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Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  8/2018 - PR

8/2018

8/2018

01/10/2018

Folha:  1/19

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 24 de Outubro de 2018, às 08:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUNIC DE SAUDE SAO PEDRO DE ALCANTARA       , reuniram-se os
membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  17/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes
habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  8/2018, Licitação nº 8/2018 - PR, na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Aquisição estimada e parcelada de Material de Enfermagem para o Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de São Pedro de
Alcântara/SC e para o Complexo Penitenciário instalado no município de São Pedro de Alcântara, conforme especificações,
quantitativos e valor de referência do ANEXO I deste Edital.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  5/2018    (Sequência: 5)

Parecer da Comissão: Aberto as propostas, verificou que algumas empresas não cumpriram com o descritivo no Edital, ou não apresentou
algum documento conforme foi solicitado no item, a relação das empresas esta em anexo desta ata.

Item

Participante:

Especificação

339 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

75 Sonda Nasogástrica longa nº 16 UN 10,00  Biosani 0,0000 0,92    9,20   
76 Sonda Nasogástrica longa nº 18 UN 10,00  Biosani 0,0000 1,01    10,10   
78 Sonda Nasogástrica longa nº 22 UN 10,00  Biosani 0,0000 1,28    12,80   
80 Sonda de aspiração traqueal nº 8 UN 10,00  Biosani 0,0000 0,52    5,20   
84 Sonda de aspiração traqueal nº 16 UN 10,00  Biosani 0,0000 0,59    5,90   

108 Catgut cromado 4-0 agulhado, ag 2cm cx com NO MÍNIMO
24 envelopes

CX 10,00  Technofio-ACE 0,0000 85,22    852,20   

109 Catgut cromado 5-0 agulhado, cx com NO MÍNIMO 24
envelopes

CX 10,00  Technofio-ACE 0,0000 82,34    823,40   

126 Soro fisiologico 100ml (soluçao de cloreto de sódio a 0,9%) UN 5.000,00  I.F.B.L 0,0000 1,93    9.650,00   
142 Tubo de silicone para oxigenio 6/10mm rolo com 15mt ROL 6,00  Cirurgica

Brasil
0,0000 93,61    561,66   

143 tubo de latex Nº 200 rolo com 15mt ROL 6,00  Biosani 0,0000 20,48    122,88   
154 Termometro clínico digital com ponta flexivel, 100%

resistente a água certificado pelo INMETRO.
UN 20,00  Bioland 0,0000 10,55    211,00   

163 Soro fisiologico 0,9% 10ml. AMP 500,00  Samtec 0,0000 0,17    85,00   
164 Rifamicina SV sódica spray 20ml FRSC 30,00  Natulab 0,0000 2,89    86,70   
199 Fita cirurgia microporosa, a base de subtrato de não tecido

à base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva
à base de poliacrilato hipoalergênico, 2,5cmx4,5 com capa.

UN 300,00  Cral 0,0000 1,35    405,00   

200 Fita cirurgia microporosa, a base de subtrato de não tecido
à base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva
à base de poliacrilato hipoalergênico, 5cmx4,5 com capa.

UN 300,00  Cral 0,0000 2,20    660,00   

203 Curativo transparente (semelhante ao band-aid)  cx com
NO MÍ

CX 40,00  Higie Topp 0,0000 3,16    126,40   

208 Torneirinha 3 vias UN 50,00  Grupo Labor
Import

0,0000 0,67    33,50   

214 Escova de cerdas macias e resistentes para escovar
material

UN 50,00  Kolplast 0,0000 0,29    14,50   

239 Malha tubular ortopedica 4cm x 15mt ROL 5,00  Polar Fix 0,0000 4,95    24,75   
240 Malha tubular ortopedica 6cm x 15mt ROL 5,00  Polar Fix 0,0000 6,46    32,30   
241 Malha tubular ortopedica 8cm x 15mt ROL 5,00  Polar Fix 0,0000 8,38    41,90   
243 Malha tubular ortopedica 12cm x 15mt ROL 5,00  Polar Fix 0,0000 9,62    48,10   
244 Malha tubular ortopedica 15cm x 15mt ROL 5,00  Polar Fix 0,0000 11,82    59,10   
250 Envelope auto selante 09x16 cx com NO MÍNIMO 100

unidades
CX 100,00  Hospflex 0,0000 9,05    905,00   

251 Envelope auto selante 9x25 cx com  NO MÍNIMO 100
unidades

CX 100,00  Hospflex 0,0000 9,53    953,00   

252 Envelope auto selante 15x25 cx com NO MÍNIMO 100
unidades

CX 100,00  Hospflex 0,0000 14,54    1.454,00   

263 Kit de mascaras para nebulização adulto UN 10,00  MD 0,0000 5,38    53,80   
264 Kit de mascaras para nebulização infantil UN 10,00  MD 0,0000 5,22    52,20   

Total do Participante --------> 17.299,59   
__________________
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356 - FUFA SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

145 Curativo de hidrofibra composto de carboximetilcelulose
sódica e prata iônica em uma concentração de 0,1 a 2%
não dispensando a prata no leito da ferida, aunidamente
abosrvente, não aderente, estéril, que interaja com o
exsudato da ferida formando em gel macio, que mantenha
o meio úmido, com drenagem vertical, mantendo o fluxo
distante da ferida e pele circundante, indicado para lesões
planas e/ou cavitárias, feridas , feridas crônicas ,
ulcerativas, traumáticas e cirúrgicas, e em queimaduras.
Para o tratamento de queimaduras de espessura parcial,
que permaneça até 14 dias mantendo a ação
antimicrobiana contra uma ampla gama de
microorganismos incluindo Enterococos resistentes a
vancomicina (VRE), Staphylococos resistentes a meticilina
(MRSA) e pseudônomas.tamanho 10 cm x 10 cm com
apresentação de CERTIFICADO emitido pelo orgão
competente e bula do produto juntamente com a proposta.

UN 500,00  AQUACEL AG
EXTRA

0,0000 56,00    28.000,00   

146 Curativo tratamento placa, interativo composto de uma
camada interna a base de 3 Hidrocolóides – Gelatina,
Pectina e Carboximetilcelulose Sódica – revestido de uma
lâmina de Poliuretano, impermeável a água e a outros
agentes externos, absorvente, flexível, auto-aderente, ação
bacteriostática, estéril, espessura média, para prevenção e
tratamento de úlcera de pressão limpa, tamanho 15 cm x
20 cm e com apresentação da bula do produto junto com a
proposta.

UN 100,00  DUODERM
CGF15X20

0,0000 58,00    5.800,00   

147 Curativo tratamento placa, interativo composto de uma
camada interna a base de 3 Hidrocolóides – Gelatina,
Pectina e Carboximetilcelulose Sódica – revestido de uma
lâmina de Poliuretano, impermeável a água e a outros
agentes externos, absorvente, flexível, auto-aderente, ação
bacteriostática, estéril, espessura fina, para prevenção e
tratamento de úlcera de pele superficiais e feridas pós
cirúrgicas,tamanho 10 cm x 10 cm com apresentação da
bula do produto junto com a proposta.

UN 100,00  DUODERM
CGF 10X10

0,0000 19,50    1.950,00   

148 Curativo tratamento, placa, interativo de fibra de Alginato de
Cálcio e Sódio, estéril, não tecido, macio, aunidamente
absorvente (absorção do exsudato se converte em gel firme
garantindo uma fácil remoção, sem trauma ou dano ao
tecido recém formado), com manutenção do meio úmido
ideal para a cicatrização, ação hemostática, para uso em
feridas superficiais ou cavidades profundas
exsudativas,tamanho 10 cm x 20 cm,  embalados
individualmente,com apresentação da bula do produto junto
com a proposta.

UN 100,00  KALTOSTAT
10X20

0,0000 54,00    5.400,00   

149 Curativo de Hidrocolóide e Alginato de Cálcio e Sódio,
constituído de água purificada, propilenoglicol,
carboximetilcelulose sódica, carbômero 940, trietanolamina,
alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, ácido
bórico, hidantoína, - conservantes estes de grande
importância para manutenção da estabilidade do produto
por até 28 dias após aberto- num ambiente aquoso,
hidratante e absorvente, transparente na forma de gel, que
apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e
absorver o exsudato, interagindo com diversos níveis de
umidade da ferida, para cavidades profundas, úlceras de
perna – venosa e arterial – pé diabético, cortes, abrasões e
lacerações, queimaduras de 1º e 2º graus e úlceras de
pressão, ação hemostática, debridante, com ph neutro,
apresentado em tubo contendo no mínimo 80gr, com
apresentação da bula do produto junto com a proposta.

TB 200,00  SAF GEL 0,0000 53,00    10.600,00   

150 Bandagem de algodão e poliéster com pasta composta de
no mínimo 23% de óxido de zinco (com laudo
comprobatório) que não endurece glicerina, petrolato
branco, água, acácia e óleo de rícino. Adapta-se aos
contornos da perna, esticando-se suavemente,
permanecendo flexível. Indicado para tratamento de úlceras
venosas de perna e edema linfático. Proporciona
tratamento local da insuficiência vascular. Tamanho:
10,16cm x 9,14m. Apresentar juntamente com a proposta,
bula do produto e laudo emitido por laboratório oficial ou
instituto de referencia nacional que comprove a composição
do produto (bota).

