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PROCESSO Nº 37580/2019 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE JATAÍ-GO - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº158/2019, REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM 
GERAL - GLP'S, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E 
HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, EMBALAGENS 
E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE 
SAÚDE PÚBLICAS MUNICIPAIS (UNIDADES BÁSICAS, 
ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS).

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e 
considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, 
em especial o julgamento e a adjudicação procedidos  pelo 
Pregoeiro, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, 
RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas 
disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento 
licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial nº 
158/2019, objetivando, a REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL - GLP'S, ÁGUA, MATERIAL 
DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, EMBALAGENS 
E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS 
MUNICIPAIS (UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS)., 
para o cumprimento das atribuições da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE JATAÍ-GO, apresentando-se como propostas mais 
vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s):

DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI, pessoa jurídica, devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº 31.629.675/0001-28 estabelecida na 
RUA SANTO AFONSO nº 310QD 08 LT 10 Bairro JD NOSSA SRª 
DO PERPETUO SOCORRO TRINDADE, vencedora dos itens abaixo 
relacionados:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

9

Bobina Picotada de 1ª qualidade 
dimensão de 50 cm x 80 cm, 
capacidade 15kg, com bobina de 
1kg, para seladora - Composição 
polietileno de alta densidade, 
inodoro, atóxico.

PLASTILU 360 Und R$ 23,99 R$ 8.636,40

10

Bobina Picotada de 1ª qualidade 
dimensão de 60 cm x 90 cm, 
capacidade 20kg, com bobina de 
1kg, para seladora - Composição 
polietileno de alta densidade, 
inodoro, atóxico.

PLASTILU 600 Und R$ 23,99 R$ 14.394,00

12

Embalagem marmitex de isopor 
redonda nº r 2 de 1° qualidade 
com tampa - PARA REFEIÇÕES, 
caixa contendo 100 unidades.

ISOBRAS 900 Caixa R$ 48,13 R$ 43.317,00

13

Embalagem plástica transparente 
tamanho 5x23 (tipo saquinho 
de big bem) de 1ª qualidade - 
Pacote com 1000 unidades.

ARRUDAPLAST 276 Pacote R$ 19,20 R$ 5.299,20

21

Gaveteiro com 3 gavetas- 
Descrição: Gaveteiro 
organizadores em plástico 
ideal para organizar produtos 
de limpeza com três gavetas 
Tamanho 50x54,6x42.

MAGUS 12 Und R$ 140,00 R$ 1.680,00

23 Organizador plástico cap. 12 
litros com tampa, tipo container. RISCHIOTO 72 Und R$ 26,65 R$ 1.918,80

24 Organizador plástico cap. 20 
litros com tampa, tipo container. RISCHIOTO 66 Und R$ 41,85 R$ 2.762,10

www.jatai.go.gov.br Ano 8 | 1610ª Edição | Vigência: 03/01/2020

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379  DE 26/02/2013

PÁG. 01

25 Organizador plástico cap. 25 
litros com tampa, tipo container. RISCHIOTO 74 Und R$ 50,70 R$ 3.751,80

27 Organizador plástico cap. 45 
litros com tampa, tipo container. RISCHIOTO 66 Und R$ 87,80 R$ 5.794,80

30
Vasilha plástica (pote) 1 litro 
de 1ª qualidade - com tampa 
rosqueável, material resistente.

PLASUTIL 6 Und R$ 9,35 R$ 56,10

31
Vasilha plástica (pote) 10 litros 
de 1ª qualidade - com tampa 
rosqueável, material resistente.

PLASUTIL 21 Und R$ 24,40 R$ 512,40

32
Vasilha plástica (pote) 2 litros 
de 1ª qualidade - com tampa 
rosqueável, material resistente.

PLASUTIL 18 Und R$ 25,99 R$ 467,82

33
Vasilha plástica (pote) 3 litros 
de 1ª qualidade - com tampa 
rosqueável, material resistente.

PLASUTIL 21 Und R$ 21,85 R$ 458,85

34
Vasilha plástica (pote) 5 litros 
de 1ª qualidade - com tampa 
rosqueável, material resistente.

PLASUTIL 28 Und R$ 32,95 R$ 922,60

35
Vasilha plástica (pote) 500 mL 
de 1ª qualidade - com tampa 
rosqueável, material resistente.

PLASUTIL 6 Und R$ 10,90 R$ 65,40

37

Coador de Café N° 06 de 1ª 
qualidade - Coador em tecido, 
diâmetro de 20 cm e cabo 
plástico.

APOLLO 254 Und R$ 5,03 R$ 1.277,62

39

Copo descartável com tampa, 
100ml para gelatina. Material 
resistente. Pacote com 100 
unidades.

MINASPLAST 120 Pacote R$ 16,45 R$ 1.974,00

40

Copo descartável com tampa, 
300 ml para vitaminas ou suco. 
Material resistente. Pacote com 
100 unidades.

MINASPLAST 130 Pacote R$ 25,50 R$ 3.315,00

43

Copo ou pote com tampa de 250 
ml para dieta  de 1°qualidade 
- material transparente.   Deve 
apresentar boa capacidade de 
vedação após tampado. Vir com 
tampa da mesma marca. Pacote 
com 50 unidades

TERMOPOT 120 Pacote R$ 19,10 R$ 2.292,00

44

Filme de pvc esticável 
transparente  de 1º qualidade - 
aprovado pela anvisa (280 mm 
x 30m). Na embalagem devem 
constar os dados de identificação 
do produto, do fabricante e a 
data da validade.

ALPFILM 264 Und R$ 6,38 R$ 1.684,32

45

Kit talheres para refeição (garfo 
+ faca + guardanapo) embalados 
um a um em sachê. O kit deve 
ser industrializado e entregue em 
caixa fechada

MB 60000 Und R$ 0,90 R$ 54.000,00

47

Pano de Prato, dimensões 
50x70cm; confeccionado em 
100% algodão branco alvejado, 
para enxugar pratos e vasilhas.

ATIVA 65 Und R$ 6,10 R$ 396,50

49

Papel alumínio culinário om 
dimensão de 7,5 m x 45 cm 
de 1ª qualidade - Embalagem 
contendo 01 (um) rolo, indústria 
brasileira.

BOREDA 246 Und R$ 5,80 R$ 1.426,80

51

Saco Estéril para Coleta de 
Amostras de Alimentos e 
Líquidos capacidade de no 
mínimo 120ml, produzidos em 
polietileno resistente, possuem 
tarja para a identificação e fios 
de aço inox no lado superior para 
facilitar seu fechamento.  

KLEMMEN 18000 Und R$ 1,95 R$ 35.100,00

52

Saco plástico transparente com 
fecho zip. Capacidade 3 kg. O 
produto deve ser de material 
resistente, tamanho aproximado 
45cm x 35cm.

TALGE 80000 Und R$ 1,20 R$ 96.000,00

53

Avental de Vinil Transparente 
Impermeável e Fosco (sem 
Brilho) COM MANGA Descrição: 
Avental de segurança 
confeccionado em PVC (vinil) 
transparente com, com manga 
comprida e com três tiras 
soldadas eletronicamente. 

MAXDESCART 50 Und R$ 12,25 R$ 612,50

58

Água Sanitária 1 litro 
-  hipoclorito de sódio cloro 
ativo (2,0 a 2,5%) composição: 
hipoclorito de sódio , 
estabilizante e água. Marca do 
fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA.

KI-TAL 12400 Und R$ 2,85 R$ 35.340,00

59 Álcool em gel 70 %, anti-séptico, 
90 mL, sem aloe vera START 240 Und R$ 7,50 R$ 1.800,00
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60 Álcool Etílico Hidratado 70 INPM 
70 %, Frasco plástico 1.000ml. ITAJA 2172 Und R$ 7,05 R$ 15.312,60

61

Álcool gel 70 %, anti-séptico, 440 
mL, com aloe vera, frasco com 
válvula dosadora, caixa com 12 
unidades.

START 224 Caixa R$ 209,00 R$ 46.816,00

62

Álcool gel 70 %, anti-séptico, 800 
mL, com aloe vera, frasco com 
válvula dosadora, caixa com 12 
unidades.

START 162 Caixa R$ 350,50 R$ 56.781,00

63
Álcool gel 70 %, anti-séptico, 800 
mL, com aloe vera, sache, caixa 
com 12 unidades.

PREMISSE 206 Caixa R$ 253,90 R$ 52.303,40

64
Álcool gel 70 %, anti-séptico, 800 
mL, sem aloe vera, sache caixa 
com 12 unidades.

WYDET 230 Caixa R$ 223,00 R$ 51.290,00

68

Balde Plástico de 40 litros  - Cor 
azul e/ou vermelha com alça 
de metal e material plástico 
resistente.

ARQPLAST 170 Und R$ 36,30 R$ 6.171,00

71

Biombo - triplo com rodizios, 
forração de PVC de facil limpeza, 
Descrição; construido com tubos 
de aço esmaltado de 3/4 com 
rodizios de 2, dimensão largura 
aberta 180, largura fechada 
66xalt, 175mm.

ORTOMED 184 Und R$ 464,20 R$ 85.412,80

73

Brilho Alumínio em pasta 
500gr - Composição: acido 
graxo destilada de vegetal, 
coadjuvante, neutralizante, 
conservante, fragrancia, corante 
e água. Marca do fabricante, 
data de fabricação, validade lote, 
produto certificado pela ANVISA.

ZUPPANI 2480 Und R$ 5,74 R$ 14.235,20

77

Cera Preta 5 litros, 
antiderrapante, composição: 
Polimero acrílico, formadores 
de filme, agente nivelador, 
aditivo, plastificante, adjuvante, 
conservante, corante e veículo.  
Marca do fabricante, data de 
fabricação, validade lote, produto 
certificado pela ANVISA.

START 98 Und R$ 76,13 R$ 7.460,74

78
Cesto de lixo 10 litros - Material 
plástico resistente, com tampa, 
sistema de pedal. 

ARQPLAST 105 Und R$ 19,80 R$ 2.079,00

79
Cesto de lixo 15 litros de - 
Material plástico resistente, com 
tampa, sistema de pedal.

RISCHIOTO 124 Und R$ 27,60 R$ 3.422,40

81
Cesto plástico 60 litros com 
tampa tipo balde. Plástico 
Polipropileno.

ARQPLAST 169 Und R$ 38,25 R$ 6.464,25

82

Coletor para copos descartáveis 
2 tubos água / água, lixeira 
tubolar branca em polipropileno, 
capacidade  de 300 copos.

NOBRE 340 Und R$ 48,40 R$ 16.456,00

85

Desentupidor de pia de cozinha 
- Com cabo de madeira medindo 
aproximadamente 50 cm com 
base de plastico. Marca do 
fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA.

RODOBEM 82 Und R$ 4,75 R$ 389,50

86

Desentupidor de vaso sanitário 
- Com cabo de madeira medindo 
aproximadamente 50 cm com 
base de plástico. Marca do 
fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA.

RODOBEM 114 Und R$ 6,23 R$ 710,22

88

Desinfetante 2 litros Hospitalar, 
Com aroma de Lavanda ou Floral. 
Composição: Ativos, corantes, 
e veiculo desmineralizado; 
Principio Ativo: Cloreto de alquil 
dimetil benzil Amonio 37% 
cloreto de Polihexametileno 
biguanida 4%.Marca do 
fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA.

MASTER 300 Und R$ 49,00 R$ 14.700,00

90

Desinfetante em pó clorado 
para desinfecção (SANITIZANTE 
de frutas, legumes, e verduras). 
Composição Química: 
Estabilizantes e Agentes 
Doadores de Cloro Ativo.  Pacote 
com 1kg. "Classe de Risco 2".

START 96 Und R$ 38,30 R$ 3.676,80

93

Detergente liquido perfumado/ 
amônia 5 lts (floral) - Ação: Alto 
poder de limpeza e desinfecção. 
Indicação: Superfícies como 
ralos. "Classe de Risco 2".

ZUPPANI 80 Galão R$ 50,00 R$ 4.000,00

94

Detergente neutro concentrado 
5lts - de coloração laranjada. 
Composição química: dodecil 
benzeno sulfonato de sódio. 
Diluição 2 x 10/ 1 x 10. "Classe 
de Risco 2".

ESPUMAX 829 Galão R$ 26,70 R$ 22.134,30

95

Disco Branco n. 450 - 
composição: fibra sintética, para 
enceradeira pequena e grande 
porte, limpeza leve e pesada. 
- 1ª linha 

BRITISH 446 Und R$ 31,85 R$ 14.205,10

96

Disco Branco n. 510 - 
composição: fibra sintética, para 
enceradeira pequena e grande 
porte, limpeza leve e pesada. 
- 1ª linha 

BETTANIN 604 Und R$ 43,00 R$ 25.972,00

97

Disco preto n. 450 - composição: 
fibra sintética, para enceradeira 
pequena e grande porte, limpeza 
leve e pesada. - 1ª linha 

BRITISH 2030 Und R$ 32,90 R$ 66.787,00

98

Disco preto n. 510 - composição: 
fibra sintética, para enceradeira 
pequena e grande porte, limpeza 
leve e pesada. - 1ª linha 

BETTANIN 2500 Und R$ 43,00 R$ 107.500,00

99

Dispenser para Álcool em 
Gel,Totalmente construída em 
plástico ABS,  Próprio para uso 
de sabonete líquido em refis 
bag-in-box 800ml - Possui tampa 
frontal basculante construída 
em plástico reforçado em 
Policarbonato Transparente; 
capacidade para um refil bag-
in-box de 800ml; fechadura de 
segurança; fixação anti-furto 
através de buchas expansíveis, 
fornecidas com o aparelho. - 
Dimensões externas: 130mm 
de largura X 273mm de altura X 
115mm de profundidade

NOBRE 760 Und R$ 35,98 R$ 27.344,80

100

Dispenser Para Lençol, Suporte 
de Parede - 70 cm em metal 
Características Técnicas Largura 
770 mm, Altura 160 mm, 
Comprimento 160 mm.

PLUMAX 74 Und R$ 76,80 R$ 5.683,20

106

Esponja dupla face - Em 
espuma,  para louça, dimensões 
90x60x15mm;  cada unidade 
embalada individualmente. Deve 
constar dados de identificação do 
produto e do fabricante .

BETTANIN 5779 Und R$ 0,81 R$ 4.680,99

109

Fibra p/ limpeza  leve - cor 
branca, espessura 260mm x 
102mm cada. Composição: fibra 
sintética com abrasivo. - 1ª linha 

BETTANIN 2100 Und R$ 2,10 R$ 4.410,00

112
Frasco pulverizador 500 mL 
transparente em pet de 1º 
qualidade

START 13 Und R$ 6,40 R$ 83,20

113

Gel Antiseptico 700 gr - 
Higienizador de mãos com 
Hidratante, embalagem 700 gr, 
com prazo de validade, registro 
na avisa. 

START 576 Und R$ 17,85 R$ 10.281,60

116

Limpa porcelanato 5lts - 
(limpa azulejos e cerâmica) 
- composição química: ácido 
sulfônico, tensoativo não iônico, 
fragrância, corante e água. 
"Classe de Risco 1".

ZUPPANI 460 Galão R$ 70,30 R$ 32.338,00

117

Limpa Vidro, embalagem de 500 
ml. Composição: Lauril sulfato de 
sódio, coadjuvantes, carantes, 
solvente e água.  Marca do 
fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA.

ZUPPANI 469 Und R$ 3,15 R$ 1.477,35

118

Limpador limpeza pesada, 
embalagem de 500 ml, 
Composição Linear alquilbenzeno 
sulfônico, Neutralizante, 
espessante, tensoativo aniônico, 
alcalinizante, conservante, 
corante, fragrância e veiculo. 
Marca do fabricante, data de 
fabricação, validade lote, produto 
certificado pela ANVISA.

ZUPPANI 3440 Und R$ 5,45 R$ 18.748,00

120

Limpador para cerâmica - 
remove resíduos de argamassa 
cimentícias, inclusive de 
rejuntamento, desincrustante 
ácido, limpa sem atacar o brilho 
das peças. "Classe de Risco 1".

TRIEL 210 Galão R$ 81,00 R$ 17.010,00

123
Lixeira - balde de metal inox, tipo 
lixeiras, com tampa de pedal e 
capacidade 100 litros - 1ª linha 

ECOBIN 74 Und R$ 1.009,00 R$ 74.666,00

124
Lixeira - balde de metal inox, tipo 
lixeiras, com tampa de pedal e 
capacidade 60 litros - 1ª linha 

ECOBIN 99 Und R$ 656,00 R$ 64.944,00

126
Lixeira - balde de metal inox, tipo 
lixeiras, com tampa de pedal e 
capacidade de 20 litros - 1ª linha 

ECOBIN 120 Und R$ 227,00 R$ 27.240,00

127

Lixeira Copo de Água Duplo - 
Reservatório duplo para descarte 
de copos de água, indicado para 
copos de até 300ml - Material: 
Plástico - Diametro: 8,5cm - 
Altura: 78,5cm - Espessura: 2mm.

NOBRE 120 Und R$ 49,00 R$ 5.880,00

128

Pá coletora de lixo com cabo 
ergonômico, leve e resistente, 
pode ser utilizada em todos 
ambientes. 

BETTANIN 124 Und R$ 31,20 R$ 3.868,80

129

Pá coletora de lixo com cabo 
ergonômico, leve e resistente, 
pode ser utilizada em todos 
ambientes. 

BETTANIN 25 Und R$ 31,20 R$ 780,00
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131 Palha de aço nº 03 (Lã de aço), 
embalada individual. AÇOBOM 120 Und R$ 1,05 R$ 126,00

132
Pano de chão, dimensão de 
70x100 cm, de algodão cru 
alvejado para limpeza de chão.

ATIVA 4904 Und R$ 9,20 R$ 45.116,80

134

Papel higiênico pacote 8/1, 
branco -  100% fibra celulósica 
virgem, embalagem com 8 rolos, 
dimensão do rolo 10 cm x 30 
m; com a marca do fabricante, 
dimensões, indicação de lote do 
produto, sendo todos os dizeres 
na língua portuguesa. 

CLEAR 943 Pacote R$ 8,90 R$ 8.392,70

135

Papel higiênico ROLÃO branco 
- 100% fibra celulósica virgem, 
embalagem com 8 rolos, 
dimensão 10 cm x 300 m; com a 
marca do fabricante, quantidade 
de dobras, dimensões, indicação 
de lote do produto, sendo todos 
os dizeres na língua portuguesa.

MELVIS 2663 Pacote R$ 54,80 R$ 145.932,40

136

Papel lençol branco - 100% fibra 
celulósica virgem, pacote com 10 
rolos, dimensão 50cm x 70cm; 
com a marca do fabricante, 
quantidade de dobras, 
dimensões, indicação de lote do 
produto, sendo todos os dizeres 
na língua portuguesa.

FLORAX 1222 Pacote R$ 163,99 R$ 200.395,78

137

Papel toalha absorvente branco, 
sem odor, textura com relevo 
sensível ao tato; 100% fibra 
celulósica virgem. Pacote com 
02 rolos com 50 a 60 toalhas, 
dimensão  22cm x 20cm. 
Embalagem contendo: a marca 
do fabricante, dimensões, 
indicação de lote do produto, 
sendo todos os dizeres na língua 
portuguesa.

FLORAX 100 Pacote R$ 4,99 R$ 499,00

138

Papel toalha interfolhado - 02 
dobras, branco, sem odor, 
textura com relevo sensível 
ao tato; 100% fibra celulósica 
virgem. Pacote com 1000 folhas, 
com a marca do fabricante, 
quantidade de dobras, 
dimensões, indicação de lote do 
produto, sendo todos os dizeres 
na língua portuguesa.

