
Prefeitura Municipal de Goiânia
Extrato da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial Nº 114/2008

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia

Processo Nº 33435827/08 e outros

Objeto: Aquisição de materiais de consumo e insumos, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital
e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

Prazo: 12 (doze) meses, contados da data de publicação de DOM.
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Empresa Fornecedora

00.570.742/0001-52 - SANEATIVO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.

QI 02, Lote 400, - St. Industrial Leste - Gama-DF - Cep: 72445020

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

13 Frasco R$245.000,000R$2,450100.000 Saneativo

Álcool etílico 70% frasco com 1000ml líquido incolor, límpido, volátil e de odor característico;

153 Frasco R$63.920,000R$7,9908.000 Saneativo

Solução pvpi degermante 10%, liquido, marrom, utilizado na limpeza e desinfecção de ferimentos, pvpi lauril éter sulfato de sódio, acido acético,
acetato de sódio, dietanolamina de acido graxo de coco, água purificada. o recipiente deve ser hermeticamente fechado e opaco, o produto não
pode ser reembalado ou gracinado, este deve ser apresentado na embalagem original do fabricante com lacre inviolável, fracionamento somente
permitido quando a menor embalagem do fabricante for superior a fração a ser fornecida, o fornecedor devera apresentar no ato da entrega
laudo de analise do produto. frasco com 1 litro. demais especificação conforme farmacopéia americana. Classificação Medicamento. Com
registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF

192 Frasco R$26.070,000R$8,6903.000 Saneativo

Vaselina líquido-grau usp, fórmula química cnh2n+2, liquido, oleoso, transparente, incolor, isento ou quase isento de fluorescência. inodoro e
insípido quando frio e, quando aquecido, desenvolve, no máximo, leve odor de petróleo. Densidade entre 0,845 e 0,905. o recipiente deve ser
hermeticamente fechado. O produto não pode ser reembalado ou fracionado. O fracionamento somente será permitido quando a menor
embalagem do fabricante for superior à fração a ser fornecida. frasco de 01 litro. Com  registro Anvisa/MS e BPF.

Valor Total: R$334.990,000Quantidade de Itens: 3

Empresa Fornecedora

00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

TECHO 03 LOTE 810/820 - SIA/SUL - BRASILIA-DF - Cep: 71200030

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

139 Rolo R$28.730,000R$2,21013.000 Four Strar

Papel para eletrocardiograma, 48mm x 30m, termo sensível. Isento de registro

175 Unidade R$210,000R$0,300700 Markmed

Sonda uretral com conector com tampa fixa, número 04, em pvc atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30cm de comprimento.
embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de
fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

Valor Total: R$28.940,000Quantidade de Itens: 2

Empresa Fornecedora

01.468.098/0001-79 - GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Av: 2º Radial, nº 308, Qd: 119, Lt: 02 - Setor Pedro Ludovico - Goiânia-GO - Cep: 74820090

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

96 Rolo R$1.554,000R$5,550280 Borrachas Bem Te Vi
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Fita Zebrada, com faixas intercaladas amarelo e preto, rolos de 7cm por 200m ( ref. Fiz 70 ). Isento de registro.

136 Rolo R$848.000,000R$53,00016.000 Amcor

Papel Grau Cirúrgico, embalagem tubular medindo 15cm de largura X 100 m de comprimento, descartável, termo-selável para esterilização de
material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno, em dupla face, sendo uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, isento de
furos, rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas
durante o uso normal, gramatura de no mínimo 60 g/m2 e porosidade controlada, e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas,
colorido ou não, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja completamente resiste ao
rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno, com aproximadamente
gramatura 54 g/ m2. Resistência ao calor em ambas às faces até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes em toda a extensão e com
indicadores químicos que na mudança de cor, indicam o processo de esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a óxido de etileno (ETO). O
produto deverá atender as exigências normativas da NBR série 14990, e o fabricante deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de
fabricação e laudo de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE). O material deverá ser acondicionado em embalagem própria de acordo com a
praxe do fabricante, sendo que deverá constar externamente o seguinte dado: data de fabricação, validade, nome do fabricante e número de
registro no Ministério da Saúde.  RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF

137 Rolo R$1.638.000,000R$91,00018.000 Amcor

Papel Grau Cirúrgico, embalagem tubular medindo 25cm de largura X 100 m de comprimento, descartável, termo-selável para esterilização de
material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno, em dupla face, sendo uma das faces em Papel Grau Cirúrgico, isento de
furos, rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas
durante o uso normal, gramatura de no mínimo 60 g/m2 e porosidade controlada, e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas,
colorido ou não, para facilitar a identificação e localização de possíveis Rfalhas durante o processo de selagem, que seja completamente resiste
ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliéster e polipropileno, com aproximadamente
gramatura 54 g/ m2. Resistência ao calor em ambas às faces até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes em toda a extensão e com
indicadores químicos que na mudança de cor, indicam o processo de esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a óxido de etileno (ETO). O
produto deverá atender as exigências normativas da NBR série 14990, e o fabricante deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de
fabricação e laudo de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE). O material deverá ser acondicionado em embalagem própria de acordo com a
praxe do fabricante, sendo que deverá constar externamente o seguinte dado: data de fabricação, validade, nome do fabricante e número de
registro no Ministério da Saúde.  Com    registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF

Observações: 

O fornecedor do papel grau cirúrgico de cada item, deverá: fornecer seladoras específicas em comodato, 12 unidades, promover treinamento
aos profissionais das unidades da Secretaria Municipal de Saúde quanto ao uso do equipamento. Características das seladoras: automática ou
semi-automática, com controle da velocidade de solda, controle da temperatura através de pirômetro, comprimento da solda 35 cm, largura da
selagem de no mínimo 12mm, estrutura em aço.

138 Unidade R$77.000,000R$1,54050.000 Amcor

Papel crepado, Papel Crepado, embalagem em folhas com 120X120cm para embalar artigos odonto-médico hospitalares a serem submetidos a
processo de esterilização em autoclave, descartável, 100% celulose, resistente a temperatura de 150°C, com gramatura de no mínimo 60g/m2,
apresentar barreira microbiológica com no mínimo 95% de eficiência, para manutenção da esterilização do conteúdo, hidro-repelente, maleável,
resistente a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não irritante. O fabricante deverá apresentar o laudo de Eficiência de Filtração Bacteriana
(BFE) e gramatura do papel crepado. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de
fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Com    registro Anvisa/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF

Valor Total: R$2.564.554,000Quantidade de Itens: 4

Empresa Fornecedora

01.850.947/0001-54 - NIPPON-TEX INDÚSTRIA E COM. DE MAT. DE LIMPEZA LTDA

R: Paracanãs c Caetés, Qd: 05, Lt: 01/24 - Jardim Eldorado - Aparecida de Gôiania-GO - Cep: 74993150

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

105 Galão R$295.000,000R$1,180250.000 Tex-Clor

Hipoclorito de sódio a 1% (cloro ativo) frasco com 01 litro. Classificação Saneante.

Valor Total: R$295.000,000Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

01.989.691/0001-60 - SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA.