UN 500,00  FLEXIDRESS 0,0000 42,00    21.000,00   

254 Bateria micro lithium cell CR 2032. UN 100,00  BAT.PANASON
CR2032

0,0000 2,35    235,00   
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356 - FUFA SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

270 Hidrogel com Alginato com NO MÍNIMO 30g composto de
Água, Alginato de Cálcio e Sódio, Carboximetilcelulose,
Propilenoglicol e imidazolidiniluréia.

TB 20,00  DUODERM
GEL 30GR

0,0000 23,26    465,20   

Total do Participante --------> 73.450,20   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

399 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

2 Agulha 13x4,5 em aço inoxidavel, siliconizada, canula com
paredes e bisel trifacetado, adaptador tipo luer, canhao em
polipropileno colorido, atoxica, apirogenica descartavel
eatraumatica, embalada individualmente em papel grau
cirugico e laminado de polipropileno com abertura em
preferencialmente em pétala esteril.  preferencialmente
acondicionadas em caixa com  NO MÍNIMO 100 unidades

UN 6.500,00  LABOR
IMPORT

0,0000 0,06    390,00   

14 Almotolia transparente NO MÍNIMO  250ml, bico reto,
confeccionada em plastico transparente ponta com tampa
de proteçao e haste de fixaçao.

UN 20,00  J PROLAB 0,0000 2,29    45,80   

15 Almotolia escura NO MÍNIMO  250ml, bico reto,
confeccionada

UN 20,00  J PROLAB 0,0000 2,29    45,80   

16 Almotolia transparente NO MÍNIMO  500ml, bico reto,
confeccionada em plastico transparente ponta com tampa
de proteçao e haste de fixaçao.

UN 20,00  J PROLAB 0,0000 2,86    57,20   

17 Almotolia escuraNO MÍNIMO  500ml, bico reto,
confeccionada em plastico escura, ponta com tampa de
proteçao e haste de fixaçao.

UN 20,00  J PROLAB 0,0000 2,86    57,20   

18 Atadura de crepom 13 fios 06x1,80 - com no minimo 90%
algodão acrescido de poliester e elastano, cor natural,
bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/ NO
MÍNIMO 12 unidades. apresentar certificado conforme RDC
185

PCT 500,00  PEROLA 0,0000 2,97    1.485,00   

19 Atadura de crepom 13 fios 08x1,80 - com no minimo 90%
algodão acrescido de poliester e elastano, cor natural,
bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/ NO
MÍNIMO 12 unidades. apresentar certificado conforme RDC
185

PCT 500,00  PEROLA 0,0000 3,97    1.985,00   

20 Atadura de crepom 13 fios 10x1,80 - com no minimo 90%
algodão acrescido de poliester e elastano, cor natural,
bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/ NO
MÍNIMO 12 unidades. apresentar certificado conforme RDC
185

PCT 1.000,00  PEROLA 0,0000 4,96    4.960,00   

21 Atadura de crepom 13 fios 12x1,80 - com no minimo 90%
algodão acrescido de poliester e elastano, cor natural,
bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/ no mínimo
12 unidades.  certificado RDC 185

PCT 1.000,00  PEROLA 0,0000 5,96    5.960,00   

22 Atadura de crepom 13 fios 15x1,80 - com no minimo 90%
algodão acrescido de poliester e elastano, cor natural,
bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/ NO
MÍNIMO 12 unidades. apresentar certificado conforme RDC
185, carta de conformidade com o descritivo solicitado
emitida e assinada pelo fabricante especifica para este
certame.

PCT 1.000,00  PEROLA 0,0000 7,44    7.440,00   

23 Atadura de crepom 13 fios 20x1,80 - com no minimo 90%
algodão acrescido de poliester e elastano, cor natural,
bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/ NO
MÍNIMO 12 unidades. apresentar certificado conforme RDC
185, carta de conformidade com o descritivo solicitado
emitida e assinada pelo fabricante especifica para este
certame.

PCT 500,00  PEROLA 0,0000 9,92    4.960,00   
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399 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L
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25 Atadura de crepom 13 fios 25x1,80 - com no minimo 90%
algodão acrescido de poliester e elastano, cor natural,
bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/ NO
MÍNIMO 12 unidades. apresentar certificado conforme RDC
185, carta de conformidade com o descritivo solicitado
emitida e assinada pelo fabricante especifica para este
certame.

PCT 100,00  PEROLA 0,0000 12,40    1.240,00   

26 Atadura de crepom 13 fios 30x1,80 - com no minimo 90%
algodão acrescido de poliester e elastano, cor natural,
bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/ NO
MÍNIMO 12 unidades. apresentar certificado conforme RDC
185, carta de conformidade com o descritivo solicitado
emitida e assinada pelo fabricante especifica para este
certame.

PCT 100,00  PEROLA 0,0000 14,88    1.488,00   

35 Porta lâmina, tampa com trava de rosca, cuba vertical com
ranhuras, capacidade para 3 lâminas, fabricado em
polipropileno, resistente a autoclave a 121° por ate 10
minutos.

UN 50,00  CRALPLAST 0,0000 0,28    14,00   

47 scalp 19: conector proximal luer lock femea com tampa
rosqueavel  , tubo   em pvc  distal, asa em pvc flexivel
colorido, canula trifacetada em inox siliconizada, protetor de
canula 19g. Embalagem: esterelizado por radiaçao gama
ou oxido de etileno.

UN 200,00  SOLIDOR 0,0000 0,18    36,00   

50 scalp 25:conector proximal luer lock femea com tampa
rosqueavel  , tubo   em pvc  distal, asa em pvc flexivel
colorido, canula trifacetada em inox siliconizada, protetor de
canula 25g. Embalagem: esterelizado por radiaçao gama
ou oxido de etileno.

UN 200,00  SOLIDOR 0,0000 0,18    36,00   

51 scalp 27:conector proximal luer lock femea com tampa
rosqueavel  , tubo   em pvc  distal, asa em pvc flexivel
colorido, canula trifacetada em inox siliconizada, protetor de
canula 27g. Embalagem: esterelizado por radiaçao gama
ou oxido de etileno.

UN 500,00  SOLIDOR 0,0000 0,18    90,00   

52 Seringa 1ml sem agulha, Atóxico e Apirogênico.
Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 4 anos
a partir da data de fabricação.

UN 5.000,00  RYMCO 0,0000 0,12    600,00   

58 sonda de demora em borracha natural, tam/capacidade nº
10 com 2 vias, balao 5 ml, com duas vias na extremidade
distal e a extremidade proximal (ponta) arrendondada com
dois orificios laterais em lados opostos  e na mesma
aunidura, embalagem individual acondicionada em papel
grau cirugico e abertura preferencialmente em
preferencialmente em pétala

UN 20,00  ADVANTIVE 0,0000 3,20    64,00   

59 sonda de demora em borracha natural, tam/capacidade nº
12 com 2 vias, balao 5 ml, com duas vias na extremidade
distal e a extremidade proximal (ponta) arrendondada com
dois orificios laterais em lados opostos  e na mesma
aunidura, embalagem individual acondicionada em papel
grau cirugico e abertura em  preferencialmente
preferencialmente em pétala

UN 20,00  ADVANTIVE 0,0000 2,64    52,80   

60 sonda de demora em borracha natural, tam/capacidade nº
14 com 2 vias, balao 5 ml, com duas vias na extremidade
distal e a extremidade proximal (ponta) arrendondada com
dois orificios laterais em lados opostos  e na mesma
aunidura, embalagem individual acondicionada em papel
grau cirugico e abertura  preferencialmente em
preferencialmente em pétala

UN 20,00  ADVANTIVE 0,0000 2,64    52,80   

61 sonda de demora em borracha natural, tam/capacidade nº
16 com 2 vias, balao 5 ml, com duas vias na extremidade
distal e a extremidade proximal (ponta) arrendondada com
dois orificios laterais em lados opostos  e na mesma
aunidura, embalagem individual acondicionada em papel
grau cirugico e abertura  preferencialmente em
preferencialmente em pétala

UN 20,00  ADVANTIVE 0,0000 2,64    52,80   

62 sonda de demora em borracha natural, tam/capacidade nº
18 com 2 vias, balao 5 ml, com duas vias na extremidade
distal e a extremidade proximal (ponta) arrendondada com
dois orificios laterais em lados opostos  e na mesma
aunidura, embalagem individual acondicionada em papel
grau cirugico e abertura  preferencialmente em
preferencialmente em pétala

UN 20,00  ADVANTIVE 0,0000 2,64    52,80   
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63 sonda de demora em borracha natural, tam/capacidade nº
20 com 2 vias, balao 5 ml, com duas vias na extremidade
distal e a extremidade proximal (ponta) arrendondada com
dois orificios laterais em lados opostos  e na mesma
aunidura, embalagem individual acondicionada em papel
grau cirugico e abertura  preferencialmente em
preferencialmente em pétala

UN 20,00  ADVANTIVE 0,0000 2,64    52,80   

64 sonda de demora em borracha natural, tam/capacidade nº
22 com 2 vias, balao 5 ml, com duas vias na extremidade
distal e a extremidade proximal (ponta) arrendondada com
dois orificios laterais em lados opostos  e na mesma
aunidura, embalagem individual acondicionada em papel
grau cirugico e abertura  preferencialmente em
preferencialmente em pétala

