
Prefeitura Municipal de Goiânia
Extrato da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial Nº 016/2011 -

Sistema de Registro de Preços

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia

Processo Nº 42582999/2010

Objeto: Aquisição de insumos (abaixador de língua, algodão hidrófilo, atadura de crepe, dentre outros), 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

00.302.007/0001-68 - VANGUARDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

50 Caixa R$3.700,000R$0,7405.000 HIGIE TOPP

Descrição: Haste flexível ("cotonetes"), em propileno, cilíndrica, reta, medindo aproximadamente 7,2cm de comprimento por 2,7mm de
diâmetro, extremidades devidamente acabadas, com algodão hidrófilo bem fixadas, antigerme, Utilizada na higiene das cavidades oral, auditiva,
nasal e administração de medicamentos tópicos. Acondicionadas em embalagem resistente. trazendo externamente os dados de identificação e
procedência. Caixa com 150 unidades. Isento de Registro.

63 Unidade R$4.290,000R$21,450200 PROTEC

Descrição: Máscara de venturi adulto, com válvulas e reservatório de oxigênio. Com registro Anvisa/MS.

64 Unidade R$3.223,500R$21,490150 PROTEC

Descrição: Máscara de venturi infantil, com válvulas e reservatório de oxigênio.  Com registro Anvisa/MS.

120 Unidade R$9.900,000R$0,99010.000 AIR SAFETY

Descrição: Máscara do tipo peça semifacial filtrante, para proteção respiratória nos serviços de saúde, indicada para proteção contra presença de
aerodispensóides e bacilos da tuberculose, que se enquadra na categoria PFF@ (Certificado no Brasil) com eficiência de filtração de 94%, ou
equivalente à N95 (Certificado nos EUA) com eficiência de filtração de 95% mínima, com apresentação de Certificado de Aprovação (CA),
emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) conforme estabelecido na Norma Regulamentadora nº 06 do MTE

128 Unidade R$30.960,000R$2,58012.000 JARC

Descrição: Jalecos descartável, tamanho G, cor branca, em TNT impermeável, gramatura 50, com abertura frontal, fechamento com botões de
pressão, modelo, "guarda pó", gola de padre, manga longa e com dedeira. Embalagem individual.

129 Unidade R$32.880,000R$2,74012.000 JARC

Descrição: Jalecos descartável, tamanho GG, cor branca, em TNT impermeável, gramatura 50, com abertura frontal, fechamento com botões de
pressão, modelo, "guarda pó", gola de padre, manga longa e com dedeira. Embalagem individual

Valor Total: R$84.953,500Quantidade de Itens: 6

Empresa Fornecedora

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

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

38 Unidade R$8.500,000R$0,85010.000 RIOQUIMICA

Descrição: ESCOVA CIRÚRGICA PARA DEGERMAÇÃO, 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. Tamanho aproximado 8cmX4cm.
Isento de registro..

52 Caixa R$7.450,000R$1,4905.000 ECOPRECISION

Descrição: Lâmina de vidro lapidado, para microscopia, dimensões de 26x76x1 milímetro, com uma extremidade fosca, caixa com 50 unidades.
Com    registro Anvisa/MS 

80 Unidade R$545,000R$1,090500 SOLIDOR
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Descrição: 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.  Com    registro Anvisa/MS. 

132 Unidade R$1.500,000R$0,7502.000 CRISTALIA

Descrição: Escova descartável assepsia C/PVPI degermante para degermação para degermação das mãos, ESTÉRIL, dupla face, com cerdas
macias para pele e unhas, borda sulcada antideslizante, isenta de orifícios, descartável. Com base em material plástico ou acrílico..Tamanho
aproximado 8cmX4cm. Com Registro ANVISA/MS.

Valor Total: R$17.995,000Quantidade de Itens: 4

Empresa Fornecedora

00.894.372/0001-09 - MB TÊXTIL LTDA

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

06 Pacote R$33.900,000R$3,39010.000 MB TÊXTIL

Descrição: 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 Com    registro ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF  

07 Pacote R$399.600,000R$4,44090.000 MB TÊXTIL

Descrição: 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.   Com registro ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF  

08 Pacote R$666.000,000R$7,40090.000 MB TÊXTIL

Descrição: 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.   Com    registro ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF.

32 Pacote R$980.000,000R$0,2454.000.000 MB TÊXTIL

Descrição: 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. Com
registro ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF.