RUA C-212, Nº 77 - JARDIM AMÉRICA - GOIÂNIA-GO - Cep: 74270320

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

93 Unidade R$3.270,240R$7,570432 Polysuture

Fio poliglecaprone 25, 2-0 com agulha 4cm
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Valor Total: R$3.270,240Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

02.614.637/0001-01 - MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Av: Mutirão, Qd: 78, lt: 16, nº 2630 - Setor Bueno - Goiânia-GO - Cep: 74215240

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

07 Caixa R$36.000,000R$3,60010.000 Procare

Agulha descartável 25x7mm, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirogenica,
atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico. com todos os dados de
identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa, embaladas em caixa com
100 unidades.

09 Caixa R$36.000,000R$3,60010.000 Procare

Agulha descartável 25x8mm, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirogenica,
atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico. com todos os dados de
identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa, embaladas em caixa com
100 unidades.

18 Unidade R$6.250,000R$2,5002.500 Mundial

Aparelho para tricotomia em aço inoxidável, para adaptação de laminas convencionais. Isenção de Registro.

22 Unidade R$1.020,000R$0,8501.200 MB Textil

Atadura de crepe 30cmx1,2m, 13 fios ou  mais por centímetro quadrado, confeccionadas em fios de algodão 100% e componentes sintéticos, na
cor branca, elasticidade que permite compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de
defeitos, com acabamento nas bordas, embaladas individualmente, com as especificações do produto, (largura, comprimento da faixa esticada e
quantidade de fios/cm²).

26 Unidade R$3.340,000R$16,700200 Mercur

Bolsa borracha para água quente retangular, confeccionada em borracha com tampa, tamanho 20x25 centímetros.

35 Unidade R$1.434,000R$11,950120 Solidor

Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, numero 7,0.

50 Unidade R$4.500,000R$0,15030.000 Medicplast

Coletor de urina, aderente, masculino infantil, em plástico, com superfície aderente, estéril, utilizado na coleta de material orgânico para exames
laboratoriais. com data de validade impressos na embalagem, embalados individualmente.

51 Unidade R$4.500,000R$0,15030.000 Medicplast

Coletor de urina, aderente, feminino infantil, em plástico, com superfície aderente, estéril, utilizado na coleta de material orgânico para exames
laboratoriais. com data de validade impressos na embalagem, embalados individualmente.

53 Unidade R$219.240,000R$2,030108.000 Cartoonbox

Coletor descartável - descartador de materiais perfurocortantes, em papelão resistente, conjunto de revestimento interno que evita perfurações
e vasamento, com alça dupla para transporte, contra-trava de segurança produzido de acordo com as normas da ANVISA RDC 306/2004, ABNT
NBR 13853, NBR 7500.  Capacidade útil de 13 litros.

82 Unidade R$1.752,000R$1,4601.200 Somerville

Fio cirúrgico catigut cromado diâmetro 0, tamanho 70 cm, com agulha de 5,0 cm, cilíndrica de ½ circular. absorvível de proteína animal
(colágeno) e estéril, o fio devera vir acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc.

83 Unidade R$3.784,320R$1,4602.592 Somerville

Fio cirúrgico catigut cromado diâmetro 1, tamanho 70 cm, com agulha de 5,0 cm, cilíndrica de ½ circular. absorvível de proteína animal
(colágeno) e estéril, o fio devera vir acondicionado em envelope primário de alumínio ou pgc.

84 Unidade R$1.892,160R$1,4601.296 Somerville

Fio cirúrgico catigut simples diâmetro 0, tamanho 70 cm, com agulha de 5,0 cm, cilíndrica de 3/8 circular. Absorvível de proteína animal
(colágeno) perfeito encastoamento e suavidade na passagem através dos tecidos, resistência tensil de aproximadamente 14 dias, estéril, em
embalagem primaria de alumínio ou pgc.

85 Unidade R$3.504,000R$1,4602.400 Somerville

Fio cirúrgico catigut simples diâmetro 2-0, tamanho 70 cm, com agulha de 3,0 cm, cilíndrica de 3/8 circular. Absorvível de proteína animal
(colágeno) perfeito encastoamento e suavidade na passagem através dos tecidos, resistência tensil de aproximadamente 14 dias, estéril, em
embalagem primaria de alumínio ou pgc.

86 Unidade R$1.908,000R$1,5901.200 Somerville

Fio cirúrgico catigut simples diâmetro 4-0, tamanho 70 cm, com agulha de 3,0 cm, cilíndrica de 3/8 circular. Absorvível de proteína animal
(colágeno) perfeito encastoamento e suavidade na passagem através dos tecidos, resistência tensil de aproximadamente 14 dias, estéril, em
embalagem primaria de alumínio ou pgc.
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87 Unidade R$3.816,000R$1,5902.400 Somerville

Fio cirúrgico catigut simples diâmetro 4-0, tamanho 70 cm, com agulha de 2,0 cm, cilíndrica de 3/8 circular. Absorvível de proteína animal
(colágeno) perfeito encastoamento e suavidade na passagem através dos tecidos, resistência tensil de aproximadamente 14 dias, estéril, em
embalagem primaria de alumínio ou pgc.

104 Caixa R$7.680,000R$1,2806.000 York

Haste Flexível em propileno, com algodão hidrófilo, bem fixadas nas extremidades, acondicionadas em embalagem resistente. Utilizada na
higiene das cavidades oral, auditiva, nasal e administração de medicamentos tópicos. Embaladas em caixa com 150 unidades. Isento de registro.

141 Galão R$930,000R$62,00015 Flexor

Pasta à base de Bentonita para Exames eletro-encefalograma, galão com 5 quilos.  Com    registro Anvisa/MS

157 Unidade R$428,800R$1,340320 Solidor

Sonda endotraqueal com conexão e sem balão n° 4,0 estéril, em embalagem individual em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico.
com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

160 Unidade R$509,200R$1,340380 Solidor

Sonda endotraqueal com conexão e sem balão n° 7,0 estéril, em embalagem individual em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico.
com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

185 Unidade R$57.600,000R$3,60016.000 Marimar

Protetor para queimaduras e evisceração, tamanho P, confeccionado em 100% polietileno (PE) virgem, de baixa densidade com espessuras
variadas entre 0,6/0, 10 micra; dobrado de forma prática para pronta utilização, embalado em envelope grau cirúrgico + filme Pet Poli (PP);
esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com validade de três anos.

186 Unidade R$11.800,000R$5,9002.000 Marimar

Protetor para queimaduras e evisceração, tamanho M, confeccionado em 100% polietileno (PE) virgem, de baixa densidade com espessuras
variadas entre 0,6/0, 10 micra; dobrado de forma prática para pronta utilização, embalado em envelope grau cirúrgico + filme Pet Poli (PP);
esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com validade de três anos.

191 Unidade R$48.600,000R$0,180270.000 J.Prolab

Tubo plástico porta lâmina - frasco para laboratório em polietileno, na cor branca, cilíndrico, com estrias e tampa, para laminas citológicas,
capacidade para ate 03 laminas de 26x76mm. Isento registro.