UN 20,00  ADVANTIVE 0,0000 2,64    52,80   

65 sonda de demora em borracha natural, tam/capacidade nº
24 com 2 vias, balao 5 ml, com duas vias na extremidade
distal e a extremidade proximal (ponta) arrendondada com
dois orificios laterais em lados opostos  e na mesma
aunidura, embalagem individual acondicionada em papel
grau cirugico e abertura  preferencialmente em
preferencialmente em pétala

UN 20,00  ADVANTIVE 0,0000 2,64    52,80   

97 Gel para ultrasom  - frasco NO MÍNIMO 300 ml FRSC 100,00  MULTIGEL 0,0000 2,43    243,00   
115 Cabo de bisturi Nº 3 em aço inoxidavel UNI 5,00  LM 0,0000 7,86    39,30   
116 Cabo de bisturi Nº 4 em aço inoxidavel UN 5,00  LM 0,0000 7,86    39,30   
118 Bacia inox 35 x 7cm, capacidade NO MÍNIMO 4.700ml UN 5,00  FAMI ITA 0,0000 126,83    634,15   
144 Mascara descartavel PFF2 com elastico sem valvula,

tamanho r
UN 1.500,00  ALL DESC 0,0000 1,67    2.505,00   

153 Mascara cirúrgica descartavel tripla proteção com
elático,100% polipropileno, hipoalergênico, atóxico, cx c/
NO MÍNIMO 50unidades

CX 60,00  OLIMED 0,0000 4,40    264,00   

190 Cateter Intravenoso nº14 em Poliuretano ou Teflon,  com
dispositivo de segurança conforme NR 32, cânula (Agulha)
em aço inoxidável siliconizada, com bisel  afiado, com
design avançado para transição mais suave, canhão
Colorido componente de união do tubo de agulha,
promovendo comunicação com seu corpo, recebe uma
codificação através de cores determinado o calibre da
agulha.  câmara de segurança compartimento para onde a
agulha é recolhida, evitando qualquer tipo de contato do
paciente ou profissional de saúde com agulha após a
punção. Filtro Hidrófobo facilita a punção. Produto de uso
único, estéril, atóxico e apirogênico. Esterilizadas por Óxido
de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de
fabricação. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e
filme plástico transparente, com abertura asséptica,
rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001,
trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número
do lote .

UN 20,00  TKL 0,0000 1,73    34,60   

191 Cateter Intravenoso nº16  em Poliuretano ou Teflon,  com
dispositivo de segurança conforme NR 32, cânula (Agulha)
em aço inoxidável siliconizada, com bisel  afiado, com
design avançado para transição mais suave, canhão
Colorido componente de união do tubo de agulha,
promovendo comunicação com seu corpo, recebe uma
codificação através de cores determinado o calibre da
agulha.  câmara de segurança compartimento para onde a
agulha é recolhida, evitando qualquer tipo de contato do
paciente ou profissional de saúde com agulha após a
punção. Filtro Hidrófobo facilita a punção. Produto de uso
único, estéril, atóxico e apirogênico. Esterilizadas por Óxido
de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de
fabricação. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e
filme plástico transparente, com abertura asséptica,
rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001,
trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número
do lote .

UN 100,00  TKL 0,0000 1,73    173,00   
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192 Cateter Intravenoso nº18 em Poliuretano ou Teflon,  com
dispositivo de segurança conforme NR 32, cânula (Agulha)
em aço inoxidável siliconizada, com bisel  afiado, com
design avançado para transição mais suave, canhão
Colorido componente de união do tubo de agulha,
promovendo comunicação com seu corpo, recebe uma
codificação através de cores determinado o calibre da
agulha.  câmara de segurança compartimento para onde a
agulha é recolhida, evitando qualquer tipo de contato do
paciente ou profissional de saúde com agulha após a
punção. Filtro Hidrófobo facilita a punção. Produto de uso
único, estéril, atóxico e apirogênico. Esterilizadas por Óxido
de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de
fabricação. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e
filme plástico transparente, com abertura asséptica,
rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001,
trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número
do lote .

UN 400,00  TKL 0,0000 1,67    668,00   

193 Cateter Intravenoso nº20 em Poliuretano ou Teflon,  com
dispositivo de segurança conforme NR 32, cânula (Agulha)
em aço inoxidável siliconizada, com bisel  afiado, com
design avançado para transição mais suave, canhão
Colorido componente de união do tubo de agulha,
promovendo comunicação com seu corpo, recebe uma
codificação através de cores determinado o calibre da
agulha.  câmara de segurança compartimento para onde a
agulha é recolhida, evitando qualquer tipo de contato do
paciente ou profissional de saúde com agulha após a
punção. Filtro Hidrófobo facilita a punção. Produto de uso
único, estéril, atóxico e apirogênico. Esterilizadas por Óxido
de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de
fabricação. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e
filme plástico transparente, com abertura asséptica,
rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001,
trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número
do lote .

UN 600,00  TKL 0,0000 1,67    1.002,00   

194 Cateter Intravenoso nº22 em Poliuretano ou Teflon,  com
dispositivo de segurança conforme NR 32, cânula (Agulha)
em aço inoxidável siliconizada, com bisel  afiado, com
design avançado para transição mais suave, canhão
Colorido componente de união do tubo de agulha,
promovendo comunicação com seu corpo, recebe uma
codificação através de cores determinado o calibre da
agulha.  câmara de segurança compartimento para onde a
agulha é recolhida, evitando qualquer tipo de contato do
paciente ou profissional de saúde com agulha após a
punção. Filtro Hidrófobo facilita a punção. Produto de uso
único, estéril, atóxico e apirogênico. Esterilizadas por Óxido
de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de
fabricação. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e
filme plástico transparente, com abertura asséptica,
rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001,
trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número
do lote .

UN 600,00  TKL 0,0000 1,67    1.002,00   



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC DE SAUDE SAO PEDRO DE ALCANTARA       

CNPJ:

RUA LEOPOLDO FRANCISCO KRETZER

C.E.P.:

08.971.900/0001-98

88125-000 - São Pedro de Alcântara - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  8/2018 - PR

8/2018

8/2018

01/10/2018

Folha:  7/19

Item

Participante:

Especificação

399 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

195 Cateter Intravenoso nº24 em Poliuretano ou Teflon,  com
dispositivo de segurança conforme NR 32, cânula (Agulha)
em aço inoxidável siliconizada, com bisel  afiado, com
design avançado para transição mais suave, canhão
Colorido componente de união do tubo de agulha,
promovendo comunicação com seu corpo, recebe uma
codificação através de cores determinado o calibre da
agulha.  câmara de segurança compartimento para onde a
agulha é recolhida, evitando qualquer tipo de contato do
paciente ou profissional de saúde com agulha após a
punção. Filtro Hidrófobo facilita a punção. Produto de uso
único, estéril, atóxico e apirogênico. Esterilizadas por Óxido
de Etileno, com validade de 5 anos a partir da data de
fabricação. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e
filme plástico transparente, com abertura asséptica,
rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001,
trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade, número
do lote .

UN 50,00  TKL 0,0000 1,73    86,50   

197 Fita para autoclave adesiva 19mm x 30m. UN 70,00  MASTERFIX 0,0000 2,45    171,50   
198 Fita cirurgia microporosa, a base de subtrato de não tecido

à base de fibras de viscose, resina acrilica e massa adesiva
à base de poliacrilato hipoalergênico, 10cm x 4,5 com capa.

UN 150,00  COPERTINA 0,0000 4,05    607,50   

201 Adesivo pos coleta adulto: caixa com  NO MÍNIMO 500
unidades

CX 50,00  COPERTINA 0,0000 10,90    545,00   

209 Dispositivo para irrigação para uso em frascos de solução
em sistema fechado. Adaptador para frascos de soro,
sistema fechado, com dimensional do penetrador, que
facilita a utilização das soluções em almotolia e permuta
fracionamento por meio de conectores luer e luer lock de
seringas e extensores. Com protetores que garantam a
esterilidade do produto após a abertura da embalagem.
Embalado em papel cirúrgico e esterilizado a óxido de
etileno.

UN 1.500,00  TKL 0,0000 0,64    960,00   

210 Equipo macro gotas com ponta perfurante trifacetada, para
adaptação do equipo em qualquer recipiente de solução
(bolsas ou frascos), acompanhado de tampa protetora que
mantém a esterilidade da ponta perfurante e do interior do
equipo; Respiro de ar com tampa reversível e fiunidro
hidrófobo bacteriológico de 0,22? que impede a entrada de
microrganismos assegurando que todo ar admitido no
interior do sistema seja fiunidrado e evita o colabamento do
soro; Câmara gotejadora flexível, transparente, (20
gotas/mL); Fiunidro de partículas de 15? que retém
partículas em suspensão; Tubo flexível em PVC, sem efeito
memória, transparente, medindo 150cm, Regulador de
fluxo de aunida precisão que permite rigoroso controle do
gotejamento; Pinça clamp que proporciona uma oclusão do
fluxo sem rompimento do tubo ou efeito memória; Injetor
lateral em “Y” com suporte para dedos, com membrana
autocicatrizante, com tampa protetora que mantém a
esterilidade do conector e do interior do equipo; com
fiunidro bacteriológico de 0,22?; para a retirada de ar do
tubo flexível, evitando a formação de bolhas atóxico e
apirogênico; Esterilizado por Óxido de Etileno . Com
validade de no mínimo 5 anos á partir da data de
fabricação. Apresentar na proposta certificado conforme
RDC185, AFE do Fabricante e carta de credenciamento do
fabricante.

