RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 217/2018 - MODALIDADE – Pregão Eletrônico N° 64/2018 – REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar para a Secretaria de Saúde
Item Qtde
Un. Especificação
Preço unitário
Fornecedor Vencedor
15
17,00 un
CÂNULA DE GUEDELL n° 0 - confeccionada em PVC, transparente não 2,0000
JOAOMED COMÉRCIO
tóxica, curvaturas adequadas e anatomia oral. Dotada de orifício central que
DE
MATERIAIS
garanta ventilação e borda de segurança. Resistente a esterilização em
CIRURGICOS LTDA
autoclave. Sendo a unidade no tamanho n.º 0
16
17,00 un
CÂNULA DE GUEDELL N°1 - confeccionada em PVC, transparente não 2,0000
JOAOMED COMÉRCIO
tóxica, curvaturas adequadas e anatomia oral. Dotada de orifício central que
DE
MATERIAIS
garanta ventilação e borda de segurança. Resistente a esterilização em
CIRURGICOS LTDA
autoclave. Sendo a unidade no tamanho n.º 1.
17
17,00 un
CÂNULA DE GUEDELL N°2 - confeccionada em PVC, transparente não 2,0000
JOAOMED COMÉRCIO
tóxica, curvaturas adequadas e anatomia oral. Dotada de orifício central que
DE
MATERIAIS
garanta ventilação e borda de segurança. Resistente a esterilização em
CIRURGICOS LTDA
autoclave. Sendo a unidade no tamanho n.º 2
18
17,00 un
CÂNULA DE GUEDELL N°3 - confeccionada em PVC, transparente não 2,0000
JOAOMED COMÉRCIO
tóxica, curvaturas adequadas e anatomia oral. Dotada de orifício central que
DE
MATERIAIS
garanta ventilação e borda de segurança. Resistente a esterilização em
CIRURGICOS LTDA
autoclave. Sendo a unidade no tamanho n.º 3
21
8,00
un
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 06 - cânula em PVC, permite a 21,5600
JOAOMED COMÉRCIO
ventilação e manutenção da respiração do paciente. Fabricado em cloreto de
DE
MATERIAIS
polivinila PVC atóxico. Superficie lisa e ponta arredondada, contém filete
CIRURGICOS LTDA
radiopaco e bolonete piloto de baixa pressão, possui obturador de haste de
fixação e esterilizado em óxido de etileno e embalado em papel grau cirúrgico.
59
1,00
un
Tábua para RCP (Ressuscitação Cárdio Pulmonar): em polietileno de alta 295,0000
JOAOMED COMÉRCIO
resistência, 100% reciclável, resistente à compressão e à desinfecção, deve
DE
MATERIAIS
possuir espaços ou alças para pegada e manipulação. Tamanho aproximado:
CIRURGICOS LTDA
60cm (A) x 40cm (L) x 7cm (E).
60
30,00 un
Talas moldáveis G: para imobilização de membros, revestida em material anti 13,4300
JOAOMED COMÉRCIO
alérgico, confeccionada em tela aramada galvanizada com tratamento
DE
MATERIAIS
antiferrugem, maleável, coberto com EVA. É usada para imobilização
CIRURGICOS LTDA
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).
61
30,00 un
Talas moldáveis M: para imobilização de membros, revestida em material anti 10,6000
JOAOMED COMÉRCIO
alérgico, confeccionada em tela aramada galvanizada com tratamento
DE
MATERIAIS
antiferrugem, maleável, coberto com EVA. É usada para imobilização
CIRURGICOS LTDA
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).
62
30,00 un
Talas moldáveis P: para imobilização de membros, revestida em material anti 8,8000
JOAOMED COMÉRCIO
alérgico, confeccionada em tela aramada galvanizada com tratamento
DE
MATERIAIS
antiferrugem, maleável, coberto com EVA. É usada para imobilização
CIRURGICOS LTDA
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).
70
8,00
un
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 - Tubo para intubação orotraqueal, 3,2000
JOAOMED COMÉRCIO
confeccionado em PVC atóxico, com linha radiopaca contínua, curvado
DE
MATERIAIS
anatomicamente, ponta proximal com conector universal em polipropileno,
CIRURGICOS LTDA
corpo graduado em milímetros com destaque aos centímetros em toda a
extensão do tubo, corpo liso, balonete com textura macia e aveludada que
permite a perfeita vedação, com linha de insuflação integrada portando balão
de controle em PVC conectável a seringas luer-lock. Extremidade distal deve
ter olho de Murphy com corte perfeito (ventilação bilateral e prevenção de
obstrução por secreção), biselada e atraumática.
71
8,00
un
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 - Tubo para intubação orotraqueal, 3,2000
JOAOMED COMÉRCIO
confeccionado em PVC atóxico, com linha radiopaca contínua, curvado
DE
MATERIAIS
anatomicamente, ponta proximal com conector universal em polipropileno,
CIRURGICOS LTDA
corpo graduado em milímetros com destaque aos centímetros em toda a
extensão do tubo, corpo liso, balonete com textura macia e aveludada que
permite a perfeita vedação, com linha de insuflação integrada portando balão
de controle em PVC conectável a seringas luer-lock. Extremidade distal deve
ter olho de Murphy com corte perfeito (ventilação bilateral e prevenção de
obstrução por secreção), biselada e atraumática.

