
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de São João da Ponte o Sr. Danilo Wagner Veloso, no 

uso de suas atribuições legais, de conformidade com as prerrogativas da Lei 

Federal nº 8.666/93, exara o presente DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO, em 

observância ao parecer jurídico elaborado pela Procuradoria Jurídica, para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos inerente ao Edital de Licitação nº 

043/2020 - Processo Licitatório Nº 053/2020  – Pregão Presencial  SRP N° 

026/2020, convalidando assim todos os atos praticados pela Pregoeira Oficial 

do Município, na realização do desfecho do certame para, Registro de Preço 

para futura e eventual contratação de microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte e/ou equiparadas na forma da Lei LC 123/2006, com exceção 

do item nº 161 que será aberto para ampla competitividade, para o 

Fornecimento de Materiais Médico-Hospitalares, a fim de atender as 

demandas das Unidades de Sáude do Município, especialmente o Hospital 

Municipal São Geraldo nas ações de enfrentamento da pandemia de doença 

infecciosa viral respiratória causada pelo agente coronavírus, a fim de 

estruturar e traçar estratégias de prevenção ao contágio da covid-19 e outras, 

de forma parcelada, conforme o termo de referência e de acordo com os 

preços constantes na proposta de preços reformulada pós lances, senão 

vejamos: 

ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 

Item Qtd. Unidade Descrição Marca V. Unit V. Total 

23 500 UNIDADE 
Álcool etílico 70% em gel de 500 
gramas,antisséptico de mãos. 

CICLOFARMA R$4,40 R$2.200,00 

25 1.000 UNIDADE 
Álcool etílico 70% de 1 litro 
desinfetante hospitalar para 
superfícies fixas. 

CICLOFARMA R$5,00 R$5.000,00 

72 200 UNIDADE 

Coletor de urina de sistema 
fechado com cordão, composto de: 
01 bolsa coletora graduada 
capacidade de 2000ml, 
transparente na frente e  opaca no 
verso, com válvula anti refluxo, 
pinça corta fluxo, prendedor, 
extensor com 120cm de 
comprimento, membrana em látex 
cicatrizante, alça para fixação no 
leito, conector universal com tampa 
protetora, uso único, estéril, 
descartável, atóxico, apirogênico, 
com filtro antibacteriano, 
embalagem individual, ponto de 

LABOR 
IMPORT 

R$3,48 R$696,00 



 
coleta para amostras, deve 
apresentar dados de identificação 
do produto, do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e tipo 
de esterilização e que permita 
abertura técnica asséptica. 
Registrado na Anvisa. 

74 100 UNIDADE Coletor de urina infantil masculino 3B R$0,38 R$38,00 

166 10 UNIDADE 

Malha tubular 10cm x 15m – 
confeccionada em tecido 100% 
algodão, elasticidade no sentido 
transversal com enrolamento 
uniforme em toda sua extensão 
para manter a proteção do 
membro. Alta resistência para 
preservação da integridade 
tecidual. Indicação: É utilizado em 
hospitais, clínicas, unidades de 
saúde, como auxiliar em 
procedimentos de imobilização 
ortopédica, para acolchoamento e 
proteção entre pele e o 
imobilizador. Finalidade: Proteger 
de proeminências ósseas e 
minimizar ocorrência de irritação e 
alergia tecidual. 

POLAR FIX R$7,29 R$72,90 

167 10 UNIDADE 

Malha tubular 12cm x 15m – 
confeccionada em tecido 100% 
algodão. Elasticidade no sentido 
transversal com enrolamento 
uniforme em toda sua extensão 
para manter a proteção do 
membro. Alta resistência para 
preservação da integridade 
tecidual. Indicação: É utilizado em 
hospitais, clínicas, unidades de 
saúde, como auxiliar em 
procedimentos de imobilização 
ortopédica, para acolchoamento e 
proteção entre pele e o 
imobilizador. Finalidade: Proteger 
de proeminências ósseas e 
minimizar ocorrência de irritação e 
alergia tecidual. 

POLAR FIX R$8,00 R$80,00 

168 10 UNIDADE 

Malha tubular 15cm x 15m – 
confeccionada em tecido 100% 
algodão. Elasticidade no sentido 
transversal com enrolamento 
uniforme em toda sua extensão 
para manter a proteção do 
membro. Alta resistência para 

POLAR FIX R$9,60 R$96,00 



 
preservação da integridade 
tecidual. Indicação: É utilizado em 
hospitais, clínicas, unidades de 
saúde, como auxiliar em 
procedimentos de imobilização 
ortopédica, para acolchoamento e 
proteção entre pele e o 
imobilizador. Finalidade: Proteger 
de proeminências ósseas e 
minimizar ocorrência de irritação e 
alergia tecidual. 

169 10 UNIDADE 

Malha tubular 20cm x 15m – 
confeccionada em tecido 100% 
algodão. Elasticidade no sentido 
transversal com enrolamento 
uniforme em toda sua extensão 
para manter a proteção do 
membro. Alta resistência para 
preservação da integridade 
tecidual. Indicação: É utilizado em 
hospitais, clínicas, unidades de 
saúde, como auxiliar em 
procedimentos de imobilização 
ortopédica, para acolchoamento e 
proteção entre pele e o 
imobilizador. Finalidade: Proteger 
de proeminências ósseas e 
minimizar ocorrência de irritação e 
alergia tecidual. 

POLAR FIX R$10,80 R$108,00 

170 10 UNIDADE 

Malha tubular 8cm x 15m - 
confeccionada em tecido 100% 
algodão. Elasticidade no sentido 
transversal com enrolamento 
uniforme em toda sua extensão 
para manter a proteção do 
membro. Alta resistência para 
preservação da integridade 
tecidual. Indicação: É utilizado em 
hospitais, clínicas, unidades de 
saúde, como auxiliar em 
procedimentos de imobilização 
ortopédica, para acolchoamento e 
proteção entre pele e o 
imobilizador. Finalidade: Proteger 
de proeminências ósseas e 
minimizar ocorrência de irritação e 
alergia tecidual. 

POLAR FIX R$7,00 R$70,00 

227 30 UNIDADE 
Sonda de alivio uretral descartável 
nº 04  

BIOSANI R$0,51 R$15,30 

228 30 UNIDADE 
Sonda de alivio uretral descartável 
nº 06  

BIOSANI R$0,53 R$15,90 



 

229 30 UNIDADE 
Sonda de alivio uretral descartável 
nº 08  

BIOSANI R$0,51 R$15,30 

231 50 UNIDADE 
Sonda de alivio uretral descartável 
nº 12  

BIOSANI R$0,51 R$25,50 

232 50 UNIDADE 
Sonda de alivio uretral descartável 
nº 14  

BIOSANI R$0,54 R$27,00 

233 20 UNIDADE 
Sonda de alivio uretral descartável 
nº 16  

BIOSANI R$0,62 R$12,40 

234 20 UNIDADE 
Sonda de alivio uretral descartável 
nº 18  

BIOSANI R$0,65 R$13,00 

243 20 UNIDADE 
Sonda nasogástrica curta nº04, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$0,49 R$9,80 

244 20 UNIDADE 
Sonda nasogástrica curta nº06, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$0,52 R$10,40 

245 20 UNIDADE 
Sonda nasogástrica curta nº08, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$0,53 R$10,60 

246 20 UNIDADE 
Sonda nasogástrica curta nº10, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$0,55 R$11,00 

247 20 UNIDADE 
Sonda nasogástrica curta nº12, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$0,58 R$11,60 

248 20 UNIDADE 
Sonda nasogástrica curta nº14, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$0,55 R$11,00 

249 20 UNIDADE 
Sonda nasogástrica curta nº16, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$0,64 R$12,80 

250 20 UNIDADE 
Sonda nasogástrica curta nº18, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$0,67 R$13,40 

251 20 UNIDADE 
Sonda nasogástrica curta nº20, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$0,72 R$14,40 

252 30 UNIDADE 
Sonda nasogástrica longa nº04, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$0,64 R$19,20 

253 30 UNIDADE 
Sonda nasogástrica longa nº06, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$0,67 R$20,10 

254 30 UNIDADE 
Sonda nasogástrica longa nº08, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$0,69 R$20,70 

255 30 UNIDADE 
Sonda nasogástrica longa nº10, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$0,73 R$21,90 

256 30 UNIDADE 
Sonda nasogástrica longa nº12, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$0,70 R$21,00 

257 30 UNIDADE 
Sonda nasogástrica longa nº14, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$0,73 R$21,90 

258 30 UNIDADE 
Sonda nasogástrica longa nº16, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$0,74 R$22,20 

259 20 UNIDADE 
Sonda nasogástrica longa nº18, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$1,08 R$21,60 

260 20 UNIDADE 
Sonda nasogástrica longa nº20, em 
PVC, flexível, atóxico e estéril. 

BIOSANI R$1,12 R$22,40 

262 10 UNIDADE 
Termômetro de geladeira com 
haste Max/Min Digital 

J PROLAB R$51,20 R$512,00 

270 20 UNIDADE 
Tubo endotraqueal com balão nº3 – 
Tubo de material plástico utilizado 

SOLIDOR R$5,91 R$118,20 



 
para entubação endotraqueal; 
Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual 
tipo Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; Fabricado 
com material atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS com 
mola inoxidável; Balão de alto 
volume baixa pressão. Balão azul 
de controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; 
Conector semi-montado; 
Transparente; Graduado; 

271 20 UNIDADE 

Tubo endotraqueal com balão nº3,5 
– Tubo de material plástico 
utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo Blister, 
de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico; Fabricado com material 
atóxico, translúcido e radiopaco; 
Conector em polipropileno, válvula 
ABS com mola inoxidável; Balão de 
alto volume baixa pressão. Balão 
azul de controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; 
Conector semi-montado; 
Transparente; Graduado; 

SOLIDOR R$5,91 R$118,20 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 9.529,70 (NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA 
CENTAVOS). 
 

 

COMERCIAL CRUZ E FONSECA LTDA – ME 

Item Qtd. Unidade Descrição Marca V. Unit V. Total 

154 10 UNIDADE 

Luva cano longo, de borracha, 
tamanho M, forrada, material látex 
natural, aveludada internamente e 
antiderrapante. Embalada o par. 