UN 3.000,00  KINDLY 0,0000 1,80    5.400,00   

218 Tubo de aspiração orotraqueal sem balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº 2,0

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 2,39    14,34   

219 Tubo de aspiração orotraqueal sem balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº 2,5

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 2,39    14,34   

220 Tubo de aspiração orotraqueal com balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº 3,0

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 3,47    20,82   
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221 Tubo de aspiração orotraqueal com balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº 3,5

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 3,47    20,82   

222 Tubo de aspiração orotraqueal com balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº 4,0

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 3,47    20,82   

223 Tubo de aspiração orotraqueal com balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº 4,5

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 3,47    20,82   

224 Tubo de aspiração orotraqueal com balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº 5,0

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 3,47    20,82   

225 Tubo de aspiração orotraqueal com balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº 5,5

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 3,47    20,82   

226 Tubo de aspiração orotraqueal com balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº 6,0

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 3,47    20,82   

227 Tubo de aspiração orotraqueal com balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº 6,5

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 3,47    20,82   

228 Tubo de aspiração orotraqueal com balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº 7,0

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 3,47    20,82   

229 Tubo de aspiração orotraqueal com balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº 7,5

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 3,47    20,82   

230 Tubo de aspiração orotraqueal com balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº8,0

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 3,47    20,82   

231 Tubo de aspiração orotraqueal com balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº 8,5

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 3,47    20,82   

232 Tubo de aspiração orotraqueal com balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº 9,0

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 3,47    20,82   

233 Tubo de aspiração orotraqueal com balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº 9,5

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 3,47    20,82   

234 Tubo de aspiração orotraqueal com balão, em material
plastico com marcadores de graduação em centimetros,
translucido e radiopaco, conector em polipropiteno com
valvula ABS com mola inoxidavel nº 10

UN 6,00  VITAL GOLD 0,0000 3,47    20,82   

235 Bolsa coletora de urina, 2000ml, sistema fechado. UN 10,00  GLOMED 0,0000 2,67    26,70   
246 Embalagem tubular para esterelização 10x50 PGC UN 40,00  HOSPFLEX 0,0000 18,33    733,20   
248 Embalagem tubular para esterelização 20x50 PGC UN 40,00  HOSPFLEX 0,0000 44,73    1.789,20   

Total do Participante --------> 48.588,53   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

852 - METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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10 Alcool gel anti-septico hidratante 70%, frasco de NO
MÍNIMO 250ml

FRSC 100,00  Flop's 0,0000 3,72    372,00   
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24 Atadura de crepom 13 fios 04x1,80 - com no minimo 90%
algodão acrescido de poliester e elastano, cor natural,
bordas acabadas, elasticidade adequada uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/ NO
MÍNIMO 12 unidades. apresentar certificado RDC 185,
carta de conformidade com o descritivo solicitado emitida e
assinada pelo fabricante especifica para este certame.

PCT 100,00  Ortofen 0,0000 2,91    291,00   

27 Escova ginecologica  descartavel, esteril, pacote c/ NO
MÍNI

PCT 50,00  Cral 0,0000 19,00    950,00   

32 Especulo PP valvas anatomias de contornos lisos e
regulares,

UN 50,00  Kolplast 0,0000 0,62    31,00   

66 Sonda Nasogástrica curta nº 08, UN 10,00  Biosani 0,0000 0,48    4,80   
67 Sonda Nasogástrica curta nº 12, UN 10,00  Biosani 0,0000 0,50    5,00   
68 Sonda Nasogástrica curta nº 14 UN 10,00  Biosani 0,0000 0,53    5,30   
69 Sonda Nasogástrica curta nº 16 UN 10,00  Biosani 0,0000 0,56    5,60   
70 Sonda Nasogástrica curta nº 18 UN 10,00  Biosani 0,0000 0,61    6,10   
71 Sonda Nasogástrica longa nº 06, UN 10,00  Biosani 0,0000 0,58    5,80   
72 Sonda Nasogástrica longa nº 08 UN 10,00  Biosani 0,0000 0,64    6,40   
73 Sonda Nasogástrica longa nº 12 UN 10,00  Biosani 0,0000 0,72    7,20   
74 Sonda Nasogástrica longa nº 14 UN 10,00  Biosani 0,0000 0,89    8,90   
77 Sonda Nasogástrica longa nº 20 UN 10,00  Biosani 0,0000 1,14    11,40   
81 Sonda de aspiração traqueal nº 10 UN 10,00  Biosani 0,0000 0,49    4,90   
82 Sonda de aspiração traqueal nº 12 UN 10,00  Biosani 0,0000 0,50    5,00   
83 Sonda de aspiração traqueal nº 14 UN 10,00  Biosani 0,0000 0,52    5,20   
85 sonda uretral 6 materias: pvc, tamanho/capacidade: nº6

caracteristica adicionais: descartavel, atoxica, siliconizada,
esteril, apirogenica, cilindrica, reta, ponta arrendodada e
fechada, com orificio lateral.

UN 20,00  Biosani 0,0000 0,46    9,20   

86 sonda uretral 8 materias: pvc, tamanho/capacidade: nº8
caracteristica adicionais: descartavel, atoxica, siliconizada,
esteril, apirogenica, cilindrica, reta, ponta arrendodada e
fechada, com orificio lateral.

UN 20,00  Biosani 0,0000 0,46    9,20   

87 sonda uretral 10 materias: pvc, tamanho/capacidade: n10
caracteristica adicionais: descartavel, atoxica, siliconizada,
esteril, apirogenica, cilindrica, reta, ponta arrendodada e
fechada, com orificio lateral.

UN 20,00  Biosani 0,0000 0,45    9,00   

88 sonda uretral 12 materias: pvc, tamanho/capacidade: n12
caracteristica adicionais: descartavel, atoxica, siliconizada,
esteril, apirogenica, cilindrica, reta, ponta arrendodada e
fechada, com orificio lateral.

UN 20,00  Biosani 0,0000 0,45    9,00   

89 sonda uretral 14 materias: pvc, tamanho/capacidade: n14
caracteristica adicionais: descartavel, atoxica, siliconizada,
esteril, apirogenica, cilindrica, reta, ponta arrendodada e
fechada, com orificio lateral.

UN 20,00  Biosani 0,0000 0,47    9,40   

90 sonda uretral 16 materias: pvc, tamanho/capacidade: n16
caracteristica adicionais: descartavel, atoxica, siliconizada,
esteril, apirogenica, cilindrica, reta, ponta arrendodada e
fechada, com orificio lateral.

UN 20,00  Biosani 0,0000 0,54    10,80   

91 cateter nasal nº 10 UN 20,00  Biosani 0,0000 0,51    10,20   
92 cateter nasal nº 12 UN 20,00  Biosani 0,0000 0,51    10,20   
112 Tesoura Mayo reta UN 20,00  Richards 0,0000 20,72    414,40   
117 Bandeja de inox 30x20x4 capacidade NO MÍNIMO 1,700ml UN 10,00  Famita 0,0000 45,60    456,00   
119 Cuba rim inox 26 x 12, capacidade NO MÍNIMO 700ml UN 5,00  Famita 0,0000 29,56    147,80   
127 Soro fisiologico 250ml (soluçao de cloreto de sódio a 0,9%) UN 5.000,00  Equiplex 0,0000 2,28    11.400,00   
131 Soro fisiologico 100ml (soluçao de cloreto de sódio a 0,9%)

injetável e sem conservantes. Acondicionado em frasco
plástico transparente.

UN 400,00  Equiplex 0,0000 1,94    776,00   

155 Camisola TNT descartável. 1.50 m de comprimento, sem
manga 30g Pct c/ NO MÍNIMO 10 unidades

PCT 50,00  Jarc 0,0000 9,08    454,00   

156 Avental cirurgico descartavel em TNT 30g  manga longa,
elastico no punho, Pct c/ NO MÍNIMO 10 unidades

PCT 50,00  Jarc 0,0000 12,33    616,50   

168 Desinfetante para artigos semi criticos embalagem de NO
MÍNIMO 5000ml

GL 30,00  Cinord 0,0000 31,00    930,00   

169 Clorexidina 2% solução degermante embalagem de NO
MÍNIMO 1.000ml

UN 100,00  Ricie 0,0000 17,50    1.750,00   

172 Agua oxigenada 10v  embalagem de NO MÍNIMO 1.000ml UN 10,00  Farmax 0,0000 4,09    40,90   
182 Escadinha dois degraus, revestida com borracha anti

derrapante e pes com ponteira plastica
UN 2,00  Marcos

Móveis
0,0000 69,22    138,44   
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206  Compressa de Campo operatorio  25x23, pacote com  NO
MÍNIMO