72

8,00

un

73

8,00

un

74

16,00

un

75

16,00

un

76

16,00

un

77

16,00

un

1

16,00

un

19

17,00

un

20

17,00

un

22

8,00

un

23

8,00

un

TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0- Tubo para intubação orotraqueal,
confeccionado em PVC atóxico, com linha radiopaca contínua, curvado
anatomicamente, ponta proximal com conector universal em polipropileno,
corpo graduado em milímetros com destaque aos centímetros em toda a
extensão do tubo, corpo liso, balonete com textura macia e aveludada que
permite a perfeita vedação, com linha de insuflação integrada portando balão
de controle em PVC conectável a seringas luer-lock. Extremidade distal deve
ter olho de Murphy com corte perfeito (ventilação bilateral e prevenção de
obstrução por secreção), biselada e atraumática.
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 - Tubo para intubação orotraqueal,
confeccionado em PVC atóxico, com linha radiopaca contínua, curvado
anatomicamente, ponta proximal com conector universal em polipropileno,
corpo graduado em milímetros com destaque aos centímetros em toda a
extensão do tubo, corpo liso, balonete com textura macia e aveludada que
permite a perfeita vedação, com linha de insuflação integrada portando balão
de controle em PVC conectável a seringas luer-lock. Extremidade distal deve
ter olho de Murphy com corte perfeito (ventilação bilateral e prevenção de
obstrução por secreção), biselada e atraumática.
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 - Tubo para intubação orotraqueal,
confeccionado em PVC atóxico, com linha radiopaca contínua, curvado
anatomicamente, ponta proximal com conector universal em polipropileno,
corpo graduado em milímetros com destaque aos centímetros em toda a
extensão do tubo, corpo liso, balonete com textura macia e aveludada que
permite a perfeita vedação, com linha de insuflação integrada portando balão
de controle em PVC conectável a seringas luer-lock. Extremidade distal deve
ter olho de Murphy com corte perfeito (ventilação bilateral e prevenção de
obstrução por secreção), biselada e atraumática.
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 - Tubo para intubação orotraqueal,
confeccionado em PVC atóxico, com linha radiopaca contínua, curvado
anatomicamente, ponta proximal com conector universal em polipropileno,
corpo graduado em milímetros com destaque aos centímetros em toda a
extensão do tubo, corpo liso, balonete com textura macia e aveludada que
permite a perfeita vedação, com linha de insuflação integrada portando balão
de controle em PVC conectável a seringas luer-lock. Extremidade distal deve
ter olho de Murphy com corte perfeito (ventilação bilateral e prevenção de
obstrução por secreção), biselada e atraumática.
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 - Tubo para intubação orotraqueal,
confeccionado em PVC atóxico, com linha radiopaca contínua, curvado
anatomicamente, ponta proximal com conector universal em polipropileno,
corpo graduado em milímetros com destaque aos centímetros em toda a
extensão do tubo, corpo liso, balonete com textura macia e aveludada que
permite a perfeita vedação, com linha de insuflação integrada portando balão
de controle em PVC conectável a seringas luer-lock. Extremidade distal deve
ter olho de Murphy com corte perfeito (ventilação bilateral e prevenção de
obstrução por secreção), biselada e atraumática.
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 - Tubo para intubação orotraqueal,
confeccionado em PVC atóxico, com linha radiopaca contínua, curvado
anatomicamente, ponta proximal com conector universal em polipropileno,
corpo graduado em milímetros com destaque aos centímetros em toda a
extensão do tubo, corpo liso, balonete com textura macia e aveludada que
permite a perfeita vedação, com linha de insuflação integrada portando balão
de controle em PVC conectável a seringas luer-lock. Extremidade distal deve
ter olho de Murphy com corte perfeito (ventilação bilateral e prevenção de
obstrução por secreção), biselada e atraumática.
Afastador Farabeuf Adulto - par; em aço inox; Tamanho aproximado de
13x125mm.