GLOBO 17288 Pacote R$ 16,35 R$ 282.658,80

141

Porta papel toalha interfolhas em 
Acrílico Descrição: Toalheiro em 
plástico ABS com acrílico para 
papel 2 ou 3 dobras. Disponível 
nas cores: - Cristal com branco 
ou Fumê com branco. 

NOBRE 110 Und R$ 36,82 R$ 4.050,20

142 Porta vassoura e rodo c/ 6 
ganchos de inox (tipo suporte) BETTANIN 46 Und R$ 64,60 R$ 2.971,60

144

Refil para sabonete líquido, sache 
de 800ml c/ hidradante. Caixa 
com 12 frascos. Composição: 
sodium lauryl sulfate, cocamide 
dea, citric acid, sodium 
chiloride, sodium laureth 
sulfate, cocamidoprapul betaine, 
fragrancia de fror de laranjeira ou 
bouquet verde.

PREMISSE 1202 Caixa R$ 79,80 R$ 95.919,60

147

Removedor de ferrugem- 5lts, 
COMPOSIÇÃO Ácidos minerais 
e orgânicos, sais inorgânicos, 
tenso ativos e água. "Classe de 
Risco 2".

MASTER 13 Galão R$ 83,20 R$ 1.081,60

149

Rôdo para limpeza de chão base 
20 cm-  Cabo longo de alumínio, 
com base de alumínio 20cm e 
borracha dupla, resistente .

ATIVA 10 Und R$ 14,40 R$ 144,00

150

Rôdo para limpeza de chão base 
30 cm -  Cabo longo de alumínio, 
com base de alumínio 30cm e 
borracha dupla, resistente .

ATIVA 130 Und R$ 18,50 R$ 2.405,00

151

Rôdo para limpeza de chão base 
40 cm-  Cabo longo de alumínio, 
com base de alumínio 40cm e 
borracha dupla, resistente .

ATIVA 255 Und R$ 22,60 R$ 5.763,00

152

Rôdo para limpeza de chão base 
50 cm -  Cabo longo de alumínio, 
com base de alumínio 50cm e 
borracha dupla, resistente .

ATIVA 725 Und R$ 27,95 R$ 20.263,75

153

Rôdo para limpeza de chão base 
60 cm -  Cabo longo de alumínio, 
com base de alumínio 60cm e 
borracha dupla, resistente .

ATIVA 587 Und R$ 30,20 R$ 17.727,40

154

Rôdo para limpeza de chão base 
80 cm-  cabo longo de alumínio, 
com base de alumínio 80cm e 
borracha dupla, resistente .

ATIVA 180 Und R$ 45,90 R$ 8.262,00

159

Sabonete líquido cremoso 
aromático - Embalagem de 5 
litros, Composição: Sodium lauryl 
sulfate, cocamide dea, citric 
acid, sodium cleloride, sodium 
laurette sulfate, cocamidoprapyl 
betaine, glycol distearate 5, 
cloro.2.metlyl.4.isotliazolin, 
agua. fragrancia petala flor 
de laranjeira com dados de 
identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade, 
registro na anvisa.

MASTER 173 Galão R$ 25,40 R$ 4.394,20

183

Suporte de Perfuro Cortante - 
suporte de fixação de coletor 
de material perfuro cortante, 
material aço com pintura epóxi, 
capacidade para 10 litros.

DESCARBOX 145 Und R$ 31,60 R$ 4.582,00

184

Suporte de Perfuro Cortante 3 
litros - suporte de fixação de 
coletor de material perfuro 
cortante - material aço com 
pintura epóxi

DESCARBOX 25 Und R$ 27,50 R$ 687,50

185

Suporte LT, Completo - 
Acompanha cabo de alumínio 
1,40MTX2200 CE140 + BASE/
SUPORTE COM ROSCA SR300 
- 1ª linha 

BETTANIN 580 Und R$ 33,25 R$ 19.285,00

188

Vassoura de pêlo (nylon)  base 
30 cm- Cerdas duplas reforçadas 
com cabo de madeira encapado, 
comprimento da base de 30cm.

RODOBEM 250 Und R$ 8,89 R$ 2.222,50

189

Vassoura de vasculhar teto/tirar 
teia de aranha de 1ª qualidade   
- Cabo longo de 2 metros, de 
madeira revestido com plástico.

RODOBEM 118 Und R$ 22,75 R$ 2.684,50

190

Vassoura dobravel 3 em 1 
Aspirador de pó.Cabo Extensível 
de 1,0 m, largura 30cm, 
profundidade 20 cm, altura 6 
cm,material de reina abs,sem 
eletricidades ou baterias.

FEITICEIRA 24 Und R$ 80,40 R$ 1.929,60

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 2.126.466,19

MEDY HIGIENIZAçãO PROFISSIONAL EIRELI EPP, pessoa jurídica, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 24.620.109/0001-90 
estabelecida na Rua 2 nº 106Qd.04, Lt.21 Bairro Conjunto Rio Claro 
1 JATAI, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

57

Acabamento acrílico 
metalizado p/ sistemas HS e 
UHS (5 litros) composição: 
Emulsão de polímeros acrílicos, 
plastificantes, tensoativo, 
organo fluorado, conservante, 
essência e água. "Classede 
Risco 1"

IMPERGOLD 
UHS 698 Galão R$ 155,00 R$ 108.190,00

70

Base impermeabilizante 
área interna e externa 5 lts - 
composição química: resina 
acrílica, plastificante, nivelador, 
preservante e água. "Classe 
de Risco 1".

ARESCLEAN 
ARES 500 764 Galão R$ 159,00 R$ 121.476,00

75

Cera impermeabilizante ALTO 
BRILHO UHS 5L - composição 
química: resina acrílico 
estirenada, metalizada, cera de 
polietileno de alta densidade, 
cera de polipropileno. "Classe 
de Risco 1".

IMPERGOLD 
UHS 764 Galão R$ 195,00 R$ 148.980,00

122

Limpador Perfumado - 5lts, 
composição: Tensoativo, não 
Iônico, espessante, sínergista, 
aditivo, neutralizante, 
conservante, corante, 
fragrância e veiculo. "Classe 
de Risco 1".

ARESCLEAN 
ARES DET 210 580 Galão R$ 52,00 R$ 30.160,00

145

Removedor de cera comum, 
galão de 5 lts. Composição: 
sequestrante, alcalizante, 
solvente glicólico, estabilizante 
e veículo aquoso. - 1ª linha. 
"Classe de Risco 2".

REMOGOLD 500 Galão R$ 60,00 R$ 30.000,00

146

Removedor de cera uhs, 
galão de 5 lts. Composição: 
tensoativo aniônico,tensoativo 
não iônico, alcalinizantes, 
solvente e agua - 1ª linha

REMOGOLD 1720 Und R$ 93,75 R$ 161.250,00

148

Removedor de sujeira pesada 
5 lts - composição química: 
hidróxido de sódio, espessante, 
tenso ativo não iônico, 
coadjuvante, atrativo, solvente, 
adjuvante e veículo.

ARESCLEAN 
ARES DET 201 1960 Galão R$ 58,41 R$ 114.483,60

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 714.539,60
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RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP, pessoa jurídica, devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº 21.979.543/0001-72 estabelecida na RUA 
DOMINGOS BIANCARDI nº 1-111 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL I 
BAURU, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

161

Saco plástico 100 
litros cor leitosa, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente confeccionado 
em polietileno de baixa  
densidade, dimensões 
planas de 92 cm de largura 
x 90 cm de altura mínima, 
espessura de 0,12mm, 
capacidade volumétrica de 
100 litros, tipo domiciliar, 
embalados em pacotes 
com 100 unidades. A 
embalagem (original) 
externa do produto 
deverá conter impressão 
inviolável informando 
número de unidades, 
dimensões e capacidade 
do saco para lixo e os 
dados de identificação 
como: procedência, nº do 
lote, data de fabricação.

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 2724 Pacote R$ 82,40 R$ 224.457,60

162

Saco plástico 100 
litros cor preto, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente confeccionado 
em polietileno de baixa  
densidade, dimensões 
planas de 92 cm de largura 
x 90 cm de altura mínima, 
espessura de 0,12mm, 
capacidade volumétrica de 
100 litros, tipo domiciliar, 
embalados em pacotes 
com 100 unidades. A 
embalagem (original) 
externa do produto 
deverá conter impressão 
inviolável informando 
número de unidades, 
dimensões e capacidade 
do saco para lixo e os 
dados de identificação 
como: procedência, nº do 
lote, data de fabricação.

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 1910 Pacote R$ 75,90 R$ 144.969,00

163

Saco plástico 20 litros 
cor leitosa, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente confeccionado 
em polietileno de baixa 
densidade, dimensões 
planas de 59 cm de largura 
x 62 cm de altura mínima, 
espessura de 0,06mm, 
capacidade volumétrica de 
20 litros, tipo domiciliar, 
embalados em pacotes 
com 100 unidades. A 
embalagem (original) 
externa do produto 
deverá conter impressão 
inviolável informando 
número de unidades, 
dimensões e capacidade 
do saco para lixo e os 
dados de identificação 
como: procedência, nº do 
lote, data de fabricação.

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 10 Pacote R$ 24,60 R$ 246,00

164

Saco plástico 20 
litros cor preto, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente confeccionado 
em polietileno de baixa 
densidade, dimensões 
planas de 39 cm de largura 
x 58 cm de altura mínima, 
espessura de 0,06mm, 
capacidade volumétrica de 
15 litros, tipo domiciliar, 
embalados em pacotes 
com 100 unidades. A 
embalagem (original) 
externa do produto 
deverá conter impressão 
inviolável informando 
número de unidades, 
dimensões e capacidade 
do saco para lixo e os 
dados de identificação 
como: procedência, nº do 
lote, data de fabricação.

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 11 Pacote R$ 24,80 R$ 272,80

165

Saco plástico 20 litros 
cor vermelho, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente confeccionado 
em polietileno de baixa 
densidade, dimensões 
planas de 39 cm de largura 
x 58 cm de altura mínima, 
espessura de 0,06mm, 
capacidade volumétrica de 
15 litros, tipo domiciliar, 
embalados em pacotes 
com 100 unidades. A 
embalagem (original) 
externa do produto 
deverá conter impressão 
inviolável informando 
número de unidades, 
dimensões e capacidade 
do saco para lixo e os 
dados de identificação 
como: procedência, nº do 
lote, data de fabricação.

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 10 Pacote R$ 40,20 R$ 402,00

166

Saco plástico 200 
litros cor leitosa, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente confeccionado 
em polietileno de baixa 
densidade, dimensões 
planas de 115 cm de 
largura x 115 cm de altura 
mínima, espessura de 
0,16mm, capacidade 
volumétrica de 200 litros, 
tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 
unidades. A embalagem 
(original) externa do 
produto deverá: conter 
impressão inviolável 
informando número de 
unidades, dimensões 
e capacidade do saco 
para lixo e os dados 
de identificação como 
procedência, nº do lote, 
data de fabricação.

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 890 Pacote R$ 166,50 R$ 148.185,00

167

Saco plástico 200 
litros cor preta, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente confeccionado 
em polietileno de baixa 
densidade, dimensões 
planas de 115 cm de 
largura x 115 cm de altura 
mínima, espessura de 
0,16mm, capacidade 
volumétrica de 200 litros, 
tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 
unidades. A embalagem 
(original) externa do 
produto deverá: conter 
impressão inviolável 
informando número de 
unidades, dimensões 
e capacidade do saco 
para lixo e os dados 
de identificação como 
procedência, nº do lote, 
data de fabricação.

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 890 Pacote R$ 167,80 R$ 149.342,00

168

Saco plástico 240 
litros cor leitosa, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente confeccionado 
em polietileno de baixa 
densidade, dimensões 
planas de 115 cm de 
largura x 115 cm de altura 
mínima, espessura de 
0,16mm, capacidade 
volumétrica de 240 litros, 
tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 
unidades. A embalagem 
(original) externa do 
produto deverá: conter 
impressão inviolável 
informando número de 
unidades, dimensões 
e capacidade do saco 
para lixo e os dados 
de identificação como 
procedência, nº do lote, 
data de fabricação.

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 850 Pacote R$ 185,00 R$ 157.250,00
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Saco plástico 240 
litros cor preta, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente de cor preta, 
confeccionado em 
polietileno de baixa 
densidade, dimensões 
planas de 115 cm de 
largura x 115 cm de altura 
mínima, espessura de 
0,16mm, capacidade 
volumétrica de 240 litros, 
tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 
unidades. A embalagem 
(original) externa do 
produto deverá: conter 
impressão inviolável 
informando número de 
unidades, dimensões 
e capacidade do saco 
para lixo e os dados 
de identificação como 
procedência, nº do lote, 
data de fabricação.

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 10 Pacote R$ 190,00 R$ 1.900,00

170

Saco plástico 30 litros 
cor leitosa, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente confeccionado 
em polietileno de baixa 
densidade, dimensões 
planas de 59 cm de largura 
x 62 cm de altura mínima, 
espessura de 0,06mm, 
capacidade volumétrica de 
30 litros, tipo domiciliar, 
embalados em pacotes 
com 100 unidades. A 
embalagem (original) 
externa do produto 
deverá conter impressão 
inviolável informando 
número de unidades, 
dimensões e capacidade 
do saco para lixo e os 
dados de identificação 
como: procedência, nº do 
lote, data de fabricação.

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 1340 Pacote R$ 32,20 R$ 43.148,00

171

Saco plástico 30 
litros cor preta, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente confeccionado 
em polietileno de baixa 
densidade, dimensões 
planas de 59 cm de largura 
x 62 cm de altura mínima, 
espessura de 0,06mm, 
capacidade volumétrica de 
30 litros, tipo domiciliar, 
embalados em pacotes 
com 100 unidades. A 
embalagem (original) 
externa do produto 
deverá conter impressão 
inviolável informando 
número de unidades, 
dimensões e capacidade 
do saco para lixo e os 
dados de identificação 
como: procedência, nº do 
lote, data de fabricação. 

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 1850 Pacote R$ 31,10 R$ 57.535,00

172

Saco plástico 30 litros 
cor vermelho, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente confeccionado 
em polietileno de baixa 
densidade, dimensões 
planas de 59 cm de largura 
x 62 cm de altura mínima, 
espessura de 0,06mm, 
capacidade volumétrica de 
30 litros, tipo domiciliar, 
embalados em pacotes 
com 100 unidades. A 
embalagem (original) 
externa do produto 
deverá conter impressão 
inviolável informando 
número de unidades, 
dimensões e capacidade 
do saco para lixo e os 
dados de identificação 
como: procedência, nº do 
lote, data de fabricação. 

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 5 Pacote R$ 33,00 R$ 165,00

173

Saco plástico 50 litros 
cor leitosa, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente confeccionado 
em polietileno de baixa 
densidade, dimensões 
planas de 63 cm de largura 
x 80 cm de altura mínima, 
espessura de 0,08mm, 
capacidade volumétrica de 
50 litros, tipo domiciliar, 
embalados em pacotes 
com 100 unidades. A 
embalagem (original) 
externa do produto 
deverá conter impressão 
inviolável informando 
número de unidades, 
dimensões e capacidade 
do saco para lixo e os 
dados de identificação 
como: procedência, nº do 
lote, data de fabricação.

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 1075 Pacote R$ 46,20 R$ 49.665,00

174

Saco plástico 50 
litros cor preta, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente confeccionado 
em polietileno de baixa 
densidade, dimensões 
planas de 63 cm de largura 
x 80 cm de altura mínima, 
espessura de 0,08mm, 
capacidade volumétrica de 
50 litros, tipo domiciliar, 
embalados em pacotes 
com 100 unidades. A 
embalagem (original) 
externa do produto 
deverá conter impressão 
inviolável informando 
número de unidades, 
dimensões e capacidade 
do saco para lixo e os 
dados de identificação 
como: procedência, nº do 
lote, data de fabricação.

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 850 Pacote R$ 48,00 R$ 40.800,00

175

Saco plástico 60 litros 
cor leitosa, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente confeccionado 
em polietileno de baixa 
densidade, dimensões 
planas de 63 cm de largura 
x 80 cm de altura mínima, 
espessura de 0,08mm, 
capacidade volumétrica de 
60 litros, tipo domiciliar, 
embalados em pacotes 
com 100 unidades. A 
embalagem (original) 
externa do produto 
deverá conter impressão 
inviolável informando 
número de unidades, 
dimensões e capacidade 
do saco para lixo e os 
dados de identificação 
como: procedência, nº do 
lote, data de fabricação.

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 2234 Pacote R$ 53,00 R$ 118.402,00

176

Saco plástico 60 
litros cor preta, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente confeccionado 
em polietileno de baixa 
densidade, dimensões 
planas de 63 cm de largura 
x 80 cm de altura mínima, 
espessura de 0,08mm, 
capacidade volumétrica de 
60 litros, tipo domiciliar, 
embalados em pacotes 
com 100 unidades. A 
embalagem (original) 
externa do produto 
deverá conter impressão 
inviolável informando 
número de unidades, 
dimensões e capacidade 
do saco para lixo e os 
dados de identificação 
como: procedência, nº do 
lote, data de fabricação.

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 2060 Pacote R$ 53,00 R$ 109.180,00
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Saco plástico 60 litros 
cor vermelho, para 
acondicionamento de 
resíduo comum, saco 
resistente confeccionado 
em polietileno de baixa 
densidade, dimensões 
planas de 63 cm de largura 
x 80 cm de altura mínima, 
espessura de 0,08mm, 
capacidade volumétrica de 
60 litros, tipo domiciliar, 
embalados em pacotes 
com 100 unidades. A 
embalagem (original) 
externa do produto 
deverá conter impressão 
inviolável informando 
número de unidades, 
dimensões e capacidade 
do saco para lixo e os 
dados de identificação 
como: procedência, nº do 
lote, data de fabricação.

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 10 Pacote R$ 53,50 R$ 535,00

178

Saco plástico para 
armazenamento 
ou transporte de 
materiais de interesse 
sanitário, medindo 
aproximadamente 
0,36 cmx 0,80 cm, com 
capacidade para suportar 
pesos entre 10 e 30 kg 
com espessura a partir 
de 200 micras (0,2mm) e  
fabricado em Polietileno 
de Alta ou Baixa 
densidade, resistente ao 
frio, à tração e ao impacto, 
flexível. Pacote com 1 kg.

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES 62 Pacote R$ 24,00 R$ 1.488,00

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 1.247.942,40

RICARDO SOUZA BORGES, pessoa jurídica, devidamente inscrita 
no CNPJ sob nº 15.330.429/0001-14 estabelecida na R: VALERIANO 
DO PRADO nº 459 Bairro CENTRO JATAI, vencedora dos itens abaixo 
relacionados:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

Água Mineral - Água mineral 
natural, sem gás, garrafão 
plástico de 20 litros. A água 
mineral deverá estar de 
acordo com a Resolução - 
RCD nº 54 de 15 de junho 
de 2000 - ANVS - M.S. que 
dispõe sobre fixação de 
identidade e qualidade 
de água mineral natural. 
A rotulagem de produto 
deverá estar de acordo 
com a legislação vigente e 
especificar: A ) Natureza da 
água, segundo a respectiva 
classificação. B ) Nome da 
fonte C ) Localização da fonte. 
D ) Data de fabricação. E ) 
Data de validade ou prazo 
máximo para consumo, sendo 
que, na ocasião da entrega, 
esta validade não poderá 
ser inferior á 2/3 da validade 
total do produto. F ) Nome do 
Concessionário G ) Número de 
Registro no Órgão competente 
no Ministério da Saúde. H ) 
Conteúdo líquido do produto. 
I ) Marca J ) Composição 
do produto, por litro, na 
forma indicada no respectivo 
sertificado de análise. 
D ) Declaração sem gás. 
Características Organolépticas 
: O produto deverá apresentar 
: Odor: nenhum / Aspecto : 
Limpido / sabor : Próprio / PH 
; Neutro / Não deverá conter 
resíduos de pesticidas e outras 
substâncias estranhas. 