KALIPSO R$3,50 R$35,00 

161 2000 CAIXA 

Luva de procedimento tamanho M, 
Látex de Borracha natural, 
superfície lisa, ambidestra, não 
estéril com pó bioabsorvível – 
caixa com 100 unidades. 

UNIGLOVES R$42,00 R$84.000,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 84.035,00 (OITENTA E QUATRO MIL E TRINTA E CINCO REAIS). 
 

 

DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 



 
Item Qtd. Unidade Descrição Marca V. Unit V. Total 

06 100 UNIDADE 

Água oxigenada 10 vol de 
1 litro – Grau farmacêutico, 
(Peróxido de hidrogênio a 
3%), solução estabilizada. 

VIC PHARMA R$5,49 R$549,00 

12 100 CAIXA 

Agulha 13x0,45mm (26Gx 
½) – Agulha hipodérmica 
estéril, descartável, 
trifacetada – caixa com 100 
unidades. 

INJEX R$6,20 R$620,00 

14 200 CAIXA 

Agulha 25x0,80mm (21Gx 
1) – Agulha hipodérmica 
estéril, descartável, 
trifacetada – caixa com 100 
unidades. 

INJEX R$7,20 R$1.440,00 

26 20 UNIDADE 
Álcool etílico 96% de 1 litro, 
desinfetante hospitalar 
para superfícies fixas. 

ITAJÁ R$5,30 R$106,00 

27 50 UNIDADE 
Álcool iodado 0,1% c/ 1 
litro 

VIC PHARMA R$10,50 R$525,00 

28 300 UNIDADE 

Algodão hidrófilo – rolo 500 
gramas. O Algodão 
Hidrófilo é confeccionado 
com fibras 100% algodão. 
Macio e absorvente, é ideal 
para a higiene e anti-sepsia 
da pele, além de ser de 
amplo uso no ambiente 
hospitalar. Utilizado para 
higienização, anti-sepsia 
da pele além de amplo uso 
no ambiente hospitalar, 
que proporciona um melhor 
aproveitamento do produto. 
O Algodão Hidrófilo é 
bastante absorvente, 
devido ao tratamento 
especial que é dado às 
fibras de algodão; Indicado 
para uso hospitalar em 
curativos, assepsias ou 
como absorvente de 
sangue e secreções 
líquidas; Macio e 
absorvente; Indicado para 
secar os dentes do 
paciente e assepsias; Alta 
absorção de líquidos; Não 
estéril; 100% puro algodão: 
macio e extra-absorvente; 
Formato: Rolo; Cor: 

NATHY R$10,30 R$3.090,00 



 
Branco; Peso: 500g; 

29 30 PACOTE 
Algodão ortopédico 08cm x 
1m – pacote com 12 
unidades 

ORTOFEN R$4,28 R$128,40 

30 30 PACOTE 
Algodão ortopédico 10cm x 
1m – pacote com 12 
unidades 

ORTOFEN R$5,00 R$150,00 

31 50 PACOTE 
Algodão ortopédico 12cm x 
1m – pacote com 12 
unidades 

ORTOFEN R$5,99 R$299,50 

32 49 PACOTE 
Algodão ortopédico 15cm x 
1m – pacote com 12 
unidades 

ORTOFEN R$7,44 R$364,56 

33 30 PACOTE 
Algodão ortopédico 20cm x 
1m – pacote com 12 
unidades 

ORTOFEN R$7,44 R$223,20 

47 30 CAIXA 

Atadura gessada 20 cm x 
3,0mt, cor branca, 
alvejada, isenta de amido, 
dextrina, álcalis, ácidos, 
corantes corretivos e 
alvejantes opticos, 
confeccionada em tecido 
de gaze especial 100% 
algodão, impregnada 
uniformemente com massa 
de pouca viscosidade 
composta de gesso, 
derivados de celulose e 
solventes anidros, bordas 
com cortes sinuoso e com 
tempo de secagem de no 
máximo 10 minutos – caixa 
com 20 unidades. 

POLAR FIX R$60,00 R$1.800,00 

51 10 CAIXA 

Cat gut cromado 0 com 
agulha de 50 mm – fio para 
sutura, cat gut cromado 
nº0, fio com 90cm de 
comprimento, agulha de 
50mm, absorvível, 
esterilizado, embalado em 
envelope individual, em 
papel aluminizado e/ou 
filme termoplástico, 
abertura em pétala – caixa 
com 24 unidades. 

TECHNOFIO R$93,00 R$930,00 

53 10 CAIXA 

Cat gut cromado 2-0 com 
agulha de 50 mm – fio para 
sutura, cat gut cromado 
nº2-0, fio com 90cm de 
comprimento, agulha de 

TECHNOFIO R$88,00 R$880,00 



 
50mm, absorvível, 
esterilizado, embalado em 
envelope individual, em 
papel aluminizado e/ou 
filme termoplástico, 
abertura em pétala – caixa 
com 24 unidades. 

56 05 CAIXA 

Cat gut cromado 5-0 com 
agulha de 20mm – fio para 
sutura, cat gut cromado 
nº5-0, fio com 70cm de 
comprimento, agulha de 
20mm, absorvível, 
esterilizado, embalado em 
envelope individual, em 
papel aluminizado e/ou 
filme termoplástico, 
abertura em pétala – caixa 
com 24 unidades. 

TECHNOFIO R$98,50 R$492,50 

57 10 CAIXA 

Cat gut simples 0 com 
agulha de 50 mm – Fio 
para sutura, cat gut simples 
nº0, fio com 90cm de 
comprimento, com agulha 
de 50mm, absorvível, 
esterilizado, embalado em 
envelope individual – caixa 
com 24 unidades. 

TECHNOFIO R$88,50 R$885,00 

78 30 PACOTE 

Compressa cirúrgica 45cm 
x 50cm, estéril e 
confeccionadas com fios 
100% algodão, em tecido 
quádruplo – pacote com 50 
compressas.  

ANDREONI R$50,00 R$1.500,00 

79 500 PACOTE 

Compressa de gaze 7,5cm 
x 7,5cm, 13 Fios, 
Compressa de gaze 
hidrófila, em algodão puro 
e branco, sem falhas ou 
fiapos soltos, 13 fios por 
cm quadrado, dobras 
uniformes e perfeitas, 
variando de 5 a 8 dobras, 
com filamento radiopaco, 
com formato quadrado, 
confeccionada em fios 
100% algodão – pacote 
com 500 compressas. 

AMERICA R$24,50 R$12.250,00 

81 300 UNIDADE 
Conjunto de esponja – 
Escova com 10% de 
iodopolividona solução com 

VIC PHARMA R$2,79 R$837,00 



 
tensoativos 

82 300 UNIDADE 
Conjunto de esponja – 
Escova com 2% de 
gliconato de clorexidina 

VIC PHARMA R$2,79 R$837,00 

95 100 PACOTE 
Eletrodo descartável adulto 
com gel – pacote com 50 
unidades. 

DESCARPACK R$14,50 R$1.450,00 

106 50 UNIDADE 

Espéculo vaginal tamanho 
M – Kit p/ exame 
prevenção colo uterino – 
embalagem com 01 
especulo descartável e 
estéril, par de luvas estéril, 
lamínula, espátula de aires 
e escova para 
procedimento ginecológico.  

KOLPLAST R$2,70 R$135,00 

129 100 PACOTE 

Fralda geriátrica, tamanho 
EG, descartável, celulose 
adesivo, termo plástico, 
com gel – pacote com 7 
unidades. 

MAXI 
CONFORT 

R$10,00 R$1.000,00 

130 100 PACOTE 

Fralda geriátrica, tamanho 
G, descartável, celulose 
adesivo, termo plástico, 
com gel – pacote com 8 
unidades. 

MAXI 
CONFORT 

R$10,00 R$1.000,00 

131 100 PACOTE 

Fralda geriátrica, tamanho 
M, descartável, celulose 
adesivo, termo plástico, 
com gel – pacote com 8 
unidades 

MAXI 
CONFORT 

R$10,30 R$1.030,00 

135 100 UNIDADE 
Frasco para nutrição 
enteral 300ml. 

BIOBASE R$0,98 R$98,00 

138 100 UNIDADE 
Gel para ECG e ultrassom 
1000g 

MULTIGEL R$6,40 R$640,00 

144 50 UNIDADE 
Iodopolividona degermante 
10% com 1 litro 

VIC PHARMA R$23,00 R$1.150,00 

145 30 UNIDADE 
Iodopolividona tópico 10% 
com 1 litro 

VIC PHARMA R$23,00 R$690,00 

146 30 UNIDADE 

Kit para nebulizador adulto 
– conjunto completo com 
micro nebulizador, 
extensão com conector 
para ar comprimido ou 
oxigênio; máscara adulto; 
de fácil limpeza e prático 
manuseio. 

DARU R$7,90 R$237,00 

147 30 UNIDADE 

Kit para nebulizador infantil 
– conjunto completo com 
micro nebulizador, 
extensão com conector 

DARU R$7,90 R$237,00 



 
para ar comprimido ou 
oxigênio; máscara infantil; 
de fácil limpeza e prático 
manuseio. 

160 1000 CAIXA 

Luva de procedimento 
tamanho P, Látex de 
Borracha natural, superfície 
lisa, ambidestra, não estéril 
com pó bioabsorvível – 
caixa com 100 unidades. 

UNIGLOVES R$43,90 R$43.900,00 

163 100 UNIDADE 

Luva forrada para limpeza, 
tamanho G, de borracha, 
material látex natural, 
aveludada internamente e 
antiderrapante. Embalada 
o par. 

VOLK R$2,84 R$284,00 

164 100 UNIDADE 

Luva forrada para limpeza, 
tamanho M, de borracha, 
material látex natural, 
aveludada internamente e 
antiderrapante. Embalada 
o par. 

VOLK R$2,84 R$284,00 

165 100 UNIDADE 

Luva forrada para limpeza, 
tamanho P, de borracha, 
material látex natural, 
aveludada internamente e 
antiderrapante. Embalada 
o par. 

VOLK R$2,84 R$284,00 

174 200 CAIXA 

Máscara descartável com 
elástico, com tripla camada 
e filtro bacteriano, 
antialérgica, na cor branca 
– caixa com 50 unidades. 