3,1200

JOAOMED COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
CIRURGICOS LTDA

3,1200

JOAOMED COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
CIRURGICOS LTDA

3,1200

JOAOMED COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
CIRURGICOS LTDA

3,1200

JOAOMED COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
CIRURGICOS LTDA

3,1200

JOAOMED COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
CIRURGICOS LTDA

3,1200

JOAOMED COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
CIRURGICOS LTDA

10,9000

CÂNULA DE GUEDELL N°4 - confeccionada em PVC, transparente não
tóxica, curvaturas adequadas e anatomia oral. Dotada de orifício central que
garanta ventilação e borda de segurança. Resistente a esterilização em
autoclave. Sendo a unidade no tamanho n.º 4
CÂNULA DE GUEDELL N°5 - confeccionada em PVC, transparente não
tóxica, curvaturas adequadas e anatomia oral. Dotada de orifício central que
garanta ventilação e borda de segurança. Resistente à esterilização em
autoclave. Sendo a unidade no tamanho n.º 5
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 07 - cânula em PVC, permite a
ventilação e manutenção da respiração do paciente. Fabricado em cloreto de
polivinila PVC atoxico. Superficie lisa e ponta arredondada, contém filete
radiopaco e bolonete piloto de baixa pressão, possui obturador de haste de
fixação e esterilizado em óxido de etileno e embalado em papel grau cirúrgico.
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 08 - Cânula em PVC, permite a
ventilação e manutenção da respiração do paciente. Fabricado em cloreto de
polivinila PVC atoxico. Superficie lisa e ponta arredondada, contém filete
radiopaco e bolonete piloto de baixa pressão, possui obturador de haste de
fixação e esterilizado em óxido de etileno e embalado em papel grau cirúrgico.

2,3800

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

2,3800

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

18,8000

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

19,9500

METROMED-COM. DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA

2

29

33,00

un

Cuba redonda em aço inox, para assepsia, tamanho 10 x 5 cm.