Valor Total: R$2.079.500,000Quantidade de Itens: 4

Empresa Fornecedora

00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

03 Pacote R$23.940,000R$3,9906.000 CREMER

Descrição: Algodão ortopédico 100% algodão 10 cm, antialérgico de 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento, peso aproximado de 420
gramas, com relativa impermeabilidade (substância aderente em cima das superfícies, a fim de formar uma camada compacta oferecendo
adequada proteção a pele, contra a umidade do gesso, distribuição uniforme do algodão, enrolada e embalada em invólucro adequado,
mantendo sua integridade; constando externamente os dados de identificação e procedência, lote e validade, registro no ministério da saúde.
Pacote com 12 unidades. Com    registro ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF

04 Pacote R$20.480,000R$5,1204.000 CREMER

Descrição: Algodão ortopédico 100% algodão 15 cm - atadura de algodão ortopédico, antialérgico de 20 cm de largura x 1,80 m de
comprimento, peso aproximado de 420 gramas com relativa impermeabilidade (substância aderente em cima das superfícies, a fim de formar
uma camada compacta oferecendo adequada proteção a pele, contra a umidade do gesso, distribuição uniforme do algodão, enrolada e
embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade; constando externamente os dados de identificação e procedência, lote e validade,
registro no ministério da saúde. Pacote com 12 unidades. Com    registro ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF

61 Unidade R$2.310,000R$23,100100 PROTEC

Descrição: Máscara para Oxigênio, em vinil, Infantil.  Com registro Anvisa/MS

62 Unidade R$2.310,000R$23,100100 PROTEC

Descrição: Máscara Para Oxigênio, em vinil, adulta.  Com registro Anvisa/MS
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66 Unidade R$3.992,000R$19,960200 PROTEC

Descrição: Máscara Oxigênio, com reservatório ( Udson ) infantil.  Com registro Anvisa/MS.

67 Unidade R$10.260,000R$5,1302.000 DARU

Descrição: Máscara plástica para aerossol adulto, 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 máscara 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.  Com    registro Anvisa/MS

68 Unidade R$5.130,000R$5,1301.000 DARU

Descrição: 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.  Com  registro Anvisa/MS.

134 Frasco R$4.800,000R$1,2004.000 MED SISTENS

Descrição: Almotolia plástica flexivel FR C/250,0 ML almotolia uso médico hospitalar - de polipropileno; na cor transparente; de 250 ml; com alça
lateral, com tampa de rosca, bico fixo e longo e protetor para bico. 

136 Unidade R$8.680,000R$0,43420.000 COMPOJET

136 Unidade 20.000 Polifixo - Extensores intermediários de duas vias para administração de medicações parenterais compatíveis, tubo
transparente em PVC, conector Luer Slip, estéril e apirogênico. Embalado individualmente, em plástico, contendo dados de fabricação, data
validade e procedência. Registro no Ministério da Saúde.    

137 Unidade R$8.778,000R$3,9902.200 KOLPLAST

137 Unidade 2.200 Especulo Vaginal Para Caf Leep, descartável com exclusivo ducto aspirador de vapores, tratamento isolante em nylon,
segundo as normas de segurança eletrocirúrgicas, com Registro no Ministério da Saúde, tamanho médio.

Valor Total: R$90.680,000Quantidade de Itens: 10

Empresa Fornecedora

01.623.403/0001-50 - BIOTEXTIL IND E COM LTDA

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

31 Unidade R$72.800,000R$0,728100.000 BIO TEXTIL

Descrição: 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. Com registro
ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF 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. Com registro
ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF  

48 Rolo R$207.120,000R$34,5206.000 BIO TEXTIL

Descrição: Gaze tipo queijo 13 fios, 100% algodão, 91X91 Cm não estéril.  Com    registro Anvisa/MS 

Valor Total: R$279.920,000Quantidade de Itens: 2

Empresa Fornecedora

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

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

44 Rolo R$1.680,000R$6,000280 SARPLAST

Descrição: Fita Zebrada para sinalização, com faixas intercaladas amarelo e preto, rolos de 7cm por 200m ( ref. Fiz 70 ). Isento de registro. 