PCT 100,00  Cremer 0,0000 22,90    2.290,00   

215 Aparelho de tricotomia, lamina dupla com fita lubrificante UN 5.000,00  Maxicor 0,0000 0,69    3.450,00   
217 Teste quimico emulador classe 6. UN 100,00  Clean Up 0,0000 0,30    30,00   
242 Malha tubular ortopedica 10cm x 15mt ROL 5,00  Ortofen 0,0000 8,25    41,25   
255 Pilha pequena palito comum UN 100,00  Alfacell 0,0000 1,49    149,00   
257 pilha media comum. UN 100,00  Panasonic 0,0000 2,69    269,00   
258 pilha grande comum UN 50,00  Panasonic 0,0000 2,90    145,00   
262 Inalador/Neulizador com mascara aduunido e infantil com

no minimo 2 anos de garantia
UN 5,00  Daru / Nebular

Plus
0,0000 114,90    574,50   

265 Umidificador plastico 250ml para fluxometro UN 10,00  Unitec 0,0000 17,72    177,20   

Total do Participante --------> 26.052,59   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

915 - ODONTO VIDA COM. MAT. ODONT. E HOSP. - ANDREA NASC

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

98 Agua deionizada para auto clave,  embalagem de NO
MÍNIMO 1.0

UN 800,00  CAITHEC 0,0000 2,20    1.760,00   

159 Lençol descartavel 30g com elastico para maca
ambulatorial 2

PCT 100,00  ANADONA 0,0000 8,50    850,00   

167 Detergente enzimático 5 enzimas, embalagem de no
mínimo 5000ml. Apresentar na proposta AFE de Saneantes

GL 300,00  KELLDRIN 0,0000 67,60    20.280,00   

Total do Participante --------> 22.890,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

990 - BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

6 Agulha 25x7 em aço inoxidavel, siliconizada, canula com
pare

UN 3.000,00  SOLIDOR 0,0000 0,06    180,00   

33 agulha de acupuntura 25x40 caixas com no mínimo 100
unidades

CX 20,00  SHUNHE 0,0000 28,00    560,00   

34 Fixador citologico soluçao de propilenoglicol e alcool
absoluta que possui propriedades de fixaçao e sustentaçao
da integridade celular de esfregaços de materias biologicos
estendidos em lamina de vidro, estes esfregaços quando o
fixador citologico e submetidos a coloraçao de papanicolau
apresentam excelente caracteristica tintoria com ausencia
de pseudo-acidofilias. frasco c/ NO MÍNIMO 100ml,

FRSC 30,00  ADLIN 0,0000 5,50    165,00   

43 Luva para procedimento descartavel tamanho  PP,
confeccionada em latex natural, integro e uniforme formato
anatomico, ambidestra, lubrificada em material
bioabsorvivel, atoxico, em quantidade adequada, com a
presença de talco, resistente a tração, hipoalergica, não
esteril embalada em caixas com NO MÍNIMO  100 unidades
cada, contendo dados de identificação, procedencia,
validade, numero do lote.

CX 800,00  DESCARPACK 0,0000 17,70    14.160,00   

44 Luva para procedimento descartavel tamanho  M,
confeccionada em latex natural, integro e uniforme formato
anatomico, ambidestra, lubrificada em material
bioabsorvivel, atoxico, em quantidade adequada, sem a
presença de talco, resistente a tração, hipoalergica, não
esteril embalada em caixas com NO MÍNIMO  100 unidades
cada, contendo dados de identificação, procedencia,
validade, numero do lote.

CX 800,00  DESCARPACK 0,0000 17,50    14.000,00   

54 Seringa 3ml sem agulha, com sistema de segurança,
impedindo a reutilização do produto, Atóxico e Apirogênico.
Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos
a partir da data de fabricação,

UN 10.000,00  SR 0,0000 0,43    4.300,00   

55 Seringa 5ml sem agulha, com sistema de segurança
impedindo a reutilização do produto, Atóxico e Apirogênico.
Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos
a partir da data de fabricação

UN 7.000,00  SR 0,0000 0,46    3.220,00   

57 Seringa 20ml sem agulha, com sistema de segurança
impedindo a reutilização do produto, Atóxico e Apirogênico.
Esterilizados por Óxido de Etileno, com validade de 5 anos
a partir da data de fabricação. apresentar certificação
INMETRO

UN 3.000,00  SR 0,0000 0,69    2.070,00   

79 Sonda de aspiração traqueal nº 6, UN 10,00  MEDSONDA 0,0000 0,50    5,00   
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93 cateter nasal tipo oculos aduunido: cateter, nasal, para
oxigenio, tipo oculos, descartavel, uso aduunido.
Embalagem individual, papel grau cirurgico e filme
termoplastico, abertura  preferencialmente em
preferencialmente em pétala. Na embalagem devera estar
impresso dados de indentificaçao, procedencia, data de
fabricaçao, tipo de esterilização, prazo de validade

UN 200,00  MEDSONDA 0,0000 0,78    156,00   

96 Gel para eletrocardiograma - galão NO MÍNIMO 5 unids GL 10,00  ADLIN 0,0000 15,60    156,00   
100 Mononylon 2-0 fio de sutura nylon monofilamento, fio de

poliamida, não absorvivel pelo organismo,  com agulha
triangular, caixa  com 24 NO MÍNIMO unidades embalado
em papel grau cirurgico abertura preferencialmente em
preferencialmente em pétala.

CX 10,00  PROCARE 0,0000 27,00    270,00   

101 Mononylon 3-0 fio de sutura nylon monofilamento, fio de
poliamida, não absorvivel pelo organismo,  com agulha
triangular, caixa  com NO MÍNIMO 24 unidades embalado
em papel grau cirurgico abertura preferencialmente em
preferencialmente em pétala.

CX 10,00  PROCARE 0,0000 27,79    277,90   

102 Mononylon 4-0 fio de sutura nylon monofilamento, fio de
poliamida, não absorvivel pelo organismo,  com agulha
triangular, caixa  com NO MÍNIMO  24 unidades embalado
em papel grau cirurgico abertura preferencialmente em
preferencialmente em pétala.

CX 10,00  PROCARE 0,0000 27,79    277,90   

103 Mononylon 5-0 fio de sutura nylon monofilamento, fio de
poliamida, não absorvivel pelo organismo,  com agulha
triangular, caixa  com NO MÍNIMO  24 unidades embalado
em papel grau cirurgico abertura preferencialmente em
preferencialmente em pétala.

CX 10,00  PROCARE 0,0000 27,79    277,90   

104 Mononylon 6-0 fio de sutura nylon monofilamento, fio de
poliamida, não absorvivel pelo organismo,  com agulha
triangular, caixa  com  NO MÍNIMO 24 unidades embalado
em papel grau cirurgico abertura preferencialmente em
preferencialmente em pétala.

CX 10,00  PROCARE 0,0000 27,79    277,90   

132 Agulha para coleta de sangue a vacuo 30x7 COM
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (acondicionados
preferencialmente em cx com 100 unidades)

UN 5.000,00  BD 0,0000 1,05    5.250,00   

133 Tubo para coleta de sangue a vacuo 13x75mm com
reagente EDTA K3 tampa roxa 4ml, acondicionados
preferencialmente em rack com 100 tubetes

UN 3.000,00  LABOR
IMPORT

0,0000 0,44    1.320,00   

134 Tubo para coleta de sangue a vacuo 13x100mm com gel e
ativador de coagulo tampa amarela 6ml, acondicionados
preferencialmente em rack com 100 tubetes

UN 3.000,00  LABOR
IMPORT

0,0000 0,79    2.370,00   

171 Solução de lugol forte 5% 1.000ml (solução concentrada) FRSC 10,00  CINETICA 0,0000 98,00    980,00   
177 Acido acetico 2%  embalagem de NO MÍNIMO 1.000ml UN 10,00  CINETICA 0,0000 17,00    170,00   
205 Compressa de gaze (tipo queijo) em Rolo, medindo 91cm x

91 m, com 13 fios por cm², não estéril, confeccionada em
tecido 100% algodão, 03 dobras, 08 camadas
uniformemente enroladas sobre si, em tecido tipo tela,
alvejada, isenta de impurezas, substâncias gordurosas,
amido, corantes corretivos e alvejantes opticos. Embaladas
individualmente em saco plastico com peso mínimo de
1,7kg. O produto deverá atender na integra as
especificações na NBR 14.108. Apresentar na proposta
certificado conforme RDC 185, AFE do fabricante e carta
de credenciamento do fabricante.

ROL 300,00  MEDI HOUSE 0,0000 78,52    23.556,00   

238 Dispositivo para incontinencia urinaria de látex estéril,
tamanho 06 com fita dupla face hipoalergica, com
extenção, acondicionado em papel grau cirurgico

UN 10,00  MEDSONDA 0,0000 1,01    10,10   

245 Embalagem tubular para esterelização 08x50 PGC UN 40,00  HOSPFLEX 0,0000 17,50    700,00   
247 Embalagem tubular para esterelização 15x50 PGC UN 40,00  HOSPFLEX 0,0000 32,90    1.316,00   
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259 Fralda "M" descartavel de uso diurno e noturno, com
camada de transferência valvulada para uso adulto
(Transferlayer),  capacidade 40/70kg, e cintura 70 a 110cm,
camada de polpa de  celulose superabsorvente contento
flocos de gel como substrato,  03 fios de  elasticos laterais
com formato anatômico para um melhor ajuste entre as
pernas,  fitas adesivas reposicionáveis gruda/desgruda,
permitindo um ajuste a anatomia do usuário,  indicado para
casos de incontinencia urinaria/fecal media, pos parto e pos
operatorio. pacote com NO MÍNIMO  08 unidades; camadas
para rapida distribuição do liquido, menor tempo de contato
com a pele e redução do retorno do liquido, barreiras mais
aunidas proporcionando muito mais segurança contra
vazamentos laterais;  cobertura interior de não tecido, que
oferece maior conforto, com Aloe Vera, tornando a
cobertura macia ao toque na pele, camada externa toque
suave  ao produto com aparencia de tecido e sem o ruido
tipico de plastico, indicador de umidade para maior
praticidade: as duas listras tornam-se azuis sinalizando a
hora de trocar o produto; controlador de odor com extrato
natural; os componentes sao atoxicos e pre testados.
Validade de 36 meses apos a data de fabricação. A
embalagem deverá ser de plastico e resistente, com
abertura manual tracejada e picotada, contendo
identificação do produto, lote, validade, composição. modo
de usar, cuidados e precauções, quantidadade de fraldas,
tamanho e peso, dados do fabricante: Razão Social, CNPJ,
Endereço e Responsável Técnico. Apresentar na Proposta
AFE do distribuidor para Higiene pessoal, AFE do
fabricante e carta de credenciamento do fabricante.
APRESENTAR AMOSTRA.