13,0000

13

500,00 un

Campo Cirúrgico Descartável: confeccionado em não tecido, com gramatura
igual ou maior que 60gr/m², tamanho 50x50cm.
Campo Cirúrgico Fenestrado Descartável: confeccionado em não tecido, com
gramatura igual ou maior que 60gr/m², com abertura central de 10cm de
diâmetro, tamanho 50x50cm.
GUIA PARA INTUBAÇAO ORO-TRAQUEAL - Cateter introdutor auxiliar
na intubação oro-traqueal. Não ventilado, angulado na extremidade distal,
tamanho: 15FR e 700mm (para uso em tubos de 5,5mm a 10mm), pontas distal
e proximal atraumáticas, registrado na ANVISA, de uso único e não
reprocessável, estéril a ETO, para uso adulto, corpo maleável, graduado dupla e
invertidamente (para que permita o uso tanto da extremidade angulada quanto
da reta), de cor contrastante, superfície antiaderente, isento de látex,
composição do produto: polietileno de baixa densidade. Embalado
individualmente em material que permita a abertura asséptica em pétala, onde
uma das faces da embalagem seja transparente.
MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA - que reflete o calor do corpo e mantêm
o paciente aquecido e seco durante as atividades de pronto atendimento em
caso de acidentes. Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40m. Confeccionado em
poliéster, polietileno ou polipropileno recoberto com alumínio.
Porta agulha Mayo Hegar, em aço inox, medindo aproximadamente 14cm.
Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da
ABNT.
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 - Tubo para intubação orotraqueal,
confeccionado em PVC atóxico, com linha radiopaca contínua, curvado
anatomicamente, ponta proximal com conector universal em polipropileno,
corpo graduado em milímetros com destaque aos centímetros em toda a
extensão do tubo, corpo liso, balonete com textura macia e aveludada que
permite a perfeita vedação, com linha de insuflação integrada portando balão
de controle em PVC conectável a seringas luer-lock. Extremidade distal deve
ter olho de Murphy com corte perfeito (ventilação bilateral e prevenção de
obstrução por secreção), biselada e atraumática.
Cuba rim em aço inox 750 ml

1,7100

14

500,00 un

35

16,00

un

43

25,00

un

55

8,00

un

69

8,00

un

30

66,00

un

12

20,00

un

Cadarço Sarjado para Fixação de Cânulas de Traqueostomia - composto 90% 10,9700
algodão e 10% poliéster. Rolo com no mínimo 50 metros.

24

50,00

un

25

50,00

un

37

8,00

un

38

8,00

un

44

50,00

un

Cateter Intravenoso Periférico N° 16 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)
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)
LÂMINA PARA LARINGO CURVA N° 4 - lâmina com arestas arredondadas
e atraumáticas; autoclaváveis; confeccionadas em aço inoxidável, resistente a
ferrugem; acabamento acetinado para redução do brilho e reflexos; sem soldas;
codificação verde padrão universal, compatível com laringoscópio de fibra
óptica.
LÂMINA PARA LARINGO CURVA N° 5 - lâmina com arestas
arredondadas e atraumáticas; autoclaváveis; confeccionadas em aço inoxidável,
resistente a ferrugem; acabamento acetinado para redução do brilho e reflexos;
sem soldas; codificação verde padrão universal, compatível com laringoscópio
de fibra óptica.
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.

2,0000

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

20,0000

AABA - COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA

3,9900

AABA - COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA

17,4000

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

3,3000

25,0000

1,5400

MACRO
LIFE
IMPORTADORA
DE
PRODUTOS MEDICOS
- EIRELI
ALTERMED
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA
ALTERMED
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1,5400

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

88,9900

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

88,9900

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1,8800

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

3

46

2,00

un

Pás para desfibrilador (DEA) infantil: Eletrodos infantil (Pedi.padz II) para uso 1.683,2300
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.
Pinça Magil, com serrilha, em aço inox, com aproximadamente 20cm.
51,4900

53

8,00

un

54

8,00

un

8

600,00 fr

Álcool 70% (álcool etílico hidratado 70%, uso exclusivo à fins da saúde, selos 3,9800
INMETRO/INOR, frasco de 1000ml.

47

140,00 un

48

33,00

un

50

74,00

un

Pinça anatômica com serrilha em aço inox, medindo aproximadamente 14 cm. 7,8800
Fabricado de acordo com os padrões internacionais de qualidade. Normas da
ABNT.
Pinça anatômica para dissecção, em aço inox, medindo aproximadamente 7,8800
14cm. Fabricada de acordo com padrões interncionais de qualidade, normas da
ABNT.
Pinça dente de rato, em aço inox, aproximadamente 14 cm. Fabricado de 8,2700
acordo com os padrões internacionais de qualidade. Normas da ABNT.