Valor Total: R$456.488,480Quantidade de Itens: 22

Empresa Fornecedora

04.388.663/0001-86 - TOPHER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS  LTDA

Rua 137, nº 232 - Setor Marista - Goiânia-GO - Cep: 74170120

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

76 Unidade R$100.000,000R$12,5008.000 Eqflex MS

Equipo Plástico Macrogotas para bomba de infusão,compatível
com bomba marca B. Brawn e bomba marca Sentronix . Equipo para infusão parenteral controlada por bomba, com câmara flexível
contendo o filtro de particula de 15 micra, entrada de ar lateral, injetor lateral em Y autovedante, embalagem tipo blister, em papel
grau cirúrgico impressos  os  dados de identificação  do  produto,   de  fabricação e esterilização. 
Quantidade:
5.000 unidades B. Brawn;
3.000 unidades Sentronix.

190 Metro R$6.300,000R$7,000900 Medsonda

Tubo siliconizado par uso de oxigenioterapia referência 204. Isento de registro.

Valor Total: R$106.300,000Quantidade de Itens: 2

Empresa Fornecedora

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA.

Rua: C-32, Qd:24, Lt:05 nº 449 - Jardim America - Goiânia-GO - Cep: 74265220

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

16 Pacote R$11.600,000R$2,9004.000 Polar Medical

Algodão ortopédico 100% algodão de 15cm de largura pacote com 12 unidades.

55 Unidade R$90.000,000R$0,150600.000 Cralplast
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Coletor frasco descartável, para exames de escarro, fezes e urina, não estéril, com tampa, em plástico rígido na cor branca opaca, com tampa
de rosca, capacidade mínima de 60 ml. Isento de Registro

123 Rolo R$6.990,000R$11,650600 Polar Medical

Malha tubular ortopédica, elástica de 15cmx25m, confeccionada em algodão 100% ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira
uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do
produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação.

Valor Total: R$108.590,000Quantidade de Itens: 3

Empresa Fornecedora

05.490.353/0001-30 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Av: Maranhão 500, Qd:64, Lt:10 - Jundiai - Anapolis-GO - Cep: 75110470

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

94 Unidade R$10.320,000R$4,3002.400 Bioline

Fio cirúrgico Vicril 1,  com agulha cilidrica  37 mm.

Valor Total: R$10.320,000Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

06.219.757/0001-57 - VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Rua 237, nº 798, Quadra 13, Lote 28-E - Setor Coimbra - Goiania-GO - Cep: 74535270

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

03 Caixa R$24.000,000R$4,0006.000 Nipro

Agulha descartável 13x4,5mm, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirogênica,
atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico, com todos os dados de
identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa, embaladas em caixa com
100 unidades.

04 Caixa R$210.000,000R$4,20050.000 Nipro

Agulha descartável 20x5,5mm, hipodérmica, em aço inóx, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirogênica,
atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico, com todos os dados de
identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa. embaladas em caixa com
100 unidades.

12 Unidade R$2.028,000R$3,380600 Lamedid

Agulha peridural n° 16 g3.1/2 (equiv. 90x16mm), descartável, com bisel tipo tuohy, ponta curva e calcanhar cego, cânula demarcada, paredes
finas, canhão transparente e cônico, g31/2, em embalagem individual tipo blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. com
todos  os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na embalagem.

23 Caixa R$72.900,000R$12,1506.000 Ortofen

Atadura gessada, substrato gaze giro inglês, 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10cmx3m, caixa com 20 unidades.

25 Caixa R$227.200,000R$28,4008.000 Ortofen

Atadura gessada, substrato gaze giro inglês, 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20cmx4m, caixa com 20 unidades.

34 Unidade R$8.300,000R$16,600500 CPL

Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, número 6,0.

44 Unidade R$5.500,000R$0,55010.000 Lamedid

Cateter intravenoso periférico, 16 G2, descartável, estéril, apirogênico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica
translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plastico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau
cirúrgico atóxico.

45 Unidade R$7.150,000R$0,55013.000 Lamedid

Cateter intravenoso periférico, 18 G2, descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica
translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plastico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau
cirúrgico atóxico.

52 Unidade R$6.900,000R$0,23030.000 Flexor

Coletor de urina, sistema aberto, em plástico resistente, com bolsa graduada para 2000 Ml, com escala graduada de 100 em 100 ml. Cordão
para fixação do sistema ao leito. Isenção de registro.
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56 Unidade R$18.870,000R$0,37051.000 Farol

Compressa para campo operatório, tipo tela, com 04 (quatro) camadas de gaze (com cadarço), no mínimo treze fios por centímetro quadrado,
borda lateral para dentro, trama uniforme, em algodão hidrófilo branco, na cor branca, dimensões de 23x25cm.

57 Unidade R$73.200,000R$0,610120.000 Farol

Compressa para campo operatório, tipo tela, com 04 (quatro) camadas de gaze (com cadarço), no mínimo treze fios por centímetro quadrado,
borda lateral para dentro, trama uniforme, em algodão hidrófilo branco, na cor branca, dimensões de 45x50cm.

72 Unidade R$13.600,000R$0,17080.000 Lamedid

Eletrodo cardiológico adulto, 4,5 cm, +/- 0,5cm, fita microporosa adesiva com gel, descartável, hipoalergênico, embalagem com dados de
identificação, procedência e aluminizada.

73 Unidade R$6.800,000R$0,17040.000 Lamedid

Eletrodo cardiológico infantil, 4,5 cm, +/- 0,5cm, fita microporosa adesiva com gel, descartável, hipoalergênico, embalagem com dados de
identificação, procedência e aluminizada.

74 Unidade R$441.000,000R$0,490900.000 Medplast

Equipo macrogotas para infusão de soluções parenterais, com injetor lateral, em pvc transparente, estéril, de 1,35 m, com câmara de
gotejamento, transparente, maleável, com tubo de pvc tendo em sua extensão pinça rolete e injetor lateral de látex autocicatrizante, conector
de plástico com tampa protetora. a data de fabricação e a data de validade deverão vir impressas na embalagem do material.

75 Unidade R$22.500,000R$0,75030.000 Medplast

Equipo microgotas, para infusão de soluções parenterais, estéril, com câmara de gotejamento transparente, entrada de ar, e injetor lateral com
membrana auto vedante. com gotejador ajustado para 60gts/min. tubo flexível transparente com extensão mínima de 1,5 m, roldana com pinça
corta-fluxo, conector luer slee. embalagem tipo blister em filme plástico e papel grau cirúrgico atóxico.

95 Unidade R$59.760,000R$2,49024.000 Ciex

Fita para Autoclave em papel crepado e adesivo a base de resina e borracha recoberta com tinta termosensível, rolo com 19mmx30m, embalado
em filme de polipropileno transparente impresso com nome do produto, data de fabricação e validade devera ter nome do fabricante, CNPJ e
dimensões da fita.   Isenta de registro.

101 Rolo R$96.960,000R$16,1606.000 Ortofen

Gaze tipo queijo 13 fios, 100% algodão, 91X91 Cm não estéril.

110 Caixa R$11.500,000R$2,3005.000 Lamedid

Lâmina de vidro lapidado, para microscopia, dimensões de 26x76x1 milímetro, com uma extremidade fosca, caixa com 50 unidades.