CAIAPO 10316 Galão R$ 13,00 R$ 134.108,00

2 Gás glp P-13 (gás de cozinha) COPAGAS 172 Und R$ 80,00 R$ 13.760,00

3 Gás glp P-45 (gás de cozinha) COPAGAS 376 Und R$ 310,00 R$ 116.560,00

4

Galão de água mineral 20 
litros, vazio, de 1ª qualidade, 
resistente. Material higiênico, 
feito de policarbonato. Prazo 
de validade 03 anos.

CAIAPO 136 Und R$ 15,00 R$ 2.040,00

6

Vasilhame P- 13 GLP (Botijão 
vazio)- fabricado com chapa 
de aço e capazes de suportar 
altas pressões, possuir rótulo 
indicando prazo de validade e 
lacre de garantia.

COPAGAS 17 Und R$ 180,00 R$ 3.060,00

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 269.528,00

ROSALINA MARIA DE MORAES SOUZA, pessoa jurídica, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 14.161.820/0001-70 
estabelecida na RUA JOSE PEREIRA REZENDE  nº 384 Bairro CENTRO 
PARTE BAIXA JATAI, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

5

Regulador  p/  botijão 
P-13, c/ mangueira 
grande de 1,20 Mts 
e abraçadeira; com 
prazo de validade de 5 
anos, certificado pelo 
INMETRO

28 Und R$ 25,37 R$ 710,36

7

Bobina Picotada de 1ª 
qualidade dimensão 
de 20 cm x 30 cm, para 
seladora, rolo de1kg - 
Composição polietileno 
de alta densidade, 
inodoro, atóxico.

VERTEX 260 Und R$ 22,58 R$ 5.870,80

8

Bobina Picotada de 1ª 
qualidade dimensão 
de 30 cm x 40 cm, 
capacidade 3kg, com 
bobina de 1kg, para 
seladora - Composição 
polietileno de alta 
densidade, inodoro, 
atóxico.

VERTEX 180 Und R$ 22,58 R$ 4.064,40

14

Embalagem plástica,  
tamanho aproximado 
de 10X20 cm, 
confeccionada em 
resinas termoplásticas 
virgens, transparente, 
material atóxico, 
reforçado, isento de 
materiais estranhos, 
furos ou deformações, 
sem rebarba nas soldas, 
não devendo apresentar 
sujidade interna ou 
externamente,espessura 
de no mínimo 0,06mm 
(0,03mm por parede), 
embalado em pacote 
plástico contendo 1 Kg. A 
embalagem deve conter 
dados de identificação 
do produto e do 
fabricante conforme 
praxe do fabricante.

POLIMPRESS 266 Pacote R$ 21,94 R$ 5.836,04

15

Embalagem plástica,  
tamanho aproximado 
de 30 x 40 cm, 
confeccionada em 
resinas termoplásticas 
virgens, transparente, 
material atóxico, 
reforçado, isento de 
materiais estranhos, 
furos ou deformações, 
sem rebarba nas soldas, 
não devendo apresentar 
sujidade interna ou 
externamente,espessura 
de no mínimo 0,10mm 
(0,05mm por parede), 
embalado em pacote 
plástico contendo 1 Kg. A 
embalagem deve conter 
dados de identificação 
do produto e do 
fabricante conforme 
praxe do fabricante.

POLIMPRESS 512 Pacote R$ 21,94 R$ 11.233,28

16

Embalagem plástica,  
tamanho aproximado 
de 35 x 45 cm, 
confeccionada em 
resinas termoplásticas 
virgens, transparente, 
material atóxico, 
reforçado, isento de 
materiais estranhos, 
furos ou deformações, 
sem rebarba nas soldas, 
não devendo apresentar 
sujidade interna ou 
externamente,espessura 
de no mínimo 0,10mm 
(0,05mm por parede), 
embalado em pacote 
plástico contendo 1 Kg. A 
embalagem deve conter 
dados de identificação 
do produto e do 
fabricante conforme 
praxe do fabricante

POLIMPRESS 483 Pacote R$ 21,94 R$ 10.597,02
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Embalagem plástica, 
tamanho aproximado 
de 20 x 30 cm, 
confeccionada em 
resinas termoplásticas 
virgens, transparente, 
material atóxico, 
reforçado, isento de 
materiais estranhos, 
furos ou deformações, 
sem rebarba nas soldas, 
não devendo apresentar 
sujidade interna ou 
externamente, espessura 
de no mínimo 0,10mm 
(0,05mm por parede), 
embalado em pacote 
plástico contendo 1 Kg. A 
embalagem deve conter 
dados de identificação 
do produto e do 
fabricante conforme 
praxe do fabricante

POLIMPRESS 474 Pacote R$ 21,94 R$ 10.399,56

18

Embalagem plástica, 
tamanho aproximado 
de 25 x 35 cm, 
confeccionada em 
resinas termoplásticas 
virgens, transparente, 
material atóxico, 
reforçado, isento de 
materiais estranhos, 
furos ou deformações, 
sem rebarba nas soldas, 
não devendo apresentar 
sujidade interna ou 
externamente, espessura 
de no mínimo 0,10mm 
(0,05mm por parede), 
embalado em pacote 
plástico contendo 1 Kg. A 
embalagem deve conter 
dados de identificação 
do produto e do 
fabricante conforme 
praxe do fabricante

POLIMPRESS 434 Pacote R$ 21,94 R$ 9.521,96

19

Embalagem plástica, 
tamanho aproximado 
de 40 x 60 cm, 
confeccionada em 
resinas termoplásticas 
virgens, transparente, 
material atóxico, 
reforçado, isento de 
materiais estranhos, 
furos ou deformações, 
sem rebarba nas soldas, 
não devendo apresentar 
sujidade interna ou 
externamente, espessura 
de no mínimo 0,14mm 
(0,07mm por parede), 
embalado em pacote 
plástico contendo 1 Kg. A 
embalagem deve conter 
dados de identificação 
do produto e do 
fabricante conforme 
praxe do fabricante. 

POLIMPRESS 716 Pacote R$ 21,94 R$ 15.709,04

20

Embalagem plástica, 
tamanho aproximado 
de 50 x 80 cm, 
confeccionada em 
resinas termoplásticas 
virgens, transparente, 
material atóxico, 
reforçado, isento de 
materiais estranhos, 
furos ou deformações, 
sem rebarba nas soldas, 
não devendo apresentar 
sujidade interna ou 
externamente, espessura 
de no mínimo 0,14mm 
(0,07mm por parede), 
embalado em pacote 
plástico contendo 1 kg. A 
embalagem deve conter 
dados de identificação 
do produto e do 
fabricante conforme 
praxe do fabricante

POLIMPRESS 579 Pacote R$ 21,94 R$ 12.703,26

36

Canudo flexível - 
encapado, 210mm x 
6mm, de boa qualidade. 
Embalagem com 100 
unidades.

STRAWPLAST 80 Pacote R$ 5,60 R$ 448,00

38

Colher de sopa 
descartável, 
transparente, bordas 
lisas, de 1ª qualidade 
- Caixa contendo 1000 
unidades. Material 
resistente.

BELLOCOPO 113 Caixa R$ 56,80 R$ 6.418,40

41

Copo descartável 
transparente 200 ml  
caixa com 30 pacotes, 
contendo 100 unidades, 
de 1ª qualidade, 
pacotes embalados 
individualmente, 
conforme norma de 
qualidade nbr-14.865. 
Marca do fabricante, 
data de fabricação, 
validade lote, produto 
certificado pela ANVISA.

TERMOPOT 1424 Caixa R$ 116,49 R$ 165.881,76

42

Copo descartável 
transparente de 50 ml, 
caixa com 50 pacotes, 
contendo 100 unidades, 
de 1ª qualidade, 
pacotes embalados 
individualmente, 
conforme norma de 
qualidade nbr-14.865. 
Marca do fabricante, 
data de fabricação, 
validade lote, produto 
certificado pela ANVISA.

MASSIMO 268 Caixa R$ 92,40 R$ 24.763,20

46

Palito roliço de madeira 
de 1°qualidade - caixa 
com 100 unidades, 
produzido com madeira 
de reflorestamento, 
embalagem intacta 
lacrada, deve constar os 
dados de identificação 
do produto e fabricante.

GABOARDI 1230 Und R$ 0,50 R$ 615,00

48

Papel alumínio culinário 
com dimensão de 7,5 m 
x 30 cm de 1°qualidade 
- embalagem contendo 
01 (um) rolo, indústria 
brasileira.

BOREDA 144 Und R$ 4,49 R$ 646,56

50

Prato plástico 
descartável - leitoso 
em PSAI, resistente, 
tamanho médio, 21 cm 
diâmetro. Pacote com 10 
unidades.

TERMOPOT 160 Pacote R$ 2,60 R$ 416,00

55

Produto lubrificante que 
protege todas as partes 
metálicas expostas 
à umidade do ar e à 
oxidação. Tipo:White

LUBFAST 26 Und R$ 6,93 R$ 180,18

56

Silicone spray em 
aerossol, lubrificante, 
ebalagem de 250g 
ou 400 mL que pode 
ser usado como 
agente de proteção 
em equipamentos de 
ginástica, mecanismos 
leves e agente de 
brilho em automóveis 
e peças plásticas em 
geral. Protege contra 
a umidade e ferrugem 
para equipamentos no 
Centro de Reabilitação.

M500 12 Und R$ 11,82 R$ 141,84

72

Borrifador de água 
industrial. Composição 
Bocal do spray ajustável, 
garrafa de paredes 
espessas de polietileno 
de 1 Lt, Pressão de 
operação 40 psi, Válvula 
de segurança inclusa.

PALISAD 50 Und R$ 9,89 R$ 494,50

76 Cera líquida 750 ml - cor 
Vermelha. POLYLAR 180 Und R$ 3,44 R$ 619,20

87

Desincrustante ácido 
e limpador de louças 
sanitárias 5 lts- líquido 
transparente, cor 
vermelho-alaranjado, 
odor ¨sui-generis¨de 
caráter ácido.

START 30 Galão R$ 36,37 R$ 1.091,10

89 Desinfetante 2 litros, uso 
doméstico, lavanda. DEALL 2180 Und R$ 3,91 R$ 8.523,80

91

Desodorizador de 
ambiente 360 ml - 
Composição: Água, 
solvente, alcalizante, 
antioxidantes, 
fragrância, preservantes, 
emulsificantes, 
coadjuvante e 
propelentes. Marca 
do fabricante, data de 
fabricação, validade lote, 
produto certificado pela 
ANVISA.

KELLDRIN 451 Und R$ 10,14 R$ 4.573,14

92

Detergente líquido 
neutro 500 ml, 
Composição: Linear 
alquilbenzeno sulfônico, 
neutralizante, tensoativo 
aniônico, sequestrante, 
epesantes, conservante, 
fragrância, corante 
e veiculo. Marca do 
fabricante, data de 
fabricação, validade lote, 
produto certificado pela 
ANVISA.

TRIEL 8891 Und R$ 1,47 R$ 13.069,77
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Dispenser para sabonete 
liquido, Lotalmente 
construída em plástico 
ABS,  Próprio para uso 
de sabonete líquido em 
refis bag-in-box 800ml 
- Possui tampa frontal 
basculante construída 
em plástico reforçado 
em Policarbonato 
Transparente; 
capacidade para um refil 
bag-in-box de 800ml; 
fechadura de segurança; 
fixação anti-furto através 
de buchas expansíveis, 
fornecidas com o 
aparelho. - Dimensões 
externas: 130mm de 
largura X 273mm de 
altura X 115mm de 
profundidade

NOBRE 750 Und R$ 35,99 R$ 26.992,50

102

Escova para lavar roupa, 
cerdas resistente e 
material da base da 
escova de plástico.

GUIRADO 216 Und R$ 1,87 R$ 403,92

107

Esponja para banho - Em 
espuma, dimensões 
90x60x15mm; cada 
unidade embalada 
individualmente. Devem 
constar dados de 
identificação do produto 
e do fabricante.

LIMPANO 650 Und R$ 2,44 R$ 1.586,00

108

Estojo para barbear, 
(3) três lâminas, cabo 
plástico, cor azul ou 
amarela.

BIC 1800 Und R$ 3,49 R$ 6.282,00

110

Fibra p/ limpeza pesada 
- cor verde, espessura 
260mm x 102mm cada. 
Composição: fibra 
sintética com abrasivo. 
- 1ª linha 

SCOT 3300 Und R$ 2,27 R$ 7.491,00

115

Haste de algodão de 
1ª qualidade - Tipo 
cotonete, caixa com 
75 unidades. Na 
embalagem devem 
constar os dados de 
identificação do produto, 
do fabricante e a data da 
validade.

TOPS 96 Und R$ 1,83 R$ 175,68

119

Limpador multi uso, 
embalagem de 500 ml, 
Composição: butilglicol, 
tensoativo amônio, 
alcalinizante, agente 
anti-redepositante, 
solvente, coadjuvante, 
isotiazolinonas, 
fragrância e veículos. 
Marca do fabricante, 
data de fabricação, 
validade lote, produto 
certificado pela ANVISA.

TRIEL 5226 Und R$ 3,28 R$ 17.141,28

125

Lixeira - balde de metal 
inox, tipo lixeiras, com 
tampa de pedal e 
capacidade de 12,5 litros 
- 1ª linha 

CASA 
AMBIENTE 120 Und R$ 134,30 R$ 16.116,00

133

Pano multiuso para 
limpeza em geral, 
azul 30 cm x 300 m - 
Confeccionado para 
suprir as necessidades 
de limpeza. Alta 
absorção. Confeccionado 
com 50% celulose 
e 50% poliéster, 
100% biodegradável. 
Bobina de 300 metros 
picotado a cada 50 cm. 
Totalizando 600 panos. 
40 gramas. Cor: Azul.

MR PLUS 81 Und R$ 157,97 R$ 12.795,57

143

Prendedor de roupas  de 
1ª qualidade - Material 
plástico resistente, 
embalagem com 12 
unidades.

GABOARDI 87 Pacote R$ 1,79 R$ 155,73

155

Sabão em barra - 
Embalagem intacta 
com 5 barras de 
200gr. Composição: 
Acidos graxo de sebo, 
coadjuvante, glicerina 
sequestrantes, corante. 
Marca do fabricante, 
data de fabricação, 
validade lote, produto 
certificado pela ANVISA.

ESTRELA 701 Pacote R$ 7,82 R$ 5.481,82

156

Sabão em pó 1 kg, 
Composição Tensoativo 
anionico, alcalinizante, 
seguestrante, carga, 
coadjuvantes, 
branqueador optico, 
corante, enzimas, agente 
antirredepositante, 
fragrancia e agua. 
Composição ativo: 
linear alquil benzeno 
sulfonato de sódio 
contém tensoativo 
biodegradavel. Marca 
do fabricante, data de 
fabricação, validade lote, 
produto certificado pela 
ANVISA. Ref tipo: (OMO, 
BRILHANTE, TIXAN YPÊ).

TIXAN YPÊ 2492 Und R$ 10,48 R$ 26.116,16

160

Sabonete líquido 
cremoso com válvula 
dosadora, frasco de 
1 litro, com prazo 
de validade superior 
à 6 meses após o 
recebimento da ordem 
de fornecimento.

DOMUS 52 Und R$ 16,25 R$ 845,00

179

Saponáceo cremoso 300 
gr - Composição, linear 
alquilbenzeno sulfonato 
de sódio, coadjuvantes, 
espessante, 
alcalinizantes abrasivo, 
preservante, sem 
fragrancia e veiculo. 
Marca do fabricante, 
data de fabricação, 
validade lote, produto 
certificado pela ANVISA.

SAPOLIO 2900 Und R$ 7,99 R$ 23.171,00

186

Vassoura de Nylon 
V- 35 com cabo, cerdas 
sintéticas indicada para 
qualquer piso,altura 
1,40 cm,largura 5 
cm,profundidade 23 
cm,peso aproximado 
550g.

CONDOR 60 Und R$ 14,81 R$ 888,60

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 460.170,43

TOTAL SEGURANçA EQUIPAMENTO DE PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita 
no CNPJ sob nº 13.851.726/0001-80 estabelecida na Rua 15 nº 
47casa 01 Bairro Centro MINEIROS, vencedora dos itens abaixo 
relacionados:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

11

Caixa Hortifruti lisa fechada - 
capacidade de 52 litros, fabricada 
em PP(polipropileno), dimensão 
interna (300x330x525) e 
dimensão externa (310x360x550).

ARQPLAST 5 Und R$ 37,78 R$ 188,90

22 Organizador plástico cap. 10 litros 
com tampa, tipo container. ARQPLAST 72 Und R$ 15,68 R$ 1.128,96

26 Organizador plástico cap. 4,3 litros 
com tampa, tipo container. ARQPLAST 63 Und R$ 10,02 R$ 631,26

28
Organizador plástico, capacidade 
aproximadamente 4 litros com 
tampa, tipo container.

ARQPLAST 23 Und R$ 10,02 R$ 230,46

29
Pallet/ Estrado em polietileno 
(dimensão: 120x100x15cm), cor 
preto ou café. 1ª Linha.

ARQPLAST 206 Und R$ 137,99 R$ 28.425,94

54

Conjunto impermeável em 
2 peças (jaqueta e calça) 
confeccionada em LAMINADO DE 
PVC, costuradas através de solda 
eletrônica, fechamento frontal 
(zíper e velcro) cordão e mangas 
com elástico nas extremidades. 
Calça com elástico na cintura e 
tornozelos

DELTAPLUS 30 PARES R$ 83,10 R$ 2.493,00

65

Amaciante de roupas 2 litros. 
Composição: cloreto de dialquil 
dinotil amônio, coadjuvante, 
pigmento, fragrância, derivados 
de isotiazolimonas e veiculo.  
Marca do fabricante, data de 
fabricação, validade lote, produto 
certificado pela ANVISA.

START 420 Und R$ 6,23 R$ 2.616,60

66

Balde Plástico de 10 litros - Cor 
azul e/ou vermelha com alça 
de metal, material plástico 
resistente.

ARQPLAST 230 Und R$ 6,48 R$ 1.490,40

67

Balde Plástico de 20 litros - Cor  
azul e/ou vermelha com alça 
de metal e material plástico 
resistente.

ARQPLAST 240 Und R$ 11,82 R$ 2.836,80
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Balde Plástico de 5 litros - Cor azul 
e/ou vermelha com alça de metal, 
material plástico resistente.

ARQPLAST 150 Und R$ 4,36 R$ 654,00

74

Brilho Alumínio líquido 500gr 
- Composição: Linear alquil 
benzeno sulfonico, Alcalinizantes, 
controlador de PH, coadjuvante 
espessante e veiculo Marca do 
fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA.

START 1940 Und R$ 3,06 R$ 5.936,40

80
Cesto de lixo 20 litros de - 
Material plástico resistente, com 
tampa, sistema de pedal.

ARQPLAST 95 Und R$ 29,20 R$ 2.774,00

83

Creme dental com flúor 90 gr - 
Embalagem selada com tubo deve 
conter data da fabricação e prazo 
de validade do produto. 

FREEDENT 840 Und R$ 2,66 R$ 2.234,40

84

Creme dental infantil com flúor 
50 gramas- Embalagem selada 
com tubo, deve conter data de 
fabricação e prazo de validade.