ANADONA R$105,00 R$21.000,00 

175 30 CAIXA 

Máscara N95 – Formato 
em concha, tamanho 
regular, não estéril, 
fabricada em não tecido, 
Possui 6 camadas, 
Disponível na cor azul, 
atóxica e apirogênica. 
Aprovada pelo Ministério 
do Trabalho. Descartável e 
de uso único – caixa com 
20 unidades. 

3M R$265,00 R$7.950,00 

182 30 CAIXA 

Nylon 2-0 com agulha de 
30mm, estéril e 
descartável, 
monofilamentar, triangular, 
cuticular, embalado em 
envelope individual em 
papel aluminizado ou papel 

SUPERMEDY R$30,00 R$900,00 



 
grau cirúrgico e filme 
termoplástico – caixa com 
24 unidades. 

191 10 CAIXA 

Nylon 5-0 com agulha de 
30mm, estéril e 
descartável, 
monofilamentar, triangular, 
cuticular, embalado em 
envelope individual em 
papel aluminizado ou papel 
grau cirúrgico e filme 
termoplástico – caixa com 
24 unidades. 

SUPERMEDY R$32,85 R$328,50 

194 10 CAIXA 

Nylon 6-0 com agulha de 
30mm, estéril e 
descartável, 
monofilamentar, triangular, 
cuticular, embalado em 
envelope individual em 
papel aluminizado ou papel 
grau cirúrgico e filme 
termoplástico – caixa com 
24 unidades. 

SUPERMEDY R$32,90 R$329,00 

199 20 CAIXA 
Papel SMS azul 120cm x 
120cm – caixa com 50 
unidades 

HOSPFLEX R$126,50 R$2.530,00 

203 200 PACOTE 

Propé descartável – 
sapatilha propé, branca, 
tipo soldado, fabricada em 
100% polipropileno, atóxico 
– pacote com 100 
unidades. 

DEJAMARO R$13,90 R$2.780,00 

211 1000 UNIDADE 
Seringa descartável 03 ml 
sem agulha, estéril. 

RYMCO R$0,15 R$150,00 

212 5000 UNIDADE 
Seringa descartável 03 ml 
com agulha 25 x 7, estéril. 

RYMCO R$0,22 R$1.100,00 

215 5000 UNIDADE 
Seringa descartável 05 ml 
sem agulha, estéril. 

RYMCO R$0,15 R$750,00 

216 7000 UNIDADE 
Seringa descartável 5 ml 
com agulha 25 x 7, estéril. 

RYMCO R$0,25 R$1.750,00 

217 5000 UNIDADE 
Seringa descartável 05 ml 
sem agulha com bico luer 
lock, estéril. 

RYMCO R$0,15 R$750,00 

219 5000 UNIDADE 
Seringa descartável 10 ml 
sem agulha, estéril. 

RYMCO R$0,30 R$1.500,00 

220 7000 UNIDADE 
Seringa descartável 10 ml 
com agulha 25 x 8, estéril. 

RYMCO R$0,37 R$2.590,00 

221 5000 UNIDADE 
Seringa descartável 10 ml 
sem agulha com bico luer 
lock, estéril. 

RYMCO R$0,30 R$1.500,00 

222 6999 UNIDADE Seringa descartável 10 ml RYMCO R$0,37 R$2.589,63 



 
com agulha 25 x 8 com 
bico luer lock, estéril. 

225 1000 UNIDADE 
Seringa descartável 20 ml 
sem agulha com bico luer 
lock, estéril. 

RYMCO R$0,51 R$510,00 

226 5000 UNIDADE 
Seringa descartável 20 ml 
com agulha 25 x 7 com 
bico luer lock, estéril. 

RYMCO R$0,55 R$2.750,00 

264 199 CAIXA 

Tiras 
reagentes para teste de 
glicemia para uso com o 
monitor de glicemia 
compatível com o 
solicitado na presente 
lista – caixa com 50 
unidades. 

RYMCO R$27,90 R$5.552,10 

265 10 UNIDADE 

Aparelho 
Glicosímetro compatível 
com as tiras reagentes 
solicitado na presente 
lista. 

RYMCO R$16,00 R$160,00 

267 20 PACOTE 

Touca protetora capilar, 
descartável, em TNT 
(tecido não tecido), 
tamanho único, unissex, 
cor branca – pacote com 
100 unidades. 

RYMCO R$11,20 R$224,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 138.019,39 (CENTO E TRINTA E OITO MIL DEZENOVE REAIS E 
TRINTA E NOVE CENTAVOS). 
 

 

DOMINUS COMÉRCIO EIRELI – ME 

Item Qtd. Unidade Descrição Marca V. Unit V. Total 

13 100 CAIXA 

Agulha 25x0,70mm (22Gx 
1) – Agulha hipodérmica 
estéril, descartável, 
trifacetada – caixa com 100 
unidades. 

SOLIDOR R$7,00 R$700,00 

15 200 CAIXA 

Agulha 40x1,20mm (18Gx 
11/2) – Agulha hipodérmica 
estéril, descartável, 
trifacetada – caixa com 100 
unidades. 

SOLIDOR R$8,30 R$1.660,00 

16 50 UND 

Agulha descartável 
raquidiana N°22G – agulha 
para anestesia raquidiana 
nº 22G x 0,90mm, 
descartável, estéril, agulha 
de ponta quincke, 
apirogênical. Encaixe 

PROCARE R$4,55 R$227,50 



 
canhão/estilete, canhão 
translúcido, livre de látex. 
Embalagem individual 
constando as medidas 
exatas. 

17 100 UNIDADE 

Agulha descartável 
raquidiana N°25G – Agulha 
para anestesia raquidiana 
nº 25G x 3 ½”, descartável, 
estéril, agulha de ponta 
quincke, apirogênical. 
Encaixe canhão/estilete, 
canhão translúcido, livre de 
látex. Embalagem 
individual constando as 
medidas exatas. 

PROCARE R$4,55 R$455,00 

20 100 UNIDADE 

Agulha descartável 
raquidiana N°27G – Agulha 
para anestesia raquidiana 
nº 27G x 3 ½”, descartável, 
estéril, agulha de ponta 
quincke, apirogênical. 
Encaixe canhão/estilete, 
canhão translúcido, livre de 
látex. Embalagem 
individual constando as 
medidas exatas. 

PROCARE R$4,80 R$480,00 

44 50 CAIXA 

Atadura gessada 10 cm x 
3,0mt, cor branca, 
alvejada, isenta de amido, 
dextrina, álcalis, ácidos, 
corantes corretivos e 
alvejantes opticos, 
confeccionada em tecido 
de gaze especial 100% 
algodão, impregnada 
uniformemente com massa 
de pouca viscosidade 
composta de gesso, 
derivados de celulose e 
solventes anidros, bordas 
com cortes sinuoso e com 
tempo de secagem de no 
máximo 10 minutos – caixa 
com 20 unidades. 

POLARFIX R$23,70 R$1.185,00 

45 50 CAIXA 

Atadura gessada 12 cm x 
3,0mt, cor branca, 
alvejada, isenta de amido, 
dextrina, álcalis, ácidos, 
corantes corretivos e 
alvejantes opticos, 

POLARFIX R$28,89 R$1.444,50 



 
confeccionada em tecido 
de gaze especial 100% 
algodão, impregnada 
uniformemente com massa 
de pouca viscosidade 
composta de gesso, 
derivados de celulose e 
solventes anidros, bordas 
com cortes sinuoso e com 
tempo de secagem de no 
máximo 10 minutos – caixa 
com 20 unidades. 

46 50 CAIXA 

Atadura gessada 15 cm x 
3,0mt, cor branca, 
alvejada, isenta de amido, 
dextrina, álcalis, ácidos, 
corantes corretivos e 
alvejantes opticos, 
confeccionada em tecido 
de gaze especial 100% 
algodão, impregnada 
uniformemente com massa 
de pouca viscosidade 
composta de gesso, 
derivados de celulose e 
solventes anidros, bordas 
com cortes sinuoso e com 
tempo de secagem de no 
máximo 10 minutos – caixa 
com 20 unidades. 

POLARFIX R$36,00 R$1.800,00 

64 200 UNIDADE 

Cateter jelco nº14 – 
Cateter jelco de teflon, 
estéril, descartável, 
flexível, nº 14, embalagem 
individual, papel grau 
cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em 
pétala. 

SOLIDOR R$0,56 R$112,00 

65 200 UNIDADE 

Cateter jelco nº16 – 
Cateter jelco de teflon, 
estéril, descartável, 
flexível, nº 16, embalagem 
individual, papel grau 
cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em 
pétala. 

SOLIDOR R$0,56 R$112,00 

66 500 UNIDADE 

Cateter jelco nº18 – 
Cateter jelco de teflon, 
estéril, descartável, 
flexível, nº 18, embalagem 
individual, papel grau 

SOLIDOR R$0,67 R$335,00 



 
cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em 
pétala. 

67 500 UNIDADE 

Cateter jelco nº20 – 
Cateter jelco de teflon, 
estéril, descartável, 
flexível, nº 20, embalagem 
individual, papel grau 
cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em 
pétala. 

SOLIDOR R$0,67 R$335,00 

68 2000 UNIDADE 

Cateter jelco nº22 – 
Cateter jelco de teflon, 
estéril, descartável, 
flexível, nº 22, embalagem 
individual, papel grau 
cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em 
pétala. 

SOLIDOR R$0,67 R$1.340,00 

69 2000 UNIDADE 

Cateter jelco nº24 – 
Cateter jelco de teflon, 
estéril, descartável, 
flexível, nº 24, embalagem 
individual, papel grau 
cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em 
pétala. 

SOLIDOR R$0,67 R$1.340,00 

84 30 UNIDADE 

Detergente enzimático 
contendo 1 enzima 
responsável pela limpeza, 
catálise enzimática e 
desincrustação de resíduos 
orgânicos em superfícies 
de objetos clínicos – 1 litro. 

KELLDRIN 
(OFERTAMOS 
5 ENZIMAS) 

R$21,00 R$630,00 

96 50 PACOTE 
Eletrodo descartável 
infantil com gel – pacote 
com 50 unidades. 

