre 30 e 50.
HOSPITALAR LTDA
89
15,00
un
MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO COM RESERVATÓRIO - 9,9500
METROMED-COM. DE
máscara de oxigênio adulto para alta concentração com reservatório
MATERIAL MEDICO
tipo BAG, REUTILIZÁVEL, em silicone, com elástico ajustável para
HOSPITALAR LTDA
fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e
reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve, resistente, deverá
possuir extensor para rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de
PVC com 1,30 m de comprimento.

90

10,00

un

91

40,00

un

94

10,00

un

96

120,00

un

97

100,00

un

99

12,00

un

101

80,00

un

116

6,00

kit

117

3.200,00

un

120

15.000,00

un

121

10.030,00

un

MÁSCARA DE OXIGENIO INFANTIL COM RESERVATORIO máscara de oxigênio infantil para alta concentração com reservatório
tipo BAG, REUTILIZÁVEL, em silicone, com elástico ajustável para
fixação, válvula unidirecional com conexão perfeita com a máscara e
reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Leve, resistente, deverá
possuir extensor para rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão de
PVC com 1,30 m de comprimento.
ÓCULOS PLÁSTICOS PARA PROTEÇÃO - incolor, anatômico,
com visor único, ANTI-EMBAÇANTE, de alto impacto, com
tratamento antirrisco, ajustável, com alta definição ótica, filtro de
proteção UV de 99,9%.
SONDA VESICAL Nº 12 - Em látex, descartável, estéril, com 2 vias,
uma destinada à drenagem vesical e a outra para utilização do
balonete, revestida com polímero de silicone. Balão de 5cc, resistente,
com enchimento simétrico, válvula com vedação completa,
extremidade lisa e arredondada. A embalagem individual deverá ser
em papel grau cirúrgico tipo blister, e conter as seguintes
informações: identificação do produto, quantidade, nome comercial,
data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério da Saúde,
método de esterilização e data de validade da esterilização. Na
embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas informações da
embalagem individual.
SONDA VESICAL Nº 16 - Em látex, descartável, estéril, com 2 vias,
uma destinada à drenagem vesical e a outra para utilização do
balonete, revestida com polímero de silicone. Balão de 5cc, resistente,
com enchimento simétrico, válvula com vedação completa,
extremidade lisa e arredondada. A embalagem individual deverá ser
em papel grau cirúrgico tipo blister, e conter as seguintes
informações: identificação do produto, quantidade, nome comercial,
data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério da Saúde,
método de esterilização e data de validade da esterilização. Na
embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas informações da
embalagem individual.
SONDA VESICAL Nº 18 - Em látex, descartável, estéril, com 2 vias,
uma destinada à drenagem vesical e a outra para utilização do
balonete, revestida com polímero de silicone. Balão de 5cc, resistente,
com enchimento simétrico, válvula com vedação completa,
extremidade lisa e arredondada. A embalagem individual deverá ser
em papel grau cirúrgico tipo blister, e conter as seguintes
informações: identificação do produto, quantidade, nome comercial,
data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério da Saúde,
método de esterilização e data de validade da esterilização. Na
embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas informações da
embalagem individual.
UMIDIFICADOR COM TAMPA DE NYLON INJETADA - frasco
plástico de 250 ml com nível de mínimo e máximo, conexão de
entrada de oxigênio com rosca metal (conforme norma da ABNT),
adaptável em qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro
de rede canalizada.
Solução Glicosada 5% - 500ml: solução injetável, em bolsa flexível
ou frasco plástico com membrana para administração por conexão em
equipo, em sistema fechado, segundo RDC 45.
Kit para parto: deve vir em maleta resistente de fácil limpeza,
resistente ao manuseio, que não ofereça risco de abertura acidental,
rompimento ou exposição do material de seu interior. Deve conter
todos os materiais necessários para assistência ao parto normal,
estéreis, sendo minimamente: 01 lençol descartável, 01 bisturi com
cabo, 01 campo cirúrgico, 02 compressas, 02 luvas estéreis, 02 clamps
umbilicais e 02 gazes. Podem não ser estéreis: 02 pulseiras de
identificação, 01 saco de lixo hospitalar de tamanho adequado e
resistente, 01 avental descartável.
Soro fisiológico 0,9 % - 100 ml. Solução injetável em bolsa flexível
ou frasco plástico com membrana para administração por conexão em
equipo, em sistema fechado, segundo RDC 45.
Soro Fisiológico 0,9% - 10ml - ampola

9,9500

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

2,3900

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

2,3300

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

2,3900

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

2,3500

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

12,5000

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

2,9900

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA
METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

75,7600

1,8200

0,1770

Sonda para aspiração traqueal 08 sem válvula, descartável, 0,4100
confeccionada em polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e
apirogênico, de superfície lisa, com 40 cm de comprimento,
possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas bem
acabadas e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração. Registro no
Ministério da Saúde.

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA
METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA
METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

2

133

6.000,00

un

134

200,00

un

135

5.000,00

un

136

1.000,00

un

137

10,00

un

138

10,00

un

147

35,00

pct

154

500,00

fr

155

20,00

cx

10

201,00

pct

14

10.000,00

un

17

20,00

un

Sonda para aspiração traqueal 06 sem válvula, descartável,
confeccionada em polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e
apirogênico, de superfície lisa, com 40 cm de comprimento,
possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas bem
acabadas e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração. Registro no
Ministério da Saúde.
Sonda para aspiração traqueal 10 sem válvula, descartável,
confeccionada em polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e
apirogênico, de superfície lisa, com 40 cm de comprimento,
possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas bem
acabadas e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração. Registro no
Ministério da Saúde.
Sonda para aspiração traqueal 12 sem válvula, descartável,
confeccionada em polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e
apirogênico, de superfície lisa, com 40 cm de comprimento,
possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas bem
acabadas e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração. Registro no
Ministério da Saúde.
Sonda para aspiração traqueal 14 sem válvula, descartável,
confeccionada em polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e
apirogênico, de superfície lisa, com 40 cm de comprimento,
possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas bem
acabadas e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração. Registro no
Ministério da Saúde.
Sonda para aspiração traqueal 16 sem válvula, descartável,
confeccionada em polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e
apirogênico, de superfície lisa, com 40 cm de comprimento,
possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas bem
acabadas e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração. Registro no
Ministério da Saúde.
Sonda para aspiração traqueal 18 sem válvula, descartável,
confeccionada em polivinil (PVC), transparente, flexível, atóxico e
apirogênico, de superfície lisa, com 40 cm de comprimento,
possuindo 01 orifício proximal e 02 orifícios distais de bordas bem
acabadas e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração. Registro no
Ministério da Saúde.
Lençol descartável em TNT: Lençóis Descartáveis, confeccionados
em TNT(não tecido), com elástico, para uso em maca clínica, nas
medidas aproximadas de 2,00 x 0,90m. gramatura não menor que 30,
pacotes com no mínimo 10 unidades.
Álcool em gel 70%, com no mínimo 425g.