112 Rolo R$56.004,000R$3,59015.600 Pluma

Lençol hospitalar de papel  50cm X 50 metros. Isento de registro.

122 Pacote R$309.400,000R$4,42070.000 Best Fabril

Máscara cirúrgica descartável em polipropileno, hipoalérgica, retangular, sanfonada, com no mínimo 03 camadas de proteção, com clips nasal
embutido não perfurante e 04 tiras de poliéster para amarração ou elástico para adaptação, pacote com 50 unidades.

125 Unidade R$6.250,000R$25,000250 RWR

Máscara para oxigênio, plástica, tipo venturi.

142 Unidade R$3.480,000R$0,12029.000 Inal

Preservativo masculino sem lubrificação, em látex, estéril, atóxico, com reservatório, lados paralelos, embalados individualmente, com indicativo
de teste de qualidade e resistência pelo inmetro. a data de fabricação e a data de validade deverão vir impressas na embalagem do material.

164 Unidade R$6.700,000R$1,3405.000 Lamedid

Sonda foley n° 10 em látex natural apirogênico siliconizado, atóxico, estéril, com ponta reforçada atraumática, contendo 02 vias. balão com
capacidade para 05ml. dupla embalagem, sendo a externa tipo blister de papel grau cirúrgico e filme plástico atóxico. com as informações do
fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

165 Unidade R$5.796,000R$0,8406.900 Lamedid

Sonda foley n° 14 em látex natural apirogênico siliconizado, atóxico, estéril, com ponta reforçada atraumática, contendo 02 vias. balão com
capacidade para 05ml. dupla embalagem, sendo a externa tipo blister de papel grau cirúrgico e filme plástico atóxico. com as informações do
fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

166 Unidade R$5.040,000R$0,8406.000 Lamedid

Sonda foley n° 16, em látex natural apirogênico siliconizado, atóxico, estéril, com ponta reforçada atraumática, contendo 02 vias. balão com
capacidade para 05ml. dupla embalagem, sendo a externa tipo blister de papel grau cirúrgico e filme plástico atóxico. com as informações do
fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

167 Unidade R$5.040,000R$0,8406.000 Lamedid

Sonda foley n° 18 em látex natural apirogênico siliconizado, atóxico, estéril, com ponta reforçada atraumática, contendo 02 vias. balão com
capacidade para 05ml. dupla embalagem, sendo a externa tipo blister de papel grau cirúrgico e filme plástico atóxico. com as informações do
fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

170 Unidade R$2.500,000R$0,5005.000 Mark Med

Sonda nasogástrica longa conector com tampa, número 12, com 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser
adaptável em seringas. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do
fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem0



7

171 Unidade R$2.600,000R$0,5005.200 Mark Med

Sonda nasogástrica longa conector com tampa, número 14, com 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser
adaptável em seringas. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do
fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

176 Unidade R$4.960,000R$0,31016.000 Mark Med

Sonda uretral com conector com tampa fixa, número 06, em pvc atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30cm de comprimento.
embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de
fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

187 Pacote R$157.500,000R$5,25030.000 SKY

Touca descartável com elástico, pacote com 100 unidades. Isento de registro.

Valor Total: R$1.873.438,000Quantidade de Itens: 30

Empresa Fornecedora

07.847.837/0001-10 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

Av: B, Qd: 25, Lt:04 - Jardim Santo Antônio - Goiânia-GO - Cep: 74853030

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

14 Pacote R$150.300,000R$3,34045.000 Nathalya

Algodão hidrófilo, branco, acondicionado em rolo com camada continua, medindo aproximadamente 20cm de largura, absorvente, asséptico,
quimicamente puro, pacote com 250g.

24 Caixa R$36.150,000R$14,4602.500 Popular Ortom

Atadura gessada, substrato gaze giro inglês, 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15cmx3m, caixa com 12 unidades.

32 Unidade R$13.434,000R$22,390600 Bci Medical

Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, número 4,0.

33 Unidade R$3.690,000R$18,450200 Bci Medical

Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, número 5,0.

40 Unidade R$20.700,000R$20,7001.000 BD

Cateter intravenoso central, adulto, flexível, com guia 30,4cm, agulha 14gx5cm, descartável, apirogenico, em embalagem individual em papel
grau cirúrgico atóxico.

60 Caixa R$4.410.000,000R$490,0009.000 Convatec Aquacel

Curativo Absorvente com Prata em hidrofibra, curativo estéril antimicrobiano com prata, macio de não tecido, em placa ou fita, composto por
carboximetilcelulse sódica e 1,2% de prata iônica, que promove uma concentração máxima de prata de 12 mg para cada 10 cm² de curativo.
Tamanho 10 cm X 10 cm em caixa.

99 Unidade R$15.312,000R$13,9201.100 Med Sharp

Kit drenagem toráxica, completo, com frasco coletor de 1000 ml.

145 Unidade R$990.000,000R$0,3303.000.000 Ultra-fine Bd

Seringa para insulina descartável capacidade 100ui/ml, com agulha 13x3,8mm fixa, superfície interna e corpo cilíndrico com anel de retenção na
extremidade distal, graduação legível em 10ui e subdivisões, em polipropileno cristal atóxico que imita vidro, embolo com ponteira de borracha
siliconizada em formato anatômico e injetor para aproveitamento completo da medicação. Esterilizada, apirogênica, embalagem individual, tipo
blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico.Contendo data de fabricação e validade.

183 Unidade R$34.990,000R$34,9901.000 Incoterm

Termômetro linear, para transporte de vacina, com cabo flexível, -25 a + 30º c, com escala de 1 grau cm, enchimento liquido vermelho, o
termômetro deve ser desenvolvido para transporte de vacina, com cabo de 700 mm.

188 Metro R$2.520,000R$0,6304.000 Goiás Latex

Tubo de látex tipo garrote, medida interna de 12mm medida externa 16mm. referencia 201. Isento de registro.

189 Pacote R$7.947,000R$26,490300 Goiás Latex

Tubo de Latex, tipo garrote para oxigênio. Referência 204, acondicionado em pacote com 15 metros. Isento de registro

Valor Total: R$5.685.043,000Quantidade de Itens: 11

Empresa Fornecedora
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08.139.622/0001-07 - UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTÃO E COM. DE  MED. LTDA.

Av: Senador Metello, nº 65 - Centro Sul - Cuibá-MT - Cep: 78020600

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

15 Pacote R$6.880,000R$1,7204.000 Neve

Algodão ortopédico 100% algodão de 10cm de largura pacote com 12 unidades.

17 Pacote R$17.750,000R$3,5505.000 Neve

Algodão ortopédico 100% algodão de 20cm de largura pacote com 12 unidades.

46 Unidade R$5.400,000R$0,54010.000 Lamedid

Cateter intravenoso periférico, 20 G2, descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica
translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plastico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau
cirúrgico atóxico.

47 Unidade R$10.600,000R$0,53020.000 Lamedid

Cateter intravenoso periférico, 22 G2, descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica
translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plastico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau
cirúrgico atóxico.

58 Pacote R$1.250.000,000R$0,2505.000.000 MB Textil

Compressa tipo gaze, 7,5x7,5cm, 13 fios, 8 dobras, esterilizada, embaladas em papel grau cirúrgico e filme plástico com área de transparência
asséptica, pacote com 05 unidades. Embalagem contendo data de fabricação e validade, e validade de esterilização.