SOLIDOR R$13,90 R$695,00 

97 4000 UNIDADE 

Equipo macrogotas com 
injetor lateral, para 
infusões endovenosas de 
uso único, estéril e 
apirogênica, projetada de 
forma a garantir uma 
perfeita adaptação e 
funcionalidade em 
recipientes de solução 
parental em todas as 
variações. Embalado 
individualmente em blister 
de filme plástico 
termoformável e papel grau 

LAMEDID R$1,00 R$4.000,00 



 
cirúrgico, ponta perfurante 
de acordo com as normas 
nacionais e internacionais, 
com projetor, tubo de PVC 
atóxico e transparente, 
câmara de gotejamento 
flexível transparente, com 
entrada de ar, esterilizado 
a óxido de etileno. 

120 05 CAIXA 

Fio Seda 3-0 – Fio de 
sutura, seda nº3-0, preto, 
pré-cortado, trançado, 15 x 
45cm, sem agulha estéril – 
caixa com 24 unidades.  

PROCARE R$35,40 R$177,00 

121 05 CAIXA 

Fio Seda 4-0 – Fio de 
sutura, seda nº4-0, preto, 
pré-cortado, trançado, 15 x 
45cm, sem agulha estéril – 
caixa com 24 unidades. 

PROCARE R$35,40 R$177,00 

139 100 UNIDADE 
Gel para ECG e ultrassom 
100g 

CARBOGEL R$2,05 R$205,00 

141 30 CAIXA 

Indicador Biológico para 
monitorar ciclos de 
esterilização a vapor. Frasco 
plástico contendo disco de 
papel impregnada com 
esporos de Geobacillus 
stearothermophilus – 
ATCC7953, ampola de vidro 
selada com meio de cultura e 
tampa plástica contendo filtro 
hidrifóbico – caixa com 50 
unidades. 

MAXXIMED R$179,00 R$5.370,00 

197 10 CAIXA 

Papel crepado para 
esterilização 60x60 papel 
sms 60 x 60 cm para 
esterilização, barreira de 
proteção microbiana, baixa 
liberação de partículas, 
trama regular, anti-estático, 
não tóxico, dobradura 
asséptica, maleável e de 
fácil manuseio, incinerável, 
cor branco – caixa com 
500 unidades. 

HOSPFLEX R$195,00 R$1.950,00 

202 500 UNIDADE 
Preservativo não 
lubrificado para ultrassom 

MADEITEX R$0,49 R$245,00 

205 05 CAIXA 
Scalp nº19, hipodérmico, 
descartável, dispositivo de 
infusão intravenosa, estéril, 

SOLIDOR R$24,50 R$122,50 



 
com registro na Anvisa – 
caixa com 100 unidades. 

206 30 CAIXA 

Scalp nº21, hipodérmico, 
descartável, dispositivo de 
infusão intravenosa, estéril, 
com registro na Anvisa – 
caixa com 100 unidades. 

SOLIDOR R$24,50 R$735,00 

207 30 CAIXA 

Scalp nº23, hipodérmico, 
descartável, dispositivo de 
infusão intravenosa, estéril, 
com registro na Anvisa – 
caixa com 100 unidades. 

SOLIDOR R$24,50 R$735,00 

208 30 CAIXA 

Scalp nº25, hipodérmico, 
descartável, dispositivo de 
infusão intravenosa, estéril, 
com registro na Anvisa – 
caixa com 100 unidades. 

SOLIDOR R$24,50 R$735,00 

209 05 CAIXA 

Scalp nº27, hipodérmico, 
descartável, dispositivo de 
infusão intravenosa, estéril, 
com registro na Anvisa – 
caixa com 100 unidades. 

SOLIDOR R$24,50 R$122,50 

210 1000 UNIDADE 

Seringa para insulina de 
01ml, com agulha 13mm x 
0,45mm, corpo 
transparente, cilindro com 
anel de retenção, produto 
de uso único, estéril, 
apirogênica, atóxica, látex 
free. 

SOLIDOR R$0,22 R$220,00 

214 5000 UNIDADE 
Seringa descartável 03 ml 
com agulha 25 x 7 com 
bico luer lock, estéril. 

RYMCO R$0,21 R$1.050,00 

218 7000 UNIDADE 
Seringa descartável 05 ml 
com agulha 25 x 7 com 
bico luer lock, estéril. 

RYMCO R$0,24 R$1.680,00 

223 1000 UNIDADE 
Seringa descartável 20 ml 
sem agulha, estéril. 

RYMCO R$0,51 R$510,00 

224 5000 UNIDADE 
Seringa descartável 20 ml 
com agulha 25 x 7, estéril. 

RYMCO R$0,60 R$3.000,00 

266 2000 UNIDADE 

Torneira de 3 vias, dividida 
em corpo e núcleo, sendo 
o corpo em policarbonato e 
o núcleo em plástico opaco 
e colorido. Duas 
extremidades tipo luer lock 
com tampa e uma luer slip 
com tampa. Movimento 
giratório da manopla 
(permitindo a passagem ou 
bloqueio de líquidos), setas 

LABOR R$0,66 R$1.320,00 



 
indicativas direcionais do 
fluxo visível. Descartável e 
estéril. Embalagem 
individual com abertura em 
pétala e asséptica. 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 35.205,00 (TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINCO REAIS). 
 

 

EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 

Item Qtd. Unidade Descrição Marca V. Unit V. Total 

48 10 UNIDADE 

Bolsa coletora estéril de fezes – 
Bolsa de Colostomia drenável 
recortável com barreira 
protetora de pele é um 
dispositivo de uma peça, 
composto de uma bolsa 
drenável, um disco protetor de 
pele Stomahesive e um suporte 
adesivo flexível. Tela perfurada 
fixada à face posterior da bolsa, 
aumentando o conforto quando 
a bolsa toca a pele; Suporte 
adesivo flexível, que elimina a 
necessidade de utilizar 
adesivos cirúrgicos. Bolsa de 
plástico macio, silencioso e à 
prova de odores. 

CASEX R$9,60 R$96,00 

50 02 UNIDADE 

Cal sodada 4,5 kg – HO2, 
granulado, branca, para 
anestesia, filtragem de CO2, 
sistema ventilação fechado, 
grau de dureza com ruptura de 
grão acima de 700gr 
embalagem de 4,5kg. Registro 
MS/Anvisa. 

ATROSORB R$136,90 R$273,80 

83 200 UNIDADE 
Conjunto de esponja – Escova 
seca 

3P R$1,55 R$310,00 

85 30 UNIDADE 

Dispositivo para incontinência 
urinária, masculino, tamanho G, 
com extensão, em látex atóxico 
puro em forma de preservativo 
com extremidade, afunilado e 
reforçado com tubo condutor, 
com registro no ministério da 
saúde. 

MEDSONDA R$1,88 R$56,40 

86 50 UNIDADE 

Dispositivo para incontinência 
urinária, masculino, tamanho 
M, com extensão, em látex 
atóxico puro em forma de 
preservativo com extremidade, 

MEDSONDA R$1,88 R$94,00 



 
afunilado e reforçado com tubo 
condutor, com registro no 
ministério da saúde. 

87 30 UNIDADE 

Dispositivo para incontinência 
urinária, masculino, tamanho P, 
com extensão, em látex atóxico 
puro em forma de preservativo 
com extremidade, afunilado e 
reforçado com tubo condutor, 
com registro no ministério da 
saúde. 

MEDSONDA R$2,15 R$64,50 

88 10 UNIDADE 

Dreno de penrose, tamanho 2, 
fabricado em látex natural, cor 
âmbar, sem gaze, 
Comprimento 35 cm, estéril. 

WALTEX R$1,69 R$16,90 

89 10 UNIDADE 

Dreno de penrose, tamanho 2, 
fabricado em látex natural, cor 
âmbar, sem gaze, 
Comprimento 35 cm. 

WALTEX R$1,69 R$16,90 

90 20 UNIDADE 

Dreno de penrose, tamanho 3, 
fabricado em látex natural, cor 
âmbar, sem gaze, 
Comprimento 35 cm, estéril. 

WALTEX R$2,69 R$53,80 

91 20 UNIDADE 

Dreno de penrose, tamanho 3, 
fabricado em látex natural, cor 
âmbar, sem gaze, 
Comprimento 35 cm. 

WALTEX R$2,69 R$53,80 

92 10 UNIDADE 

Dreno de penrose, tamanho 4, 
fabricado em látex natural, cor 
âmbar, sem gaze, 
Comprimento 35 cm, estéril. 

WALTEX R$3,95 R$39,50 

93 10 UNIDADE 

Dreno de penrose, tamanho 4, 
fabricado em látex natural, cor 
âmbar, sem gaze, 
Comprimento 35 cm. 

WALTEX R$3,95 R$39,50 

94 10 UNIDADE 

Dreno tórax radiopaco nº 34 – 
Medindo 40cm, fácil 
posicionamento e visualização 
por radioscopia; menor 
referência de dor por parte do 
paciente, por possuir 
extremidade atraumática; 
flexibilidade controlada para 
interrupção do fluxo; 
descartável e atóxico. 
Esterilizado em eto. 

LAC R$5,90 R$59,00 

99 300 UNIDADE 

Equipo micro gotas com 
lanceta perfurante para 
conexão ao recipiente de 
solução, injetor lateral, sem 
látex, tubo de PVC de 1,5mt, 

LABOR R$1,95 R$585,00 



 
atóxico e transparente, 
controlador de fluxo 
(gotejamento) tipo pinça rolete 
em polietileno, conexão luer 
lock para dispositivo de acesso 
venoso, câmara gotejadora 
flexível transparente sem 
entrada de ar, filtro de 
partículas de 15 micras, 
acondicionado individualmente 
em saco tipo blíster e em papel 
grau cirúrgico com abertura 
asséptica. 

101 30 UNIDADE 

Equipo para infusão de sangue 
e hemoderivados; câmara 
dupla flexível, sendo que a 
primeira é dotada de filtro, a 
segunda para visualização e 
controle do gotejamento, ponta 
perfurante que permite conexão 
segura as bolsas de sangue e 
derivados; tubo extensor em 
PVC de 150cm; controlador de 
fluxo tipo pinça rolete; encaixe 
luer lock para dispositivo de 
acesso venoso. Bacteriológico. 
Câmara gotejadora flexível, 
seguimento de silicone com 
número de lote, esterilizados 
em óxido de etileno. 