DENTIL 880 Und R$ 5,66 R$ 4.980,80

103 Escova para vaso sanitário, cerdas 
resistentes e cabo plástico. RODOBEM 258 Und R$ 3,73 R$ 962,34

104 Espanador de pó e, fibra N2, 
30 cm RODOBEM 2 Und R$ 10,38 R$ 20,76

105

Esponja de aço (lã de aço) - fardo 
com 14  Pacote intacto com 
8 unidades, composição: aço 
carbono. Na embalagem deve 
constar os dados de identificação 
do produto, do fabricante e a data 
da validade.

ASSOLAN 275 Pacote R$ 22,26 R$ 6.121,50

111
Flanela de algodão 40x60cm 
cor amarela, para limpeza,100% 
algodão.

COPALIMPA 2625 Und R$ 2,29 R$ 6.011,25

114

Guardanapo de papel branco 
de 1ª qualidade - Pacote com 
50 unidades, dimensão de: 
30 x 31 cm. Embalagem deve 
constar composição,  dados de 
identificação do produto e do 
fabricante, e a data da validade.

FLORAX 257 Und R$ 2,51 R$ 645,07

121

Limpador para porcelanato e 
pedras (ardósia) - limpeza de 
resíduos de argamassas colantes 
e de rejuntamento cimentícios 
sobre revestimentos. "Classe de 
Risco 1". 

START 210 Galão R$ 56,88 R$ 11.944,80

130
Pá de Lixo Plástica 24x16,5x7 
com Cabo Longo (80cm) material 
resistente. 

RODOBEM 124 Und R$ 7,24 R$ 897,76

139
Placa plástica resistente, 
Sinalizadora de ''piso molhado''. 
Cor amarela- 1ª Linha 

PLASTCO 98 Und R$ 39,50 R$ 3.871,00

140

Porta papel higiênico rolão 
Suporte para rolo de papel 
higiênico de até 400 metros. 
Disponível somente na cor branca. 

NOBRE 170 Und R$ 29,46 R$ 5.008,20

157

Sabonete em barra 90 Gr - Várias 
fragrâncias; Deverá constar na 
embalagem: data da fabricação e 
prazo de validade do produto.  

ALBANY 990 Und R$ 1,38 R$ 1.366,20

158

Sabonete líquido com hidratante, 
erva doce perolado, embalagem 
de 800 ml, prazo de validade, 
registro na ANVISA.

START 340 Und R$ 6,94 R$ 2.359,60

180

Suporte de Perfuro Cortante - 
suporte de fixação de coletor 
de material perfuro cortante 
- material aço com pintura epóxi, 
capacidade para 7 litros

FLEXPELL 145 Und R$ 23,69 R$ 3.435,05

181

Suporte de Perfuro Cortante - 
suporte de fixação de coletor 
de material perfuro cortante,  
material aço com pintura epóxi, 
capacidade para 13 litros 

FLEXPELL 70 Und R$ 25,99 R$ 1.819,30

182

Suporte de Perfuro Cortante - 
suporte de fixação de coletor 
de material perfuro cortante,  
material aço com pintura epóxi, 
capacidade para 20 litros

FLEXPELL 150 Und R$ 30,79 R$ 4.618,50

187 Vassoura de palha, de boa 
qualidade. RODOBEM 284 Und R$ 8,73 R$ 2.479,32

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 108.182,57

TOTAL DO CERTAME R$ 4.926.829,19

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 
4.926.829,19 (quatro milhões e novecentos e vinte e seis mil e 
oitocentos e vinte e nove reais  e dezenove centavos), cuja despesa 
deverá correr a conta da Dotação Orçamentária:

PUBLIQUE-SE.

JATAI, 03 DE JANEIRO DE 2020.

_____________________________________
LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde
Portaria SGP 007/2019

Gestor do FMS
Decreto 3.249/2019

_____________________________________________________

PROCESSO Nº 35975/2019 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE JATAÍ-GO - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº159/2019, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR 
E OUTROS CONGÊNERES PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS 
MUNICIPAIS (UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS 
E HOSPITAIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE JATAÍ - GO.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e 
considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em 
especial o julgamento e a adjudicação procedidos  pelo Pregoeiro, 
inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso 
de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, 
XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações 
posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado 
na modalidade de Pregão Presencial nº 159/2019, objetivando, 
a REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR E OUTROS CONGÊNERES 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE 
PÚBLICAS MUNICIPAIS (UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS E 
HOSPITAIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO., 
para o cumprimento das atribuições da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE JATAÍ-GO, apresentando-se como propostas mais 
vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s):

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA., pessoa jurídica, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 07.847.837/0001-10 
estabelecida na AV. ANÁPOLIS nº S/NºQD. 29-A, LT. 06 Bairro VILA 
BRASÍLIA APARECIDA DE GOIANIA, vencedora dos itens abaixo 
relacionados:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

57

Atadura de crepom de 10 cm x 1,25 
m de comprimento, contendo 13 
fios/cm², 100% algodão, sem amido, 
com fio retorcido ou singelo, trama 
e urdume regulares, boa torção, 
isenta de defeitos e sujidade, 
bordas delimitadas que não solte 
fiapos e sem falhas no acabamento 
da aureola. 

BIOTEXTIL 
PLUS 10 CM 

X 1,80 
63200 Und R$ 0,70 R$ 

44.240,00

58

Atadura de crepom de 15 cm x 1,25 
m de comprimento, contendo 13 
fios/cm², 100% algodão, sem amido, 
com fio retorcido ou singelo, trama 
e urdume regulares, boa torção, 
isenta de defeitos e sujidade, 
bordas delimitadas que não solte 
fiapos e sem falhas no acabamento 
da aureola. 

BIOTEXTIL 
PLUS 15 CM 

X 1,80  
62000 Und R$ 1,02 R$ 

63.240,00
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Atadura de crepom de 20 cm x 1,25 
m de comprimento, contendo 13 
fios/cm², 100% algodão, sem amido, 
com fio retorcido ou singelo, trama 
e urdume regulares, boa torção, 
isenta de defeitos e sujidade, 
bordas delimitadas que não solte 
fiapos e sem falhas no acabamento 
da aureola.   Referência tipo: 
CREMER/MEDPLUS/NEVE ou 
equivalente

BIOTEXTIL 
PLUS 20 CM 

X 1,80  
52950 Und R$ 1,38 R$ 

73.071,00

126

Cateter intra abocath nº 16. Cateter 
intravenoso radiopaco estéril; em 
poliuretano, resistente, flexível a 
torção, transparente; siliconizado; 
sendo a agulha siliconada com bisel 
trifacetado; com câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com 
tampa, filtro hidrófobo; tamanho 
16g, com conector rígido, tipo luer 
lock; embalado em tubo plástico 
atóxico, em material que garanta 
sua integridade; com dispositivo 
de segurança, para acesso venoso 
periférico, descartável, calibre G 
16, câmara de refluxo sanguíneo 
transparente cristal, com retração 
total da agulha. Referência tipo: 
BD/DESCARPACK/SMITH MEDICAL/
MEDEX ou equivalente.

DESCARPACK 4100 Und R$ 1,60 R$ 6.560,00

127

Cateter intra abocath nº 18. Cateter 
intravenoso radiopaco estéril; em 
poliuretano, resistente, flexível a 
torção, transparente; siliconizado; 
sendo a agulha siliconada com bisel 
trifacetado; com câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com 
tampa, filtro hidrófobo; tamanho 
18g, com conector rígido, tipo luer 
lock; embalado em tubo plástico 
atóxico, em material que garanta 
sua integridade; com dispositivo 
de segurança, para acesso venoso 
periférico, descartável, calibre G 
18, câmara de refluxo sanguíneo 
transparente cristal, com retração 
total da agulha. Referência tipo: 
BD/DESCARPACK/SMITH MEDICAL/
MEDEX ou equivalente.

DESCARPACK 15000 Und R$ 1,59 R$ 
23.850,00

128

Cateter intra abocath nº 20. Cateter 
intravenoso radiopaco estéril; em 
poliuretano, resistente, flexível a 
torção, transparente; siliconizado; 
sendo a agulha siliconada com bisel 
trifacetado; com câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com 
tampa, filtro hidrófobo; tamanho 
20g, com conector rígido, tipo luer 
lock; embalado em tubo plástico 
atóxico, em material que garanta 
sua integridade; com dispositivo 
de segurança, para acesso venoso 
periférico, descartável, calibre G 
20, câmara de refluxo sanguíneo 
transparente cristal, com retração 
total da agulha. Referência tipo: 
BD/DESCARPACK/SMITH MEDICAL/
MEDEX ou equivalente.

DESCARPACK 28000 Und R$ 1,58 R$ 
44.240,00

129

Cateter intra abocath nº 22. Cateter 
intravenoso radiopaco estéril; em 
poliuretano, resistente, flexível a 
torção, transparente; siliconizado; 
sendo a agulha siliconada com bisel 
trifacetado; com câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com 
tampa, filtro hidrófobo; tamanho 
22g, com conector rígido, tipo luer 
lock; embalado em tubo plástico 
atóxico, em material que garanta 
sua integridade; com dispositivo 
de segurança, para acesso venoso 
periférico, descartável, calibre G 
22, câmara de refluxo sanguíneo 
transparente cristal, com retração 
total da agulha. Referência tipo: 
BD/DESCARPACK/SMITH MEDICAL/
MEDEX ou equivalente.

DESCARPACK 33050 Und R$ 1,58 R$ 
52.219,00

132

Cateter para embolectomia arterial, 
confeccionado em PVC, atóxico, 
radiopaco, flexível tipo Fogarty, 
estéril, indicado para remoção de 
trombos e êmbolos arteriais, com 
marcação a cada 5cm, tamanho 4Fr

RAWAMED 50 Und R$ 142,20 R$ 7.110,00

133

Cateter para embolectomia arterial, 
confeccionado em PVC, atóxico, 
radiopaco, flexível tipo Fogarty, 
estéril, indicado para remoção de 
trombos e êmbolos arteriais, com 
marcação a cada 5cm, tamanho 5Fr

RAWAMED 50 Und R$ 150,00 R$ 7.500,00

138

Cateter venoso central duplo 
lúmen: à base de poliuretano, 
marcas centimetradas ao longo do 
corpo do cateter para assegurar o 
posicionamento do cateter, ponta 
macia, superfície lisa e regular, 
radiopaco para identificação correta 
em radiografias, extensões com 
rubs coloridos e identificação dos 
lúmens proximal e distal. Com 
clamps deslizantes e removíveis 
para assegurar pressão positiva 
evitando refluxos. Cada lúmen está 
escalonado em um ponto diferente 
no cateter permitindo infusões 
incompatíveis simultaneamente, fio 
guia metálico graduado com ponta 
em J, dilatador em polipropileno, 
clamps extras com aletas de fixação 
para prevenir movimentos do 
cateter. Embalagem em blister com 
abertura em pétala, livre de látex, 
composição: . (01) cateter duplo 
lúmen 7f X 20cm (14ga/18ga) de 
poliuretano radiopaco com ponta 
macia, clamps nas extensões e 
tampas de infusões; . (01) fio guia 
centimetrado, ponta "J", .032" X 
60cm; . (01) trava-clamp de ajuste; 
. (01) agulha de introdução 18ga X 
6.35cm Tw; . (01) probe de pressão; 
. (01) seringa 5cc valvulada; . (01) 
dilatador; . (01) clamp móvel. 
Referência tipo: SMITH MEDICAL 
DEUTSCHLAND GMBH/BIOMETRIX 
ou equivalente.

SMITHS 2512 Und R$ 71,20 R$ 
178.854,40

145

Coletor de material perfurocortante 
07 litros. Alça dupla para transporte, 
contra-trava de segurança. 
Acompanhado com saco plástico 
para o transporte do coletor antes 
da montagem e para revestimento 
interno do coletor. Referência Tipo: 
Descarpack / Descarbox / Polar Fix e 
ou equivalente

DESCARBOX 2489 Und R$ 2,80 R$ 6.969,20

151

Coletor de urina universal com 
tampa de rosca, transparente, 
embalagem não estéril, volume 
para 50ml.

CRALPLAST 35000 Und R$ 0,18 R$ 6.300,00

152

Coletor de urina universal com 
tampa de rosca, transparente, 
embalagem não estéril, volume 
para 80ml.

CRALPLAST 72000 Und R$ 0,21 R$ 
15.120,00

153

Coletor de urina universal com 
tampa hermética e de rosca, 
transparente, embalagem estéril, 
volume para 50ml. Apresentar 
comprovação da esterilidade

CRALPLAST 20000 Und R$ 0,24 R$ 4.800,00

154

Coletor de urina universal com 
tampa hermética e de rosca, 
transparente, embalagem estéril, 
volume para 80ml. Apresentar 
comprovação da esterilidade.

CRALPLAST 24000 Und R$ 0,269 R$ 6.456,00

205

Equipo para nutrição enteral, 
conector escalonado, esterilizado. 
Possui: tubo de PVC flexível de no 
mínimo 1.200 mm e no máximo 
1.500 mm de comprimento, câmara 
de gotejamento com a ponta 
perfurante que se adapta tanto a 
bolsa ou ao frasco e regulador de 
fluxo. Embalado individualmente 
em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico. Ref. tipo: Biosani, 
Compojet ou similares.

DESCARPACK 4460 Und R$ 0,89 R$ 3.969,40

217

Filme para ultrassom Tipo: 
UPP-110HG - Filme para Vídeo 
Printer (Impressão de Ultrassom); 
Papel térmico de impressão 
de alta qualidade e alto brilho. 
Apresentação em rolo com 110 
milímetros de largura e 18 metros 
de comprimento.

MEDPEX 100 Und R$ 51,08 R$ 5.108,00

231

Fio para sutura, catgut cromado 
nº 3, 70 a 75 cm de comprimento, 
agulha 1/2 círculo, cilíndrica, de 
4,0cm. Embalagem com envelope 
individual, em papel aluminizado e/
ou filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

SHALON 1000 Und R$ 3,41 R$ 3.410,00

233

Fio para sutura, catgut simples nº 
0, 70 a 75 cm de comprimento, 
agulha 1/2 círculo, cilíndrica, de 
2,0cm. Embalagem com envelope 
individual, em papel aluminizado e/
ou filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

SHALON 1440 Und R$ 3,53 R$ 5.083,20
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Fio para sutura, em nylon 
monofilamentar nº 2-0, fio com 
45 cm comprimento, agulha de 
4,0 cm e 3/8 de círculo, triangular, 
cuticular. Embalagem com envelope 
individual em papel aluminizado 
ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

SHALON 2664 Und R$ 1,25 R$ 3.330,00

244

Fio para sutura, em nylon 
monofilamentar nº 3-0, fio com 
45 cm comprimento, agulha de 
2,0 cm e 3/8 de círculo, triangular, 
cuticular. Embalagem com envelope 
individual em papel aluminizado 
ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

SHALON 1440 Und R$ 1,19 R$ 1.713,60

245

Fio para sutura, em nylon 
monofilamentar nº 3-0, fio com 
45 cm comprimento, agulha de 
3,0 cm e 3/8 de círculo, triangular, 
cuticular. Embalagem com envelope 
individual em papel aluminizado 
ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

SHALON 1440 Und R$ 1,19 R$ 1.713,60

246

Fio para sutura, em nylon 
monofilamentar nº 6-0, fio com 
45 cm comprimento, agulha de 
3,0 cm e 3/8 de círculo, triangular, 
cuticular. Embalagem com envelope 
individual em papel aluminizado 
ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

SHALON 2400 Und R$ 1,37 R$ 3.288,00

252

Fio para sutura, em poliglactina, 
violeta trançada, absorvível, nº 2, 
fio com 70cm de comprimento, 
agulha 4,0cm 3/8 cilíndrica. 
Embalagem com envelope 
individual, em papel aluminizado 
ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação 
do produto em português, tipo de 
esterilização, procedência, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

SHALON 1440 Und R$ 5,49 R$ 7.905,60

255

Fio para sutura, em polipropileno 
ou prolene monofilamentar azul, 
agulha cilíndrica ½ círculo, 2,5 cm, 
fio 75cm de comprimento com 2 
agulhas nº 3-0. Embalagem com 
envelope individual em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

SHALON 240 Und R$ 4,17 R$ 1.000,80

257

Fita adesiva hospitalar, 19mm x 
50mt, crepe, na cor branca, com 
camada impermeabilizante de 
resinas acrílicas. Embalagem em 
rolo individual com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde.

POLITAPE 3000 Und R$ 2,25 R$ 6.750,00

258

Fita adesiva hospitalar, 19mm x 
50mt, crepe, na cor branca, com 
camada impermeabilizante de 
resinas acrílicas. Embalagem em 
rolo individual com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde.

POLITAPE 1980 Und R$ 2,25 R$ 4.455,00

272

Fixador para cânula de 
traqueostomia adulto: usado para 
proporcionar um posicionamento 
seguro à cânula de traqueostomia. 
Fabricado em material hipoalérgico 
macio. Uso único. Descartável, 
simples e fácil de ajustar.

DEJAMARO 2200 Und R$ 5,16 R$ 
11.352,00

274

Fixador para cânula e tubo 
de traqueostomia infantil, 
confeccionado em tecido de 
algodão, atóxico, hipo alergênico 
e anti-escaras; as extremidades 
são revestidas com velcro para 
fixação da cânula de traqueostomia. 
Regulável através de velcro para 
união das bandas. Produto isento 
de látex. Uso único. Embalagem 
individual. 

DEJAMARO 400 Und R$ 4,91 R$ 1.964,00

276

Fralda geriátrica descartável 
adulta tamanho G de 70 a 90 
kgs.  Tamanho Cintura: 115 a 
155 cm.  Apresentar laudo de 
irritação primária e secundária. 
Forro interno em falso tecido 
microperfurado, manta de celulose 
regular e flocos absorventes, com 
acabamento em elástico regular 
e próximo à manta de celulose, 
cobertura externa impermeável em 
polietileno, indicador de umidade 
que muda de cor alertando para 
a mudança da fralda, quatro fitas 
trilaminadas reposicionáveis 
para ajuste (tipo abre e fecha).
Formato: anatômico que 
proporcione conforto e segurança 
aos movimentos do corpo, com 
barreira protetora delicada para 
evitar extravazamentos, indicador 
de umidade, mantendo a pele seca, 
duração mínima de 8 horas, conter 
aloe vera, espessa camada de gel 
superabsorvente inodoro, cobertura 
interna hipoalergênica. Atender à 
NBR 12005 e 14797

SLIM 42688 Und R$ 1,02 R$ 
43.541,76

277

Fralda geriátrica descartável 
adulta tamanho XG de 90 kgs 
acima.  Tamanho Cintura: 155 
a 195 cm.  Apresentar laudo de 
irritação primária e secundária. 
Forro interno em falso tecido 
microperfurado, manta de celulose 
regular e flocos absorventes, com 
acabamento em elástico regular 
e próximo à manta de celulose, 
cobertura externa impermeável em 
polietileno, indicador de umidade 
que muda de cor alertando para 
a mudança da fralda, quatro fitas 
trilaminadas reposicionáveis 
para ajuste (tipo abre e fecha).
Formato: anatômico que 
proporcione conforto e segurança 
aos movimentos do corpo, com 
barreira protetora delicada para 
evitar extravazamentos, indicador 
de umidade, mantendo a pele seca, 
duração mínima de 8 horas, conter 
aloe vera, espessa camada de gel 
superabsorvente inodoro, cobertura 
interna hipoalergênica. Atender à 
NBR 12005 e 14797

SLIM 33613 Und R$ 1,21 R$ 
40.671,73

278

Frasco de vidro de 5.000ml para 
aspiradores, com encaixe padrão 
para todos os aspiradores usados na 
rede de oxigênio, ar comprimido e 
vácuo; com tampa.