0,3950

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

0,4620

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

0,4500

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

0,4600

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

0,5120

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

0,5680

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

9,5800

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

4,7700

Luva de Procedimento GG (descartável, não estéril, ambidestras,
punhos de 26 cm de comprimento, c/ bainha, talcadas, superfície do
látex micro-texturizada oferecendo acabamento anti-derrapante, cx. c/
100 unidades)
Abaixador de Língua (espátula de madeira, descartável, formato
convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas,
espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo
aproximadamente 14 cm de comprimento; constando os dados de
identificação, procedência, nº. do lote, data de fabricação, pct. c/100
unidades).
Sonda Uretral nº 14 (confeccionada em polivinil, estéril, atóxico,
flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em
filme de polietileno, constando externamente dados de identificação).
Cateter Intravenoso Periférico N° 18 com Dispositivo de Segurança estéril, com cânula constituída de poliuretano radiopaco flexível, SEM
EFEITO MEMÓRIA. Conector tipo Luer-Lock translúcido,
codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, câmara
de refluxo sanguíneo translúcida possuindo tampa com membrana
porosa filtrante, agulha eletropolida com ponta tipo "v" com bisel
trifacetado. Esterilizado por óxido de etileno, embalado
individualmente em embalagem tipo blister, possuindo abertura
asséptica, SEM DELAMINAÇÃO. O dispositivo de segurança deverá
atender aos requisitos da Norma Regulamentadora no 32 (Segurança e
Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde)

16,3800

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA
METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

2,5400

STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA

0,4500

STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA
STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA

1,7400

3

18

200,00

un

19

200,00

un

20

30,00

un

21

30,00

un

22

10,00

un

23

100,00

un

24

200,00

un

51

150,00

un

Cateter Intravenoso Periférico N° 20 com Dispositivo de Segurança –
estéril, com cânula constituída de poliuretano radiopaco flexível, SEM
EFEITO MEMÓRIA. Conector tipo Luer-Lock translúcido,
codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, câmara
de refluxo sangüíneo translúcida possuindo tampa com membrana
porosa filtrante, agulha eletropolida com ponta tipo “v” com bisel
trifacetado. Esterilizado por óxido de etileno, embalado
individualmente em embalagem tipo blister, possuindo abertura
asséptica, SEM DELAMINAÇÃO. O dispositivo de segurança deverá
atender aos requisitos da Norma Regulamentadora N.º 32 (Segurança
e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde)
Cateter Intravenoso Periférico N° 22 com Dispositivo de Segurança –
estéril, com cânula constituída de poliuretano radiopaco flexível, SEM
EFEITO MEMÓRIA. Conector tipo Luer-Lock translúcido,
codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, câmara
de refluxo sanguíneo translúcida possuindo tampa com membrana
porosa filtrante, agulha eletropolida com ponta tipo “v” com bisel
trifacetado. Esterilizado por óxido de etileno, embalado
individualmente em embalagem tipo blister, possuindo abertura
asséptica, SEM DELAMINAÇÃO. O dispositivo de segurança deverá
atender aos requisitos da Norma Regulamentadora no 32 (Segurança e
Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde)
SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE OU GÁSTRICA ESTÉRIL
DESCARTÁVEL N. º 16 LONGA - com no mínimo 40 cm e no
máximo 60 cm de comprimento. Confeccionada em termoplástico
polivinil (descartável) transparente, flexível, reta, inteiriça. Na
extremidade proximal deverá ter perfuração de formato oval uniforme
no diâmetro, número e distância localizada lateralmente, extremidade
distal da sonda adaptada a um conector plástico provido de tampa,
adequadamente articulado moldado e dimensionado de forma a
permitir perfeito encaixe a bicos de seringa e equipo.
***CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL***
SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE OU GÁSTRICA ESTÉRIL
DESCARTÁVEL N. º 18 LONGA – com no mínimo 40 cm e no
máximo 60 cm de comprimento. Confeccionada em termoplástico
polivinil (descartável) transparente, flexível, reta, inteiriça. Na
extremidade proximal deverá ter perfuração de formato oval uniforme
no diâmetro, número e distância localizada lateralmente, extremidade
distal da sonda adaptada a um conector plástico provido de tampa,
adequadamente articulado moldado e dimensionado de forma a
permitir perfeito encaixe a bicos de seringa e equipos.
***CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL***
SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE OU GÁSTRICA ESTÉRIL
DESCARTÁVEL N. º 20 LONGA - com no mínimo 40 cm e no
máximo 60 cm de comprimento. Confeccionada em termoplástico
polivinil (descartável) transparente, flexível, reta, inteiriça. Na
extremidade proximal deverá ter perfuração de formato oval uniforme
no diâmetro, número e distância localizada lateralmente, extremidade
distal da sonda adaptada a um conector plástico provido de tampa,
adequadamente articulado moldado e dimensionado de forma a
permitir perfeito encaixe a bicos de seringa e equipo.
***CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL***
Cateter Intravenoso Periférico N° 24 com Dispositivo de Segurança –
estéril, com cânula constituída de poliuretano radiopaco flexível, SEM
EFEITO MEMÓRIA. Conector tipo Luer-Lock translúcido,
codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, câmara
de refluxo sangüíneo translúcida possuindo tampa com membrana
porosa filtrante, agulha eletropolida com ponta tipo “v” com bisel
trifacetado. Esterilizado por óxido de etileno, embalado
individualmente em embalagem tipo blister, possuindo abertura
asséptica, SEM DELAMINAÇÃO. O dispositivo de segurança deverá
atender aos requisitos da Norma Regulamentadora no 32 (Segurança e
Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde)
Bolsa Coletora de Urina (Sistema fechado, esterilizado a oxido de
etileno, drenável, descartável, 2000ml, c/sistema anti-refluxo- possui
tubo de extensao com 1,20m de comprim. e 7,9mm de diametro
interno, presilha p/fixar o tubo de extensão ao leito, conector plástico
para entrada e saida de urina da bolsa, com cantos arredondados, duas
escalas em ml para medir o fluxo urinario, local para identificação do
paciente, unidade)
Curativo Gel Hidratante e absorvente viscoso e levemente aderente,
composto por carboximetilcelusose sódica, propilenoglicol,
hidantoina, sorbato de potássio, trietanolamina, acido bórico, com
alginato de cálcio e sódio, com tampa flip top. Apresetação: tubo 85gr