64 Unidade R$3.500,000R$0,10035.000 Lamedid

Dispositivo para infusão endovenoso periférico n°19, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente
encaixado, com asas flexíveis e furo para a sutura de fixação, tubo extensor vinilico transparente atóxico, canhão luer-lok com identificação do
calibre por cores, descartável, estéril, apirogenico, embalagem tipo blister em filme termoplástico duplo e papel grau cirúrgico atóxico.

65 Unidade R$10.000,000R$0,100100.000 Lamedid

Dispositivo para infusão endovenoso periférico nº 21, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente
encaixados, com asas flexíveis e furo para a sutura de fixação, tubo extensor vinilico transparente atóxico, canhão luer-lok com identificação do
calibre por cores, descartável, estéril, apirogenico, embalagem tipo blister em filme termoplástico duplo e papel grau cirúrgico atóxico.

66 Unidade R$15.000,000R$0,100150.000 Lamedid

Dispositivo para infusão endovenoso periférico nº 23, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente
encaixado, com asas flexíveis e furo para a sutura de fixação, tubo extensor vinilico transparente atóxico, canhão luer-lok com identificação do
calibre por cores, descartável, estéril, apirogenico, embalagem tipo blister em filme termoplástico duplo e papel grau cirúrgico atóxico.

67 Unidade R$80,000R$0,100800 Lamedid

Dispositivo para infusão endovenoso periférico nº 25, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente
encaixado, com asas flexíveis e furo para a sutura de fixação, tubo extensor vinilico transparente atóxico, canhão luer-lok com identificação do
calibre por cores, descartável, estéril, apirogenico, embalagem tipo blister em filme termoplástico duplo e papel grau cirúrgico atóxico.

68 Unidade R$1.000,000R$0,10010.000 Lamedid

Dispositivo para infusão endovenoso periférico n°27, com agulha trifacetada e siliconizada, com conector e capa do conector perfeitamente
encaixado, com asas flexíveis e furo para a sutura de fixação, tubo extensor vinilico transparente atóxico, canhão luer-lok com identificação do
calibre por cores, descartável, estéril, apirogenico, embalagem tipo blister em filme termoplástico duplo e papel grau cirúrgico atóxico.

90 Unidade R$25.287,120R$0,69036.648 Lamedid

Fio cirúrgico monofilamento diâmetro 4-0, de nylon (poliamida) preto, com 45cm aproximadamente, com agulha 1/2 circular cortante de 2,5cm,
estéril, embalagem primaria de alumínio ou pgc.

91 Unidade R$8.578,080R$0,69012.432 Lamedid

Fio cirúrgico monofilamento diâmetro 5-0, de nylon (poliamida) preto, com 45cm aproximadamente, com agulha 1/2 circular cortante de 2,5cm,
estéril, embalagem primaria de alumínio ou pgc.

102 Frasco R$3.500,000R$0,7005.000 Hal

Gel para eletrocardiograma, frasco com 100 gramas.

107 Caixa R$9.272,100R$9,970930 Lamedid

Lâmina de bisturi n° 11, em aço inoxidável, estéril, apirogênica, embalagem individual especial tipo blister aluminizada. Caixa com 100 unidades.

108 Caixa R$21.934,000R$9,9702.200 Lamedid

Lâmina de bisturi n° 15, em aço inoxidável, estéril, apirogênica, embalagem individual especial tipo blister aluminizada. caixa com 100 unidades.

109 Caixa R$11.964,000R$9,9701.200 Lamedid

Lâmina de bisturi n° 23, em aço inoxidável, estéril, apirogênica, embalagem individual especial tipo blister aluminizada. caixa com 100 unidades.

113 Par R$46.400,000R$0,58080.000 Lemgruber

Luva cirúrgica esterilizada tamanho 6,5, em látex natural e atóxico, anatômica, alta resistência, lubrificado com pó bio-absorvivel que cause
efeito antideslizante e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/- 0,07) mm de alta sensibilidade tátil, devera ter empunhadura justa. o
numero da luva devera vir impresso na luva e na embalagem. embalada individualmente em papel grau cirúrgico.
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117 Par R$114.000,000R$0,570200.000 Lemgruber

Luva cirúrgica esterilizada tamanho 8,5, em látex natural e atóxico, anatômica, alta resistência, lubrificado com pó bio-absorvivel e não
alergênico que cause efeito antideslizante, espessura do filme 0,21 (+/- 0,07) mm de alta sensibilidade tátil, devera ter empunhadura justa. o
numero da luva devera vir impresso na luva e na embalagem. embalada individualmente em papel grau cirúrgico.

124 Rolo R$27.600,000R$13,8002.000 Neve

Malha tubular ortopédica, elástica de 20cmx25m, confeccionada em algodão 100% ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira
uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do
produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação.

146 Unidade R$198.000,000R$0,1101.800.000 Injex

Seringa para tuberculina descartável 1,0ml, com agulha 13x4,5mm, superfície interna e corpo cilíndrico com anel de retenção na extremidade
distal, graduação legível em 0,1ml, em polipropileno cristal atóxico que imita vidro, embolo com ponteira de borracha siliconizada e em formato
anatômico. Esterilizada apirogenica, embalagem individual, tipo blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. Contendo na
embalagem data de fabricação e validade.

147 Unidade R$675.000,000R$0,1504.500.000 Lamedid

Seringa sem agulha descartável capacidade 10ml, superfície interna e corpo cilíndrico com anel de retenção na extremidade distal e conexão luer
- lok, graduação legível em 2,0 ml com subdivisões em 0,2 ml, em polipropileno cristal atóxico que imita vidro, embolo com ponteira de borracha
siliconizada e em formato anatômico. Esterilizada, apirogenica, embalagem individual tipo blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico
atóxico. Contendo na embalagem data de fabricação e validade.

148 Unidade R$570.000,000R$0,1903.000.000 Descarpack

Seringa sem agulha descartável capacidade 20ml, superfície interna e corpo cilíndrico com anel de retenção na extremidade distal, graduação
legível em 5,0 ml com subdivisões em 1,0 ml, em polipropileno cristal atóxico que imita vidro, embolo com ponteira de borracha siliconizada e
em formato anatômico. Esterilizada em oxido de etileno, apirogenica embalagem individual tipo blister em filme termoplástico e papel grau
cirúrgico atóxico. Contendo na embalagem data de fabricação e validade.

149 Unidade R$315.000,000R$0,0903.500.000 Lamedid

Seringa sem agulha descartável capacidade 3,0ml, superfície interna e corpo cilíndrico com anel de retenção na extremidade distal e conexão
luer - lok, graduação legível em 0,5 ml com subdivisões em 0,1 ml, em polipropileno cristal atóxico que imita vidro, embolo com ponteira de
borracha siliconizada e em formato anatômico. Esterilizada, apirogenica, embalagem individual tipo blister em filme termoplástico e papel grau
cirúrgico atóxico. Contendo na embalagem data de fabricação e validade.