119 Unidade R$63.000,000R$0,210300.000 CRAL

Descrição: 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$64.680,000Quantidade de Itens: 2
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Empresa Fornecedora

04.909.848/0002-70 - ML COMÉRCIO DE IMP. E EXP. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

121 Unidade R$1.490,000R$29,80050 AMBU

Descrição: Máscara Laríngea Descartável, Tamanho número 1, Manguito com até 4ml de capacidade para RN e lactentes até 5kg -
Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, de uso único,
transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados.Constituída por: Conector proximal - Com diâmetro
externo macho padrão de 15mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180º sem acotovelar; Manguito pneumático -
Adaptável a conformação da hipofaringe, com lúmen voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula
de retenção unidirecional, balão Piloto - Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento do ar
para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Embalagens individuais com
instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

122 Unidade R$1.490,000R$29,80050 AMBU

Descrição: MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Tamanho número 1,5 Manguito com até 4ml de capacidade para RN e lactentes de 5 a 10
Kg - Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, de uso único,
transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados.Constituída por: Conector proximal - Com diâmetro
externo macho padrão de 15mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180º sem acotovelar; Manguito pneumático -
Adaptável a conformação da hipofaringe, com lúmen voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula
de retenção unidirecional, balão Piloto - Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento do ar
para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Embalagens individuais com
instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

123 Unidade R$1.490,000R$29,80050 AMBU

Descrição: MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Tamanho número 2, Manguito com até 10ml de capacidade para lactentes de 10kg até
pré-escolares de 20kg- Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de
látex, de uso único, transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados.Constituída por: Conector proximal -
Com diâmetro externo macho padrão de 15mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180º sem acotovelar; Manguito
pneumático - Adaptável a conformação da hipofaringe, com lúmen voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via
aérea; Válvula de retenção unidirecional, balão Piloto - Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de
enchimento do ar para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Embalagens
individuais com instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

124 Unidade R$1.490,000R$29,80050 AMBU

Descrição: MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Tamanho número 2,5 Manguito com até 10ml de capacidade para lactentes de 20kg até
pré-escolares de 30kg- Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de
látex, de uso único, transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados.Constituída por: Conector proximal -
Com diâmetro externo macho padrão de 15mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180º sem acotovelar; Manguito
pneumático - Adaptável a conformação da hipofaringe, com lúmen voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via
aérea; Válvula de retenção unidirecional, balão Piloto - Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de
enchimento do ar para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Embalagens
individuais com instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

125 Unidade R$5.960,000R$29,800200 AMBU

Descrição: MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Tamanho número 3, manguito com até 20ml de capacidade para Crianças/adolescentes de
30 a 50kg - Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, de
uso único, transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados.Constituída por: Conector proximal - Com
diâmetro externo macho padrão de 15mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180º sem acotovelar; Manguito pneumático
- Adaptável a conformação da hipofaringe, com lúmen voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula
de retenção unidirecional, balão Piloto - Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento do ar
para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Embalagens individuais com
instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

126 Unidade R$11.920,000R$29,800400 AMBU

Descrição: MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Tamanho número 4, manguito com até 30ml de capacidade para Adultos de 50 a 70kg -
Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, de uso único,
transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados. Constituída por: Conector proximal - Com diâmetro
externo macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180º sem acotovelar; Manguito pneumático -
Adaptável a conformação da hipofaringe, com lúmen voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula
de retenção unidirecional, balão Piloto - Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento do ar
para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Embalagens individuais com
instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA..

127 Unidade R$11.920,000R$29,800400 AMBU

Descrição: MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Tamanho número 5, manguito com até 40ml de capacidade para Adultos de 70 a 100kg -
Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, de uso único,
transparente. Tamanho, peso do paciente e volume do manguito claramente marcados. Constituída por: Conector proximal - Com diâmetro
externo macho padrão de 15 mm; tubo condutor da via aérea, largo e flexível; dobrável até 180º sem acotovelar; Manguito pneumático -
Adaptável a conformação da hipofaringe, com lúmen voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula
de retenção unidirecional, balão Piloto - Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; tubo de enchimento do ar
para dentro e fora do manguito pneumático; marca linear para referência de posição ao longo do corpo do tubo. Embalagens individuais com
instruções e especificações em português. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.
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Valor Total: R$35.760,000Quantidade de Itens: 7

Empresa Fornecedora

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

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

75 Unidade R$95.000,000R$0,0951.000.000 TKL

Descrição: 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.  Com registro Anvisa/MS.