SOLIDOR R$3,98 R$119,40 

103 50 UNIDADE 

Equipo para transfusão de 
sangue, dispositivo para 
infusão e controle de fluxo e 
dosagem de sangue e 
hemoderivados; Câmara Dupla 
flexível, sendo que a primeira é 
dotada de filtro, a segunda para 
visualização e controle do 
gotejamento; Ponta perfurante 
que permite conexão segura as 
bolsas de sangue e derivados; 
Tubo extensor em PVC de 150 
cm; Controlador de fluxo tipo 
pinça rolete; Encaixe luer lock 
para dispositivo de acesso 
venoso. 

SOLIDOR R$3,98 R$199,00 

122 05 UNIDADE 

Fio guia para intubação 
traqueal adulto, em alumínio 
maleável, facilita a inserção dos 
tubos endotraqueais em 
situações difíceis. 

WELL LEAD R$23,90 R$119,50 



 
Tamanho: 10 FR (tubos de 4,0 
a 6,0 mm) 

123 20 UNIDADE 

Fio guia para intubação 
traqueal infantil em alumínio 
maleável, facilita a inserção dos 
tubos endotraqueais em 
situações difíceis. 
Tamanho: 6 FR (tubos de 2,5 a 
4,5 mm) 

WELL LEAD R$23,90 R$478,00 

128 50 UNIDADE 
Formaldeído (Formol) 10% 
frasco c/ 1000ml 

INDALABOR R$9,80 R$490,00 

140 10 UNIDADE Glutaraldeido galão com 1 litros CINORD R$18,60 R$186,00 

172 30 UNIDADE 
Mascara de autofluxo com 
bolsa criança. 

FOYOMED R$27,60 R$828,00 

269 20 UNIDADE 

Tubo endotraqueal com balão 
nº2,5 – Tubo de material 
plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; 
Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau 
Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS com 
mola inoxidável; Balão de alto 
volume baixa pressão. Balão 
azul de controle com encaixe 
para seringas Luer e Luer-Lock; 
Conector semi-montado; 
Transparente; Graduado; 

COMPER R$6,90 R$138,00 

283 20 UNIDADE 

Tubo endotraqueal nº2 – Tubo 
de material plástico utilizado 
para entubação endotraqueal; 
Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau 
Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS com 
mola inoxidável; Balão de alto 
volume baixa pressão. 

GOODCOME R$4,98 R$99,60 

284 20 UNIDADE 

Tubo endotraqueal nº2,5 – 
Tubo de material plástico 
utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 

GOODCOME R$4,98 R$99,60 



 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; Fabricado 
com material atóxico, 
translúcido e radiopaco; 
Conector em polipropileno, 
válvula ABS com mola 
inoxidável; Balão de alto 
volume baixa pressão. 

285 20 UNIDADE 

Tubo endotraqueal nº3 – Tubo 
de material plástico utilizado 
para entubação endotraqueal; 
Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau 
Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS com 
mola inoxidável; Balão de alto 
volume baixa pressão. 

GOODCOME R$4,98 R$99,60 

286 20 UNIDADE 

Tubo endotraqueal nº3,5 – 
Tubo de material plástico 
utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; Fabricado 
com material atóxico, 
translúcido e radiopaco; 
Conector em polipropileno, 
válvula ABS com mola 
inoxidável; Balão de alto 
volume baixa pressão. 

GOODCOME R$4,98 R$99,60 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 4.715,40 (QUATRO MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E 
QUARENTA CENTAVOS). 
 

 

MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME 

Item Qtd. Unidade Descrição Marca V. Unit V. Total 

52 10 CAIXA 

Cat gut cromado 1 com agulha 
de 50 mm – fio para sutura, cat 
gut cromado nº1, fio com 90cm 
de comprimento, agulha de 
50mm, absorvível, esterilizado, 
embalado em envelope 
individual, em papel 
aluminizado e/ou filme 
termoplástico, abertura em 

TECHNOFIO R$88,90 R$889,00 



 
pétala – caixa com 24 
unidades. 

58 10 CAIXA 

Cat gut simples 1 com agulha 
de 50 mm – Fio para sutura, 
cat gut simples nº1, fio com 
90cm de comprimento, com 
agulha de 50mm, absorvível, 
esterilizado, embalado em 
envelope individual – caixa com 
24 unidades. 

TECHNOFIO R$88,80 R$888,00 

107 50 UNIDADE 

Espéculo vaginal tamanho P – 
Kit p/ exame prevenção colo 
uterino – embalagem com 01 
especulo descartável e estéril, 
par de luvas estéril, lamínula, 
espátula de aires e escova 
para procedimento 
ginecológico.  

KOLPLAST R$2,50 R$125,00 

176 20 CAIXA 

Nylon 0 com agulha de 30mm, 
estéril e descartável, 
monofilamentar, triangular, 
cuticular, embalado em 
envelope individual em papel 
aluminizado ou papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico – 
caixa com 24 unidades. 

TECHNOFIO R$29,95 R$599,00 

177 20 CAIXA 

Nylon 0 com agulha de 40mm, 
estéril e descartável, 
monofilamentar, triangular, 
cuticular, embalado em 
envelope individual em papel 
aluminizado ou papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico – 
caixa com 24 unidades. 

TECHNOFIO R$29,95 R$599,00 

261 20 UNIDADE 

Termômetro clínico digital 
extremamente resistente, 
medição analógica, total 
precisão na avaliação da 
temperatura corporal, local de 
medição na axila, de fácil 
visualização, unidade de 
medida em Celsius, com faixa 
de temperatura de 35° a 42°C. 

GTECH R$14,88 R$297,60 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 3.397,60 (TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E 
SESSENTA CENTAVOS). 
 

 

NELSON LEITE FERREIRA – ME 

Item Qtd. Unidade Descrição Marca V. Unit V. Total 



 

1 100 PACOTE 

Abaixador de língua de 
madeira, descartável, uso 
único – pacote com 100 
unidades. 

THEOTO R$3,74 R$374,00 

2 48 UNIDADE 

Ácido poliglicólico (vicril) 0 
Agulha 4,0 cm – Fio cirúrgico 
de Ácido poliglicólico (vicril), 
multifilamentar trançado, 
absorvível, sintético, diâmetro 
0, comprimento 2x90cm, cor 
violeta/verde. Com agulha de 
4,0 cm, ½ círculo, ponta e 
corpo cilíndrico, em aço 
inoxidável, estéril, 
embalagem individual em 
envelope. 

BIOLINE R$10,15 R$487,20 

3 48 UNIDADE 

Ácido poliglicolico (vicril) 1 
Agulha 4,0 cm – Fio cirúrgico 
de Ácido poliglicólico (vicril), 
multifilamentar trançado, 
absorvível, sintético, diâmetro 
1, comprimento 2x90cm, cor 
violeta/verde. Com agulha de 
4,0 cm, ½ círculo, ponta e 
corpo cilíndrico, em aço 
inoxidável, estéril, 
embalagem individual em 
envelope. 

BIOLINE R$10,15 R$487,20 

4 48 UNIDADE 

Ácido poliglicolico (vicril) 2 
Agulha 4,0 cm – Fio cirúrgico 
de Ácido poliglicólico (vicril), 
multifilamentar trançado, 
absorvível, sintético, diâmetro 
2, comprimento 2x90cm, cor 
violeta/verde. Com agulha de 
4,0 cm, ½ círculo, ponta e 
corpo cilíndrico, em aço 
inoxidável, estéril, 
embalagem individual em 
envelope. 

BIOLINE R$48,00 R$487,20 

5 48 UNIDADE 

Ácido poliglicolico (vicril) 4 
Agulha 4,0 cm – Fio cirúrgico 
de Ácido poliglicólico (vicril), 
multifilamentar trançado, 
absorvível, sintético, diâmetro 
4, comprimento 2x90cm, cor 
violeta/verde. Com agulha de 
4,0 cm, ½ círculo, ponta e 
corpo cilíndrico, em aço 
inoxidável, estéril, 
embalagem individual em 

BIOLINE R$10,15 R$487,20 



 
envelope. 

34 10 UNIDADE 
Almotolia 250ml – Marrom, 
plástica e bico reto. 

J - PROLAB R$2,77 R$27,70 

35 10 UNIDADE 
Almotolia 250ml – 
Transparente, plástica e bico 
reto. 

J - PROLAB R$2,77 R$27,70 

36 10 UNIDADE 
Almotolia 500ml – Marrom, 
plástica e bico reto. 

J - PROLAB R$3,45 R$34,50 

37 10 UNIDADE 
Almotolia 500ml – 
Transparente, plástica e bico 
reto.  

J - PROLAB R$3,45 R$34,50 

49 200 UNIDADE 

Bolsa coletora estéril de urina 
2000 ml sistema fechado 
com capacidade para 
2.000ml; válvula anti-refluxo 
vertical; frente transparente 
com escala de volume 
impressa de forma legível; 
parte de trás leitosa 
facilitando a leitura e a 
visualização do aspecto da 
urina; suporte de fixação com 
haste rígida (tipo cabide) e 
alça(cordão) com 40cm; 
conector universal com ajuste 
para sonda vesical, com 
tampa protetora; ponto para 
coleta de urina com 
membrana de látex. Tubo 
extensor de pvc com 110 cm, 
transparente, flexível, isento 
de dobras. 

LABOR R$3,69 R$738,00 

54 05 CAIXA 

Cat gut cromado 3-0 com 
agulha de 35 mm – Fio para 
sutura, cat gut cromado nº3-
0, fio com 75cm de 
comprimento, agulha de 
35mm, absorvível, 
esterilizado, embalado em 
envelope individual, em papel 
aluminizado e/ou filme 
termoplástico, abertura em 
pétala – caixa com 24 
unidades. 

SHALON R$91,90 R$459,50 

55 05 CAIXA 

Cat gut cromado 4-0 com 
agulha de 30 mm – fio para 
sutura, cat gut cromado nº4-
0, fio com 75cm de 
comprimento, agulha de 
30mm, absorvível, 
esterilizado, embalado em 

SHALON R$97,10 R$485,50 



 
envelope individual, em papel 
aluminizado e/ou filme 
termoplástico, abertura em 
pétala – caixa com 24 
unidades. 