JG MORIYA 200 Und R$ 182,50 R$ 
36.500,00

279

Frasco dieta, para administração 
de soluções enterais, transparente, 
graduado nos dois lados a cada 
50 ML, crescente e decrescente, 
atóxico, possui etiqueta adesiva 
p/ identificação completa do 
paciente, de uso único, embalado 
individualmente em saco plástico. 
Frasco livre de Bisfenol-A; permite 
tratamento térmico (aquecimento 
ou resfriamento) de soluções; 
tampa com membrana perfurável, 
adaptada a equipos de nutrição 
enteral

BIOBASE- 100 
ML 18600 Und R$ 0,73 R$ 

13.578,00

290

Indicador biológico de leitura 
rápida para autoclave a vapor 
- indicador de terceira geração 
para esterilização a vapor com 
leitura final em 3 horas para 
ciclos regulares. Indicado para 
esterilização a vapor do tipo auto-
contido, com tempo de resposta 
de no máximo 3 horas, por método 
de fluorescência. Indicado para o 
controle de qualidade biológica 
de ciclos de esterilização a vapor 
saturado em esterilizadores 
equipados com pré-vacuo ou 
esterilizadores gravitacionais.

AMCOR 500 Und R$ 19,50 R$ 9.750,00

308

Lâmina de laringoscópio reta nº 
1, acabamento arredondado e 
anatômico, em aço inox, face 
anti-reflexo, contatos dourados, 
acompanha lâmpada.

MD 26 Und R$ 96,00 R$ 2.496,00

309

Lâmina de laringoscópio reta nº 
2, acabamento arredondado e 
anatômico, em aço inox, face 
anti-reflexo, contatos dourados, 
acompanha lâmpada.

MD 26 Und R$ 96,00 R$ 2.496,00

329

Luva para procedimento sem talco, 
tamanho PP, cx c/ 100 unidades. 
Luva totalmente isenta de pó, 
desenvolvida especialmente para 
profissionais.

PROCED 200 Caixa R$ 19,31 R$ 3.862,00
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Máscara de oxigênio adulto por 
alta concentração com reservatório 
tipo BAG, reutilizável em silicone, 
com elástico ajustável para 
fixação, válvula unidirecional com 
conexão perfeita com a máscara 
e reservatório. De fácil manuseio 
e sem escape. Leve e resistente. 
Deverá possuir extensor para a 
rede de oxigênio e ar comprimido. 
Extensão de PVC com 2 a 2,10 m de 
comprimento. 

MD 436 Und R$ 13,15 R$ 5.733,40

337

Máscara de oxigênio infantil por 
alta concentração com reservatório 
tipo BAG, reutilizável em silicone, 
com elástico ajustável para 
fixação, válvula unidirecional com 
conexão perfeita com a máscara 
e reservatório. De fácil manuseio 
e sem escape. Leve e resistente. 
Deverá possuir extensor para a 
rede de oxigênio e ar comprimido. 
Extensão de PVC com 2 a 2,10 m de 
comprimento.

MD 750 Und R$ 13,15 R$ 9.862,50

380

Sapatilhas pro-pé descartáveis, 
caixa c/ 100 pares (200 unidades), 
100% polipropileno, formato 
anatômico, na cor branca, 
com elástico na boca e na sola 
garantindo melhor moldagem ao 
pé, soldado eletronicamente por 
ultrassom, baixo desprendimento 
de partículas, uso único e individual. 

ANADONA 1510 Caixa R$ 13,05 R$ 
19.705,50

384

Seringa de 1ml, descartável, escala 
graduada de 1 em 1 unidade, 
agulha fixa (integrada) de 13 
mm de comprimento por 0,33 
mm de diâmetro, sem espaço 
morto e com capacidade para até 
100 unidades de insulina. Com 
dispositivo de segurança fixo no 
corpo da seringa, que desliza 
sobre a agulha, em direção ao 
bisel, até encobri-lo totalmente. 
Uma vez que o dispositivo de 
segurança é acionado, ele se trava, 
reduzindo o risco de acidentes e 
impedindo a reutilização. Embalado 
individualmente em material que 
promova barreira microbiana e 
abertura asséptica.

SOL-CARE13 
MM X 0,30 22200 Und R$ 1,11 R$ 

24.642,00

392

Seringa de vidro 10ml, com bico 
cateter, cilindro apresentando 
acabamento perfeito que permita 
movimento livre e suave do êmbolo 
em todo o percurso com ajuste 
preciso, escala de mililitro visível 
e precisão de dosagem, flange de 
formato adequado para servir de 
apoio aos dedos. Resistente ao 
processo de esterilização a calor 
úmido. 

ART GLASS 200 Und R$ 26,18 R$ 5.236,00

393

Seringa de vidro 20ml, com bico 
cateter, cilindro apresentando 
acabamento perfeito que permita 
movimento livre e suave do êmbolo 
em todo o percurso com ajuste 
preciso, escala de mililitro visível 
e precisão de dosagem, flange de 
formato adequado para servir de 
apoio aos dedos. Resistente ao 
processo de esterilização a calor 
úmido. 

ART GLASS 200 Und R$ 38,40 R$ 7.680,00

394

Seringa de vidro 3ml, com bico 
cateter, cilindro apresentando 
acabamento perfeito que permita 
movimento livre e suave do êmbolo 
em todo o percurso com ajuste 
preciso, escala de mililitro visível 
e precisão de dosagem, flange de 
formato adequado para servir de 
apoio aos dedos. Resistente ao 
processo de esterilização a calor 
úmido. 

ART GLASS 200 Und R$ 26,32 R$ 5.264,00

395

Seringa de vidro 5ml, com bico 
cateter, cilindro apresentando 
acabamento perfeito que permita 
movimento livre e suave do êmbolo 
em todo o percurso com ajuste 
preciso, escala de mililitro visível 
e precisão de dosagem, flange de 
formato adequado para servir de 
apoio aos dedos. Resistente ao 
processo de esterilização a calor 
úmido.

ART GLASS 200 Und R$ 24,08 R$ 4.816,00

415

Sonda endotraqueal aramada 
(espiralada) nº2,5 de PVC 
com silicone (termossensível), 
descartável, transparente, 
extremidade atraumática com 
orifício Murphy, balão pré-moldado 
de baixa pressão e alto volume com 
balão de controle.

COMPER 132 Und R$ 28,90 R$ 3.814,80

431

Sonda para alimentação enteral 
nº 10 em poliuretano radiopaco, 
estéril, com dupla entrada em Y, 
permite acesso separado para 
nutrição ou medicação, com 
tampas, fio guia em aço inox 
pré-lubrificado com resistência e 
flexibilidade adequada ao manuseio 
e de fácil introdução e retirada. 
Tubo da sonda com escala e 
graduação.

SOLUMED 5015 Und R$ 8,75 R$ 
43.881,25

449

Sonda uretral nº 20, estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível, transparente, embalagem 
individual, constando externamente 
identificação, procedência, 
esterilização e tempo de validade. 
Pacote com 10 unidades.

BIOBASE 337 PCT R$ 6,53 R$ 2.200,61

457

TELA PROTÉSICA  Tamanho: 30,5 x 
30,5 cm,  em 100% polipropileno 
monofilamento, não absorvível 
e sintético. Uso único e estéril. 
Referência Tipo: Intracorp ou 
equivalente.

INTRACORP 300 Und R$ 74,27 R$ 
22.281,00

458

TELA PROTÉSICA  Tamanho: 6 x 
12 cm, em 100% polipropileno 
monofilamento, não absorvível 
e sintético. Uso único e estéril. 
Referência Tipo: Intracorp ou 
equivalente.

INTRACORP 300 Und R$ 28,05 R$ 8.415,00

459

TELA PROTÉSICA Tamanho: 15 x 
20 cm, em 100% polipropileno 
monofilamento, não absorvível 
e sintético. Uso único e estéril. 
U. Referência Tipo: Intracorp ou 
equivalente.

INTRACORP 300 Und R$ 63,05 R$ 
18.915,00

460

TELA PROTÉSICA Tamanho: 15,2 x 
15,2 cm, em 100% polipropileno 
monofilamento, não absorvível 
e sintético. Uso único e estéril. 
Referência Tipo: Intracorp ou 
equivalente.

INTRACORP 300 Und R$ 34,18 R$ 
10.254,00

461

Termômetro analógico para 
temperatura máxima, temperatura 
mínima e temperatura momento 
em plástico tipo capela, botão 
central automático com função 
de zerar o marcador de máxima 
e mínima, enchimento mercúrio, 
uso interno e externo, escala 38°C 
/ + 50°C, divisão 1°, precisão +/- 1° 
C. Referência tipo: Incoterm e ou 
equivalente

INCOTERM 75 Und R$ 56,11 R$ 4.208,25

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 951.377,60

MAXLAB PROD. P/DIAG. E PESQUISAS LTDA, pessoa jurídica, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 04.724.729/0001-61 
estabelecida na Rua Presidente Rodrigues Alves nº 435Qd.14 
Lt.20 Bairro Faiçalville GOIANIA, vencedora dos itens abaixo 
relacionados:
I

TEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

1

Ácido Peracético: solução para 
desinfecção química de alto nível 
em artigos semi-críticos de serviços 
de saúde, concentração de 5%, 
galão de 5 Litros. Constituído 
de mistura equilibrada de Ácido 
Peracético, Peróxido de Hidrogênio, 
Ácido Acético e Oxigênio Ativo, em 
veículo estabilizado, especialmente 
desenvolvido para desinfecção 
hospitalar em geral. Desinfetante 
de uso profissional. Solúvel em 
água. Eficaz contra um amplo 
espectro de microrganismos, 
inclusive esporulados; ação rápida 
e efetiva em desinfecção de 
artigos semi-críticos com eficácia 
comprovada através de laudos 
e testes;biodegradável; atóxico; 
odor leve; não corrosivo a metais 
não ferrosos. Fornecimento de fita 
reagente que possibilite avaliação 
da concentração de eficácia 
da solução (pelo menos 5 fitas 
para cada galão de solução) com 
metodologia comprovada de reação 
de forma a garantir que a mudança 
de coloração da tira traduza a 
concentração preconizada para a 
solução ter ação desinfetante. As 
embalagens e tampas dos produtos 
deverão ser, em todas as suas 
partes, resistentes a fim de manter 
as propriedades do produto e 
impedir rupturas e perdas durante 
o transporte e manipulação. O 
produto deve possuir Registro 
no Ministério da Saúde e laudo 
de eficácia contra micobactérias 
(M.massiliense, M. abscessus e 
M.fortuitum).

BELL TYPE 200 Galão R$ 128,81 R$ 
25.762,00

43

Agulha para coleta múltipla de 
sangue a vácuo 25 X 8 - canhão de 
cor verde com bisel trifacetado, 
siliconizada, esterilizada a Óxido 
de Etileno. Embalagem unitária em 
plástico com lacre de segurança em 
papel. Caixa com 100 unidades

VACUPLAST 200 Caixa R$ 23,49 R$ 4.698,00
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Atadura de Rayon estéril, 7,5cm 
X 5 m, fibras sintéticas 100% 
rayon, livre de impurezas, rasgos, 
fios soltos e manchas, atóxica e 
apirogênica. Embalagem individual.

POLAR 5000 Und R$ 4,58 R$ 
22.900,00

67 Balão de vinil para anestesia, 
2,0 litros. UNITEC 30 Und R$ 42,68 R$ 1.280,40

68 Balão de vinil para anestesia, 
3,0 litros UNITEC 30 Und R$ 46,36 R$ 1.390,80

69 Balão de vinil para anestesia, 
5,0 litros UNITEC 30 Und R$ 51,50 R$ 1.545,00

75

Cabo para laringoscópio adulto, 
em aço inox recartilhado à prova 
de ferrugem, abertura na base do 
cabo, com tampa rosqueável com 
mola em aço inox, alimentação com 
pilhas alcalinas

MISSOURI 20 Und R$ 111,65 R$ 2.233,00

76

Cabo para laringoscópio infantil, 
em aço inox recartilhado à prova 
de ferrugem, abertura na base do 
cabo, com tampa rosqueável com 
mola em aço inox, alimentação com 
pilhas alcalinas;

MISSOURI 20 Und R$ 111,65 R$ 2.233,00

106

Cânula endotraqueal sem cuff 
(balão) nº 2,5, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva 
de maglli, marcas graduadas 
indicativas de profundidade pelo 
corpo da cânula e calibre marcado 
em um só local da cânula. Estéril, 
embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala, na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde/ ANVISA.

TOPMED 100 Und R$ 2,28 R$ 228,00

107

Cânula endotraqueal sem cuff 
(balão) nº 3,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva 
de maglli, marcas graduadas 
indicativas de profundidade pelo 
corpo da cânula e calibre marcado 
em um só local da cânula. Estéril, 
embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala, na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde/ ANVISA.

TOPMED 150 Und R$ 2,22 R$ 333,00

108

Cânula endotraqueal sem cuff 
(balão) nº 3,5, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva 
de maglli, marcas graduadas 
indicativas de profundidade pelo 
corpo da cânula e calibre marcado 
em um só local da cânula. Estéril, 
embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala, na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde/ ANVISA.

TOPMED 100 Und R$ 2,28 R$ 228,00

109

Cânula endotraqueal sem cuff 
(balão) nº 4,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva 
de maglli, marcas graduadas 
indicativas de profundidade pelo 
corpo da cânula e calibre marcado 
em um só local da cânula. Estéril, 
embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala, na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde/ ANVISA.

TOPMED 100 Und R$ 2,28 R$ 228,00

116

Cânula para traqueostomia com 
balão de baixa pressão em PVC, 
balão de controle, válvula para 
encaixe de seringa luer, linha 
radiopaca contínua, conector 
rotativo, mandril, fita de fixação 
N° 5,5 mm.

CPL 14 Und R$ 19,58 R$ 274,12

117

Cânula para traqueostomia, com 
cuff nº 4,5 descartável, estéril, em 
PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, composta por cânula 
externa com balão de baixa 
pressão, cuff opaco, conector 
giratório, mandril com ponta 
arredondada e de fácil manuseio. 

CPL 150 Und R$ 19,58 R$ 2.937,00

123

Cânula para traqueostomia, com 
cuff nº 9,5 descartável, estéril, em 
PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, composta por cânula 
externa com balão de baixa 
pressão, cuff opaco, conector 
giratório, mandril com ponta 
arredondada e de fácil manuseio.

CPL 156 Und R$ 19,58 R$ 3.054,48

124

Cânula para traqueostomia, sem 
cuff número 4,5 descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, composta por cânula 
externa com balão de baixa 
pressão, conector giratório, mandril 
com ponta arredondada e de fácil 
manuseio. 

CPL 305 Und R$ 19,58 R$ 5.971,90

130

Cateter intra abocath nº 24. Cateter 
intravenoso radiopaco estéril; em 
poliuretano, resistente, flexível a 
torção, transparente; siliconizado; 
sendo a agulha siliconada com bisel 
trifacetado; com câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com 
tampa, filtro hidrófobo; tamanho 
24g, com conector rígido, tipo luer 
lock; embalado em tubo plástico 
atóxico, em material que garanta 
sua integridade; com dispositivo 
de segurança, para acesso venoso 
periférico, descartável, calibre G 
24, câmara de refluxo sanguíneo 
transparente cristal, com retração 
total da agulha. Referência tipo: 
BD/DESCARPACK/SMITH MEDICAL/
MEDEX ou equivalente.

TOPMED 28050 Und R$ 1,69 R$ 
47.404,50

137

Cateter uretral duplo J ponta 
agulhada aberta 6,0 FR X 28 
cm para drenagem da urina e 
inserção de contraste, com 1 furo, 
embalagem individual estéril em 
papel grau cirúrgico com dados de 
identificação e procedência, data 
e tipo da esterilização e prazo de 
validade. Referência Tipo: COOK 
MEDICAL ou equivalente

BCI 300 Und R$ 157,00 R$ 
47.100,00

161

Conjunto (KIT) drenagem de tórax 
nº 12 em PVC, frasco de 2000 mL. 
Atóxico, transparente, flexível, 
com 40 cm, multiperfurado, linha 
radiopaca, com diâmetro de 34, 
tubo extensor em PVC atóxico, 
flexível, transparente, com 120 cm 
e pinça corta fluxo, frasco graduado 
a cada 100 ml, tubo interno com 
20 cm, tampa de vedação por 
rosqueamento, sistema para 
fixação ao leito, suporte para 
posicionamento vertical, conector 
dreno x tubo com 02 adaptadores 
tipo luer.

MEDSHARP 70 Und R$ 24,64 R$ 1.724,80

162

Conjunto (KIT) drenagem de tórax 
nº 14 em PVC, frasco de 2000 mL. 
Atóxico, transparente, flexível, 
com 40 cm, multiperfurado, linha 
radiopaca, com diâmetro de 34, 
tubo extensor em PVC atóxico, 
flexível, transparente, com 120 cm 
e pinça corta fluxo, frasco graduado 
a cada 100 ml, tubo interno com 
20 cm, tampa de vedação por 
rosqueamento, sistema para 
fixação ao leito, suporte para 
posicionamento vertical, conector 
dreno x tubo com 02 adaptadores 
tipo luer.

MEDSHARP 70 Und R$ 24,64 R$ 1.724,80

163

Conjunto (KIT) drenagem de tórax 
nº 28 em PVC, frasco de 2000 mL. 
Atóxico, transparente, flexível, 
com 40 cm, multiperfurado, linha 
radiopaca, com diâmetro de 40, 
tubo extensor em PVC atóxico, 
flexível, transparente, com 120 
cm e pinça corta fluxo, frasco 
com capacidade para 2.000 ml, 
graduado a cada 100 ml, tubo 
interno com 20 cm, tampa de 
vedação por rosqueamento, 
sistema para fixação ao leito, 
suporte para posicionamento 
vertical, conector dreno x tubo com 
02 adaptadores tipo luer. 

MEDSHARP 140 Und R$ 24,64 R$ 3.449,60

164

Conjunto (KIT) drenagem de tórax 
nº 40 em PVC, frasco de 2000 mL. 
Atóxico, transparente, flexível, 
com 40 cm, multiperfurado, linha 
radiopaca, com diâmetro de 40, 
tubo extensor em PVC atóxico, 
flexível, transparente, com 120 cm 
e pinça corta fluxo, frasco graduado 
a cada 100 ml, tubo interno com 
20 cm, tampa de vedação por 
rosqueamento, sistema para 
fixação ao leito, suporte para 
posicionamento vertical, conector 
dreno x tubo com 02 adaptadores 
tipo luer. 

MEDSHARP 275 Und R$ 23,76 R$ 6.534,00
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Dispositivo para infusão 
intravenosa (scalp), agulha 19G 
em aço inoxidável siliconizada de 
parede fina com bisel trifacetado 
e afiação precisa, aleta (asa) de 
empunhadora flexível; alinhada 
e antiderrapante, cânula em 
vinil com aproximadamente 28 a 
30cm de comprimento, flexível e 
transparente; com conector rígido 
tipo Luer - Lock, com tampa tipo 
rosca estéril, em obediência ao 
código de cores conforme calibre da 
agulha; embalado individualmente 
em material que promova 
barreira microbiana de abertura e 
tranferência asséptica; o produto 
deve estar em conformidade com a 
NR 32. Referência tipo: BD/LABOR 
IMPORT/LAMEDID ou equivalente.

TOPMED 14500 Und R$ 0,379 R$ 5.495,50

283

Frasco para drenagem torácica de 
1.000ml, graduado a cada 100ml, 
tubo interno com 20cm, tampa 
de vedação por rosqueamento, 
sistema para fixação ao leito, 
suporte para posicionamento 
vertical.

MEDSHARP 260 Und R$ 15,00 R$ 3.900,00

286

Frasco para drenagem torácica de 
500ml, graduado a cada 100ml, 
tubo interno com 20cm, tampa 
de vedação por rosqueamento, 
sistema para fixação ao leito, 
suporte para posicionamento 
vertical.