130 Unidade R$5.940,000R$0,9906.000 BIOPROTECAO

Descrição: Lençol Descartável adulto, em TNT tamanho 1.80X90cm, gramatura 30, embalagem com 10 unidades. 

131 Unidade R$5.940,000R$0,9906.000 BIOPROTECAO

Descrição: Lençol Descartável infantil, em TNT tamanho 90X90cm, gramatura 30, embalagem com 10 unidades.

Valor Total: R$106.880,000Quantidade de Itens: 3

Empresa Fornecedora

06.985.581/0001-44 - REMED PHARMA LTDA

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

12 Unidade R$4.975,000R$19,900250 CLEAR PASSAGE

Descrição: Bolsa borracha para água quente - retangular, confeccionada em borracha com tampa, tamanho aproximado 20X25 cm, na cor
vermelho cerâmica ou similar.  Isento de Registro.

30 Unidade R$23.220,000R$0,38760.000 MB TEXTIL

Descrição: 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. Com registro
ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF.

53 Rolo R$37.350,000R$2,49015.000 MAXI

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

57 Rolo R$4.752,000R$7,920600 UNITEX

Descrição: Malha tubular ortopédica, elástica de 15cmx15m, 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.  Com    registro Anvisa/MS

58 Rolo R$17.740,000R$8,8702.000 UNITEX

Descrição: Malha tubular ortopédica, elástica de 20cmx15m, 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.  Com registro Anvisa/MS

59 Rolo R$11.000,000R$11,0001.000 UNITEX

Descrição: Malha tubular ortopédica, elástica de 25cmx15m, 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.  Com    registro Anvisa/MS

113 Unidade R$126.000,000R$7,00018.000 BIOLAND

Descrição: Termômetro Digital Axilar, com mostrador em tela de cristal líquido; Resolução do mostrador com 4 dígitos; Faixa de medição 32º C
a 43º C / 89,6º F a 109,4º F; Precisão: variação de 0,1º C entre 32º C e 43º C / variação de 0,2º F entre 89,6º F e 109,4º F; Com Bateria;
Duração da bateria de aproximadamente 200 horas; Desligamento automático aproximado em 10 minutos. Isento

Valor Total: R$225.037,000Quantidade de Itens: 7



6

Empresa Fornecedora

07.847.837/0001-10 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

74 Unidade R$820.000,000R$0,4102.000.000 BD

Descrição: Seringa para insulina descartável capacidade 100ui/ml, com agulha fixa 13X3,3 A 4,5 mm, superfície interna e corpo cilíndrico com
anel de retenção na extremidade distal, graduação legível em 10ui e subdivisões escala de 2 em 2 unidades, em polipropileno cristal atóxico que
imita vidro, embolo com ponteira de borracha siliconizada em formato anatômico e injetor para aproveitamento completo da medicação,
ausência de espaço morto com protetor. Esterilizada, apirogênica, embalagem individual, tipo blister em filme termoplástico e papel grau
cirúrgico atóxico. Contendo data de fabricação e validade.  Com    registro Anvisa/MS.  

Valor Total: R$820.000,000Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

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

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

01 Pacote R$99.000,000R$1,65060.000 heine

Descrição: Abaixador de língua espátula de madeira, descartável, formato convencional, bordas arredondadas próprias para este fim medindo
aproximadamente 1,5 cm de largura, 13,5 cm de comprimento e 2 mm de espessura. Embalados em pacotes com 100 unidades. Isento de
Registro.

27 Unidade R$57.500,000R$1,15050.000 grandesc

Descrição: Coletor descartável - descartador de materiais perfurocortantes, em papelão resistente, conjunto de revestimento interno que evita
perfurações e vazamento, 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 03 litros. 

28 Unidade R$27.000,000R$1,80015.000 grandesc

Descrição: Coletor descartável - descartador de materiais perfurocortantes, em papelão resistente, conjunto de revestimento interno que evita
perfurações e vazamento, 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 07 litros.  

35 Unidade R$580.500,000R$0,645900.000 medsonda

Descrição: 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. Com registro
ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF  

36 Unidade R$22.800,000R$0,76030.000 medsonda

Descrição: 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. Com registro
ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF .

49 Frasco R$16.500,000R$0,75022.000 medsonda

Descrição: Gel para exame de ultra-sonografia e sonar, frasco com 100ml.  Com    registro Anvisa/MS 

73 Unidade R$2.047,500R$13,650150 art glass

Descrição: Seringa hipodérmica em vidro, capacidade 10ml.  Com registro Anvisa/MS

81 Unidade R$2.650,000R$1,0602.500 solidor

Descrição: 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.  Com registro Anvisa/MS 

82 Unidade R$2.226,000R$1,0602.100 solidor

Descrição: 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.  Com    registro Anvisa/MS 

83 Unidade R$4.240,000R$1,0604.000 solidor

Descrição: Sonda endotraqueal com conexão e sem balão n° 3,5 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.  Com registro Anvisa/MS 

84 Unidade R$339,200R$1,060320 solidor

Descrição: Sonda endotraqueal com conexão e com 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.  Com registro Anvisa/MS 
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85 Unidade R$4.770,000R$1,0604.500 solidor

Descrição: Sonda endotraqueal com conexão e com balão n° 5,0 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.  Com registro Anvisa/MS 

86 Unidade R$1.060,000R$1,0601.000 solidor

Descrição: Sonda endotraqueal com conexão e sem balão n° 5,5 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.  Com    registro Anvisa/MS 

87 Unidade R$9.176,000R$1,4806.200 solidor

Descrição: Sonda endotraqueal com conexão e com balão n° 6,0 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.  Com    registro Anvisa/MS 

88 Unidade R$562,400R$1,480380 solidor

Descrição: Sonda endotraqueal com conexão e com balão n.º 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.  Com    registro Anvisa/MS 

89 Unidade R$10.656,000R$1,4807.200 solidor

Descrição: Sonda endotraqueal com conexão e com balão n° 7,5 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.  Com    registro Anvisa/MS 

91 Unidade R$7.400,000R$1,4805.000 solidor

Descrição: Sonda endotraqueal com conexão e COM balão n° 8,5 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.  Com    registro Anvisa/MS

92 Unidade R$5.400,000R$1,0805.000 solidor

Descrição: 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.  Com    registro Anvisa/MS

93 Unidade R$4.960,000R$0,6208.000 solidor

Descrição: Sonda foley n° 12 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.  Com    registro Anvisa/MS

94 Unidade R$4.960,000R$0,6208.000 solidor

Descrição: 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.  Com    registro Anvisa/MS

95 Unidade R$4.960,000R$0,6208.000 solidor

Descrição: 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.  Com    registro Anvisa/MS

96 Unidade R$4.960,000R$0,6208.000 solidor

Descrição: 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.  Com    registro Anvisa/MS

97 Unidade R$4.340,000R$0,6207.000 solidor

Descrição: Sonda foley n° 20 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.  Com    registro Anvisa/MS

98 Unidade R$560,000R$0,2802.000 medsonda

Descrição: Sonda nasogástrica curta, conector com tampa, número 04, 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.  Com registro Anvisa/MS

99 Unidade R$1.155,000R$0,3303.500 medsonda

Descrição: 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.  Com    registro Anvisa/MS

100 Unidade R$1.020,000R$0,3403.000 medsonda

Descrição: 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.  Com   registro Anvisa/MS

101 Unidade R$1.945,000R$0,3895.000 medsonda

Descrição: 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 embalagem.  Com   registro Anvisa/MS.

102 Unidade R$2.126,800R$0,4095.200 medsonda
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Descrição: 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.  Com    registro Anvisa/MS

103 Unidade R$4.880,000R$0,6108.000 medsonda

Descrição: 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.  Com registro Anvisa/MS

104 Unidade R$3.563,000R$0,5097.000 medsonda

Descrição: 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.  Com    registro Anvisa/MS

106 Unidade R$217,000R$0,310700 medsonda

Descrição: Sonda uretral com conector com tampa fixa, número 04, em pvc atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30 cm 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,  Com    registro Anvisa/MS

107 Unidade R$5.120,000R$0,32016.000 medsonda

Descrição: 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.  Com registro Anvisa/MS

108 Unidade R$23.250,000R$0,31075.000 medsonda

Descrição: Sonda uretral com conector com tampa fixa, número 08, em pvc atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30 cm 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.  Com    registro Anvisa/MS

109 Unidade R$70.000,000R$0,350200.000 medsonda

Descrição: 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.  Com    registro Anvisa/MS

112 Unidade R$5.400,000R$0,36015.000 medsonda

Descrição: Sonda uretral com conector com tampa fixa, número 16, 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.  Com registro Anvisa/MS