59 10 CAIXA 

Cat gut simples 2-0 com 
agulha de 50 mm – Fio para 
sutura, cat gut simples nº2-0, 
fio com 90cm de 
comprimento, com agulha de 
50mm, absorvível, 
esterilizado, embalado em 
envelope individual – caixa 
com 24 unidades. 

TECHNOFIO R$98,00 R$980,00 

60 05 CAIXA 

Cat gut simples 3-0 com 
agulha de 35 mm – Fio para 
sutura, cat gut simples nº3-0, 
fio com 70cm de 
comprimento, com agulha de 
35mm, absorvível, 
esterilizado, embalado em 
envelope individual – caixa 
com 24 unidades. 

SHALON R$97,25 R$486,25 

61 05 CAIXA 

Cat gut simples 4-0 com 
agulha de 20 mm – Fio para 
sutura, cat gut simples nº4-0, 
fio com 75cm de 
comprimento, com agulha de 
20mm, absorvível, 
esterilizado, embalado em 
envelope individual – caixa 
com 24 unidades. 

TECHNOFIO R$92,90 R$464,50 

62 30 UNIDADE 

Cateter de acesso venoso 
central adulto – Cateter para 
Subclávia D/L CVC. Kit 
completo contendo: 1 cateter 
de poliuretano 7F x 20cm 
para acesso venoso central. 
1 fio guia 18ga x 60cm com 
avançador OneStep 
Advancer. 1 agulha 18ga x 
7cm para introdução de fio 
guia. .0.26” à .038”. 1 seringa 
de 5cc com agulha 30x7. 1 
dilatador de vaso. 1 aba de 
sutura. 2 tampas luer. 1 
abraçadeira. 
Esterilizado em óxido de 
etileno. Conteúdo estéril e 
apirogênico somente se a 
embalagem não estiver 

BIOMEDICAL R$90,00 R$2.700,00 



 
violada. 

70 500 UNIDADE 

Cateter tipo óculos para 
oxigênio – Cateter nasal, tipo 
óculos, estéril, descartável, 
com extensão de 
aproximadamente 2,1mt em 
PVC, flexível, com ajuste e 
adaptação confortável no 
paciente, sendo que o 
conector da cavidade nasal 
deverá ser composto por 
PVC de alta qualidade, 
flexível, que não cause 
ferimentos no paciente, 
embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e filme 
plástico nº12. 

BIOBASE R$1,01 R$505,00 

77 2000 UNIDADE 
Coletor universal para fezes 
e urina comum 

CRAL R$0,26 R$520,00 

110 10 CAIXA 
Filme para raios-X analógico 
HR-U – 15 x 40 cm – caixa 
com 100 unidades.  

FUJI R$119,00 R$1.190,00 

111 10 CAIXA 
Filme para raios-X analógico 
HR-U – 18 x 24 cm – caixa 
com 100 unidades. 

FUJI R$92,65 R$926,50 

112 20 CAIXA 
Filme para raios-X analógico 
HR-U – 24 x 30 cm – caixa 
com 100 unidades.  

FUJI R$145,99 R$2.919,80 

113 05 CAIXA 
Filme para raios-X analógico 
HR-U – 30 x 40 cm – caixa 
com 100 unidades. 

FUJI R$257,30 R$1.286,50 

114 10 CAIXA 
Filme para raios-X analógico 
HR-U – 35 x 35 cm – caixa 
com 100 unidades. 

FUJI R$262,60 R$2.626,00 

115 30 CAIXA 
Filme para raios-X analógico 
HR-U – 35 x 43 cm – caixa 
com 100 unidades. 

FUJI R$304,99 R$9.149,70 

117 10 CAIXA 

Fio Seda 0 – Fio de sutura, 
seda nº0, preto, pré-cortado, 
trançado, 15 x 45cm, sem 
agulha, estéril – caixa com 24 
unidades. 

BIOLINE R$120,00 R$1.200,00 

119 10 CAIXA 

Fio Seda 2-0 – Fio de sutura, 
seda nº2-0, preto, pré-
cortado, trançado, 15 x 45cm, 
sem agulha estéril – caixa 
com 24 unidades. 

BIOLINE R$120,00 R$1.200,00 

125 200 UNIDADE 

Fita adesiva indicadora para 
autoclave 19mm x 30m, 
resistente à alta temperatura, 
na cor branca. 

MASTERFIX R$3,10 R$620,00 



 

127 30 UNIDADE 
Fixador automático para 
Raio-X c/ 40 litros 

SILPACHEN R$198,30 R$5.949,00 

142 30 CAIXA 

Indicador Químico Bowie-Dick 
em folhas (ISSO 11140-1-Classe 
2). Para uso em esterilizadores a 
vapor com bomba de vácuo e 
ciclos de pré-vácuo – caixa com 
50 folhas. 

CLEAN R$258,00 R$7.740,00 

143 30 PACOTE 

Integrador Químico Tipo 5 para 
monitoramento de processo de 
esterilização a vapor. 
Verificação das condições de 
esterilização: tempo, 
temperatura, pressão e vapor – 
pacote com 100 unidades. 

CLEAN R$26,90 R$807,00 

171 50 UNIDADE 
Mascara de autofluxo com 
bolsa adulto. 

ADVANTIVE R$13,89 R$694,50 

178 20 CAIXA 

Nylon 0 com agulha de 
50mm, estéril e descartável, 
monofilamentar, triangular, 
cuticular, embalado em 
envelope individual em papel 
aluminizado ou papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico 
– caixa com 24 unidades. 

BIOLINE R$48,50 R$970,00 

179 20 CAIXA 

Nylon 1 com agulha de 
30mm, estéril e descartável, 
monofilamentar, triangular, 
cuticular, embalado em 
envelope individual em papel 
aluminizado ou papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico 
– caixa com 24 unidades. 

SHALON R$35,99 R$719,80 

183 30 CAIXA 

Nylon 2-0 com agulha de 
40mm, estéril e descartável, 
monofilamentar, triangular, 
cuticular, embalado em 
envelope individual em papel 
aluminizado ou papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico 
– caixa com 24 unidades. 

SHALON R$35,99 R$1.079,70 

184 30 CAIXA 

Nylon 2-0 com agulha de 
50mm, estéril e descartável, 
monofilamentar, triangular, 
cuticular, embalado em 
envelope individual em papel 
aluminizado ou papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico 
– caixa com 24 unidades. 

BIOLINE R$48,50 R$1.455,00 

186 50 CAIXA Nylon 3-0 com agulha de SHALON R$35,99 R$1.799,50 



 
40mm, estéril e descartável, 
monofilamentar, triangular, 
cuticular, embalado em 
envelope individual em papel 
aluminizado ou papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico 
– caixa com 24 unidades. 

189 30 CAIXA 

Nylon 4-0 com agulha de 
40mm, estéril e descartável, 
monofilamentar, triangular, 
cuticular, embalado em 
envelope individual em papel 
aluminizado ou papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico 
– caixa com 24 unidades. 

SHALON R$35,99 R$1.079,70 

201 50 UNIDADE 
Papel termosensível para 
ECG 58mm x 30m 

DARU R$4,15 R$207,50 

204 30 UNIDADE 
Revelador automático para 
Raio-X c/ 40 litros 

SILPACHEN R$355,14 R$10.654,20 

230 50 UNIDADE 
Sonda de alivio uretral 
descartável nº 10  

MEDSONDA R$0,50 R$25,00 

235 200 UNIDADE 

Sonda entérica para 
alimentação com peso e com 
fio guia inserido. Lúmen 
interno e sistema de peso 
revestido por uma substância 
lubrificante hidrófila 
(Hydromer). 100% poliureto 
radiopaco. Conector em ´´Y’’. 
Nº12 (43’’-109cm).  

SOLUMED R$10,98 R$2.196,00 

236 05 CAIXA 

Sonda folen nº 10, 
comprimento 40 (+/-2) cm, 
com balão resistente e 
simétrico, em látex 
siliconizado, atóxica, flexível, 
atraumática, duas vias, uma 
via funil e outra via com 
válvula com perfeita vedação 
para enchimento de balão, 
ponta cilíndrica, macia, de 
fundo cego, dois orifícios 
grandes, lisos e 
arredondados nas laterais 
sem lados opostos (após o 
balão). Calibre e capacidade 
do balão estampados em 
local visível e permanente. 
Estéril e descartável. 
Embalagem individual com 
abertura em pétala e 
asséptica – caixa com 10 

ADVANTIVE R$43,10 R$215,50 



 
unidades. 

237 05 CAIXA 

Sonda folen nº 12, 
comprimento 40 (+/-2) cm, 
com balão resistente e 
simétrico, em látex 
siliconizado, atóxica, flexível, 
atraumática, duas vias, uma 
via funil e outra via com 
válvula com perfeita vedação 
para enchimento de balão, 
ponta cilíndrica, macia, de 
fundo cego, dois orifícios 
grandes, lisos e 
arredondados nas laterais 
sem lados opostos (após o 
balão). Calibre e capacidade 
do balão estampados em 
local visível e permanente. 
Estéril e descartável. 
Embalagem individual com 
abertura em pétala e 
asséptica – caixa com 10 
unidades. 

SOLIDOR R$36,05 R$180,25 

238 20 CAIXA 

Sonda folen nº 14, 
comprimento 40 (+/-2) cm, 
com balão resistente e 
simétrico, em látex 
siliconizado, atóxica, flexível, 
atraumática, duas vias, uma 
via funil e outra via com 
válvula com perfeita vedação 
para enchimento de balão, 
ponta cilíndrica, macia, de 
fundo cego, dois orifícios 
grandes, lisos e 
arredondados nas laterais 
sem lados opostos (após o 
balão). Calibre e capacidade 
do balão estampados em 
local visível e permanente. 
Estéril e descartável. 
Embalagem individual com 
abertura em pétala e 
asséptica – caixa com 10 
unidades. 