MEDSHARP 260 Und R$ 13,50 R$ 3.510,00

291

Integrador químico composto 
por uma pastilha que se funde 
quando as condições padrões 
pré-estabelecidas de esterilização 
a vapor, são alcançadas indicando 
através da palavra ACEITO que o 
processo ocorreu com sucesso. 
Integrador é classificado como 
indicador químico classe 5 da 
norma ISO 11140 - 1.  Referência 
Tipo: 3M, equivalente ou de 
qualidade

AMCOR 1750 Und R$ 1,25 R$ 2.187,50

307

Lâmina de laringoscópio reta nº 
0, acabamento arredondado e 
anatômico, em aço inox, face 
anti-reflexo, contatos dourados, 
acompanha lâmpada.

MISSOURI 26 Und R$ 94,30 R$ 2.451,80

311

Lâmina reta para laringoscópio 
nº 3, de fibra óptica, em aço 
inox resistente à ferrugem, com 
suporte de fibra óptica removível, 
acabamento acetinado para 
redução do brilho, com fibras 
de alta qualidade que garantam 
excelente transmissibilidade da 
luz, autoclavável, com arestas 
arredondadas, acompanhada por 
lâmpada. 

MISSOURI 15 Und R$ 182,00 R$ 2.730,00

312

Lâmina reta para laringoscópio 
nº 4, de fibra óptica, em aço 
inox resistente à ferrugem, com 
suporte de fibra óptica removível, 
acabamento acetinado para 
redução do brilho, com fibras 
de alta qualidade que garantam 
excelente transmissibilidade da 
luz, autoclavável, com arestas 
arredondadas, acompanhada por 
lâmpada. 

MISSOURI 10 Und R$ 236,60 R$ 2.366,00

313

Lâmina reta para laringoscópio 
nº 5, de fibra óptica, em aço 
inox resistente à ferrugem, com 
suporte de fibra óptica removível, 
acabamento acetinado para 
redução do brilho, com fibras 
de alta qualidade que garantam 
excelente transmissibilidade da 
luz, autoclavável, com arestas 
arredondadas, acompanhada por 
lâmpada. 

MISSOURI 10 Und R$ 245,05 R$ 2.450,50

338

Máscara de proteção PFF-2 / N95 
indicado para uso em ambiente 
hospitalar, como por exemplo 
contra o Bacilo da Tuberculose, 
unidade embalada individualmente.  
Referência Tipo: 3M e ou 
equivalente

plasticor 430 Und R$ 1,32 R$ 567,60

375

Reservatório para oxigênio para 
reanimador manual adulto, com 
capacidade de 2.500 ml, não estéril, 
em PVC

UNITEC 40 Und R$ 21,93 R$ 877,20

376

Reservatório para oxigênio 
para reanimador manual, com 
capacidade de 1.000 ml, não estéril, 
em PVC

UNITEC 20 Und R$ 21,93 R$ 438,60

402

Sonda de aspiração traqueal 
nº12 - produto confeccionado 
em PVC (cloreto de polivinila) 
transparente, flexível, atóxico; 
esterilizada pelo processo de 
Óxido de Etileno e embalada em 
Papel Grau Cirúrgico. Em forma 
de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, 
aberta, isenta de rebarbas; dotada 
de dois orifícios distribuídos 
alternadamente e equidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro 
do tubo. Ponta arredondada, com 
conector, estéril. Tais orifícios são 
dimensionados de acordo com 
o calibre de cada sonda, com 
diâmetros perfeitamente acabados, 
delimitados e regulares em toda a 
superfície. A extremidade distal se 
apresenta devidamente acabada 
e afixada um dispositivo conector 
ou válvula em Y. Este dispositivo é 
capaz de manter estável a fixação 
da sonda. A sonda apresenta 
superfície lisa, uniforme, livre de 
qualquer defeito prejudicial à sua 
utilização, sendo ainda isentos de 
substâncias tóxicas ou nocivas à 
saúde, comprimento aproximado 
de 50 cm, com conector e tampa 
ou somente válvula. Embalada 
individualmente em material que 
promova barreira microbiana e 
abertura asséptica. A apresentação 
deverá obedecer à legislação 
vigente, ANVISA/MS.

INJETMED 9650 Und R$ 0,459 R$ 4.429,35

403

Sonda de aspiração traqueal 
nº14 - produto confeccionado 
em PVC (cloreto de polivinila) 
transparente, flexível, atóxico; 
esterilizada pelo processo de 
Óxido de Etileno e embalada em 
Papel Grau Cirúrgico. Em forma 
de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, 
aberta, isenta de rebarbas; dotada 
de dois orifícios distribuídos 
alternadamente e equidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro 
do tubo. Ponta arredondada, com 
conector, estéril. Tais orifícios são 
dimensionados de acordo com 
o calibre de cada sonda, com 
diâmetros perfeitamente acabados, 
delimitados e regulares em toda a 
superfície. A extremidade distal se 
apresenta devidamente acabada 
e afixada um dispositivo conector 
ou válvula em Y. Este dispositivo é 
capaz de manter estável a fixação 
da sonda. A sonda apresenta 
superfície lisa, uniforme, livre de 
qualquer defeito prejudicial à sua 
utilização, sendo ainda isentos de 
substâncias tóxicas ou nocivas à 
saúde, comprimento aproximado 
de 50 cm, com conector e tampa 
ou somente válvula. Embalada 
individualmente em material que 
promova barreira microbiana e 
abertura asséptica. A apresentação 
deverá obedecer a legislação 
vigente, ANVISA/MS.

INJETMED 4970 Und R$ 0,494 R$ 2.455,18

404

Sonda de aspiração traqueal nº8, 
em PVC, sem válvula, transparente, 
flexível, atóxico, esterilizada por 
óxido de etileno, descartável, 
embalada em papel grau cirúrgico.

INJETMED 19000 Und R$ 0,464 R$ 8.816,00

432

Sonda para alimentação enteral 
nº 12 em poliuretano radiopaco, 
estéril, com dupla entrada em Y, 
permite acesso separado para 
nutrição ou medicação, com 
tampas, fio guia em aço inox 
pré-lubrificado com resistência e 
flexibilidade adequada ao manuseio 
e de fácil introdução e retirada. 
Tubo da sonda com escala e 
graduação.

SOLUMED 5039 Und R$ 8,69 R$ 
43.788,91

434

Sonda para alimentação enteral nº 
8 em poliuretano radiopaco, estéril, 
com dupla entrada em Y, permite 
acesso separado para nutrição ou 
medicação, com tampas, fio guia 
em aço inox pré-lubrificado com 
resistência e flexibilidade adequada 
ao manuseio e de fácil introdução e 
retirada. Tubo da sonda com escala 
e graduação.

SOLUMED 224 Und R$ 8,69 R$ 1.946,56

464

Teste para verificação de presença 
de bolhas de ar nas autoclaves 
a vapor ("Bowie & Dick"), que 
impedem a penetração de vapor 
de maneira eficiente nas caixas e 
embalagens a serem esterilizadas. 
Teste "Bowie & Dick" para 
autoclaves a vapor equipadas com 
sistema de vácuo.

AMCOR 1000 FOLHA R$ 1,39 R$ 1.390,00

467

Traqueia de silicone adulto ramo 
inspiratório/expiratório com 
22mm (diâmetro) X 1500mm 
(comprimento).

UNITEC 215 Und R$ 114,49 R$ 
24.615,35

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 297.650,45
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MEDCOM - COMERCIO DE MED. HOSP. LTDA, pessoa jurídica, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 25.211.499/0001-07 
estabelecida na Alameda das Espatódias nº 452QD. R2 LT. 04 Bairro 
Sitio Recreio Mansões Bernardo Sayão GOIANIA, vencedora dos 
itens abaixo relacionados:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

169 Curativo com alginato de cálcio e 
sódio fita com 30cm. COLOPLAST 60 Und R$ 22,64 R$ 1.358,40

170

Curativo com alginato de cálcio 
e sódio,10x10cm. Composto 
por fibras naturais de alginato 
de cálcio e sódio, derivadas 
de algas marinhas marrons 
(Phaeophycease); estéril em 
radiação gama-cobalto 60, pronto 
para uso com validade mínima 
de 02 anos, registrado no MS 
na Classe de Risco III, embalado 
individualmente contendo dados 
de identificação do produto, nº 
lote, validade e nº do registro no 
Ministério da Saúde. 

COLOPLAST 600 Und R$ 5,80 R$ 3.480,00

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 4.838,40

MEDLINN HOSPITALAR EIRELI, pessoa jurídica, devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº 10.492.871/0001-23 estabelecida na RUA 
JUSSARA nº SNQD.34-A, LT.01, SALA 05  Bairro VILA BRASILIA 
APARECIDA DE GOIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

72

Bloco sanfonado de papel compatível 
com aparelho cardiotocógrafo 
marca WEM, modelo Bistos BT-300, 
medindo 13 cm x 12 cm x 24 mt, com 
200 folhas

TECNOPRINT 20 Und R$ 29,00 R$ 580,00

82

Campo impermeável para cobertura 
de mesa auxiliar de instrumentais 
cirúrgicos, estéril, de uso único, 
composto por uma camada de 
não tecido altamente absorvente, 
laminado a uma camada de filme 
plástico impermeável. Anti deslizante 
e anti reflexivo, resistente a rasgos, 
com dobra cirúrgica. Tamanho 
1,00 x 1,80.

VENKURI 3600 Und R$ 6,40 R$ 
23.040,00

114

Cânula para biópsia hepática 16G x 
9cm segundo Menghini, constando 
de: cânula de punção atraumática, 
agulha de punção, seringa de 10ml 
e bisturi. Produto descartável. 
Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde.

BIOMEDICAL 140 Und R$ 85,00 R$ 
11.900,00

115

Cânula para biópsia hepática 18G X 
9cm segundo Menghini, constando 
de: cânula de punção atraumática, 
agulha de punção, seringa de 10ml 
e bisturi. Produto descartável. 
Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde.

BIOMEDICAL 140 Und R$ 79,00 R$ 
11.060,00

135

Cateter ureteral para instilação de 
contraste com ponta Chevassu - 
Pielografia - diâmetro externo do 
cateter: 6F (ponta) 4F (cateter) - tipo 
de ponta: Chevassu (Bico de flauta) - 
tipo de abertura: na ponta

INDOVASIVE 15 Und R$ 315,00 R$ 4.725,00

143

Circuito respiratório infantil para 
aparelho de anestesia: 3 traqueias 
corrugadas em silicone transparente, 
parede interna lisa, autoclavável, 
conexão em Y, com tamanho infantil.

VENTCARE 5 Und R$ 390,00 R$ 1.950,00

157

Compressa de carvão ativado com 
prata 10x20cm - composto de tecido 
de carvão ativado impregnado com 
prata, prensado entre duas camadas 
de rayon/poliamida, recortável estéril 
em radiação gama-cobalto 60. Pronto 
para uso, com validade mínima de 02 
anos, registrado no MS na classe de 
risco III, embalado individualmente 
contendo dados de identificação do 
produto, nº lote, validade e nº do 
registro no Ministério da Saúde. 

ACTICARE 
AG 372 Und R$ 59,00 R$ 

21.948,00

168

Curativo adesivo, estéril. Tamanho: 
7 x 8,5 cm a 10 x 12 cm. Filme 
de poliuretano, transparente, 
hipoalergênico para curativo em 
acessos venosos centrais. Alta 
permeabilidade ao vapor, bordas 
reforçadas, sistema de aplicação 
em moldura, acompanha fitas 
adesivas para reforçar a fixação e 
transparência. 

KANGLI FILM 1000 Und R$ 1,54 R$ 1.540,00

213

Extensor de 12'', 2 vias com pinça 
para alimentação em bolus seringa 
para alimentação 35cc. Para sonda de 
gastrostomia de botton mic-key.

HALYARD 6 Und R$ 306,00 R$ 1.836,00

294

Kit de máscara de Venturi adulto: 
composto por máscara facial 
alongada tamanho adulto; diluidores 
codificados em seis cores para 
diferentes concentrações; adaptador 
acrílico para entrada de nebulização; 
tubo flexível para conexão dos 
diluidores; tubo de oxigênio com 
2,10m de comprimento com 
conector universal. 

LUMIAR 20 kit R$ 12,00 R$ 240,00

339

Máscara de traqueostomia infantil 
para administrar oxigênio ou 
aerossóis. O tubo conector gira 360 
graus e comporta tubo ondulado 
de 22mm ou extensão de cânula 
nasal. Possui um fixador em elástico 
e uma peça para micro nebulização 
de oxigênio. Ref. Tipo: Hudson ou 
equivalente.

LUMIAR 23 Und R$ 15,00 R$ 345,00

360
Placa em aço inox flexível tamanho 
adulto, compatível com bisturi 
elétrico marca EMAI, modelo BP 100

DELTRONIX 2 Und R$ 290,00 R$ 580,00

379

Restritor de movimentos para 
paciente adulto, confeccionado em 
neoprene de 3 mm, com quatro tiras 
de algodão resistente que não se 
esticam, não estéril, livre de látex. 
Para fixação na região do tórax;

VENTCARE 50 Und R$ 76,00 R$ 3.800,00

400

Sistema fechado p/ aspiração 
endotraqueal (adulto), 14FR, 55cm: 
conector p/ respirador; conector 
para o tubo (paciente); conexão 
em "T" para conexão do tubo e da 
extensão do respirador; entrada 
para irrigação com tampa e válvula; 
sonda p/ aspiração em PVC graduada 
a cada cm; bainha plástica protetora 
transparente; reservatório de 
controle de válvula de aspiração; 
válvula de controle de aspiração 
codificada por cores para facilitar a 
identificação do Fr; tampa protetora 
da válvula. Ref. Tipo: Free Trachea / 
Trach care ou equivalente.

TRACH CARE 200 Und R$ 81,00 R$ 
16.200,00

408

Sonda de gastrostomia de botton 
MIC KEY, diâmetro 18 FR ?O? largura 
2,0 (------), para aplicação em nível de 
pele, material de silicone, com balão 
de silicone para a fixação interna, 
valvulada para o preenchimento 
do balão e dispositivo anti-refluxo, 
sistema de trava com conexão de 
sonda extensora para a alimentação, 
conjunto completo com tubo para 
gastrostomia, sonda extensora de 
12'', com pinça para alimentação em 
bolus seringa para alimentação 35cc.

HALYARD 20 Und R$ 2.115,00 R$ 
42.300,00

409

Sonda de Gastrostomia percutânea, 
com Balão, CAPACIDADE 22 
fr- diâmetro externo 8 mm, em 2 
vias 100% silicone, anel de fixação, 
marcação a cada cm, linha radiopaca. 
(para alimentação enteral)

FORTUNE 5 Und R$ 134,00 R$ 670,00

410

Sonda de Gastrostomia percutânea, 
com Balão, CAPACIDADE 23 
fr- diâmetro externo 8 mm, em 2 
vias 100% silicone, anel de fixação, 
marcação a cada cm, linha radiopaca. 
(para alimentação enteral)

FORTUNE 5 Und R$ 134,00 R$ 670,00

411

Sonda de Gastrostomia percutânea, 
com Balão, CAPACIDADE 24 
fr- diâmetro externo 8 mm, em 2 
vias 100% silicone, anel de fixação, 
marcação a cada cm, linha radiopaca. 
(para alimentação enteral)

FORTUNE 5 Und R$ 134,00 R$ 670,00

412

Sonda de Gastrostomia percutânea, 
com Balão, CAPACIDADE 25 
fr- diâmetro externo 8 mm, em 2 
vias 100% silicone, anel de fixação, 
marcação a cada cm, linha radiopaca. 
(para alimentação enteral)

FORTUNE 5 Und R$ 134,00 R$ 670,00
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Sonda para nutrição enteral por 
gastrostomia em silicone com balão. 
20 Fr (Freench), tubo em 100% 
silicone, livre de látex e PVC; anel 
de fixação que controla as gotas 
gástricas e controla o movimento da 
sonda; a sonda deverá ser marcada 
a cada cm. Abertura com tampa que 
assegura o fechamento; radiopaco, 
disco externo para proteção; balão 
interno para retenção; ponta distal 
com abertura; conector em Y; estéril.

FORTUNE 230 Und R$ 144,00 R$ 
33.120,00

437

Sonda para nutrição enteral por 
gastrostomia em silicone com balão. 
22 Fr (Freench), tubo em 100% 
silicone, livre de látex e PVC; anel 
de fixação que controla as gotas 
gástricas e controla o movimento da 
sonda; a sonda deverá ser marcada 
a cada cm. Abertura com tampa que 
assegura o fechamento; radiopaco, 
disco externo para proteção; balão 
interno para retenção; ponta distal 
com abertura; conector em Y; estéril.

FORTUNE 530 Und R$ 144,00 R$ 
76.320,00

438

Sonda para nutrição enteral por 
gastrostomia em silicone com balão. 
24 Fr (Freench), tubo em 100% 
silicone, livre de látex e PVC; anel 
de fixação que controla as gotas 
gástricas e controla o movimento da 
sonda; a sonda deverá ser marcada 
a cada cm. Abertura com tampa que 
assegura o fechamento; radiopaco, 
disco externo para proteção; balão 
interno para retenção; ponta distal 
com abertura; conector em Y; estéril.

FORTUNE 530 Und R$ 144,00 R$ 
76.320,00

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 330.484,00

PRÓ REMÉDIOS DISTRIBUIDORA, pessoa jurídica, devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº 05.159.591/0001-68 estabelecida na RUA 
SÃO PAULO N.º39 Bairro MEDEIROS RIO VERDE, vencedora dos 
itens abaixo relacionados:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

52

Aparelho de Pressão infantil 
Esfigmomanômetro aneróide 
com braçadeira para uso 
infantil (1 a 7 anos), para braço 
com diâmetro de 10 a 18 cm, 
confeccionada em nylon com 
fecho de velcro, manguito e 
tubo flexível livre de látex, 
manômetro grande 57mmø 
com borracha anti-derrapante 
e pêra acoplada, mostrador 
com escala de 0 à 300mmhg, 
válvula de rosca para descarga 
de ar, acondicionado em bolsa 
com zíper com Estetoscópio 
inafntil Simples em Aço Inóx 
Peça peitoral de aço inoxidável; 
olivas macias que se adequem 
à forma do canal auditivo 
garantindo vedação adequada; 
Binauriculares ajustáveis em aço 
inóx; Leve e com tubo flexível 
em PVC livre de látex. Registro 
no Inmetro e Anvisa. Garantia 
mínima de 1 ano com validade 
indeterminada.

SOLIDOR 60 Und R$ 51,80 R$ 
3.108,00

60

Atadura de crepom, dimensões 
de 10cm x 4,5 cm, medindo 
4,5m esticada, confeccionada 
em tecido 100% algodão, sem 
amido, bordas delimitadas que 
não soltem fiapos e sem falhas 
no acabamento da auréola. 
Pacote com 12 unidades.

BIO TEXTIL 3456 PCT R$ 5,32 R$ 
18.385,92

147

Coletor de material 
perfurocortante 20 litros. 
Alça dupla para transporte, 
contra-trava de segurança. 
Acompanhado com saco plástico 
para o transporte do coletor 
antes da montagem e para 
revestimento interno do coletor. 
Referência Tipo: Descarpack 
/ Descarbox / Polar Fix e ou 
equivalente

DESCARBOX 6170 Und R$ 4,83 R$ 
29.801,10

259

FITA ADESIVA MICROPOROSA 
10CM x 4,5M Confeccionada 
em tecido microporoso, com 
adesivo a base de polímero 
acrílico uniformemente 
distribuído, isento de 
substâncias alergênicas, com 
boa aderência, de fácil remoção, 
sem deixar resíduos na pele, 
com bordas bem acabada e que 
proporcione facilidade de corte 
manual. Embalagem resistente 
que mantenha integridade do 
produto até o momento da sua 
utilização. As especificações de 
medida, nome do fabricante/
laboratório, nome e registro 
do químico/farmacêutico ou 
responsável, data de validade 
e fabricação deverão estar 
impressa na embalagem, 
conforme Portaria MS-SVS, n° 01 
de 23/01/96. 