150 Unidade R$320.000,000R$0,1003.200.000 Lamedid

Seringa sem agulha descartável capacidade 5,0ml, superfície interna e corpo cilíndrico com anel de retenção na extremidade distal e conexão
luer - lok, graduação legível em 1,0 ml com subdivisões em 0,2 ml, em polipropileno cristal atóxico que imita vidro, embolo com ponteira
siliconizada e em formato anatômico. Esterilizada, apirogênica, embalagem individual tipo blister em filme termoplástico e papel grau cirúrgico
atóxico. Contendo na embalagem data de fabricação e validade.

168 Unidade R$1.050,000R$0,3003.500 CPL

Sonda nasogástrica curta, conector com tampa, número 06, com aproximadamente 40 cm, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o
material devera ser adaptável em seringas. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com
as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

169 Unidade R$930,000R$0,3103.000 CPL

Sonda nasogástrica curta, conector com tampa, número 08, com 40cm, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser
adaptável em seringas. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do
fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

178 Unidade R$52.500,000R$0,300175.000 CPL

Sonda uretral com conector com tampa fixa, número 10, em pvc atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30cm de comprimento.
embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de
fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

Valor Total: R$3.721.225,300Quantidade de Itens: 27

Empresa Fornecedora

08.774.906/0001-75 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Rua V-7, nº 328 - Vila Rezende - Goiânia-GO - Cep: 74335240

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

151 Frasco R$10.840,000R$13,550800 Glutaron ll

Solução esterilizante e desinfetante aquosa de glutaraldeido a 2% mais ativador - 28 dias isento de formaldeido, para esterilização e desinfecção
de artigos termossensíveis, a solução devera ter fita para verificação de ação. embalado em galão em plástico resistente com capacidade para
05 litros. Classificação Saneante.

Valor Total: R$10.840,000Quantidade de Itens: 1
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Empresa Fornecedora

25.029.414/0001-74 - RM HOSPITALAR LTDA.

Av: Sonnemberg nº544, Qd:147, Lt:17 - Cidade Jardim - Goiânia-GO - Cep: 74413125

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

01 Pacote R$73.360,000R$1,31056.000 Theoto

Abaixador de língua, espátula de madeiras, com bordas arredondadas próprias para este fim. Embalado em pacote com 100 unidades. Isento
de Registro.

10 Unidade R$35.800,000R$8,9504.000 BD

Agulha para raqui spinal 25gx3" com 07mm de diâmetro e 8,9cm de comprimento, para anestesia, descartável, material estéril, em aço
inoxidável, bisel trifacetado, com ponta isenta de corte e orifício lateral tipo ponta de lápis, cânula siliconizada, canhão transparente protetor de
encaixe firme, embalada em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método
de esterilização, data de fabricação e validade impressos na embalagem.

11 Unidade R$91.200,000R$11,4008.000 BD

Agulha para raqui spinal 27gx3" com 07mm de diâmetro e 8,9cm de comprimento, para anestesia, descartável, material estéril, em aço
inoxidável, bisel trifacetado, com ponta isenta de corte e orifício lateral tipo ponta de lápis, cânula siliconizada, canhão transparente protetor de
encaixe firme, embalada em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método
de esterilização, data de fabricação e validade impressos na embalagem.

19 Pacote R$50.880,000R$3,18016.000 MB Textil

Atadura de crepe 06 cmx1,8cm, 13 fios ou mais por centímetro quadrado, confeccionadas em fios de algodão 100% e componentes sintéticos,
na cor branca, elasticidade que permite compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de
defeitos, com acabamento nas bordas, com as especificações do produto, (largura, comprimento da faixa esticada e quantidade de fios/cm²)
embaladas individualmente em pacote com 12 unidades.

20 Pacote R$379.200,000R$4,74080.000 MB Textil

Atadura de crepe 12cmx1,2m, 13 fios ou  mais por centímetro quadrado, confeccionadas em fios de algodão 100% e componentes sintéticos, na
cor branca, elasticidade que permite compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de
defeitos, com acabamento nas bordas, com as especificações do produto, (largura, comprimento da faixa esticada e quantidade de fios/cm²).
Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades.

21 Pacote R$584.000,000R$7,30080.000 MB Textil

Atadura de crepe 20cmx1,2m, 13 fios ou  mais por centímetro quadrado, confeccionadas em fios de algodão 100% e componentes sintéticos, na
cor branca, elasticidade que permite compressão adequada, com trama fechada, enrolada uniformemente (de forma cilíndrica), isenta de
defeitos, com acabamento nas bordas, com as especificações do produto, (largura, comprimento da faixa esticada e quantidade de fios/cm²).
Embaladas individualmente em pacote com 12 unidades.

31 Unidade R$17.200,000R$21,500800 BCI

Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, número 3,0.

36 Unidade R$8.720,000R$10,900800 Solidor

Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, número 8,5.

39 Unidade R$10.548,000R$8,7901.200 Advantive

Cateter epidural para anestesia, 18 g2, transparente, com 03 (três) orifícios, descartável, estéril, atóxica. em embalagem individual tipo blister
em filme termostático e papel grau cirúrgico atóxico.

41 Unidade R$15.840,000R$19,800800 BD

Cateter intravenoso central, adulto, flexível, com guia 30,4cm, agulha 16gx5,1cm, descartável, apirogênico, embalagem individual em papel grau
cirúrgico atóxico.

42 Unidade R$19.710,000R$21,900900 BD

Cateter intravenoso central, infantil, flexível, com guia 20,3cm, agulha 17gx5,1cm, descartável, apirogênico. em embalagem individual em papel
grau cirúrgico atóxico.

43 Unidade R$1.140,000R$0,5702.000 Embramac

Cateter intravenoso periférico, 14 G2, descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica
translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plastico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau
cirúrgico atóxico.

48 Unidade R$6.840,000R$0,57012.000 Solidor

Cateter intravenoso periférico, 24 G2, descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica
translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plastico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau
cirúrgico atóxico.

79 Unidade R$15.250,000R$3,0505.000 Missner

Esparadrapo fita hipoalérgica, microporoso, 05cmx10m, com excelente fixação à pele em uma face, o material poderá vir nas cores branca, cor
da pele ou transparente. Enrolados em carretéis Plásticos, com abas, protegidos também por capas que mantém a integridade do produto.
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88 Unidade R$5.336,640R$0,6807.848 Procare

Fio cirúrgico monofilamento diâmetro 2-0, de nylon (poliamida) preto, com 45cm aproximadamente, com agulha 3/8 circular cortante de 3,0cm,
estéril, embalagem primaria de alumínio ou pgc.

89 Unidade R$37.160,640R$0,68054.648 Procare

Fio cirúrgico monofilamento diâmetro 3-0, de nylon (poliamida) preto, com 45cm aproximadamente, com agulha 3/8 circular cortante de 3,0cm,
estéril, embalagem primaria de alumínio ou pgc.

118 Caixa R$43.200,000R$4,8009.000 Luplatex

Luva para procedimento em plástico (polivinil) descartável, estéril, cano curto, tamanho padrão, ambidestra para emprego em ginecologia,
embalada individualmente com a data de fabricação e a validade impressas na embalagem. caixa com 100 unidades.