1,6800

STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA

1,6800

STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA

0,8200

STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA

0,9000

STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA

1,0300

STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA

1,6900

STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA

2,3900

STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA

17,0000

STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA
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54

20,00

un

55

1.800,00

fr

61

1.500,00

un

62

100,00

un

63

100,00

un

77

20,00

un

83

50,00

un

86

50,00

un

92

10,00

un

93

10,00

un

102

45,00

un

Almotolia (em plástico nitidamente transparente, capacidade de 2,6400
500ml, composta de 03 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa,
confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente,
flexível, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe
adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em
plástico rígido provido de rosca, proporcionando encaixe de bisnaga:
tampa confeccionada em plástico rígido)
Frasco para nutrição enteral com 300 ml. Fabricado em polietileno 0,7370
atóxico. Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo. Alça de
fixação na base para pendurar o frasco com travamento.
Fita Micropore (rolo 2,5cm x 10 metros) Fita de tecido não tecido à 1,6800
base de fibras de viscose com adesivo acrílico. Hipoalérgico.
Dispositivo p/ Infusão Venosa nº 23 com Dispositivo de Segurança
(Scalpe nº 23) – estéril bisel trifacetado, embalados individualmente
em papel grau cirúrgico e filme translúcido atóxico. O dispositivo de
segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora
nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de
Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao
risco de acidentes com perfurocortantes e quanto ao risco biológico.
Dispositivo p/ Infusão Venosa nº 25 com Dispositivo de Segurança
(Scalpe nº 25) – estéril bisel trifacetado, embalados individualmente
em papel grau cirúrgico e filme translúcido atóxico. O dispositivo de
segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora
nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de
Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao
risco de acidentes com perfurocortantes e quanto ao risco biológico.
Almotolia em plástico não transparente, cor marrom, capacidade de
100 ml, composta de 03 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa;
confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente,
flexível, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe
adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em
plástico rígido provido de rosca, proporcionando encaixe de bisnaga:
tampa confeccionada em plástico rígido.
Cadarço Sarjado para Fixação de Cânulas de Traqueostomia composto 90% algodão e 10% poliéster. Rolo com no mínimo 50
metros.
CONEXÃO 02 VIAS - TIPO POLIFIX - dispositivo descartável,
estéril, em plástico (PVC) ou material compatível com sua finalidade,
transparente em forma de Y, com pinça e tampa protetora em cada
uma das extremidades. Deverá ter conector luer "fêmea" nas
extremidades que se destinam a infusão de soluções e conector luerlock "macho" na extremidade a qual se conecta o dispositivo para
infusão endovenosa.
SONDA VESICAL Nº 08 - Em látex, descartável, estéril, com 2 vias,
uma destinada à drenagem vesical e a outra para utilização do
balonete, revestida com polímero de silicone. Balão de 5cc, resistente,
com enchimento simétrico, válvula com vedação completa,
extremidade lisa e arredondada. A embalagem individual deverá ser
em papel grau cirúrgico tipo blister, e conter as seguintes
informações: identificação do produto, quantidade, nome comercial,
data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério da Saúde,
método de esterilização e data de validade da esterilização. Na
embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas informações da
embalagem individual.
SONDA VESICAL Nº 10 - Em látex, descartável, estéril, com 2 vias,
uma destinada à drenagem vesical e a outra para utilização do
balonete, revestida com polímero de silicone. Balão de 5cc, resistente,
com enchimento simétrico, válvula com vedação completa,
extremidade lisa e arredondada. A embalagem individual deverá ser
em papel grau cirúrgico tipo blister, e conter as seguintes
informações: identificação do produto, quantidade, nome comercial,
data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério da Saúde,
método de esterilização e data de validade da esterilização. Na
embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas informações da
embalagem individual.
Almotolia em plástico nitidamente transparente, capacidade de 100
ml, composta de 03 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa;
confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente,
flexível, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe
adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em
plástico rígido provido de rosca, proporcionando encaixe de bisnaga:
tampa confeccionada em plástico rígido.
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Papel grau cirúrgico - tamanho 10 cm x 100 m, embalagem tubular
descartável termoselável para esterilização de material médicohospitalar, em autoclave a vapor ou óxido de etileno, medindo 10 cm
x 100 m de comprimento em dupla face, sendo uma das faces em
papel grau curúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira
quimicamente branqueada isento de furos rasgos, rugas, manchas,
substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou
seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, ter
gramatura de 60 a 80 gramas/m2 e porosidade controlada. A outra
face, deve ser em filme laminado transparente, multicamadas
colorida***CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL***
Papel grau cirúrgico - tamanho 25cm x 100 m - embalagem tubular
descartável termoselável para esterilização de material médico
hospitalar, em autoclave a vapor ou óxido de etileno, medindo 25cm x
100m de comprimento em dupla face, sendo uma das faces em papel
grau cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira
quimicamente branqueada isento de furos, rasgos, rugas, manchas,
substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmida ou
seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, ter
gramatura de 60 a 80 gramas/m2 e porosiudade controlada. A outra
face, deve ser em filme laminado transparente, multicamadas
coloridas para facilitar a identificação. ***CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL***
Atadura de Crepom medindo 06cm de largura por 1,80m em repouso
de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², e peso de 13,3g por
unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de
alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal,
enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente
acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos
de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso.
Embaladas individualmente e acondicionadas em pacote com 12
unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da
NBR14.056.
Filtro de barreira para reanimador manual de ventilado mecânico.
Corpo confeccionado em plástico resistente não flexível e
transparente com conectores para o tubo endotraqueal (paciente) e
reanimador manual/ventilador, no padrão universal reto e rígido,
sendo assim compatível com qualquer reanimador, sistema de
ventilação mecânica e tubo orotraqueal, oferecendo uma conexão sem
vazamentos. Membrana filtrante hidrofóbica de alta eficiência (em
torno de 99,99%) com filtração eletrostática para particulas com até
0,3 microns de diâmetro, HME evitando a condensação de particulas
reduzindo a contaminação. Capacidades: Resistência ao fluxo: cerca
de 60litros/minuto; Resistência à pressão: cerca de 1,5 cm de H²O;
Volume: entre 150 e 1000ml; Com umidificação limitada; Espaço
morto mínimo (em torno de 55ml); Embalagem: Individual, estéril a
ETO, com validade mínima de 03 anos. Em papel grau de alta
resistência e abertura em pétala. Com informações de uso em cada
embalagem individual. Deve possuir registro na ANVISA.
Almotolia em plástico nitidamente transparente, capacidade de 250ml,
composta de 03 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa;
confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente,
flexível, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe
adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em
plástico rígido provido de rosca, proporcionando encaixe de bisnaga:
tampa confeccionada em plástico rígido).
Lâmina de Bisturi nº 11: produto confeccionado em aço carbono,
descartável, estéril, extremamente afiado. Embalado individualmente.