PCT 1.500,00  DESCARPACK
PREMIUM

0,0000 9,93    14.895,00   

260 Fralda "G" descartavel de uso diurno e noturno, com
camada de transferência valvulada para uso adulto
(Transferlayer),  capacidade  acima de 70kg, cintura de 110
a 140cm, camada de polpa de  celulose superabsorvente
contento flocos de gel como substrato,  03 fios de  elasticos
laterais  com formato anatômico para um melhor ajuste
entre as pernas,  fitas adesivas reposicionáveis
gruda/desgruda, permitindo um ajuste a anatomia do
usuário,  indicado para casos de incontinencia urinaria/fecal
media, pos parto e pos operatorio. pacote com NO MÍNIMO
08 unidades; camadas para rapida distribuição do liquido,
menor tempo de contato com a pele e redução do retorno
do liquido, barreiras mais aunidas proporcionando muito
mais segurança contra vazamentos laterais;  cobertura
interior de não tecido, que oferece maior conforto, com Aloe
Vera, tornando a cobertura macia ao toque na pele,
camada externa toque suave  ao produto com aparencia de
tecido e sem o ruido tipico de plastico, indicador de
umidade para maior praticidade: as duas listras tornam-se
azuis sinalizando a hora de trocar o produto; controlador de
odor com extrato natural; os componentes sao atoxicos e
pre testados. Validade de 36 meses apos a data de
fabricação. A embalagem deverá ser de plastico e
resistente, com abertura manual tracejada e picotada,
contendo identificação do produto, lote, validade,
composição. modo de usar, cuidados e precauções,
quantidadade de fraldas, tamanho e peso, dados do
fabricante: Razão Social, CNPJ, Endereço e Responsável
Técnico. Apresentar na Proposta AFE do distribuidor para
Higiene pessoal, AFE do fabricante e carta de
credenciamento do fabricante. APRESENTAR AMOSTRA.

PCT 2.000,00  DESCARPACK
PREMIUM

0,0000 9,93    19.860,00   
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261 Fralda "GG" descartavel de uso diurno e noturno, com
camada de transferência valvulada para uso adulto
(Transferlayer),  capacidade acima de 90kg, cintura de 140
a 160cm,  camada de polpa de  celulose superabsorvente
contento flocos de gel como substrato,  03 fios de  elasticos
laterais  com formato anatômico para um melhor ajuste
entre as pernas,  fitas adesivas reposicionáveis
gruda/desgruda, permitindo um ajuste a anatomia do
usuário,  indicado para casos de incontinencia urinaria/fecal
media, pos parto e pos operatorio. pacote com NO MÍNIMO
08 unidades; camadas para rapida distribuição do liquido,
menor tempo de contato com a pele e redução do retorno
do liquido, barreiras mais aunidas proporcionando muito
mais segurança contra vazamentos laterais;  cobertura
interior de não tecido, que oferece maior conforto, com Aloe
Vera, tornando a cobertura macia ao toque na pele,
camada externa toque suave  ao produto com aparencia de
tecido e sem o ruido tipico de plastico, indicador de
umidade para maior praticidade: as duas listras tornam-se
azuis sinalizando a hora de trocar o produto; controlador de
odor com extrato natural; os componentes sao atoxicos e
pre testados. Validade de 36 meses apos a data de
fabricação. A embalagem deverá ser de plastico e
resistente, com abertura manual tracejada e picotada,
contendo identificação do produto, lote, validade,
composição. modo de usar, cuidados e precauções,
quantidadade de fraldas, tamanho e peso, dados do
fabricante: Razão Social, CNPJ, Endereço e Responsável
Técnico. Apresentar na Proposta AFE do distribuidor para
Higiene pessoal, AFE do fabricante e carta de
credenciamento do fabricante. APRESENTAR AMOSTRA.

PCT 500,00  DESCARPACK
PREMIUM

0,0000 11,35    5.675,00   

Total do Participante --------> 116.455,70   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

1005 - MAYCON WILL EIRELI ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

9 Alcool soluçao a 70%, frasco de NO MÍNIMO  1000ml. UN 400,00  Itajá 0,0000 3,95    1.580,00   
157 Avental descartavel em TNT 40g  sem manga, Pct c/ NO

MÍNIMO 10 unidades
PCT 100,00  Anadona 0,0000 16,87    1.687,00   

158 Lençol em rolo 70x50 picotado 100% celulose PCT 10,00  Descarbox
Premium

0,0000 98,82    988,20   

173 Sabonete liquido cremoso anti-séptico  triclosano 0,5%
embalagem de NO MÍNIMO 1.000ml

UN 150,00  Bellplus 0,0000 9,80    1.470,00   

267 Luva nitrica SEM pó, tamanho P - cx com no mínimo
100unidade

CX 100,00  Descarpack 0,0000 16,45    1.645,00   

268 Luva nitrica SEM pó, tamanho M - cx com no mínimo
100unidade

CX 100,00  Descarpack 0,0000 16,60    1.660,00   

Total do Participante --------> 9.030,20   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

1025 - MEDICENTRO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS  EIRELI EPP

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

4 Agulha 30x8 em aço inoxidavel, siliconizada, canula com
pare

UN 5.000,00  LAMEDID 0,0000 0,06    300,00   

7 Agulha 25x8 em aço inoxidavel, siliconizada, canula com
paredes e bisel trifacetado, adaptador tipo luer, canhao em
polipropileno colorido, atoxica, apirogenica descartavel
eatraumatica, embalada individualmente em papel grau
cirugico e laminado de polipropileno com abertura em
preferencialmente em pétala esteril. preferencialmente
acondicionadas em caixa com  NO MÍNIMO 100 unidades

UN 3.000,00  LAMEDID 0,0000 0,06    180,00   

8 Agulha 40x12 em aço inoxidavel, siliconizada, canula com
paredes e bisel trifacetado, adaptador tipo luer, canhao em
polipropileno colorido, atoxica, apirogenica descartavel
eatraumatica, embalada individualmente em papel grau
cirugico e laminado de polipropileno com abertura
preferencialmente em pétala, esteril. Acondicionadas
preferencialmente em caixa com  NO MÍNIMO 100
unidades.

UN 10.000,00  LAMEDID 0,0000 0,06    600,00   
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28 Espatula de ayres de madeira, resistente, pontas
arredondadas, descartaveis, utilizadas para coleta de
exame ginecologico, medindo aproximadamente 181mm de
comprimento; 18mm de largura ;1,9mm de espessura.
Pacote com NO MÍNIMO 100 unidades.

PCT 10,00  THEOTO 0,0000 5,67    56,70   

30 Especulo M valvas anatomias de contornos lisos e
regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais.
Produzido em poliestireno cristal, descartavel,  esteril,
lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta)
fabricado em poliestireno de aunido impacto (psai),
pigmentado e indeformavel.

UN 1.000,00  CRAL 0,0000 0,90    900,00   

36 Lamina ponta fosca, aplicaçao: para exames de citologia e
histologia, material: laminas de vidros, caracteristicas
adicionais: tamanho: 26 x 76mm, espessura:1-1,2mm,
unidades de fornecimento: caixa com NO MÍNIMO  50
unidades

CX 20,00  NEOLAB 0,0000 3,34    66,80   

37 Luvas cirúrgicas, estéreis, descartáveis, nº 6,0
confeccionadas em látex natural, formato anatômico, com
bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou
furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade,
resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a
finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve
ser hipoalergênico. Cada par de luvas em embalagem
dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão
direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados
adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem
contaminar. A embalagem externa em papel grau cirugico e
laminado de polipropileno com abertura em
preferencialmente em pétala, com selagem eficiente que
garanta a integridade do produto até o momento de sua
utilização e permita sua transferência com técnica
asséptica. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do
prazo total na entrega do produto.

PAR 50,00  MAXITEX 0,0000 1,04    52,00   

41 Luvas cirúrgicas, estéreis, descartáveis, nº 8,0
confeccionadas em látex natural, formato anatômico, com
bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou
furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade,
resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a
finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve
ser hipoalergênico. Cada par de luvas em embalagem
dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão
direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados
adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem
contaminar. A embalagem externa em papel grau cirugico e
laminado de polipropileno com abertura em
preferencialmente em pétala, com selagem eficiente que
garanta a integridade do produto até momento de sua
utilização e permita sua transferência com técnica
asséptica. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do
prazo total na entrega do produto.