135 Rolo R$940,000R$47,00020 Sony

Papel fotográfico para ultra-som UPP-HÁ, preto e branco. Rolo de 110mm x 18m. Isento de registro.

154 Unidade R$665,000R$1,330500 Solidor

Sonda endotraqueal com conexão e sem balão n° 2,0 estéril, em embalagem individual em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico.
com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

155 Unidade R$3.325,000R$1,3302.500 Solidor

Sonda endotraqueal com conexão e sem balão n° 2,5 estéril, em embalagem individual em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico.
com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

156 Unidade R$2.793,000R$1,3302.100 Solidor

Sonda endotraqueal com conexão e sem balão n° 3,0 estéril, em embalagem individual em filme termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico.
com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

182 Unidade R$37.430,000R$1,97019.000 Incoterm

Termômetro linear clinico, com proteção plástica, 120mmx9mm, marcador em mercúrio, com escala /divisão de +35 a + 42ºc, +/- 0,1ºc. com
estojo

Valor Total: R$1.440.538,280Quantidade de Itens: 22

Empresa Fornecedora

26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rua  03, nº 975, Qd: 0, lts: 05, 07e 08 - Setor Morais - Goiânia-GO - Cep: 74620385

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

78 Unidade R$419.000,000R$4,190100.000 Procitex

Esparadrapo 10cmx4,5m, impermeável em uma face, excelente fixação na outra face, em tecido 100% algodão e resina acrílica. adesivo a base
de borracha natural e resina, na cor branca. Enrolados em carretéis Plásticos, com abas, protegidos também por capas que mantém a
integridade do produto.

106 Caixa R$456.255,000R$506,950900 Sieger

Indicador Biológico do tipo autocontido para monitorar ciclos de esterilização a vapor, com tempo de leitura de no máximo 48 horas, composto
por uma tira de papel, impregnado com esporos de Geobacillus Stearothermophillus, com certificado de qualidade assegurada - ATCC 7953,
ampola de vidro lacrada e quebrável, contendo meio de cultura específico, combinado com indicador de pH, que muda de cor após
incubação, para amarelo quando existirem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. As ampolas de vidro devem ser
acondicionadas em frasco termo plástico flexível, não cortante, permitindo que o meio de cultura entre em contato com o agente microbiano,
sem risco de acidente profissional, com tampa permeável ao vapor e protegida de um papel de filtro bacteriano. Rótulo para identificação, fixado
ao tubete, contendo data de fabricação, validade, e número de lote. Com indicador químico externo que mude de cor, após o ciclo de
esterilização, diferenciando as ampolas processadas das não processadas. A ampola de indicador biológico deverá suportar variações de 121°C a
134°C de temperatura e umidade, sem alterações que interfiram no seu uso. Embalado conforme norma de aprovação do Ministério da Saúde,
trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Caixa com 100 ampolas.

Observação: 

A contratada deverá oferecer sem ônus para Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, as incubadoras de 48 horas em número de 50 unidades.
As reposições das incubadoras que apresentarem qualquer problema de funcionamento deverão ocorrer no prazo máximo de 48 horas após
reclamação da Unidade Requisitante. As incubadoras deverão ser retiradas das unidades de S.M.S., pela empresa detentora, após o término do
contrato. A contratada deverá fazer treinamento de como utilizar o produto, para os profissionais responsáveis pelo processo de esterilização de
artigos odonto-médico-hospitalares das unidades de saúde municipal de Goiânia, sob orientação da Coordenação Municipal de controle de
Infecção em Estabelecimentos de Saúde - COMCIES. 

Descrição da incubadora: Incubadora para leitura de Indicadores Biológicos autocontidos utilizados no processo de esterilização a vapor com
leitura de até 48 horas, desenvolvida para a temperatura específica de incubação de 56° +/-2, com capacidade dpara acondicionar no mínimo
14 ampolas, aparelho elétrico (220V).
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Valor Total: R$875.255,000Quantidade de Itens: 2

Empresa Fornecedora

30.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA

Av: Engenheiro Billings, 1729 Predio 31 - Jaguare - São Paulo-SP - Cep: 05321900

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

97 Frasco R$2.187.000,000R$21,870100.000 Roche

Fita Reagente em tiras para leitura de glicose no sangue capilar, venoso, arterial, usada e glicosímetros, com volumes de amostras < 04
microlitros, com ampla faixa de segurança para leitura, menor interferência de substâncias químicas e efeitos de oxigenação do sangue, método
eletroquímico ou fotômetro, com leitura de ATÉ 40 segundos quanto ao volume da amostra aspirada. Frascos COM 50 TIRAS. Com doação de
5.000 (cinco mil) aparelhos.  Com    registro Anvisa/MS e BPF.

111 Caixa R$48.000,000R$48,0001.000 Boehringer

Lancetas descartáveis, esterilizada, para punção digital, e coleta do sangue capilar, de utilização única e acoplada a dispositivo com retração
automática da lanceta após uso garantindo assim o descarte seguro. Garantir a segurança da não reutilização, de acordo com a norma
reguladora NR32 do Ministério do trabalho. Caixa com 200 unidades.

Valor Total: R$2.235.000,000Quantidade de Itens: 2

Empresa Fornecedora

37.109.097/0001-85 - D.M.I. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

SHCGN 712/713 Bloco B Lojas 48/50 - Asa Norte - BRASILIA-DF - Cep: 70760620

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

61 Caixa R$3.940.000,000R$394,00010.000 Convatec

Curativo Absorvente com Prata em hidrofibra, curativo estéril antimicrobiano com prata, macio de não tecido, em placa ou fita, composto por
carboximetilcelulse sódica e 1,2% de prata iônica, que promove uma concentração máxima de prata de 12 mg para cada 10 cm2 de curativo.
Tamanho 15 cm X 15 cm em caixas.

92 Unidade R$5.616,000R$6,500864 Ethicon

Fio poliglecaprone 25, 0 com agulha 4cm.

Valor Total: R$3.945.616,000Quantidade de Itens: 2

Empresa Fornecedora

52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Av. do Café, 1836/1846 - Vila Tibério - Ribeirão Preto-SP - Cep: 14050220

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

37 Unidade R$203,000R$0,290700 Cientific

Clamp Umbilical, tamanho único, estéril em pvc descartável, embalagem individual com dados de Identificação, procedência, data de fabricação,
validade e número de lote, registro do MS.

49 Unidade R$26.660,000R$4,3006.200 Embramac

Coletor de urina em sistema fechado, conector cônico 3 níveis, injetor lateral com membrana cicatrizante para coleta de material, tubo de pvc
siliconizado, flexível de 100cm, com pinça corta fluxo, câmara de pasteur, rígida e transparente, com filtro hidrófobo para drenagem de ar do
sistema, entre o tubo de drenagem e a bolsa coletora, bolsa coletora graduada para 2000ml, e com válvula anti-refluxo e filtro hidrófobo de
saída de ar, cone para drenagem de controle bidirecional, cordão para fixação do sistema ao leito.