0,3200

STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA

106

4.000,00

m

0,8500

STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA

122

230,00

pct

4,6000

STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA

141

30,00

un

8,0300

STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA

144

30,00

un

2,1200

STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA

148

700,00

un

0,1890

STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA
STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA
STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA
STAR MED - ARTIGOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA
SOMA/PR COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
SOMA/PR COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

149

500,00

un

Lâmina de Bisturi nº 12: produto confeccionado em aço carbono 0,1890
descartável, estéril, extremamente afiado. Embalado individualmente.
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Lâmina de Bisturi nº 15: produto confeccionado em aço carbono 0,1890
descartável, estéril, extremamente afiado. Embalado individualmente.
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Fita Micropore (rolo 5 cm x 10 metros) Fita de tecido não tecido à 2,8000
base de fibras de viscose com adesivo acrílico. Hipoalérgico.
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PVPI Tópico (PH 5.0, a base de Polivinil Pirrolidona Iodo, anti- 15,4400
séptico em meio aquoso com 1% de iodo ativo, uso: adulto e
pediátrico tópico-externo, frasco de 01 litro)
PVPI Degermante (PH 5.0,anti-séptico a base de PVPI contendo 15,9900
tensoativos e agentes umectantes com atividade residual decorrente da
liberação contínua de 1%de iodo, frasco de 1lt)
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Coletor de Perfurocortante 07lt (caixa descartável, alças duplas
externas, tampa de segurança com trava, instruções de uso e
montagem impressas externamente, confeccionado em papelão rígido
e resistente a perfuração, saco plástico e revestimento interno
p/descarte de objetos, fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55
e as normas ABNT NBR 7500.
Coletor de Perfurocortante 13lt (caixa descartável, alças duplas
externas, tampa de segurança com trava, instruções de uso e
montagem impressas externamente, confeccionado em papelão rígido
e resistente a perfuração, saco plástico e revestimento interno
p/descarte de objetos, fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55
e as normas ABNT NBR 7500.
Atadura de Rayon estéril 7,5 x 5m em rolo, polarfix confeccionadas
em fibras sintéticas 100% rayon, livres de impurezas, rasgos fios
soltos e manchas, atóxico e apirogênico.
Digliconato de clorexidina 2% com tensoativos, indicada como
antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré operatório ou outros
procedimentos invasivos, também para degermação de mãos antes de
procedimentos cirúrgicos. Frasco com 100 ml.
Seringa descartável para insulina com capacidade para 50UI, com
escala externa gravada, indelével, precisa e visível de 1 em 1 unidade,
agulha fixa (integrada) de 8 mm de comprimento por 0,30 mm de
diâmetro (30G 5/16“) em aço inoxidável, siliconizada, nivelada,
polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão
translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao
canhão, sem compartimento de reserva. Embalada em pacotes com 10
unidades. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006 e
apresentar o selo de aprovação do INMETRO, conforme Portaria n.º
503, de 29 de dezembro de 2011.
Seringa 5ml, sem agulha (descartável, esterilizada por óxido etileno).
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Luva cirúrgica, estéril nº 7,0 (em látex natural, esterelizada a gás de
óxido de etileno, anatômica, flexível, resistente, punho reforçado,
lubrificada com pó bioabsorvível, envelope contendo um par,
constando: dados de identificação, procedência, fabricação e
esterilização, registro no MS.
Luva cirúrgica, estéril nº 7,5 (em látex natural, esterelizada a gás de
óxido de etileno, anatômica, flexível, resistente, punho reforçado,
lubrificada com pó bioabsorvível, envelope contendo um par,
constando: dados de identificação, procedência, fabricação e
esterilização, registro no MS.
Luva cirúrgica, estéril nº 8,0 (em látex natural, esterelizada a gás de
óxido de etileno, anatômica, flexível, resistente, punho reforçado,
lubrificada com pó bioabsorvível, envelope contendo um par,
constando: dados de identificação, procedência, fabricação e
esterilização, registro no MS.
Luva cirúrgica, estéril nº 8,5 (em látex natural, esterelizada a gás de
óxido de etileno, anatômica, flexível, resistente, punho reforçado,
lubrificada com pó bioabsorvível, envelope contendo um par,
constando: dados de identificação, procedência, fabricação e
esterilização, registro no MS.
Luva de Procedimento EP (descartável, não estéril, ambidestras,
punhos de 26 cm de comprimento, c/ bainha, talcadas, superfície do
látex micro-texturizada oferecendo acabamento anti-derrapante, cx. c/
100 unidades)
Luva de Procedimento P (descartável, não estéril, ambidestras, punhos
de 26 cm de comprimento, com bainha, talcadas, superfície do látex
micro-texturizada oferecendo acabamento anti-derrapante, cx. com
100 unidades).
Luva de Procedimento M (descartável, não estéril, ambidestras,
punhos de 26 cm de comprimento, com bainha, talcadas, superfície do
látex micro-texturizada oferecendo acabamento anti-derrapante, cx.
com 100 unidades).
Luva de Procedimento G (descartável, não estéril, ambidestras,
punhos de 26 cm de comprimento, com bainha, talcadas, superfície do
látex micro-texturizada oferecendo acabamento anti-derrapante, cx.
com 100 unidades).
BANDAGEM TRIANGULAR - para imobilização provisória, fixar
curativos e realizar tipóias. Atóxico e hipoalergênico. Tamanho
aproximado 1,42 x 1,00 x 1,00m, 100% algodão, com acabamento nas
bordas. Cada unidade deverá vir embalada individualmente.
LANTERNA PARA EXAME CLINICO - lanterna de alta performace
com iluminação em LED de 2,2 v, brilhante e branca. Confeccionada
em metal leve, acionamento de botão liga/desliga, com clipe de bolso.
Alimentação através de pilha palito AAA.
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Luva nitrílica M Sem amido, caixa contendo 100 unidades
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Luva nitrílica G sem amido caixa contendo 100 unidades
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Haste Flexível (haste flexível de polipropileno, 100% algodão e 0,9000
solução anti-microbiana,cx. c/ 75 unidades)
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Bobina de papel para eletrocardiógrafo modelo cardiocare 2000, 16,8000
termosensível, milimetrado, medida de 216mm x 30m, reticulado.
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CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - flexível 0,8000
embalado individualmente, estéril.
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SONDA VESICAL Nº 14 - Em látex, descartável, estéril, com 2 vias,
uma destinada à drenagem vesical e a outra para utilização do
balonete, revestida com polímero de silicone. Balão de 5cc, resistente,
com enchimento simétrico, válvula com vedação completa,
extremidade lisa e arredondada. A embalagem individual deverá ser
em papel grau cirúrgico tipo blister, e conter as seguintes
informações: identificação do produto, quantidade, nome comercial,
data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério da Saúde,
método de esterilização e data de validade da esterilização. Na
embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas informações da
embalagem individual.
SONDA VESICAL Nº 20 - Em látex, descartável, estéril, com 2 vias,
uma destinada à drenagem vesical e a outra para utilização do
balonete, revestida com polímero de silicone. Balão de 5cc, resistente,
com enchimento simétrico, válvula com vedação completa,
extremidade lisa e arredondada. A embalagem individual deverá ser
em papel grau cirúrgico tipo blister, e conter as seguintes
informações: identificação do produto, quantidade, nome comercial,
data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério da Saúde,
método de esterilização e data de validade da esterilização. Na
embalagem externa (caixa) deverá conter as mesmas informações da
embalagem individual.
Sonda nutrição enteral adulto - utilizada para conduzir alimentos,
líquidos e medicamentos até o estômago ou intestino delgado do
paciente. É indicado na administração de nutrientes, líquidos e
medicamentos pela via nasogástrica. Características: Tubo - fabricado
em poliuretano flexível leitoso, com marcações de posicionamento e
com Cilíndro de Tungstênio na ponta do mesmo tamanho não ferindo
o paciente. Atraumática. Arame Guia: Fio de aço inoxidável usado
para facilitar a introdução do tubo no paciente. Conector - Em "Y",
dupla via, com tampa em PVC, atóxico. Esterilização a óxido de
etileno. Embalagem Individual em Papel Grau Cirúrgico com Código
de Barras. Nº8, 109 cm de comprimento.
Atadura de Crepom medindo 08cm de largura por 1,80m em repouso
de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², e peso de 17,8g por
unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de
alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal,
enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente
acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos
de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso.
Embaladas individualmente e acondicionadas em pacote com 12
unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da
NBR14.056.
Atadura de Crepom medindo 10cm de largura por 1,80m em repouso
de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², e peso de 21,8g por
unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de
alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal,
enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente
acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos
de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso.
Embaladas individualmente e acondicionadas em pacote com 12
unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da
NBR14.056.
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Atadura de Crepom medindo 12cm de largura por 1,80m em repouso
de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², e peso de 26,0g por
unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de
alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal,
enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente
acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos
de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso.
Embaladas individualmente e acondicionadas em pacote com 12
unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da
NBR14.056.
Atadura de Crepom medindo 15cm de largura por 1,80m em repouso
de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², e peso de 32,7g por
unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de
alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal,
enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente
acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos
de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso.
Embaladas individualmente e acondicionadas em pacote com 12
unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da
NBR14.056.
Atadura de Crepom medindo 20cm de largura por 1,80m em repouso
de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², e peso de 42,8g por
unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios de
alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal,
enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente
acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos
de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso.
Embaladas individualmente e acondiciondas em pacote com 12
unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da
NBR14.056.
Gaze Hidrófila tipo queijo não estéril medindo 9,1cm de largura por
91m de comprimento, com densidade de 13 fios por cm²,
confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, composta
por 3 dobras e 8 camadas, uniformemente enroladas sobre si,
altamente absorvente, alvejada e isenta de impurezas, substâncias
gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos.
Embaladas individualmente em saco plástico com peso mínimo de
1,4kg. O produto deverá atender na integra as especificações da NBR
14.108.
Eletrodo descartável para monitoração cardíaca, indicado para
eletrocardiograma, com gel sólido, adesivo e condutivo, espuma
compacta de alta qualidade, resistente a fluidos, que adere facilmente
a pele, não irritante, hipoalergênico, sensor Ag/Agcl. Embalagem com
50 unidades.
Espéculo Vaginal (tam: pequeno, descartável, estéril, embalagem
individual, lubrificado).
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AABA - COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA

126

1.050,00

pct

9,6000

AABA - COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA

127

1.050,00

pct

12,0000

AABA - COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA

131

200,00

un

61,0000

AABA - COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA

139

600,00

cx

10,5000

AABA - COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA

142

300,00

un

0,9000

AABA - COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA
AABA - COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA
AABA - COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA

143

200,00
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Espéculo Vaginal (tam: grande, descartável, estéril, embalagem 1,1000
individual, lubrificado).

145

16,00

kit

153

10,00

un

160

10,00

un

Cintos para fixação em maca (kit com 03 unidades) para fixação para 16,8000
prancha, confeccionados em nylon automotivo de clips engate rápido
com 03 peças colorido (verde, vermelho e amarelo) capacidade de
carga para até 250Kg. Nenhuma emenda, fácil de limpar e fácil
descontaminação.
Sonda de Nutrição Enteral Adulto utilizada para conduzir alimentos, 8,0000
líquidos e medicamentos até o estômago ou intestino delgado do
paciente. É indicado na administração de nutrientes, líquidos e
medicamentos pela via nasogástrica. Características:Tubo - Fabricado
em Poliuretano flexível leitoso, com marcações de posicionamento e
com Cilindro de Tungstênio na ponta, do mesmo tamanho do tubo não
ferindo o paciente.(Atraumática). Arame Guia.Fio de Aço Inoxidável
usado para facilitar a introdução do tubo nos pacientes. Conector - Em
\"Y\", dupla via com tampa em PVC atóxico. Esterilização a Óxido de
Etileno.Embalagem Individual em Papel Grau Cirúrgico com Código
de Barras.Nº:12.Comprimento 109cm
Colar de estabilização cervical Ajustável na altura, com 16 posições. 46,0000
Ajuste personalizado, permite substituir até 4 medidas padrões de
colar cervical adulto e 2 medidas de colar cervical pediátrico; Apoio
de queixo (mento) dobrável para facilitar a execução de
procedimentos como: translúcido e intubação; Medidas aproximadas:
Comprimentos: 16 ajustes de Sem pescoço (tamanho 3) a Alto
(tamanho 6). Dimensões: 56 x 18 x 1,5 cm.
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9