PAR 50,00  MAXITEX 0,0000 1,04    52,00   

42 Luvas cirúrgicas, estéreis, descartáveis, nº 8,5
confeccionadas em látex natural, formato anatômico, com
bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou
furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade,
resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a
finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve
ser hipoalergênico. Cada par de luvas em embalagem
dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão
direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados
adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem
contaminar. A embalagem externa em papel grau cirugico e
laminado de polipropileno com abertura em
preferencialmente em pétala, com selagem eficiente que
garanta a integridade do produto até momento de sua
utilização e permita sua transferência com técnica
asséptica. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do
prazo total na entrega do produto.

PAR 50,00  MAXITEX 0,0000 1,04    52,00   

45 Luva para procedimento descartavel tamanho  P,
confeccionada em latex natural, integro e uniforme formato
anatomico, ambidestra, lubrificada em material
bioabsorvivel, atoxico, em quantidade adequada, com a
presença de talco, resistente a tração, hipoalergica, não
esteril embalada em caixas com  NO MÍNIMO 100 unidades
cada, contendo dados de identificação, procedencia,
validade, numero do lote.

CX 800,00  DESCARPACK 0,0000 16,70    13.360,00   
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46 Luva para procedimento descartavel tamanho  G,
confeccionada em latex natural, integro e uniforme formato
anatomico, ambidestra, lubrificada em material
bioabsorvivel,atoxico, em quantidade adequada, com a
presença de talco, resistente a tração, hipoalergica, não
esteril embalada em caixas com NO MÍNIMO 100 unidades
cada, contendo dados de identificação, procedencia,
validade, numero do lote.

CX 300,00  DESCARPACK 0,0000 16,70    5.010,00   

53 Seringa 1ml com agulha 8x3, polipropileno ou outro material
plastico, esteril, apirogenica, transparente, cilindro de corpo
reto, ciliconizado parede de espessura uniforme permitindo
deslize suave do embolo, bico central do tipo simples.

UN 30.000,00  TKL 0,0000 0,24    7.200,00   

95 Gel lubrificante íntimo. Sachet c/  NO MÍNIMO 5g UN 10.000,00  CARBOGEL 0,0000 0,41    4.100,00   
106 Catgut cromado 2-0 agulhado, cx com NO MÍNIMO 24

envelopes
CX 20,00  ACE 0,0000 82,00    1.640,00   

135 Abaixador de lingua: decartavel em madeira, formato
convecional liso, medindo aproximadamente 135mm de
comprimento, 14mm de largura, 1,9mm de espessura,
embalado individualmente, pacotes com no mínimo 100
unidades.

PCT 100,00  TALGE 0,0000 3,04    304,00   

136 Saco de lixo hospitalar (infectante), branco leitoso,
capacidade 40 litros, com simbologia ABNT com a inscrição
" RESÍDUO INFECTANTE ". saco 0.08 micras, material
plático, gramatura normal.

UN 10.000,00  RAVA 0,0000 0,10    1.000,00   

137 Saco de lixo hospitalar (infectante), branco leitoso,
capacidade 60 litros, com simbologia ABNT com a inscrição
" RESÍDUO INFECTANTE ". saco 0.08 micras, material
plático, gramatura normal.

UN 10.000,00  NEKPLAST 0,0000 0,22    2.200,00   

138 Saco de lixo hospitalar (infectante), branco leitoso,
capacidade 100 litros, com simbologia ABNT com a
inscrição " RESÍDUO INFECTANTE ". saco 0.08 micras,
material plático, gramatura normal.

UN 4.000,00  RAVA 0,0000 0,24    960,00   

162 Agua destilada ampola com 20ml UN 1.200,00  SAMTEC 0,0000 0,29    348,00   
165 Lidocaina 2% com vaso construtor 20ml FRSC 20,00  HYPOFARMA 0,0000 3,10    62,00   
170 Clorexidina alcolico 0,5% embalagem de NO MÍNIMO

1.000ml
UN 20,00  FARMAX 0,0000 10,36    207,20   

181 Vaselina liquida embalagem de NO MÍNIMO 1.000ml UN 5,00  FARMAX 0,0000 18,42    92,10   
183 Lamina de bisturi 10 esteril, descartavel, confeccionada em

aço inoxidavel, devidamente afiada e polida, isenta de
rebarbas e/ ou sinais de oxidaçao e perfeitamente fixada e
ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocaçao quanto
sua retirada, sem acidentes. devera vir com marca e
tamanho gravado na lamina.  Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate
o momento de sua utilizaçao, permita a abertura e a
transferencia com tecnica asseptica,  caixa com NO
MÍNIMO  100 unidades.

CX 10,00  ADVANTIVE 0,0000 24,00    240,00   

184 Lamina de bisturi 11 esteril, descartavel, confeccionada em
aço inoxidavel, devidamente afiada e polida, isenta de
rebarbas e/ ou sinais de oxidaçao e perfeitamente fixada e
ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocaçao quanto
sua retirada, sem acidentes. devera vir com marca e
tamanho gravado na lamina.  Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate
o momento de sua utilizaçao, permita a abertura e a
transferencia com tecnica asseptica, Caixa com NO
MÍNIMO  100 unidades.

CX 10,00  ADVANTIVE 0,0000 24,00    240,00   

185 Lamina de bisturi 12 esteril, descartavel, confeccionada em
aço inoxidavel, devidamente afiada e polida, isenta de
rebarbas e/ ou sinais de oxidaçao e perfeitamente fixada e
ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocaçao quanto
sua retirada, sem acidentes. devera vir com marca e
tamanho gravado na lamina.  Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate
o momento de sua utilizaçao, permita a abertura e a
transferencia com tecnica asseptica,  Caixa com NO
MÍNIMO 100 unidades.

CX 10,00  ADVANTIVE 0,0000 24,00    240,00   
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186 Lamina de bisturi 15 esteril, descartavel, confeccionada em
aço inoxidavel, devidamente afiada e polida, isenta de
rebarbas e/ ou sinais de oxidaçao e perfeitamente fixada e
ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocaçao quanto
sua retirada, sem acidentes. devera vir com marca e
tamanho gravado na lamina.  Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate
o momento de sua utilizaçao, permita a abertura e a
transferencia com tecnica asseptica,  Caixa com NO
MÍNIMO  100 unidades.

CX 10,00  ADVANTIVE 0,0000 24,00    240,00   

187 Lamina de bisturi 20 esteril, descartavel, confeccionada em
aço inoxidavel, devidamente afiada e polida, isenta de
rebarbas e/ ou sinais de oxidaçao e perfeitamente fixada e
ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocaçao quanto
sua retirada, sem acidentes. devera vir com marca e
tamanho gravado na lamina.  Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate
o momento de sua utilizaçao, permita a abertura e a
transferencia com tecnica asseptica,  Caixa com NO
MÍNIMO 100 unidades.

CX 10,00  ADVANTIVE 0,0000 24,00    240,00   

188 Lamina de bisturi 21 esteril, descartavel, confeccionada em
aço inoxidavel, devidamente afiada e polida, isenta de
rebarbas e/ ou sinais de oxidaçao e perfeitamente fixada e
ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocaçao quanto
sua retirada, sem acidentes. devera vir com marca e
tamanho gravado na lamina.  Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate
o momento de sua utilizaçao, permita a abertura e a
transferencia com tecnica asseptica,  Caixa com NO
MÍNIMO 100 unidades.

CX 10,00  ADVANTIVE 0,0000 24,00    240,00   

189 Lamina de bisturi 24 esteril, descartavel, confeccionada em
aço inoxidavel, devidamente afiada e polida, isenta de
rebarbas e/ ou sinais de oxidaçao e perfeitamente fixada e
ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocaçao quanto
sua retirada, sem acidentes. devera vir com marca e
tamanho gravado na lamina.  Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate
o momento de sua utilizaçao, permita a abertura e a
transferencia com tecnica asseptica,  Caixa com NO
MÍNIMO 100 unidades.

CX 10,00  ADVANTIVE 0,0000 24,00    240,00   

196 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M COM
CAPA

ROL 500,00  MISSNER 0,0000 5,30    2.650,00   

249 Embalagem tubular para esterelização 30x50 PGC UN 40,00  VITALPACK 0,0000 64,20    2.568,00   

Total do Participante --------> 45.640,80   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

1028 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

3 Agulha 30x7 em aço inoxidavel, siliconizada, canula com
paredes e bisel trifacetado, adaptador tipo luer, canhao em
polipropileno colorido, atoxica, apirogenica descartavel
eatraumatica, embalada individualmente em papel grau
cirugico e laminado de polipropileno com abertura em
preferencialmente em pétala esteril. preferencialmente
acondicionadas em caixa com  NO MÍNIMO 100 unidades

UN 5.000,00  SOLIDOR 0,0000 0,05    250,00   

5 Agulha 25x6 em aço inoxidavel, siliconizada, canula com
pare

UN 3.000,00  LABOR
IMPORT

0,0000 0,06    180,00   

11 Alcool gel anti-septico para mãos, frasco adaptavel ao
suporte de 800ml.

UN 50,00  PRO ERVAS 0,0000 7,48    374,00   

13 Algodao hidrofilo pacote de NO MÍNIMO 500 gramas,
tamanho com no minimo 24cm de largura- cor branca,
puro, sem imperfeiçoes, acondicionado em rolo com
camada continua, sobre papel apropriado, embalado
individualmente.