CRAL 780 Und R$ 4,18 R$ 
3.260,40

260

Fita adesiva para autoclave 
19 mm de largura x 30mt de 
comprimento, resistente a alta 
temperatura, que apresente 
sinal correto e visível da 
esterilização. Embalagem em 
rolo individual com dados 
de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde.

MASTERFIX 4238 Und R$ 2,30 R$ 
9.747,40

263

Fita para identificação (19mm 
x 30mt) de pacotes embalados 
com tecido reutilizável e papel 
a serem esterilizados em 
autoclave a vapor. Classe 1 (ISO 
11140-1). 

MASTERFIX 360 Und R$ 2,31 R$ 831,60

289

Hastes flexíveis com ponta 
de algodão, pacote com 75 
unidades. Hastes de propileno 
inquebráveis com pontas 
de algodão hidrofilizado e 
bactericida. 

COTONELA 242 PCT R$ 1,40 R$ 338,80

301

Lâmina curva para laringoscópio 
nº 0, de fibra óptica, em aço 
inox resistente à ferrugem, 
com suporte de fibra óptica 
removível, acabamento 
acetinado para redução do 
brilho, com fibras de alta 
qualidade que garantam 
excelente transmissibilidade da 
luz, autoclavável, com arestas 
arredondadas, acompanhada 
por lâmpada. 

PROTEC 10 Und R$ 123,00 R$ 
1.230,00

302

Lâmina curva para laringoscópio 
nº 1, de fibra óptica, em aço 
inox resistente à ferrugem, 
com suporte de fibra óptica 
removível, acabamento 
acetinado para redução do 
brilho, com fibras de alta 
qualidade que garantam 
excelente transmissibilidade da 
luz, autoclavável, com arestas 
arredondadas, acompanhada 
por lâmpada. 

PROTEC 10 Und R$ 123,00 R$ 
1.230,00

303

Lâmina curva para laringoscópio 
nº 2, de fibra óptica, em aço 
inox resistente à ferrugem, 
com suporte de fibra óptica 
removível, acabamento 
acetinado para redução do 
brilho, com fibras de alta 
qualidade que garantam 
excelente transmissibilidade da 
luz, autoclavável, com arestas 
arredondadas, acompanhada 
por lâmpada. 

PROTEC 10 Und R$ 123,00 R$ 
1.230,00

304

Lâmina curva para laringoscópio 
nº 3, de fibra óptica, em aço 
inox resistente à ferrugem, 
com suporte de fibra óptica 
removível, acabamento 
acetinado para redução do 
brilho, com fibras de alta 
qualidade que garantam 
excelente transmissibilidade da 
luz, autoclavável, com arestas 
arredondadas, acompanhada 
por lâmpada. 

PROTEC 20 Und R$ 123,00 R$ 
2.460,00

305

Lâmina curva para laringoscópio 
nº 4, de fibra óptica, em aço 
inox resistente à ferrugem, 
com suporte de fibra óptica 
removível, acabamento 
acetinado para redução do 
brilho, com fibras de alta 
qualidade que garantam 
excelente transmissibilidade da 
luz, autoclavável, com arestas 
arredondadas, acompanhada 
por lâmpada. 

PROTEC 20 Und R$ 123,00 R$ 
2.460,00
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Lâmina curva para laringoscópio 
nº 5, de fibra óptica, em aço 
inox resistente à ferrugem, 
com suporte de fibra óptica 
removível, acabamento 
acetinado para redução do 
brilho, com fibras de alta 
qualidade que garantam 
excelente transmissibilidade da 
luz, autoclavável, com arestas 
arredondadas, acompanhada 
por lâmpada. 

PROTEC 30 Und R$ 123,00 R$ 
3.690,00

322

Luva de procedimento tamanho 
G, caixa c/ 100 unidades. 
Descartável, não estéril, forma 
ambidestra, em látex íntegro 
e uniforme, comprimento 
mínimo total de 24 cm, 
lubrificada levemente com 
pó bioabsorvível. Atende às 
exigências da RDC n°05 de 15 
de fevereiro de 2008 (CA e lote 
impressos no punho). Referência 
tipo: Supermax / Rubbergold 
/ Descarpack /CREMER / 
EMBRAMAC e ou equivalente

DESCARPACK 16410 CXS R$ 16,00 R$ 
262.560,00

324

Luva de procedimento tamanho 
P, caixa c/ 100 unidades. 
Descartável, não estéril, forma 
ambidestra, em látex íntegro 
e uniforme, comprimento 
mínimo total  de 24 cm, 
lubrificada levemente com 
pó bioabsorvível. Atende às 
exigências da RDC n°05 de 15 
de fevereiro de 2008 (CA e lote 
impressos no punho). Referência 
tipo: Supermax / Rubbergold 
/ Descarpack /CREMER / 
EMBRAMAC e ou equivalente

DESCARPACK 19424 CXS R$ 16,02 R$ 
311.172,48

327

Luva para procedimento 
sem talco, tamanho M, 
cx c/ 100 unidades. Luva 
totalmente isenta de pó, 
desenvolvida especialmente 
para profissionais. Referência 
tipo: Supermax / Rubbergold / 
Descarpack e ou equivalente

DESCARPACK 266 CXS R$ 20,50 R$ 
5.453,00

328

Luva para procedimento 
sem talco, tamanho P, 
cx c/ 100 unidades. Luva 
totalmente isenta de pó, 
desenvolvida especialmente 
para profissionais.  Referência 
tipo: Supermax / Rubbergold / 
Descarpack e ou equivalente.

DESCARPACK 287 Caixa R$ 20,50 R$ 
5.883,50

330

Luva de vinil transparente sem 
amido, tamanho G, caixa com 
100 unidades. Luva antialérgica 
com uso apropriado para 
preparo de alimentos.

DESCARPACK 22 Caixa R$ 14,00 R$ 308,00

348

Máscara para nebulização 
infantil - kit de micronebulizado 
para inalação, de fácil 
desinfecção e reutilizável. Peças: 
Máscara, conector (conexão 
verde), tubo de oxigênio (5mm 
OD, 2 metros de comprimento). 
Apresentar registro do do 
produto na ANVISA, Boas 
Práticas de Fabricação e 
Catálogo.

DARU 360 Und R$ 4,62 R$ 
1.663,20

357 Placa de Hidrocolóide 15cm 
x 15cm . CASEX 600 Und R$ 10,40 R$ 

6.240,00

366

Reanimador manual em silicone, 
completo, com reservatório, 
máscara em silicone, para uso 
em adulto. Confeccionado em 
silicone; conector universal com 
diâmetro de 15mm e 22mm; 
válvula de segurança 55 a 65cm 
H2O; balão de silicone com 
volume de 1600ml; reservatório 
adulto 2500ml; conexão para 
alimentação de oxigênio; 
autoclavável e translúcido.

FOYOMED 50 Und R$ 110,00 R$ 
5.500,00

367

Reanimador Manual Pediátrico, 
Ambú de Silicone com 
Reservatório com resistência 
expiratória/inspiratória: 2 cm 
H2O/3 cm H2O, com Volume 
de Balão: 550 ml, volume de 
entrega de 320 ml, reservatório 
de O2 com válvula, balão em 
silicone auto inflável com 
pop off.

FOYOMED 3 Und R$ 126,00 R$ 378,00

368

Reanimador manual, completo, 
em silicone com reservatório, 
uso pediátrico em crianças e 
bebês abaixo de 30kg, com 
volume do balão de 550 ml 
com reservatório de 2.500 
ml. Resistência expiratória/
inspiratória: 2cm H2O/3cm 
H2O; conector universal, válvula 
de silicone, translúcido e 
autoclavável.

FOYOMED 31 Und R$ 126,00 R$ 
3.906,00

369

Reanimador manual, completo, 
em silicone para uso em recém-
nascido, com reservatório, 
translúcido, autoclavável, com 
válvula de segurança, máscara 
e conector. Válvula de admissão 
de ar com conexão para entrada 
de oxigênio.

FOYOMED 20 Und R$ 126,00 R$ 
2.520,00

387

Seringa de 20ml, descartável, 
sem agulha, trava do êmbolo, 
em polipropileno, transparente, 
atóxica, apirogênica, cilindro 
reto, siliconizado, parede 
uniforme, com escala de 
graduação em ml, números 
e traços legíveis, com anel 
de retenção que impeça o 
desprendimento do êmbolo 
do cilindro, bico sem rosca e 
que garanta conexões seguras, 
flange com formato adequado, 
êmbolo com pistão lubrificado 
e ajustado ao cilindro. Com 
dispositivo de segurança 
fixo no corpo da seringa.  
Embalagem individualmente 
em material que promova 
barreira microbiana e abertura 
asséptica. Referência tipo: BD / 
DESCARPACK e ou equivalente

SR 98100 Und R$ 0,84 R$ 
82.404,00

440

Sonda retal nº10, confeccionada 
em PVC atóxico, flexível, 
transparente e uma superfície 
rigorosamente lisa, com uma 
ponta arredondada aberta no 
lado proximal do tubo com 01 
orifício. Conector perfeitamente 
adaptável a seringas no lado 
distal do tubo com tampa. 
Esterilização a óxido de etileno. 
Embalagem individual em papel 
grau cirúrgico. Pacote com 10 
unidades. 

MEDSONDA 115 PCT R$ 5,60 R$ 644,00

463

Termômetro digital, ideal para 
monitoramento da temperatura 
em freezers, caixa térmica, 
salas de armazenamento e 
ambientes climatizados em 
geral. Medição precisa de 
temperatura interna e externa, 
assim como as suas máximas e 
mínimas. Relógio com extensor 
de aproximadamente 60cm, 
fabricado em material ABS, 
função alarme, visor com cristal 
líquido (LDC) com três dígitos 
de fácil visualização, graduação 
variando de  -25º a 30º C. Possui 
sensor com pequena haste de 
metal para medir a temperatura 
externa. Pode ser usado na mesa 
ou parede, leve e compacto. 
Medição em °C e °F.

INCONTERM 5 Und R$ 61,60 R$ 308,00

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 766.713,40

RM HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita 
no CNPJ sob nº 25.029.414/0001-74 estabelecida na AV. 
SONNEMBERG nº 544QD. 147, LT. 17/18 Bairro CIDADE JARDIM 
GOIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

36

Agulha para anestesia peridural 16G 
X 3,5 - descartável, geometria da 
ponta da agulha desenvolvida para 
oferecer maior sensibilidade, bisel mais 
curto que o padrão, canhão Luer-Lok 
internamente cônico, cânula demarcada 
(centimetrada). Ref. Tipo: BD ou de 
qualidade equivalente.

BD 1000 Und R$ 24,87 R$ 
24.870,00

38

Agulha para anestesia peridural 20G 
X 3,5 - descartável, geometria da 
ponta da agulha desenvolvida para 
oferecer maior sensibilidade, bisel mais 
curto que o padrão, canhão Luer-Lok 
internamente cônico, cânula demarcada 
(centimetrada).  Ref. Tipo: BD ou de 
qualidade equivalente.

BD 1500 Und R$ 10,91 R$ 
16.365,00

39

Agulha para anestesia raquidiana 25G 
X 3,5 - descartável, bisel tipo quincke, 
mandril de encaixe anatômico, estilete 
ajustado à agulha, com maior resistência 
na ponta para evitar dobra ou quebra ao 
introduzir a agulha, canhão translúcido, 
empunhadora anatômica com 
depressões digitais, látex free. Marca 
aceitável: BD

BD 2700 Caixa R$ 7,50 R$ 
20.250,00

41
Agulha para caneta de insulina, 0,25 x 5 
mm.  Ref. Tipo:BD Ultra-FineT Mini 5 mm 
ou equivalente.

BD 3180 Und R$ 0,286 R$ 909,48

49

Aparelho de barbear descartável, 
confeccionado em polipropileno, com 
cabo emborrachado e antideslizante. 
Duas lâminas de aço inox. Embalagem 
contendo 2 unidades.

Barbazul 6130 Und R$ 0,71 R$ 4.352,30
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Aparelho de Pressão Adulto 
Esfigmomanômetro aneróide 
com braçadeira para uso ADULTO, 
para braço com diâmetro de 22 a 
26cm,Confeccionada em nylon com fecho 
de velcro, manguito e tubo flexível livre 
de látex, manômetro grande 57mmø 
com borracha anti-derrapante e pêra 
acoplada, mostrador com escala de 0 à 
300mmhg, válvula de rosca para descarga 
de ar, acondicionado em bolsa com zíper 
com Estetoscópio Adulto Simples em 
Aço Inóx Peça peitoral de aço inoxidável; 
olivas macias que se adequem à forma 
do canal auditivo garantindo vedação 
adequada; Binauriculares ajustáveis em 
aço inóx; Leve e com tubo flexível em 
PVC livre de látex. Registro no Inmetro e 
Anvisa. Garantia mínima de 1 ano com 
validade indeterminada.

Premium 150 Und R$ 52,30 R$ 7.845,00

54

Atadura de algodão para uso ortopédico 
medindo 10 cm de largura, comprimento 
mínimo de 180 cm e espessura mínima 
de 3mm. Pacote c/ 12 rolos. Constituída 
de manta de algodão 100%, enrolada de 
maneira uniforme, com camada de goma 
aplicada em uma das faces, conferindo 
relativa impermeabilidade. Embalagem 
individual resistente de modo a assegurar 
proteção do produto até o momento de 
sua utilização. Cor branca.  

Cremer 14300 PCT R$ 6,70 R$ 
95.810,00

55

Atadura de algodão para uso ortopédico 
medindo 15 cm de largura, comprimento 
mínimo de 180 cm e espessura mínima 
de 3mm. Pacote c/ 12 rolos. Constituída 
de manta de algodão 100%, enrolada de 
maneira uniforme, com camada de goma 
aplicada em uma das faces, conferindo 
relativa impermeabilidade. Embalagem 
individual resistente de modo a assegurar 
proteção do produto até o momento de 
sua utilização. Cor branca.  

Cremer 14300 PCT R$ 9,75 R$ 
139.425,00

56

Atadura de algodão para uso ortopédico 
medindo 20 cm de largura, comprimento 
mínimo de 180 cm e espessura mínima 
de 3mm. Pacote c/ 12 rolos. Constituída 
de manta de algodão 100%, enrolada de 
maneira uniforme, com camada de goma 
aplicada em uma das faces, conferindo 
relativa impermeabilidade. Embalagem 
individual resistente de modo a assegurar 
proteção do produto até o momento de 
sua utilização. Cor branca.  

Cremer 14300 PCT R$ 12,58 R$ 
179.894,00

85

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 10,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da cânula 
e calibre marcado em um só local da 
cânula. Estéril, embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala, na 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo 
de validade e registro no Ministério da 
Saúde/ ANVISA

Ciruti 50 Und R$ 3,38 R$ 169,00

86

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 3,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da cânula 
e calibre marcado em um só local da 
cânula. Estéril, embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala, na 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo 
de validade e registro no Ministério da 
Saúde/ ANVISA

Ciruti 120 Und R$ 3,38 R$ 405,60

87

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 3,5, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da cânula 
e calibre marcado em um só local da 
cânula. Estéril, embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala, na 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo 
de validade e registro no Ministério da 
Saúde/ ANVISA

Ciruti 80 Und R$ 3,38 R$ 270,40

91

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 6,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da cânula 
e calibre marcado em um só local da 
cânula. Estéril, embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala, na 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo 
de validade e registro no Ministério da 
Saúde/ ANVISA

Ciruti 120 Und R$ 3,30 R$ 396,00

93

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 7,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da cânula 
e calibre marcado em um só local da 
cânula. Estéril, embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala, na 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo 
de validade e registro no Ministério da 
Saúde/ ANVISA

Ciruti 380 Und R$ 3,30 R$ 1.254,00

94

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 7,5, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da cânula 
e calibre marcado em um só local da 
cânula. Estéril, embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala, na 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo 
de validade e registro no Ministério da 
Saúde/ ANVISA

Ciruti 480 Und R$ 3,30 R$ 1.584,00

96

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 8,5, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da cânula 
e calibre marcado em um só local da 
cânula. Estéril, embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala, na 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo 
de validade e registro no Ministério da 
Saúde/ ANVISA.

Ciruti 1680 Und R$ 3,30 R$ 5.544,00

97

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 9,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da cânula 
e calibre marcado em um só local da 
cânula. Estéril, embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala, na 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo 
de validade e registro no Ministério da 
Saúde/ ANVISA.

Ciruti 30 Und R$ 3,30 R$ 99,00

98

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 9,5, descartável, estéril, 
em PVC, siliconada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da cânula 
e calibre marcado em um só local da 
cânula. Estéril, embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala, na 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo 
de validade e registro no Ministério da 
Saúde/ ANVISA.

Ciruti 30 Und R$ 3,50 R$ 105,00

99

Cânula de Guedel calibre 0, não estéril, 
reutilizável em PVC siliconizado, 
atóxico, com orifício central e borda 
de segurança, autoclavável, com 
flexibilidade e curvatura adequadas a 
sua finalidade, com reforço interno a fim 
de evitar o colabamento, sem rebarbas 
ou imperfeições. Extremidade distal 
dotada de flange na qual deve estar 
gravado o calibre da cânula. Trazendo 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, 
data de fabricação, prazo de validade 
e número de registro no Ministério 
da Saúde.

Dahlhausen 25 Und R$ 2,67 R$ 66,75
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Cânula de Guedel calibre 1, não estéril, 
reutilizável em PVC siliconizado, 
atóxico, com orifício central e borda 
de segurança, autoclavável, com 
flexibilidade e curvatura adequadas a 
sua finalidade, com reforço interno a fim 
de evitar o colabamento, sem rebarbas 
ou imperfeições. Extremidade distal 
dotada de flange na qual deve estar 
gravado o calibre da cânula. Trazendo 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, 
data de fabricação, prazo de validade 
e número de registro no Ministério 
da Saúde.

Goodcome 25 Und R$ 2,81 R$ 70,25

102

Cânula de Guedel calibre 2, não estéril, 
reutilizável em PVC siliconizado, 
atóxico, com orifício central e borda 
de segurança, autoclavável, com 
flexibilidade e curvatura adequadas a 
sua finalidade, com reforço interno a fim 
de evitar o colabamento, sem rebarbas 
ou imperfeições. Extremidade distal 
dotada de flange na qual deve estar 
gravado o calibre da cânula. Trazendo 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, 
data de fabricação, prazo de validade 
e número de registro no Ministério 
da Saúde.

Goodcome 25 Und R$ 2,81 R$ 70,25

103

Cânula de Guedel calibre 3, não estéril, 
reutilizável em PVC siliconizado, 
atóxico, com orifício central e borda 
de segurança, autoclavável, com 
flexibilidade e curvatura adequadas a 
sua finalidade, com reforço interno a fim 
de evitar o colabamento, sem rebarbas 
ou imperfeições. Extremidade distal 
dotada de flange na qual deve estar 
gravado o calibre da cânula. Trazendo 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, 
data de fabricação, prazo de validade 
e número de registro no Ministério 
da Saúde.