69 Pacote R$3.290,000R$3,2901.000 Madeitex

Dreno de penrose, numero 01, em látex natural e atóxico, não estéril. com data de fabricação e de validade devem vir impressas na embalagem
do material. pacote com 12 unidades.  Com    registro Anvisa/MS

70 Pacote R$3.940,000R$3,9401.000 Madeitex

Dreno de penrose, numero 02, em látex natural e atóxico, não estéril. com data de fabricação e de validade devem vir impressas na embalagem
do material. Pacote com 12 unidades.  Com    registro Anvisa/MS

80 Unidade R$89.700,000R$0,690130.000 Kolplast
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Espéculo vaginal descartável nº01 (equivalente a P ), em poliestireno cristal e alto impacto, modelo collins, não lubrificado, dimensões
aproximadas; 27 mm em sua maior largura distal, 23 mm em sua maior largura proximal, 107 mm no eixo longitudinal dos elementos
articulados, que devem apresentar contornos lisos e regulares sem reentrâncias, protuberâncias ou quaisquer outras formações genericamente
chamadas de "rebarbas. pronto para uso esterilizado a óxido etileno, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme poliéster /
polietileno, instruções de uso e descarte. Data de fabricação e validade.

81 Unidade R$93.150,000R$0,690135.000 Kolplast

Espéculo vaginal descartável nº02 (equivalente a M ), em poliestireno cristal e alto impacto, modelo collins, não lubrificado, dimensões
aproximadas; 35 mm em sua maior largura distal, 25 mm em sua maior largura proximal, 112 mm no eixo longitudinal dos elementos
articulados, que devem apresentar contornos lisos e regulares sem reentrâncias, protuberâncias ou quaisquer outras formações genericamente
chamadas de "rebarbas. pronto para uso esterilizado a óxido etileno, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme poliéster /
polietileno, instruções de uso e descarte. Data de fabricação e validade.

103 Frasco R$15.400,000R$0,70022.000 Hal

Gel para exame de ultra-sonografia e sonar, frasco com 100ml.

133 Unidade R$121.230,000R$4,49027.000 N.S

Máscara plástica para aerossol infantil, câmara de inalação valvulada em plástico do tipo rp 345 natural (polipropileno copolímero random),
volumétrica interna do corpo do espaçador entre 600 e 750 ml, espaçador-constituído de mascara facial, bocal, corpo, válvulas e receptáculo
para aerossol dosimetrado, não serão aceitas câmaras de inalação cujas válvulas de retenção sejam compostas por material frágil, tais como
membranas de borracha ou látex, por terem vida útil reduzida.

144 Unidade R$3.212,500R$12,850250 BD

Seringa hipodérmica em vidro, capacidade 10ml.

172 Unidade R$4.560,000R$0,5708.000 Embramed

Sonda nasogástrica longa conector com tampa, número 16, com 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser
adaptável em seringas. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do
fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

173 Unidade R$4.410,000R$0,6307.000 Embramed

Sonda nasogástrica longa conector com tampa, número 18, com 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser
adaptável em seringas. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do
fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

174 Unidade R$4.900,000R$0,7007.000 Embramed

Sonda nasogástrica longa conector com tampa, número 20, com 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser
adaptável em seringas. embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do
fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

179 Unidade R$64.000,000R$0,320200.000 Embramed

Sonda uretral com conector com tampa fixa, número 12, em pvc atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30cm de comprimento.
embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de
fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.

184 Unidade R$516,000R$0,4301.200 Embramed

Torneirinha 03 vias, descartáveis sem rosca com tampa reserva, embalagem papel grau cirúrgico.

Valor Total: R$435.171,500Quantidade de Itens: 14

Empresa Fornecedora

55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA

Av: Tarraf, 2590/2600 - Jardim Anice - São José Rio Preto-SP - Cep: 15057430

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

62 Galão R$196.000,000R$49,0004.000 Rioquímica

Detergente enzimático concentrado para diluição em água, utilizado na limpeza de instrumentais cirúrgicos e endoscópicos, com no mínimo 03
(três) enzimas, sulfactante não iônico, solubilizante e veiculo, detergente enzimático com PH neutro capaz de degredar qualquer tipo de matéria
orgânica, atóxico, bacteriostático e biodegradável. galão com 5 litros (o fornecedor devera apresentar a formula de diluição do
produto).composição: álcool isopropílico a 10 %, enzimas amilase, enzimas proteases, enzimas lipase, detergente não iônico, corante, perfume,
água. Classificação Saneante.

63 Frasco R$7.150,000R$7,1501.000 Rioquímica

Digluconato de clorexidina 02%, solução detergente, suave, frasco com 1.000ml. Com    registro Anvisa/MS e BPF.

77 Unidade R$5.900,000R$0,59010.000 Rioquímica

Escova cirúrgica, para degermação das mãos, não estéril, dupla face, com cerdas macias para pele e unhas, borda sulcada antideslizante, isenta
de orifícios. Com base em material plástico ou acrílico. Isento de registro.

152 Frasco R$71.300,000R$7,13010.000 Rioquímica
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Solução pvpi anti-séptica tópica 1%, liquido marrom, utilizado na desinfecção de ferimentos, pvpi, iodoacético, acetato de sódio, água purificada.
o recipiente deve ser hermeticamente fechado e opaco, o produto não pode ser reembalado ou gracinado, este deve ser apresentado na
embalagem original do fabricante com lacre inviolável, fracionamento somente permitido quando a menor embalagem do fabricante for superior
a fração a ser fornecida, o fornecedor devera apresentar no ato da entrega laudo de analise do produto. frasco com 1 litro. demais especificação
conforme farmacopéia americana. Com  registro Anvisa/MS e BPF.

Valor Total: R$280.350,000Quantidade de Itens: 4

Empresa Fornecedora

59.231.530/0001-93 - KOLPLAST C I LTDA.

Rua Mundo Novo, 312 - Anglo Brasileira - São Paulo-SP - Cep: 05028030

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

38 Unidade R$70.000,000R$1,40050.000 Koplast

Campo cirúrgico descartável, esterilizado, com um lado impermeável e outro absorvível tamanho 60X40 sem fenestra, embalado individualmente
em papel grau cirúrgico.

98 Frasco R$35.100,000R$3,9009.000 Koplast

Fixador citológico solução de polímeros em xilol, para vedar preparações microscópicas (citológicas e histológicas) em lamina, frasco com 50
mililitros, transparente, PH acido menor que 2,5, viscosidade menor que 450 Cp, a 20 graus centígrados, densidade 0,940 - 0,960. resistente
ao calor ate 90 graus centígrados e ao frio ate -17 graus centígrados. solúvel em acetona, éter, benzeno, clorofórmio, dioxano, tolueno e xilol.
Imiscível em água e que não contem CFC.

Valor Total: R$105.100,000Quantidade de Itens: 2

Empresa Fornecedora

95.799.201/0001-07 - ADLIN PLÁSTICOS LTDA.

Rua Goiás, 176 - Vila Lenzi - Jaragua do Sul-SC - Cep: 89251970

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

59 Unidade R$240.000,000R$0,300800.000 Vagispec

Conjunto para coleta tríplice escova ginecológica com haste longa + espátula de aires, embalagem individual, estéril. Impresso data de
fabricação e validade.

Valor Total: R$240.000,000Quantidade de Itens: 1