1

7,00

un

TESOURA PONTA ROMBA - tesoura destinada a corte de roupas. 20,1438
Com lâminas ponta romba e com corte liso. A segunda lâmina,
contem apoio para o corte semicircular e corte micro-serrilhado.
Confeccionada em plástico para polegar superior e inferior para dedos
mínimos, anelar e médio ambidestra.
Ácido Graxo (óleo de girassol, estimulante da cicatrização, produto 3,5900
originado de óleos vegetais poli-insaturados, composto: ácidos graxos
essenciais A.G.E, vitaminas A e E, para realização de curativo, frasco
c/200 ml).
Xilocaína spray 50 ml
79,0000

4

420,00

fr

26

10,00

fr

29

140,00

un

31

800,00

amp

32

500,00

un

Cloridrato de lidocaína 2% geléia (bisnaga c/30g). Cada 5 g contém: 2,7500
cloridrato de lidocaína 100 mg; Metilcelulose 115 mg.

39

60,00

gl

41

1.000,00

un

43

12,00

un

Degermante Solução (desinfetante de artigo hospitalar e odontológico, 27,0000
a base de quaternário de amônio e formaldeído, desinfecção em 10
minutos, c/ modo de uso impresso na embalagem, galão de 5lt)
Equipo MACRO Gotas (p/administração de solução parenterais, 0,6750
estéril, contendo câmara gotejadora, conector com ponta perfurante
graduada em três níveis diferentes c/protetor, tubo transparente e
atóxico c/comprimento igual ou superior a 1,5cm, pinça rolete
p/controle de fluxo, com Flash-Ball e conector tipo LUER c/protetor,
embalagem individual em papel grau cirúrgico)
Glicerina líquida
17,3400

49

200,00

pct

Luva Plástica Descartável (estéril, transparente,
individualmente e reembalada em pct. c/ 100 unidades.)

50

20,00

un

76

1.000,00

un

79

7,00

gl

107

8,00

un

113

2.000,00

un

SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO, solução injetável, pronto para
uso em bolsa flexível, ou frasco transparente, com dois sítios, sendo
um de injeção de latex autovedável e outro com mebrana para
administração, em sistema fechado segundo a rdc 45, com 500ml.
Saco p/ Lixo Hospitalar 100 litros (saco branco leitoso, classe II, cada
unidade deve conter: identificação de fabricante, símbolo de
substância infectante, litragem equivalente e dentro das normas da
ABNT.
ÁCIDO PERACÉTICO: Esterilizante, desinfetante, oxidante
(bactericida, fungicida, viruscida e esporicida) de uso hospitalar para
superfícies fixas e artigos semi- críticos, não produz resíduos tóxicos (
biodegradável), é indicado para objetos termosenssíveis passíveis de
imersão, apresenta-se líquido, incolor de odor avinagrado, miscível
em água, instável, não forma biofilme, é compatível com vidro,
porcelana, PVC, PE, PTFE, borrachas butílicas e nitrílicas, aço
inoxidável, fibras óticas, de ação rápida, atóxico. Apresenta-se em
embalagem de 5 litros, e, solução a 5%, com tampa valvulada com
modo de uso e precauções descritas na embalagem.
Pás para desfibrilador ( DEA) adulto: Eletrodos adultos: (CPR
stat.padz) para uso em emergências de aplicação rápida, simples e
precisa, para uso exclusivo ADULTO, multifunção ( desfibrilação,
marca-passo e monitorização) com sensores de profundidade e
número de compressões. Projetado para uso em DEA Plus da Zoll,
dotado de gel HVP (polímero de alta viscosidade) para redução dos
efeitos cutâneos da aplicação dos eletrodos. Peça única montada com
dois eletrodos( ântero superior e apical) com indicação visual(figura)
quanto ao posicionamento correto, ligados pela localização do local
das compressões, com cabo e conector adequado ao DEA e aos
desfibriladores hospitalares. Vir embalado em pacote resistente que
permita a abertura em pétala que apresente na parte externa dados
como: uso correto, indicação para uso adulto, data de validade, lote,
referência fabricante e manual de instrução. Referência: 8900-0400.
Saco p/ Lixo Hospitalar 30 litros (saco branco leitoso, classe II, cada
unidade deve conter: identificação de fabricante, símbolo de
substância infectante, litragem equivalente e dentro das normas da
ABNT.)

Água oxigenada ou Peróxido de hidrogênio ou agente oxidante a uma 3,6200
concentração de 3 a 6% desinfetante e esterilizante em frascos de
1000 ml.
Àgua destilada (ampola 10mL)
0,1450

embal. 6,0000

3,0000
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Saco p/ Lixo Hospitalar 50 litros (saco branco leitoso, classe II, cada
unidade deve conter: identificação de fabricante, símbolo de
substância infectante, litragem equivalente e dentro das normas da
ABNT.)
Pilhas para desfibrilador: bateria de dióxido de manganês Lithium CR
Photo Flash 123 A, 3 volts compatível com desfibrilador DEA Plus da
Zoll, com capacidade para 300 choques ou 5 anos no modo espera,
validade mínima para 10 anos. Dimensões: 3 cm de altura e 1,5 de
diâmetro. Das marcas: Duracell, Sanyo ou Varta, de acordo com as
exigências do aparelho.
Soro fisiologico 0,9% - 500 ml: Solução injetável, em bolsa flexível
ou frasco plástico com membrana para administração por conexão em
equipo, em sistema fechado, segundo RDC 45.
Atadura de Crepom medindo 30cm de largura por 1,80m em repouso
de comprimento, com densidade de 13 fios/cm², com peso de 64,3g
por unidade, confeccionada em tecido 100%algodão cru ou misto, fios
de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal,
enroladas sobre si mesmas, aparência uniforme, bordas devidamente
acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos
de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso.
Embaladas individualmente e acondicionadas em pacote com 12
unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da
NBR14.056.
Fluxômetro para oxigênio / fluxômetro para oxigênio com corpo de
metal cromado, bilha externa e interna em material inquebrável,
escala expandida de 0-15 litros por minuto, esfera inox, botão de
controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil
manutenção, sistema de vazamento e rosca. Nas cores e conectore
padrão para oxigênio.
Cinto aranha: Cinto aranha adulto com fitas de nylon altamente
resistente. Fecho em velcro. Cintas móveis com regulagem de
comprimento. Cores individuais para facilitar a imobilização de
vítimas. Desenho padronizado para aplicação em pranchas de
imobilização. Cinto de alta segurança e eficiência na imobilização de
vítimas. capacidade de carga 200kg, comprimento total 1600 mm,
largura 800mm deve vir acondicionado em bolsinha própria.
Soro fisiológico 0,9 % - 1000 ml. Solução injetável em bolsa flexível
ou frasco plástico com membrana para administração por conexão em
equipo, em sistema fechado, segundo RDC 45.
Compressa cirurgica algodonado tamanho 10x 15 cm
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7