115 Unidade R$1.495,000R$0,2995.000 solidor

Descrição: 5.000 Torneirinha 03 vias, de uso único, estéril, atóxica e apirogênica, indicada para procedimentos endovenosos, na administração
de soluções e/ou medicamentos. Fabricadas em ambiente de sala controlada, com polímeros atóxicos especialmente formulados para este
fim, atendendo às especificações das normas NBR, ISSO. Torneira composta de manípulo, base ou corpo, tampas protetoras. Bico Luer Slip ou
Lock. Bico luer lock, com conexão rotativa. Alta resistência a pressões. Permite conexão, segura a todos os tipos de equipos endovenosos, tubos
extensores e cateteres. Manípulo giratório, com rotação de 360º e com indicação de fluxo. -Corpo translúcido, em policarbonato Embaladas
individualmente em filme de polipropileno + papel grau médico, selados termicamente (blister); acondicionadas em caixas de papelão ondulado,
garantindo a integridade e esterilidade durante o armazenamento e até o momento do uso. Contendo os seguintes dizeres: fabricante, indicativo
de artigo médico-hospitalar de uso único, data e método de esterilização, nº do lote, data de fabricação e validade, nº do registro no Ministério
da Saúde.

133 Unidade R$5.440,000R$0,6808.000 embramed

Descrição: Cateter nasal oxigênio tipo óculos para oxigênio, tipo óculos, descartável, uso adulto. Embalagem individual, em blister rígido e papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Com Registro ANVISA/MS

Valor Total: R$1.004.178,900Quantidade de Itens: 37

Empresa Fornecedora

10.750.894/0001-90 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

70 Rolo R$365.360,000R$45,6708.000 ADD-PAKC

Descrição: 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
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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.

71 Rolo R$735.400,000R$73,54010.000 ADD-PAKC

Descrição: Papel Grau Cirúrgico, embalagem tubular medindo 25 cm 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 process.o 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: 
1- 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.    

72 Unidade R$50.000,000R$1,25040.000 AMCOR

Descrição: 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. 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$1.150.760,000Quantidade de Itens: 3

Empresa Fornecedora

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

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

05 Pacote R$40.620,000R$6,7706.000 CREMER

Descrição: Algodão ortopédico 100% algodão de 20cm - atadura de algodão ortopédico, antialérgico de 20 cm de largura x 1,80 m de
comprimento, peso aproximado de 420 gramas com relativa impermeabilidade (substância aderente em cima das superfícies, a fim de formar
uma camada compacta oferecendo adequada proteção a pele, contra a umidade do gesso, distribuição uniforme do algodão, enrolada e
embalada em invólucro adequado, mantendo sua integridade; constando externamente os dados de identificação e procedência, lote e validade,
registro no ministério da saúde. Pacote com 12 unidades. Com registro ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF.

17 Unidade R$15.120,000R$18,900800 BCI MEDICAL

Descrição: Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, número 3,0. Com  registro ANVISA/MS 

18 Unidade R$3.780,000R$18,900200 BCI MEDICAL

Descrição: Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, número 3,5. Com registro ANVISA//MS
e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF.

19 Unidade R$11.340,000R$18,900600 BCI MEDICAL

Descrição: Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, número 4,0. Com registro ANVISA//MS e
RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF.

20 Unidade R$3.038,000R$15,190200 BCI MEDICAL

Descrição: Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, número 5,0. Com registro ANVISA//MS e
RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF.

21 Unidade R$7.595,000R$15,190500 BCI MEDICAL

Descrição: Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, numero 6,0. Com registro ANVISA//MS e
RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF.

22 Unidade R$4.497,000R$14,990300 BCI MEDICAL

Descrição: Cânula para traqueostomia, descartável, com balão, em silicone atóxico, estéril apirogenica, número 8,5. Com registro ANVISA//MS e
RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF.  