51

8,00

un

Pinça Kelly curva, em aço inox, aproximadamente 14 cm. Fabricada de acordo 19,4000
com os padrões internacionais de qualidade. Normas da ABNT.

52

74,00

un

Pinça Kelly reta, em aço inox, aproximadamente 14 cm. Fabricado de acordo 19,4000
com os padrões internacionais de qualidade. Normas da ABNT.

57

4.000,
00

un

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

11

41,00

un

Cabo para bisturi nº 03, em aço inox. Fabricado de acordo com padrões 7,8200
internacionais de qualidade, normas da ABNT.

49

33,00

un

58

16,00

un

65

66,00

un

31

2.000,
00

un

32

600,00 un

Pinça Cheron: confeccionada em aço inox, medindo aproximadamente 24 cm
de comprimento. Fabricado de acordo com padrões internacionais de
qualidade, normas ABNT.
SONDA DE ASPIRAÇÃO RÍGIDA - SONDA DE YANKAUER - Ponta
aspirativa de Yankauer, aproximadamente 24 cm confeccionada em aço
inoxidável, reprocessável, esterilizável em autoclave, sem soldas, emendas ou
gravações, ponta distal atraumática, arredondada, manipulo com controle
digital da aspiração, ponta proximal 5 mm de luz.
Tesoura cirúrgica ponta fina, em aço inox, medindo aproximadamente 15cm de
comprimento. Fabricada de acordo com os padrões internacionais de qualidade.
Normas da ABNT.
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.
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)

33

150,00 un

Fita Autoclave (fita adesiva para autoclave de 19mmx30mtx0,18mm espessura, 2,4900
em papel crepado, contendo listras impressas com tinta sensível a vapor assim
mudando de cor, embalagem individual)

9

200,00 pct

Algodão (rolo, c/ 500gr, hidrófilo, em camadas contínuas, provido de papel 9,6900
apropriado em toda extensão, homogêneo, macio, absorvente, fibras 100%
algodão, alvejado, não estéril, inodoro, ausência de grumos ou impurezas)

Pinça Mosquito curva, com serrilha, em aço inox, com aproximadamente 20,9400
10cm.