SOLIDOR R$35,99 R$719,80 

239 20 CAIXA 

Sonda folen nº 16, 
comprimento 40 (+/-2) cm, 
com balão resistente e 
simétrico, em látex 
siliconizado, atóxica, flexível, 
atraumática, duas vias, uma 

SOLIDOR R$36,05 R$721,00 



 
via funil e outra via com 
válvula com perfeita vedação 
para enchimento de balão, 
ponta cilíndrica, macia, de 
fundo cego, dois orifícios 
grandes, lisos e 
arredondados nas laterais 
sem lados opostos (após o 
balão). Calibre e capacidade 
do balão estampados em 
local visível e permanente. 
Estéril e descartável. 
Embalagem individual com 
abertura em pétala e 
asséptica – caixa com 10 
unidades. 

240 10 CAIXA 

Sonda folen nº 18, 
comprimento 40 (+/-2) cm, 
com balão resistente e 
simétrico, em látex 
siliconizado, atóxica, flexível, 
atraumática, duas vias, uma 
via funil e outra via com 
válvula com perfeita vedação 
para enchimento de balão, 
ponta cilíndrica, macia, de 
fundo cego, dois orifícios 
grandes, lisos e 
arredondados nas laterais 
sem lados opostos (após o 
balão). Calibre e capacidade 
do balão estampados em 
local visível e permanente. 
Estéril e descartável. 
Embalagem individual com 
abertura em pétala e 
asséptica – caixa com 10 
unidades. 

SOLIDOR R$37,95 R$379,50 

241 05 CAIXA 

Sonda folen nº 20, 
comprimento 40 (+/-2) cm, 
com balão resistente e 
simétrico, em látex 
siliconizado, atóxica, flexível, 
atraumática, duas vias, uma 
via funil e outra via com 
válvula com perfeita vedação 
para enchimento de balão, 
ponta cilíndrica, macia, de 
fundo cego, dois orifícios 
grandes, lisos e 
arredondados nas laterais 

SOLIDOR R$37,95 R$189,75 



 
sem lados opostos (após o 
balão). Calibre e capacidade 
do balão estampados em 
local visível e permanente. 
Estéril e descartável. 
Embalagem individual com 
abertura em pétala e 
asséptica – caixa com 10 
unidades. 

242 05 CAIXA 

Sonda folen nº 22, 
comprimento 40 (+/-2) cm, 
com balão resistente e 
simétrico, em látex 
siliconizado, atóxica, flexível, 
atraumática, duas vias, uma 
via funil e outra via com 
válvula com perfeita vedação 
para enchimento de balão, 
ponta cilíndrica, macia, de 
fundo cego, dois orifícios 
grandes, lisos e 
arredondados nas laterais 
sem lados opostos (após o 
balão). Calibre e capacidade 
do balão estampados em 
local visível e permanente. 
Estéril e descartável. 
Embalagem individual com 
abertura em pétala e 
asséptica – caixa com 10 
unidades. 

SOLIDOR R$37,95 R$189,75 

272 20 UNIDADE 

Tubo endotraqueal com 
balão nº4 – Tubo de material 
plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; 
Marcadores de graduação 
em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau 
Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. Balão azul de 
controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; 
Conector semi-montado; 
Transparente; Graduado; 

VITALGOLD R$4,87 R$97,40 

273 20 UNIDADE Tubo endotraqueal com VITALGOLD R$4,87 R$97,40 



 
balão nº4,5 – Tubo de 
material plástico utilizado 
para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; 
Fabricado com material 
atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. Balão azul de 
controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; 
Conector semi-montado; 
Transparente; Graduado; 

274 20 UNIDADE 

Tubo endotraqueal com 
balão nº5 – Tubo de material 
plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; 
Marcadores de graduação 
em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau 
Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. Balão azul de 
controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; 
Conector semi-montado; 
Transparente; Graduado; 

VITALGOLD R$4,87 R$97,40 

275 20 UNIDADE 

Tubo endotraqueal com 
balão nº5,5 – Tubo de 
material plástico utilizado 
para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; 
Fabricado com material 
atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 

VITALGOLD R$4,87 R$97,40 



 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. Balão azul de 
controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; 
Conector semi-montado; 
Transparente; Graduado; 

276 30 UNIDADE 

Tubo endotraqueal com 
balão nº6 – Tubo de material 
plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; 
Marcadores de graduação 
em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau 
Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. Balão azul de 
controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; 
Conector semi-montado; 
Transparente; Graduado; 

VITALGOLD R$4,87 R$146,10 

277 30 UNIDADE 

Tubo endotraqueal com 
balão nº6,5 – Tubo de 
material plástico utilizado 
para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; 
Fabricado com material 
atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. Balão azul de 
controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; 
Conector semi-montado; 
Transparente; Graduado; 

VITALGOLD R$4,87 R$146,10 

278 50 UNIDADE 

Tubo endotraqueal com 
balão nº7 – Tubo de material 
plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; 
Marcadores de graduação 

VITALGOLD R$4,87 R$243,50 



 
em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau 
Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. Balão azul de 
controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; 
Conector semi-montado; 
Transparente; Graduado; 

279 50 UNIDADE 

Tubo endotraqueal com 
balão nº7,5 – Tubo de 
material plástico utilizado 
para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; 
Fabricado com material 
atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. Balão azul de 
controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; 
Conector semi-montado; 
Transparente; Graduado; 

VITALGOLD R$4,87 R$243,50 

280 50 UNIDADE 

Tubo endotraqueal com 
balão nº8 – Tubo de material 
plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; 
Marcadores de graduação 
em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau 
Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. Balão azul de 
controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; 

VITALGOLD R$4,87 R$243,50 



 
Conector semi-montado; 
Transparente; Graduado; 

281 48 UNIDADE 

Tubo endotraqueal com 
balão nº8,5 – Tubo de 
material plástico utilizado 
para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; 
Fabricado com material 
atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. Balão azul de 
controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; 
Conector semi-montado; 
Transparente; Graduado; 

VITALGOLD R$4,87 R$233,76 

282 30 UNIDADE 

Tubo endotraqueal com 
balão nº9 – Tubo de material 
plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; 
Marcadores de graduação 
em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil 
abertura em Papel grau 
Cirúrgico; Fabricado com 
material atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. Balão azul de 
controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; 
Conector semi-montado; 
Transparente; Graduado; 

VITALGOLD R$4,82 R$144,60 

287 20 UNIDADE 

Tubo endotraqueal nº4 – 
Tubo de material plástico 
utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; 
Fabricado com material 
atóxico, translúcido e 

VITALGOLD R$4,87 R$97,40 



 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. 

288 20 UNIDADE 

Tubo endotraqueal nº4,5 – 
Tubo de material plástico 
utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; 
Fabricado com material 
atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. 

VITALGOLD R$4,87 R$97,40 

289 20 UNIDADE 

Tubo endotraqueal nº5 – 
Tubo de material plástico 
utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; 
Fabricado com material 
atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. 

VITALGOLD R$4,87 R$97,40 

290 20 UNIDADE 

Tubo endotraqueal nº5,5 – 
Tubo de material plástico 
utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; 
Fabricado com material 
atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. 

VITALGOLD R$4,87 R$97,40 

291 20 UNIDADE Tubo endotraqueal nº6 – VITALGOLD R$4,87 R$97,40 



 
Tubo de material plástico 
utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; 
Fabricado com material 
atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. 

292 20 UNIDADE 

Tubo endotraqueal nº6,5 – 
Tubo de material plástico 
utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; 
Fabricado com material 
atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. 

VITALGOLD R$4,87 R$97,40 

293 30 UNIDADE 

Tubo endotraqueal nº7 – 
Tubo de material plástico 
utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; 
Fabricado com material 
atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. 

VITALGOLD R$4,87 R$146,10 

294 30 UNIDADE 

Tubo endotraqueal nº7,5 – 
Tubo de material plástico 
utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 

VITALGOLD R$4,87 R$146,10 



 
Papel grau Cirúrgico; 
Fabricado com material 
atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. 

295 30 UNIDADE 

Tubo endotraqueal nº8 – 
Tubo de material plástico 
utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; 
Fabricado com material 
atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. 

VITALGOLD R$4,87 R$146,10 

296 30 UNIDADE 

Tubo endotraqueal nº8,5 – 
Tubo de material plástico 
utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; 
Fabricado com material 
atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 
de alto volume baixa 
pressão. 

VITALGOLD R$4,87 R$146,10 

297 20 UNIDADE 

Tubo endotraqueal nº9 – 
Tubo de material plástico 
utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; 
Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em 
Papel grau Cirúrgico; 
Fabricado com material 
atóxico, translúcido e 
radiopaco; Conector em 
polipropileno, válvula ABS 
com mola inoxidável; Balão 

VITALGOLD R$4,87 R$97,40 



 
de alto volume baixa 
pressão. 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 71.933,76 (SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS 
REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). 
 

 

PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 

Item Qtd. Unidade Descrição Marca V. Unit V. Total 

07 50 UNIDADE 

Agulha peridural nº 16 G x 3 ½” 
– Dispositivo utilizado na 
punção do espaço peridural 
para injeção de anestésico, 
descartável, estéril, canhão 
luer lock internamente cônico 
garante conexão segura e 
facilita inserção do cateter, 
cânula graduada em cm 
proporcionando perfeito 
conhecimento da profundidade 
inserida. 

PROCARE R$4,70 R$235,00 

08 50 UNIDADE 

Agulha peridural nº 17 G x 3 ½” 
– Dispositivo utilizado na 
punção do espaço peridural 
para injeção de anestésico, 
descartável, estéril, canhão 
luer lock internamente cônico 
garante conexão segura e 
facilita inserção do cateter, 
cânula graduada em cm 
proporcionando perfeito 
conhecimento da profundidade 
inserida. 

PROCARE R$4,60 R$230,00 

09 50 UNIDADE 

Agulha peridural nº 18 G x 3 ½” 
– Dispositivo utilizado na 
punção do espaço peridural 
para injeção de anestésico, 
descartável, estéril, canhão 
luer lock internamente cônico 
garante conexão segura e 
facilita inserção do cateter, 
cânula graduada em cm 
proporcionando perfeito 
conhecimento da profundidade 
inserida. 