90 Unidade R$5.960,000R$1,4904.000 SOLIDOR
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Descrição: Sonda endotraqueal com conexão e COM balão n.º 8,0 estéril, em embalagem individual em filme termoplástico e papel grau
cirúrgico atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade

118 Pacote R$215.000,000R$4,30050.000 DESCARPACK

Descrição: Touca descartável, gorro descartável, hipoalergênico atóxico, em não - tecido 100% polipropileno com gramatura mínima de 20
g/m2, sanfonado com elástico soldado eletronicamente, tamanho único, cor branca. Pacotes ou caixas com 100 unidades. Isento de registro

Valor Total: R$306.950,000Quantidade de Itens: 9

Empresa Fornecedora

30.280.358/0001-86 - ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

45 Frasco R$870.000,000R$14,50060.000 ROCHE

Descrição: Fita Reagente em tiras para leitura de glicose no sangue capilar, venoso, arterial e neonatal, usada e glicosímetros, com volumes de
amostras de 04 microlitros, com variação aceitável de +/- 03 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. Frascos com 50
tiras. A Empresa vencedora deverá fazer a doação de 5.000 (cinco mil) aparelhos para utilização das tiras de glicemia. Com registro Anvisa/MS
e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF.                                                                                            

Valor Total: R$870.000,000Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

51 Caixa R$367.500,000R$525,000700 SISPACK

Descrição: 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 70 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 para acondicionar no mínimo 14
ampolas, aparelho elétrico (220V).

Valor Total: R$367.500,000Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

54.858.014/0001-70 - NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA.

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

09 Caixa R$151.200,000R$18,9008.000 NEVE
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Descrição: Atadura gessada, substrato gaze giro inglês, 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 10cmx3m, caixa com 20un. Com
registro ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF.

10 Caixa R$232.380,000R$25,8209.000 NEVE

Descrição: Atadura gessada, substrato gaze giro inglês, 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 15cmx3m, caixa com 20un. Com
registro ANVISA//MS e RDC ° 59 de 27/06/2000 - BPF.

11 Caixa R$548.280,000R$45,69012.000 NEVE

Descrição: Atadura gessada, substrato gaze giro inglês, 100% algodão, impregnada com gesso coloidal de 20cmx4m, caixa com 20un. Com
registro ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF .

54 Pacote R$285.360,000R$3,48082.000 NEVE

Descrição: Máscara Cirúrgica, máscara descartável, retangular pregueada, com tripla camada, camadas externa 100% em polipropileno, e
camadas internas de celulose e poliéster com filtro que proporciona uma eficiência de filtragem bacteriana de 95% de proteção (BFE),
hipoalergênica, inodora, clips nasal anatômico, fixação laterais por tiras resistentes com solda eletrônica, com aproximadamente 40 cm de
comprimento, cor branca. Caixas ou pacotes com 50 unidades. Com registro Anvisa/MS

Valor Total: R$1.217.220,000Quantidade de Itens: 4

Empresa Fornecedora

58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

37 Unidade R$35.700,000R$11,9003.000 SAMTRONIC

Descrição: Equipo Plástico Macrogotas para bomba de infusão, compatível com bomba da mesma marca.. Equipo para infusão parenteral
controlada por bomba, com câmara flexível contendo o filtro de partícula 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. 
O fornecedor deverá através de contrato e de acordo com a necessidade desta Secretaria fornecer em regime de comodato a quantidade de 20
(vinte) bombas de infusão. Com    registro ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF  

Valor Total: R$35.700,000Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

59.231.530/0001-93 - KOLPLAST C I LTDA.

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

33 Unidade R$232.000,000R$0,290800.000 KOLPLAST

Descrição: Conjunto para coleta tríplice escova ginecológica com haste longa + espátula de aires, embalagem individual, estéril. Impresso data
de fabricação e validade.   Com    registro ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF  

41 Unidade R$72.800,000R$0,560130.000 KOLPLAST

Descrição: Espéculo vaginal descartável nº 01 (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.  Com    registro Anvisa/MS 

42 Unidade R$79.650,000R$0,590135.000 KOLPLAST

Descrição: 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.  Com    registro Anvisa/MS

43 Unidade R$36.000,000R$0,72050.000 KOLPLAST

Descrição: Espéculo vaginal descartável nº03 (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.  Com    registro Anvisa/MS.
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Valor Total: R$420.450,000Quantidade de Itens: 4

Empresa Fornecedora

78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM DE PROD HOSP LTDA.

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

16 Unidade R$669,000R$2,230300 PROTEC

Descrição: Cânula de guedel, orofaríngea, em PVC atóxico, com protetor interno de plástico inquebrável (macrolon), número 04. Com registro
ANVISA/MS 

110 Unidade R$102.000,000R$0,340300.000 MEDSONDA

Descrição: 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.  Com    registro Anvisa/MS.

Valor Total: R$102.669,000Quantidade de Itens: 2