7.000,00
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Seringa 10ml, sem agulha (descartável, esterilizada por óxido etileno). 0,1950

8

2.500,00

un

SERINGA 20 ML - sem agulha (descartável, esterilizada por óxido 0,2950
etileno)

40

180,00
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500,00
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4.000,00

m
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35,00
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Desincrostante Solução (detergente desincrostante enzimático líquido
para instrumental, com ações esporicida, tuberculicida, fungicida,
bactericida; c/modo de uso impresso na embalagem, val: 02 anos,
frasco com 1000ml e a cada 2,0 ml dilui para 1 litro, o produto deve
ser notificado pela ANVISA.
Agulha 30 x 07 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com
formato de lança, parede ulta-fina, cor do canhão marrom escura,
atendendo especificações e normas NBR/ISO.
Agulha 30 x 08 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com
formato de lança, parede ultra-fina, cor do canhão verde, atendendo
especificações e normas NBR/ISO.
Papel Grau Cirúrgico - tamanho 12 cm x 100 m - embalagem tubular
descartável termoselável para esterilização de material médico
hospitalar, em autoclave a vapor ou óxido de etileno, medindo 12cm x
100m de comprimento em dupla face, sendo uma das faces em papel
grau cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira
quimicamente branqueada isento de furos rasgos, rugas, manchas,
substâncias tóxicas, corentes, odores desagradáveis quando úmido ou
seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, ter
gramatura de 60 a 80 gramas/m2 e porosidade controlada. A outra
face deve ser em filme laminado transparente, multicamadas colorido,
para facilitar a identificação. ***CONFORME ESPECIFICAÇÕES
DO EDITAL***
Indicador Biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor.
Sistema claro e de fácil interpretação com mudança expressiva de
coloração em resultados positivos, resultados em até 24hs. Caixa com
50 unidades.
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Compressa cirurgica estéril 7,5 x 7,5

0,3400

2

5.000,00

un

Seringa 3ml, sem agulha (descartável, esterilizada por óxido etileno).

0,0890

3
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4,8500
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Esparadrapo (rolo de 10cmX4,5m, em tecido 100% algodão, em
bobina de carretel plástico, c/capa plástica com identificação e dados
do produto, impermeável, isento de substâncias alérgicas e germes
patogênicos, sem soltura dos fios, unidade)
Fita Autoclave (fita adesiva para autoclave de 19mmx30mtx0,18mm
espessura, em papel crepado, contendo listras impressas com tinta
sensível a vapor assim mudando de cor, embalagem individual)
Algodão (rolo, c/ 500gr, hidrófilo, em camadas contínuas, provido de
papel apropriado em toda extensão, homogêneo, macio, absorvente,
fibras 100% algodão, alvejado, não estéril, inodoro, ausência de
grumos ou impurezas)
Agulha 20 x 5,5 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com
formato de lanças, parede ultra-fina, cor do canhão roxo, atendendo
especificações e normas NBR/ISO.
Agulha 25 x 6 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com
formato de lanças, parede ultra-fina, cor do canhão azul claro,
atendendo especificações e normas NBR/ISO.
Agulha 25 x 7 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com
formato de lanças, parede ultra-fina, cor do canhão preto, atendendo
especificações e normas NBR/ISO.
Agulha 25 x 8 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com
formato de lanças, parede ultra-fina, cor do canhão verde claro,
atendendo especificações e normas NBR/ISO.
Agulha 40 x 12 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com
formato de lanças, parede ultra-fina, cor do canhão rosa, atendendo
especificações e normas NBR/ISO.
Agulha 13 x 4,5 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com
formato de lanças, parede ultra-fina, cor do canhão marrom,
atendendo especificações e normas NBR/ISO.
Álcool 70% (álcool etílico hidratado 70%, uso exclusivo à fins da
saúde, selos INMETRO/INOR, frasco de 1000ml.
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Máscara-Respirador, dobrável, classe PFF2 com filtro contra
particulados de origem biológica para uso hospitalar, na cor branca,
tamanho regular, contendo tira metálica na base do nariz para moldar
no rosto. Acondicionada em embalagem plástica com 1 unidade,
lacrada, contendo instruções de uso.
COLAR CERVICAL "M" - O conjunto formará peça única na cor
branca, confeccionado em polietileno de alta densidade com espessura
de 1,5 mm na parte frontal e posterior, com preenchimento em EVA
ou similar com espessura de 5 mm, de modo a proporcionar conforto e
segurança à vítima; Deverá ter resistência suficiente para manutenção
da região cervical imobilizada, não permitindo a movimentação do
pescoço, quando ajustado; Deverá possuir suporte mentoniano até a
região pré-auricular; Deverá possuir uma grande abertura na parte
frontal que possibilite checagem de pulso carotídeo, bem como
cirurgia de liberação das vias aéreas; Deverá possuir abertura para
ventilação no painel traseiro;
Equipo para administração de nutrição enteral com penetrador NBR
14041, de diâmetro interno adequado para soluções de alta
viscosidade; tubo azul com diâmetro interno específico para nutrição
enteral, pinça rolete de precisão com o corta fluxo e descanso para o
tubo; conector escalonado para todos os diâmetros de sonda.
Esterilizado a óxido de etileno e embalado em papel grau cirúrgico,
contendo dados de identificação para atender a portaria do Ministério
da Saúde.
MANTA TÉRMICA ALUMINIZADO - que reflete o calor do corpo
e mantêm o paciente aquecido e seco durante as atividades de pronto
atendimento em caso de acidentes. Nos seguintes tamanhos 2,10 x
1,40m e 78cm x 45cm. Confeccionado em poliéster, polietileno ou
polipropileno recoberto com alumínio.
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Pás para desfibrilador (DEA) infantil: Eletrodos infantil (Pedi.padz II)
para uso em emergências de aplicação rápida, simples e precisa, para
uso exclusivo INFANTIL, multifunção (desfibrilação, marca-passo e
monitorização), com sensores de profundidade e número de
compressões. Projetado para uso em DEA Plus da Zoll, dotado de gel
de HVP (polímero de alta viscosidade) para redução dos efeitos
cutâneos da aplicação dos eletrodos. Deve vir com os dois eletrodos(
anterior e posterior) com indicação visual quanto ao posicionamento
correto, com cabo e conector adequado ao DEA e aos desfibriladores
hospitalares. Vir embalado em pacote resistente que permita a
abertura em pétala que apresente na parte externa dados como:
sequência para o uso correto, indicação para uso infantil e faixa de
idade e peso, data de validade, lote, referência fabricante e manual de
instrução. Referência: 8900-0810
Talas moldáveis G: para imobilização de membros, revestida em
material anti alérgico, confeccionada em tela aramada galvanizada
com tratamento antiferrugem, maleável, coberto com EVA. É usada
para imobilização provisória no regstae e trasnporte de acidentados.
Podendo ser lavada e reutilizada. Embalagem contendo dados de
procedência, data de fabricação, validade, nº do lote, Registro MS.
tamanho G ( aproximadamente 86 cm x 10 cm) na cor verde ( padrão
internacional de cores).
Talas moldáveis P: para imobilização de membros, revestida em
material anti alérgico, confeccionada em tela aramada galvanizada
com tratamento antiferrugem, maleável, coberto com EVA. É usada
para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados.
Podendo ser lavada e reutilizada. Embalagem contendo dados de
procedência, data de fabricação, validade, nº do lote, Registro MS.
Tamanho P ( aproximadamente 53 cm x 8 cm) na cor azul ( padrão
internacional de cores).
Talas moldáveis M: para imobilização de membros, revestida em
material anti alérgico, confeccionada em tela aramada galvanizada
com tratamento antiferrugem, maleável, coberto com EVA. É usada
para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados.
Podendo ser lavada e reutilizada. Embalagem contendo dados de
procedência, data de fabricação, validade, nº do lote, Registro MS.
Tamanho M ( aproximadamente 63 cm x 9 cm) na cor laranja ( padrão
internacional de cores).
Compressas de Gaze Hidrófila não estéril medindo 10x10cm fechada
e 20x40cm quando aberta, densidade de 13 fios por cm²,
confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8
camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas,
substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes
ópticos. Possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua
extensão para evitar o desfiamento. Embaladas em pacotes com 500
unidades com peso mínimo de 900 gramas por pacote. O produto
deverá atender na íntegra as especificações da NBR 13.843.
Compressas de Gaze Hidrófila não estéril medindo 7,5x7,5cm fechada
e 15x30cm quando aberta, densidade de 13 fios por cm²,
confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8
camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas,
substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes
ópticos. Possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua
extensão para evitar o desfiamento. Embaladas em pacotes com 500
unidades com peso mínimo de 500 gramas por pacote. O produto
deverá atender na íntegra as especificações da NBR 13.843.
Campo Cirúrgico Descartável: confeccionado em não tecido, com
gramatura igual ou maior que 60gr/m², tamanho 50x50cm.