PROCARE R$5,00 R$250,00 

19 50 UNIDADE 

Agulha descartável raquidiana 
N°26G – Agulha para 
anestesia raquidiana nº 26G x 
0,90mm, descartável, estéril, 
agulha de ponta quincke, 
apirogênical. Encaixe 

PROCARE R$5,90 R$295,00 



 
canhão/estilete, canhão 
translúcido, livre de látex. 
Embalagem individual 
constando as medidas exatas. 

38 500 UNIDADE 

Atadura crepom 08cm x 4,5mt, 
11 Fios, Macia, elástica e 
Resistente – Atadura de 
crepom, 100% algodão cru, fios 
de alta torção, com alta 
resistência, possuindo bastante 
elasticidade no sentido 
longitudinal, comprimento da 
embalagem em repouso, 
enrolada em si mesma, com fio 
retorcido ou singelo, não 
estéril, atóxica, aparência 
uniforme, sem emendas. 

ERIMAX R$0,32 R$160,00 

39 1000 UNIDADE 

Atadura crepom 10cm x 4,5mt, 
11 Fios, Macia, elástica e 
Resistente – Atadura de 
crepom, 100% algodão cru, fios 
de alta torção, com alta 
resistência, possuindo bastante 
elasticidade no sentido 
longitudinal, comprimento da 
embalagem em repouso, 
enrolada em si mesma, com fio 
retorcido ou singelo, não 
estéril, atóxica, aparência 
uniforme, sem emendas. 

ERIMAX R$0,42 R$420,00 

40 1000 UNIDADE 

Atadura crepom 12cm x 4,5mt, 
11 Fios, Macia, elástica e 
Resistente – Atadura de 
crepom, 100% algodão cru, fios 
de alta torção, com alta 
resistência, possuindo bastante 
elasticidade no sentido 
longitudinal, comprimento da 
embalagem em repouso, 
enrolada em si mesma, com fio 
retorcido ou singelo, não 
estéril, atóxica, aparência 
uniforme, sem emendas. 

ERIMAX R$0,49 R$490,00 

41 1000 UNIDADE 

Atadura crepom 15cm x 4,5mt, 
11 Fios, Macia, elástica e 
Resistente – Atadura de 
crepom, 100% algodão cru, fios 
de alta torção, com alta 
resistência, possuindo bastante 
elasticidade no sentido 
longitudinal, comprimento da 

ERIMAX R$0,60 R$600,00 



 
embalagem em repouso, 
enrolada em si mesma, com fio 
retorcido ou singelo, não 
estéril, atóxica, aparência 
uniforme, sem emendas. 

42 500 UNIDADE 

Atadura crepom 20cm x 4,5mt, 
11 Fios, Macia, elástica e 
Resistente – Atadura de 
crepom, 100% algodão cru, fios 
de alta torção, com alta 
resistência, possuindo bastante 
elasticidade no sentido 
longitudinal, comprimento da 
embalagem em repouso, 
enrolada em si mesma, com fio 
retorcido ou singelo, não 
estéril, atóxica, aparência 
uniforme, sem emendas. 

ERIMAX R$0,79 R$395,00 

43 30 CAIXA 

Atadura gessada 08 cm x 
3,0mt, cor branca, alvejada, 
isenta de amido, dextrina, 
álcalis, ácidos, corantes 
corretivos e alvejantes opticos, 
confeccionada em tecido de 
gaze especial 100% algodão, 
impregnada uniformemente 
com massa de pouca 
viscosidade composta de 
gesso, derivados de celulose e 
solventes anidros, bordas com 
cortes sinuoso e com tempo de 
secagem de no máximo 10 
minutos – caixa com 20 
unidades. 

POLARFIX 
(OF. 8X2) 

R$18,00 R$540,00 

73 100 UNIDADE 
Coletor de urina infantil 
feminino 

LABOR 
IMPORT 

R$0,40 R$40,00 

80 500 PACOTE 

Compressa de gaze 7,5cm x 
7,5cm, 9 Fios, Compressa de 
gaze hidrófila, em algodão puro 
e branco, sem falhas ou fiapos 
soltos, 9 fios por cm quadrado, 
dobras uniformes e perfeitas, 
variando de 5 a 8 dobras, com 
filamento radiopaco, com 
formato quadrado, 
confeccionada em fios 100% 
algodão – pacote com 500 
compressas. 

AMERICA R$10,49 R$5.245,00 

102 100 UNIDADE 
Equipo para nutrição enteral, 
estéril; fabricado em PVC 
flexível; possui ponta 

DESCARPACK R$1,40 R$140,00 



 
perfurante com tampa 
protetora, câmara de 
gotejamento; viabiliza o 
controle de fluxo de soluções, 
uma vez que, possui pinça 
rolete que garante precisão no 
controle de gotejamento; tubo 
disponível na cor azul, que 
evita a conexão acidental com 
o acesso venoso; conectores 
luer slip ou escalonado; atóxico 
e apirogênico; descartável e de 
uso único. 

104 300 UNIDADE 

Esparadrapo impermeável 
10cm x 4,5m, com capa, em 
rolo, composição: fabricado em 
tecido 100% algodão, com uma 
camada de impermeabilização 
em uma das faces e uma 
camada adesiva a base de 
óxido e zinco, borracha natural 
e resinas, na outra face 
apresentando bobinado em 
carretel plástico, com a 
identificação do produto, marca 
e nome do fabricante.  

MISSNER R$5,45 R$1.635,00 

109 05 CAIXA 
Filme para raios-X analógico 
HR-U – 13 x 18 cm – caixa 
com 100 unidades. 

IBF R$53,50 R$267,50 

124 300 UNIDADE 
Fita adesiva branca hospitalar, 
confeccionada com dorso de 
papel crepe 19mm x 50m. 

CIEX R$1,80 R$540,00 

126 300 UNIDADE 
Fita cirúrgica micropore 25mm 
x 10m. Tecido à base de 
viscose com adesivo.  

MAXICOR R$1,97 R$591,00 

136 30 UNIDADE 

Gaze hidrófila, tipo queijo, rolo 
13 fios por cm quadrado, 
tamanho 91m x 91cm, 
confeccionada em tela de 
algodão, com material macio 
neutro, altamente absorvente, 
isenta de impurezas, com 4 
dobras. Embalado 
individualmente. 

TEXCARE R$18,00 R$540,00 

137 30 UNIDADE 

Gaze hidrófila, tipo queijo, rolo 
9 fios por cm quadrado, 
tamanho 91m x 91cm, 
confeccionada em tela de 
algodão, com material macio 
neutro, altamente absorvente, 
isenta de impurezas, com 4 

TEXCARE R$29,00 R$870,00 



 
dobras. Embalado 
individualmente. 

153 100 CAIXA 

Lanceta estéril e descartável 
SIMPLES para punção digital 
em diabéticos – caixa com 100 
unidades.                  

CRAL R$4,50 R$450,00 

155 400 UNIDADE 

Luva cirúrgica estéril nº 6,5 
(par), em látex natural, com 
textura uniforme, sem falhas, 
lubrificada, com alta 
sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistência, com 
acabamento no punho de 
formato anatômico, perfeita 
adaptação. Embalada o par e 
envelopada. 

DESCARPACK R$1,39 R$556,00 

156 1000 UNIDADE 

Luva cirúrgica estéril nº 7.0 
(par), em látex natural, com 
textura uniforme, sem falhas, 
lubrificada, com alta 
sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistência, com 
acabamento no punho de 
formato anatômico, perfeita 
adaptação. Embalada o par e 
envelopada. 

DESCARPACK R$1,39 R$1.390,00 

157 1000 UNIDADE 

Luva cirúrgica estéril nº 7.5 
(par), em látex natural, com 
textura uniforme, sem falhas, 
lubrificada, com alta 
sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistência, com 
acabamento no punho de 
formato anatômico, perfeita 
adaptação. Embalada o par e 
envelopada. 

DESCARPACK R$1,39 R$1.390,00 

158 1000 UNIDADE 

Luva cirúrgica estéril nº 8.0 
(par), em látex natural, com 
textura uniforme, sem falhas, 
lubrificada, com alta 
sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistência, com 
acabamento no punho de 
formato anatômico, perfeita 
adaptação. Embalada o par e 
envelopada. 

DESCARPACK R$1,39 R$1.390,00 

159 400 UNIDADE 

Luva cirúrgica estéril nº 8.5 
(par), em látex natural, com 
textura uniforme, sem falhas, 
lubrificada, com alta 
sensibilidade tátil, boa 

DESCARPACK R$1,39 R$556,00 



 
elasticidade e resistência, com 
acabamento no punho de 
formato anatômico, perfeita 
adaptação. Embalada o par e 
envelopada. 

162 300 CAIXA 

Luva de procedimento tamanho 
G, Látex de Borracha natural, 
superfície lisa, ambidestra, não 
estéril com pó bioabsorvível – 
caixa com 100 unidades. 

MEDIX R$43,90 R$13.170,00 

185 50 CAIXA 

Nylon 3-0 com agulha de 
30mm, estéril e descartável, 
monofilamentar, triangular, 
cuticular, embalado em 
envelope individual em papel 
aluminizado ou papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico – 
caixa com 24 unidades. 

SUPERMEDY R$31,70 R$1.585,00 

188 30 CAIXA 

Nylon 4-0 com agulha de 
30mm, estéril e descartável, 
monofilamentar, triangular, 
cuticular, embalado em 
envelope individual em papel 
aluminizado ou papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico – 
caixa com 24 unidades. 

SUPERMEDY R$31,70 R$951,00 

198 50 UNIDADE 
Papel para ultrassom Thermal 
Paper for vídeo Printer 110mm 
x 20m 

VISTAR 
(110S) 

R$49,00 R$2.450,00 

200 50 UNIDADE 
Papel termosensível para ECG 
216mm x 30m 

LIBEWA R$19,00 R$950,00 

263 500 UNIDADE 

Teste de emulador Químico 
tipo 6 para monitoramento de 
processo de esterilização a 
vapor- pré vácuo  

CLEANTEST R$0,79 R$395,00 

298 05 UNIDADE Vaselina líquida – 1 litro ANTARES R$26,80 R$134,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 38.850,50 (TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS 
E CINQUENTA CENTAVOS). 
 

Prefeitura Municipal de São João da Ponte, 19 de Junho de 2020. 
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Prefeito Municipal 

 