0,1000

42,9000

84,3900

17,3900

0,8000

5,1200

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

ALTERMED
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA
ALTERMED
MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA
BLUMEDICA
PRODUTOS MÉDICOS
E CIRURGICOS LTDA
BLUMEDICA
PRODUTOS MÉDICOS
E CIRURGICOS LTDA
BLUMEDICA
PRODUTOS MÉDICOS
E CIRURGICOS LTDA
BLUMEDICA
PRODUTOS MÉDICOS
E CIRURGICOS LTDA
BLUMEDICA
PRODUTOS MÉDICOS
E CIRURGICOS LTDA
BLUMEDICA
PRODUTOS MÉDICOS
E CIRURGICOS LTDA
BLUMEDICA
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GLICOSIMETRO DIGITAL, tecnologia que permita o acionamento
automático ao ser colocada a tira reagente, com faixa de medição entre 10 e
600 mg/dl, valores excedentes aos limites devem receber indicações, volume
de amostra de 3 a 5 microlitros, obtidos por capilaridade. Deve permitir
determinação precisa e segura de glicemia em sangue capilar de recém-nascido,
criança, adultos e pacientes em uso de drogas vasoativas. Confeccionado em
material resistente, deve ter tela de tamanho suficiente para visualização do
resultado sem equívocos. Funcionamento a bateria, deve vir acondicionado em
bolsa ou caixa protetora que acomode o aparelho e o recipiente das tiras e
lancetas, de fácil limpeza.
Luva de Procedimento - G - Nitrílica: ambidestra, descartável não estéril,
totalmente livre de látex, fabricada em Nitrilo (borracha sintética), superfície
lisa e microtexturizada nas digitais, sem pó bioabsorvível. Caixa contendo 100
unidades.
Luva de Procedimento - M - Nitrílica: ambidestra, descartável não estéril,
totalmente livre de látex, fabricada em Nitrilo (borracha sintética), superfície
lisa e microtexturizada nas digitais, sem pó bioabsorvível. Caixa contendo 100
unidades.
Luva de Procedimento - P - Nitrílica: ambidestra, descartável não estéril,
totalmente livre de látex, fabricada em Nitrilo (borracha sintética), superfície
lisa e microtexturizada nas digitais, sem pó bioabsorvível. Caixa contendo 100
unidades.
Luva de Procedimento - PP - Nitrílica: ambidestra, descartável não estéril,
totalmente livre de látex, fabricada em Nitrilo (borracha sintética), superfície
lisa e microtexturizada nas digitais, sem pó bioabsorvível. Caixa contendo 100
unidades.
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;
Imobilizador de cabeça: adulto e pediátrico constituído por dois 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.
Oxímetro Portátil de Dedo: equipamento leve, compacto, resistente; para uso
digital pediátrico e adulto; com visor de LED, rotacional, diferentes
modalidades de visualização e controle de brilho; deve apresentar: saturação de
oxigênio e frequência cardíaca, carga de bateria e onda de intensidade de pulso;
desligamento automático após alguns segundos sem uso, acionamento por
botão. Alimentação: duas pilhas AAA; deve vir em estojo e capa protetora.
Porta agulha Mayo Hegar, em aço inox, medindo aproximadamente 20cm.
Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da
ABNT.
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Tesoura Mayo reta, aproximadamente 15cm. Fabricada de acordo com os 21,9900
padrões internacionais de qualidade. Normas da ABNT.
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Tesoura Spencer reta, em aço inox, medindo aproximadamente 12 cm. 27,7000
Fabricada de acordo com padrões interncaionais de qualidade, normas da
ABNT.
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Talas moldáveis PP: para imobilização de membros, revestida em material anti 6,5400
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 PP ( aproximadamente 30 cm x 8
cm) na cor lilás ( padrão internacional de cores).
Tesoura Iris Delicada, curva, em aço inox, medindo aproximadamente 12 cm. 14,6000
Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da
ABNT.
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Compressas de Gaze Hidrófila não estéril medindo 7,5x7,5cm fechada e 18,9900
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.
Bacia inox para curativo, com aproiximadamente 41cm e capacidade de 96,0700
6.300ml.

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.
2
5.000, un
Agulha 13 x 4,5 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com formato de
00
lanças, parede ultra-fina, cor do canhão marrom, atendendo especificações e
normas NBR/ISO.
3
5.000, un
Agulha 20 x 5,5 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com formato de
00
lanças, parede ultra-fina, cor do canhão roxo, atendendo especificações e
normas NBR/ISO.
4
3.500, un
Agulha 25 x 6 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com formato de
00
lanças, parede ultra-fina, cor do canhão azul claro, atendendo especificações e
normas NBR/ISO.
5
5.000, un
Agulha 25 x 7 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com formato de
00
lanças, parede ultra-fina, cor do canhão preto, atendendo especificações e
normas NBR/ISO.
6
5.000, un
Agulha 25 x 8 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com formato de
00
lanças, parede ultra-fina, cor do canhão verde claro, atendendo especificações e
normas NBR/ISO.
7
4.000, un
Agulha 40 x 12 (descartável e atóxica, apirogênica, estéril, com formato de
00
lanças, parede ultra-fina, cor do canhão rosa, atendendo especificações e
normas NBR/ISO.
64
15,00 un
Termômetro Digital (faixa de medição: 32,0 a 42,0C, retenção da medida no
visor até desligar. Medição da temperatura em 60-90seg, mostrador digital,
precisão 0,1C. Bateria substituível emite alarme sonoro ao término da leitura,
corpo em plástico ABS, desliga automaticamente para preservar a bateria, os
métodos: via oral, via retal, via axilar; embalagem individual, capa plástica
dura c/ tampa, selo do INMETRO, unidade)
Rio Negro, 08 de agosto de 2018 - MISAEL ANTONIO KÖENE- Pregoeiro
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