1.600,0000
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MÉDICOHOSPITALARES LTDA

10,7000

EFETIVE PRODUTOS
MÉDICOHOSPITALARES LTDA
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EFETIVE PRODUTOS
MÉDICOHOSPITALARES LTDA
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EFETIVE PRODUTOS
MÉDICOHOSPITALARES LTDA

38,3000

EFETIVE PRODUTOS
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19,6000

EFETIVE PRODUTOS
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MÉDICOHOSPITALARES LTDA
EFETIVE PRODUTOS
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EFETIVE PRODUTOS
MÉDICOHOSPITALARES LTDA

Campo Cirúrgico Fenestrado Descartável: confeccionado em não 1,3000
tecido, com gramatura igual ou maior que 60gr/m², com abertura
central de 10cm de diâmetro, tamanho 50x50cm.
Imobilizador de cabeça: adulto e pediátrico constituído por dois 88,0000
monoblocos em formato de concha, feitos em material plástico macio,
impermeável para prevenir a absorção de fluídos orgânicos, sendo
facilmente lavável e radiotransparente. Estrutura com cintos para testa
e queixo, fixados com encaixes moldados para mante-los sempre na
mesma posição, com ambas conchas com orifícios feitos para permitir
a inspeção dos pavilhões auriculares, em uma base semi-rígida
envolvida numa cobertura de fácil higienização, além de possuir
almofada removível para utilização em pacientes pediátricos.
Equipado com cintos universais para fixação em todas as macas
rígidas.
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6

48,00

un

Vaselina Líquida (frasco plástico de 1000ml)

18,7000

9

50,00

un

11

50,00

un

34

300,00

un

DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA Nº 21 COM DISPOSITIVO 0,3800
DE SEGURANÇA (SCALPE N° 21) - estéril, bisel trifacetado,
embalados individualmente em papel grau cirúrgico e filme
translúcido atóxico. O dispositivo de segurança deverá atender aos
requisitos da Norma Regulamentadora nº 32.
Dispositivo p/ Infusão Venosa nº 27 com Dispositivo de Segurança 0,3790
(Scalpe nº 27) – estéril, bisel trifacetado, embalados individualmente
em papel grau cirúrgico e filme translúcido atóxico. O dispositivo de
segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora
nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de
Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao
risco de acidentes com perfurocortantes e quanto ao risco biológico.
Papel Lençol (em bobina, tam: 70cm x 50mt, em celulose, branco, não 6,1500
reciclado, não perecível)

36

4.000,00

un

105

15.000,00

m

Espéculo vaginal (tam: médio, descartável, estéril em embalagem 0,8200
individual, lubrificado)

Papel grau cirúrgico - tamanho 15 cm x 100 m - embalagem tubular 0,5130
descartável termoselável para esterilização de material médicohospitalar, em autoclave a vapor ou óxido de etilano, medindo 15cm x
100m de comprimento em dupla face, sendo uma das faces em papel
grau cirúrgico, cuja composição consiste em polpa de madeira
quimicamente branqueada isento de furos, rasgos, rugas, manchas,
substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou
seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, ter
gramatura de 60 a 80 gramas/m2 e porosidade controlada. A outra
face, deve ser em filme laminado transparente, multicamadas
colorido, para facilitar a identificação. ***CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL***
Rio Negro, 06 de dezembro de 2017 - ISABEL CRISTINA SOUZA - Pregoeira
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