PCT 300,00  MEDI HOUSE 0,0000 9,19    2.757,00   

29 Especulo G valvas anatomias de contornos lisos e
regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais.
Produzido em poliestireno cristal, descartavel,  esteril,
lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta)
fabricado em poliestireno de aunido impacto (psai),
pigmentado e indeformavel.

UN 1.000,00  ADLIN 0,0000 1,15    1.150,00   
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31 Especulo P valvas anatomias de contornos lisos e
regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais.
Produzido em poliestireno cristal, descartavel,  esteril,
lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta)
fabricado em poliestireno de aunido impacto (psai),
pigmentado e indeformavel.

UN 200,00  ADLIN 0,0000 0,95    190,00   

38 Luvas cirúrgicas, estéreis, descartáveis, nº 6,5
confeccionadas em látex natural, formato anatômico, com
bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou
furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade,
resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a
finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve
ser hipoalergênico. Cada par de luvas em embalagem
dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão
direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados
adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem
contaminar. A embalagem externa em papel grau cirugico e
laminado de polipropileno com abertura em
preferencialmente em pétala, com selagem eficiente que
garanta a integridade do produto até o momento de sua
utilização e permita sua transferência com técnica
asséptica. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do
prazo total na entrega do produto.

PAR 100,00  MAXITEX 0,0000 1,00    100,00   

39 Luvas cirúrgicas, estéreis, descartáveis, nº 7,0
confeccionadas em látex natural, formato anatômico, com
bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou
furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade,
resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a
finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve
ser hipoalergênico. Cada par de luvas em embalagem
dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão
direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados
adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem
contaminar. A embalagem externa em papel grau cirugico e
laminado de polipropileno com abertura em
preferencialmente em pétala, com selagem eficiente que
garanta a integridade do produto até momento de sua
utilização e permita sua transferência com técnica
asséptica. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do
prazo total na entrega do produto.

PAR 100,00  MAXITEX 0,0000 1,00    100,00   

40 Luvas cirúrgicas, estéreis, descartáveis, nº 7,5
confeccionadas em látex natural, formato anatômico, com
bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou
furos, deve ser antiderrapante e apresentar elasticidade,
resistência à tração e sensibilidade tátil compatíveis com a
finalidade, lubrificada com produto atóxico. O produto deve
ser hipoalergênico. Cada par de luvas em embalagem
dupla, sendo a interna um envelope identificando a mão
direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados
adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem
contaminar. A embalagem externa em papel grau cirugico e
laminado de polipropileno com abertura em
preferencialmente em pétala, com selagem eficiente que
garanta a integridade do produto até momento de sua
utilização e permita sua transferência com técnica
asséptica. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 do
prazo total na entrega do produto.

PAR 200,00  MAXITEX 0,0000 1,00    200,00   

48 scalp 21:conector proximal luer lock femea com tampa
rosqueavel  , tubo   em pvc  distal, asa em pvc flexivel
colorido, canula trifacetada em inox siliconizada, protetor de
canula 21g. Embalagem: esterelizado por radiaçao gama
ou oxido de etileno.

UN 700,00  SOLIDOR 0,0000 0,16    112,00   

49 scalp 23:conector proximal luer lock femea com tampa
rosqueavel  , tubo   em pvc  distal, asa em pvc flexivel
colorido, canula trifacetada em inox siliconizada, protetor de
canula 23g. Embalagem: esterelizado por radiaçao gama
ou oxido de etileno.

UN 700,00  LABOR
IMPORT

0,0000 0,17    119,00   

94 Acesso venoso duas vias com clamp conexao luer lock
rotativo 02 vias, aduunido dispositivo esteril em plastico
(pvc), transparente em forma de y, com pinça e tampas
protetora extras. Pacote individual.

UN 200,00  DESCARPACK 0,0000 0,56    112,00   

99 Fio seda 3-0 ag de 3cm cx com NO MÍNIMO 24 envelopes CX 10,00  TECHNOFIO 0,0000 35,84    358,40   
105 Catgut cromado 1-0 agulhado, cx com NO MÍNIMO 24

envelopes
CX 10,00  TECHNOFIO 0,0000 82,60    826,00   
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107 Catgut cromado 3-0 agulhado, ag 2cm cx com NO MÍNIMO
24 envelopes

CX 10,00  TECHNOFIO 0,0000 85,76    857,60   

128 Soro fisiologico 500ml (soluçao de cloreto de sódio a 0,9%)
injetável e sem conservantes. Acondicionado em frasco
plástico transparente. Sistema Fechado.

UN 5.000,00  J.P 0,0000 2,68    13.400,00   

129 Soro Glicosado, solução de glicose 5%, bolsa 250ml UN 200,00  J.P 0,0000 2,54    508,00   
130 Soro Glicosado, solução de glicose 5%, bolsa 500ml UN 200,00  J.P 0,0000 2,87    574,00   
139 Coletor perfuro-cortante 3 litros, recipiente para coleta e

descarte  de materias perfurocortantes, confeccionado em
papelao ondulado, com capacidade nominal de 3,0 com
surpeficiencie interna impermeabilizada. Acondicionados
preferencialmente em caixas c/ 10 unidades.

UN 500,00  DESCARBOX 0,0000 1,72    860,00   

140 Coletor perfuro-cortante 7 litros, recipiente para coleta e
descarte  de materias perfurocortantes, confeccionado em
papelao ondulado, com capacidade nominal de 7,0 com
surpeficiencie interna impermeabilizada.  Acondicionados
preferencialmente em caixas c/ 10 unidades.

UN 500,00  DESCARBOX 0,0000 2,36    1.180,00   

141 Coletor perfuro-cortante 13 litros: recipiente para coleta e
descarte  de materias perfurocortantes, confeccionado em
papelao ondulado, com capacidade nominal de 13,0 com
surpeficiencie interna impermeabilizada.  Acondicionados
preferencialmente em caixas c/ 10 unidades.

UN 500,00  DESCARBOX 0,0000 3,14    1.570,00   

152 touca sanfonada com elastico descartavel cor branca em
TNT, pct com NO MÍNIMO 100 unidades

PCT 50,00  DESCARPACK 0,0000 4,72    236,00   

160 Agua destilada ampola com 10ml UN 5.000,00  SAMTEC 0,0000 0,14    700,00   
161 Agua destilada ampola com 5ml UN 5.000,00  SAMTEC 0,0000 0,17    850,00   
176 PVPI topico embalagem de NO MÍNIMO 1.000ml UN 20,00  FARMAX 0,0000 16,73    334,60   
204 Compressa de Gaze Hidrófila não estéril medindo

7,5x7,5cm fechada e 15x30cm quando aberta, densidade
de 13 fios por cm², confecionadas em fios 100% algodão
em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas,
purificadas e isentas de impurezas, substâncias
gordurosas, amido, corentes corretivos e alvejantes apticos.
Possuir dobras uniformes  e para dentro em toda a sua
extensão para evitar o desfiamento. Embaladas em pacotes
de no mínimo 500 unidades, com peso mínimo de 500
gramas por pacote. O produto deverá atender na integra as
especificações da NBR 13.843. Apresentar na proposta
certificado conforme RDC185, AFE do fabricante e carta de
credenciamento do fabricante.

PCT 7.000,00  LARISMED 0,0000 16,19    113.330,00   

207 Frasco fracionador para soluções enterais, 300ml, permite
tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de
soluções,  livre de Bisfenol-A, tampa com membrana
perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral.
Frasco em PE de 300ml graduado com escala de 50 ml,
Com dispositivo para fixação em suporte,  Atóxico.
Esterilizado por radiação gama.

UN 200,00  BIOBASE 0,0000 0,71    142,00   

211 Kollagenase com clorofenicol embalagem de NO MÍNIMO
30g

TB 50,00  CRISTALIA 0,0000 10,24    512,00   

212 Kollagenase sem clorofenicol embalagem de NO MÍNIMO
30g

TB 50,00  CRISTALIA 0,0000 11,52    576,00   

216 Indicador biologico cx com  NO MÍNIMO 10 testes, 24hs de
incubação para vapor saturado

CX 40,00  MAXXIMED 0,0000 25,48    1.019,20   

Total do Participante --------> 143.477,80   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

1049 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 UN 40.000,00  TKL 0,0000 0,25    10.000,00   

Total do Participante --------> 10.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 512.885,41   
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

 CHARLENE APARECIDA RAQUEL JUNKES

ANA LUCIA HAMES PETRY

FERNANDO MARTINS MEDEIROS

São Pedro de Alcântara,  24  de  Outubro  de  2018

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

MARCOS ANTONIO GUGELMIN VELHO - ................................................................. - Representante

LUIS ALBERTO DALLA PORTA - ................................................................. - Representante

ALEXANDRE BIANCHINI DE AZEVEDO - ................................................................. - Representante

ALEX OLIVEIRA DE ALMEIDA - ................................................................. - Representante

MARCIA APARECIDA WARMLING - ................................................................. - Representante

MAICON CORDOVA PEREIRA - ................................................................. - Representante

PRISCILA FILIPPINI MARTINI - ................................................................. - Representante

JEFFERSON MENDES - ................................................................. - Representante

VALERIO ANTENOR DE MIRANDA - ................................................................. - Representante

- ................................................................. - Representante