Goodcome 30 Und R$ 2,81 R$ 84,30

144

Coletor de material perfurocortante 03 
litros. Alça dupla para transporte, contra-
trava de segurança. Acompanhado com 
saco plástico para o transporte do coletor 
antes da montagem e para revestimento 
interno do coletor. Referência Tipo: 
Descarpack / Descarbox / Polar Fix ou 
equivalente

Flexpell 690 Und R$ 1,35 R$ 931,50

150

Coletor de urina tipo saco, fabricado 
em PEBD transparente com cordão 
para fechar e pendurar em suporte 
apropriado, tamanho único (27cm x 
21cm) e marcações aproximadas com 
intervalos graduais de 50 e 100 ml até 
2.000 ml. Destinado à drenagem e coleta 
de urina de pacientes adultos em sistema 
aberto, quando se requer um controle 
aproximado na diurese do mesmo.

Medk 390 Und R$ 0,278 R$ 108,42

206

Esfigmomanômetro aneroide com 
braçadeira para uso ADULTO. Medindo 
22 a 26cm,Confeccionada em nylon com 
fecho de velcro, manguito e tubo flexível 
livre de látex, manômetro grande 57mmø 
com borracha antiderrapante e pera 
acoplada, mostrador com escala de 0 à 
300mmhg, válvula de rosca para descarga 
de ar, acondicionado em bolsa com zíper 
com Estetoscópio Adulto Simples em 
Aço Inóx Peça peitoral de aço inoxidável; 
olivas macias que se adéquam à forma 
do canal auditivo garantindo vedação 
adequada; Binauriculares ajustáveis em 
aço inóx; Leve e com tubo flexível em 
PVC livre de látex. Registro no Inmetro e 
ANVISA. Garantia mínima de 1 ano com 
validade indeterminada.

Premium 50 Und R$ 50,00 R$ 2.500,00

207

Esparadrapo impermeavel 10 cm x 4,5m 
Tecido 100% algodão e resina acrílica, 
adesivo a base de oxido de zinco, 
borracha natural e resina, impermeável, 
rolo contendo 10cm x 4,5 m, com capa 
protetora; cor branca, adesividade 
mínima de 24 horas, resistente a 
umidade, banho e calor, hipoalergênico, 
com bom corte; que não precise material 
cortante. As especificações de medida, 
nome do fabricante/laboratório, nome 
e registro do químico/farmacêutico 
ou responsável, data de validade e 
fabricação deverão estar impressa na 
embalagem, conforme Portaria MS-SVS, 
n° 01 de 23/01/96. Referência tipo: 
Nescare 3M / Missner / Cremer ou 
equivalente

Cremer 13060 Und R$ 5,75 R$ 
75.095,00

210

Estetoscópio duplo, adulto; com dois 
tipos de auscultadores, fechado com 
membrana de plástico rígido (Diafragma): 
usado para detectar sons de baixa 
frequência com maior distinção; anel 
e membrana mais confortáveis aos 
pacientes;  olivas pequenas macias 
adpatáveis, com peças sobressalentes de 
olivas e membranas. 

Premium 15 Und R$ 13,26 R$ 198,90

215

Faixa de Smarch de borracha natural, 
enrolada individualmente. Tamanho: 15 
cm de largura X 2 m de comprimento. 
Embalagem individual com dados de 
identificação e procedência. 

Medk 60 Und R$ 9,00 R$ 540,00

216

Faixa de Smarch de borracha natural, 
enrolada individualmente. Tamanho: 
20cm de largura X 2m de comprimento. 
Embalagem individual com dados de 
identificação e procedência. 

Medk 60 Und R$ 12,00 R$ 720,00

232

Fio para sutura, catgut cromado nº 4, 
70 a 75 cm de comprimento, agulha 1/2 
círculo, cilíndrica, de 4,0cm. Embalagem 
com envelope individual, em papel 
aluminizado e/ou filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

Shalon 1000 Und R$ 3,31 R$ 3.310,00

234

Fio para sutura, catgut simples nº 0, 70 
a 75 cm de comprimento, agulha 1/2 
círculo, cilíndrica, de 3,0cm. Embalagem 
com envelope individual, em papel 
aluminizado e/ou filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

Shalon 1440 Und R$ 3,31 R$ 4.766,40

235

Fio para sutura, catgut simples nº 0, 70 
a 75 cm de comprimento, agulha 1/2 
círculo, cilíndrica, de 4,0cm. Embalagem 
com envelope individual, em papel 
aluminizado e/ou filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde.

Shalon 2160 Und R$ 3,00 R$ 6.480,00

236

Fio para sutura, catgut simples nº 1, 70 
a 75 cm de comprimento, agulha 1/2 
círculo, cilíndrica, de 4,0cm. Embalagem 
com envelope individual, em papel 
aluminizado e/ou filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

Shalon 1920 Und R$ 3,65 R$ 7.008,00

237

Fio para sutura, catgut simples nº 3,0, 
70 a 75 cm de comprimento, agulha 1/2 
círculo, cilíndrica, de 2,0cm. Embalagem 
com envelope individual, em papel 
aluminizado e/ou filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

Shalon 1584 Und R$ 3,65 R$ 5.781,60

238

Fio para sutura, catgut simples nº 4,0, 
70 a 75 cm de comprimento, agulha 1/2 
círculo, cilíndrica, de 2,0cm. Embalagem 
com envelope individual, em papel 
aluminizado e/ou filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

Shalon 1584 Und R$ 3,65 R$ 5.781,60

251

Fio para sutura, em poliglactina, 
violeta trançada, absorvível, nº 2, fio 
com 70cm de comprimento, agulha 
3,0cm 3/8 cilíndrica. Embalagem 
com envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação do produto 
em português, tipo de esterilização, 
procedência, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. 

Shalon 1440 Und R$ 5,36 R$ 7.718,40

256

Fio para sutura, em polipropileno ou 
prolene monofilamentar azul, agulha 
cilíndrica ½ círculo, 3 cm, fio 75cm de 
comprimento com 2 agulhas nº 3-0. 
Embalagem com envelope individual 
em papel aluminizado ou papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

Shalon 480 Und R$ 4,04 R$ 1.939,20

262 Fita microporosa bege, 10cm x 4,5m. Cremer 1440 Und R$ 4,63 R$ 6.667,20

280

Frasco fracionado para administração 
de soluções enterais: frasco livre de 
Bisfenol-A; permite tratamento térmico 
(aquecimento ou resfriamento) de 
soluções; tampa com membrana 
perfurável, adaptada a equipos de 
alimentação enteral; em material atóxico 
de 300ml graduado com escala de 
100ml; com dispositivo para fixação em 
suporte. Utilizados para administração de 
dietas enterais aos pacientes internados 
nas enfermarias e emergência com 
alimentação via nasogástricas, com 
gastrostomia ou jejunostomia.

Embramed 4140 Und R$ 0,69 R$ 2.856,60
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Gaze tipo queijo, 91cm x 91mt: atadura 
de gaze hidrófila (bobina) contendo fio 
100% algodão, apresentando 8 dobras 
e 8 camadas. Rolo medindo 10cm de 
largura, com 91m de comprimento, 
trama com 13 fios por cm², sem alvejante 
óptico. Altamente absorvente, ideal 
para ser utilizada em curativos ou 
procedimentos operatórios, entre outros.

Cremer 1020 Rolo R$ 22,10 R$ 
22.542,00

296 Laboriodine Tópico, 10% iodopolividona 
(1% iodo ativo) embalagem de 1L. Farmax 129 Und R$ 15,98 R$ 2.061,42

356 Placa de Hidrocolóide 10cm x 10cm, 
extra fino. Cremer 600 Und R$ 6,10 R$ 3.660,00

382

Seringa de 10 mL, descartável, com 
agulha, estéril, trava do êmbolo, em 
polipropileno, transparente, atóxica, 
apirogênica, cilindro reto, siliconizado, 
parede uniforme, com escala de 
graduação em ml, números e traços 
legíveis, com anel de retenção que 
impeça o desprendimento do êmbolo 
do cilindro, bico sem rosca e que garanta 
conexões seguras, flange com formato 
adequado, êmbolo com pistão lubrificado 
e ajustado ao cilindro. Com dispositivo 
de segurança fixo no corpo da seringa.  
Embalagem individualmente em material 
que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica.

BD 103600 Und R$ 0,46 R$ 
47.656,00

388

Seringa de 3ml, descartável, sem agulha, 
trava do êmbolo, em polipropileno, 
transparente, atóxica, apirogênica, 
cilindro reto, siliconizado, parede 
uniforme, com escala de graduação 
em ml, números e traços legíveis, 
com anel de retenção que impeça o 
desprendimento do êmbolo do cilindro, 
bico sem rosca e que garanta conexões 
seguras, flange com formato adequado, 
êmbolo com pistão lubrificado e 
ajustado ao cilindro. Com dispositivo 
de segurança. Embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala.
Referência tipo: BD / DESCARPACK e ou 
equivalente

BD 273000 Und R$ 0,27 R$ 
73.710,00

389

Seringa de 5 ml, descartável, com 
agulha, estéril, trava do êmbolo, em 
polipropileno, transparente, atóxica, 
apirogênica, cilindro reto, siliconizado, 
parede uniforme, com escala de 
graduação em ml, números e traços 
legíveis, com anel de retenção que 
impeça o desprendimento do êmbolo 
do cilindro, bico sem rosca e que garanta 
conexões seguras, flange com formato 
adequado, êmbolo com pistão lubrificado 
e ajustado ao cilindro. Com dispositivo 
de segurança fixo no corpo da seringa.  
Embalagem individualmente em material 
que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica.

BD 89600 Und R$ 0,45 R$ 
40.320,00

390

Seringa de 5ml, descartável, sem agulha, 
trava do êmbolo, em polipropileno, 
transparente, atóxica, apirogênica, 
cilindro reto, siliconizado, parede 
uniforme, com escala de graduação 
em ml, números e traços legíveis, 
com anel de retenção que impeça o 
desprendimento do êmbolo do cilindro, 
bico sem rosca e que garanta conexões 
seguras, flange com formato adequado, 
êmbolo com pistão lubrificado e 
ajustado ao cilindro. Com dispositivo 
de segurança fixo no corpo da seringa.  
Embalagem individualmente em material 
que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica. Referência tipo: BD / 
DESCARPACK e ou equivalente

BD 88100 Und R$ 0,34 R$ 
29.954,00

396

Seringa plástica descartável, capacidade 
de 0,5mL, para insulina, atóxico, 
apirogênico, em polipropileno, 
transparente, corpo com graduação 
milimetrada, serigrafia resistente, nítida 
e indelével, êmbolo com borracha na 
ponta, estéril, siliconizada, com agulha 
0,25mm x 6mm, agulha fixa, embalada 
em material que garanta esterilidade. 
Referência Tipo: BD / Descarpack ou 
equivalente.

BD 9200 Und R$ 0,485 R$ 4.462,00

397

Seringa plástica descartável, 
capacidade de 1mL, para insulina, 
atóxico, apirogênico, em polipropileno, 
transparente, corpo com graduação 
milimetrada, serigrafia resistente, nítida 
e indelével, êmbolo com borracha na 
ponta, estéril, siliconizada, com agulha 
0,25mm x 8mm, agulha fixa, embalada 
em material que garanta esterilidade. 
O produto deverá atender a lesgilação 
vigente. Referência Tipo: BD / Descarpack 
ou equivalente.

BD 18200 Und R$ 0,485 R$ 8.827,00

405

Sonda de folley nº 14, duas vias, balão 
de 30 ml, estéril. Caixa com 10 unidades. 
Sonda em borracha natural, siliconada, 
com duas vias, dois orifícios laterais em 
lados opostos e na mesma altura, balão 
de textura reforçada e uniforme e válvula 
luer lock. Embalagem estéril individual, 
com proteção dupla, com identificação 
do calibre, da capacidade do balão e 
da marca estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente. 
Na embalagem também estar impresso 
os dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

Solidor 30 CXS R$ 21,10 R$ 633,00

424

Sonda Foley n° 14 - Conector Universal 
do sistema de escoamento de urina. 
Atóxico não-pirogênico e de uso único. 
Balão simétrico, fino e resistente ao 
volume proposto. Válvula de fácil 
manipulação. Capacidade do Balão: 
30 CC. Tamanho: Nº 14. Vias: 2 Vias. 
Estéril.  Esterilizado por Óxido de Etileno. 
Fabricada em 100% Látex, siliconizada, 
atóxica proporcionando uma superfície 
extremamente lisa. Embalagem com 
10 (dez) Unidades, .Validade superior/
igual a 2 anos. 

Solidor 100 Caixa R$ 21,16 R$ 2.116,00

426

Sonda nasogástrica nº 12, LONGA, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, atraumática, 
siliconizada, com orifícios nas laterais 
e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e/ou filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde.

Biobase 3150 Und R$ 0,594 R$ 1.871,10

442

Sonda uretral nº 04 estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível, transparente, embalagem 
individual, constando externamente 
identificação, procedência, esterilização 
e tempo de validade. Pacote com 10 
unidades. 

Biobase 110 PCT R$ 4,14 R$ 455,40

445

Sonda uretral nº 12, estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível, transparente, embalagem 
individual, constando externamente 
identificação, procedência, esterilização e 
tempo de validade.

Embramed 26215 PCT R$ 4,70 R$ 
123.210,50

448

Sonda uretral nº 18, estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível, transparente, embalagem 
individual, constando externamente 
identificação, procedência, esterilização 
e tempo de validade. Pacote com 10 
unidades.

Biobase 737 PCT R$ 5,42 R$ 3.994,54

462

Termômetro clinico digital. Destinando 
à verificação da temperatura do corpo 
humano; à prova d'água. A unidade 
de medição é graus Celsius (°C), com 
precisão decimal; Desligamento 
automático. Sem mercúrio ou 
substâncias tóxicas. Faixa de medição: 
+32°C a +42°C; - Resolução: 0,1°C; - 
Precisão: ± 0,2°C; - Dimensões: 126mm 
x 18,5mm x 10mm; - Peso: 9,6g; - 
Alimentação: 01 pilha de 1,5V LR41, tipo 
botão; - Temperatura de Armazenamento 
/ transporte: -20°C a +50°C. Referência 
tipo: Incoterm e ou equivalente

Incoterm 260 Und R$ 7,82 R$ 2.033,20

465

Tintura de benjoin 20% - frasco com 1000 
ml  Produto inflamável. Composição: 
resina de benjoin a 20% e veículo 
alcoólico

Farmax 30 Und R$ 50,21 R$ 1.506,30

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 1.001.254,61

SUPERMÉDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI, pessoa jurídica, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.065.614/0001-38 
estabelecida na Rua C 159 nº 674Quadra 297, Lote 19/20 Bairro 
Jardim América GOIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

2 Adesivo hipoalérgico circular, 
caixa com 500 unidades. CIEX 318 Caixa R$ 9,70 R$ 3.084,60
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Agulha Descartável 1,2 x 
40. Tamanho (polegadas): 
18G1. Diâmetro: 1,2mm. 
Comprimento: 40 mm. Caixa 
com 100 unidades. Cânula 
siliconada que desliza facilmente, 
diminuindo a dor do paciente 
Bisel trifacetado que torna a 
aplicação mais fácil e reduz a 
dor do paciente Canhão colorido 
para facilitar a identificação 
visual do calibre da agulha. 
Protetor plástico que garante 
a total proteção da agulha 
para um melhor acoplamento 
à seringa. Referência tipo: BD/
DESCARPACK/SMITH MEDICAL/
MEDEX ou equivalente.

DESCARPACK 2464 CXS R$ 5,80 R$ 14.291,20

33

Agulha descartável 13 X 4,5 
- composta de cânula com 
bisel trifacetado e siliconizado, 
permitindo introdução suave e 
atraumática. O canhão permite 
acoplamento perfeito a seringa. 
Capa protetora em formato 
cilíndrico. Cânula em aço inox, 
capa e canhão de polímeros 
atóxicos. Atóxica e esterilizada 
fabricada de acordo com as 
boas normas de fabricação, 
com dispositivo de segurança. 
Embaladas individualmente.

DESCARPACK 189000 Und R$ 0,057 R$ 10.773,00

34

Agulha descartável 25x0,7mm. 
Composta de cânula com bisel 
trifacetado e siliconado. O 
canhão permite acoplamento 
perfeito a seringa. Capa protetora 
em formato cilíndrico. Cânula 
em aço inox, capa e canhão 
de polímeros atóxicos. Atóxica 
e esterilizada fabricada de 
acordo com as boas normas 
de fabricação, com dispositivo 
de segurança. Embaladas 
individualmente. Referência 
tipo: BD/DESCARPACK/SMITH 
MEDICAL/MEDEX ou equivalente.

DESCARPACK 141000 Und R$ 0,057 R$ 8.037,00

35

Agulha descartável 25x0,8mm. 
Composta de cânula com bisel 
trifacetado e siliconado. O 
canhão permite acoplamento 
perfeito a seringa. Capa protetora 
em formato cilíndrico. Cânula 
em aço inox, capa e canhão 
de polímeros atóxicos. Atóxica 
e esterilizada fabricada de 
acordo com as boas normas 
de fabricação, com dispositivo 
de segurança. Embaladas 
individualmente. Referência 
tipo: BD/DESCARPACK/SMITH 
MEDICAL/MEDEX ou equivalente

DESCARPACK 93920 Und R$ 0,057 R$ 5.353,44

45
Álcool etílico, 70%, composição 
básica com emoliente em gel. 
Frasco de 100mL.

PROLINK 1860 frs R$ 1,07 R$ 1.990,20

46

Álcool etílico, 70%, composição 
básica com emoliente em gel. 
Frasco de 440mL c/ Aloe Vera, 
Embalagem com bico dosador.  
Referência Tipo: Assept gel, Hi 
cleam / Purell ou equivalente

PROLINK 750 frs R$ 5,85 R$ 4.387,50

47
Álcool etílico, 70%, composição 
básica com emoliente em gel. 
Frasco de 5000mL.

PROLINK 24 frs R$ 30,04 R$ 720,96

48

Algodão hidrófilo em rolo - 
pacote com 500 gramas. Algodão 
hidrófilo, composto de fibras 
longas 100% algodão em rama, 
branco alvejado, isento de 
impurezas, resíduos, substâncias 
gordurosas e alvejantes ópticos. 
Manta com espessura uniforme 
e compacta, de textura suave e 
macia, acondicionado em rolo 
contendo 500g. Acondicionado 
de forma a garantir a sua 
integridade. Referência tipo: 
Cremer / Farol / Melhor Med / 
Neve ou equivalente.

FAROL 834 PCT R$ 9,37 R$ 7.814,58

53

Aparelho de Pressão para recém 
nascido Esfigmomanômetro 
aneróide com braçadeira para 
uso recém nascido, para braço 
com diâmetro de 6 a 15 cm, 
confeccionada em nylon com 
fecho de velcro, manguito e tubo 
flexível livre de látex, manômetro 
grande 57mmø com borracha 
anti-derrapante e pêra acoplada, 
mostrador com escala de 0 à 
300mmhg, válvula de rosca 
para descarga de ar, Registro 
no Inmetro e Anvisa. Garantia 
mínima de 1 ano com validade 
indeterminada.

PREMIUM 12 Und R$ 49,89 R$ 598,68

62

Atadura gessada  de 30cm x 
4m - com substrato têxtil de 15 
fios p/ cm², 100% algodão, gesso 
entremeado na trama do tecido, 
tempo de endurecimento da 
atadura após aplicação de água 
(tempo de pega) máximo de 
7 minutos, resistência tubular 
após 1 hora de no mínimo 
40Kg, corte lateral em "S", com 
perda de gesso úmido (após 
molhar) não superior a 1% 
branqueada, com pH entre 5,0 e 
8,0; isento de corante corretivo 
e alvejante óptico, enrolada de 
forma contínua em tubete e 
acondicionada individualmente 
e, filme plástico, conforme norma 
ABNT 14.852.

POLARFIX 1029 Und R$ 2,80 R$ 2.881,20

63

Atadura gessada de 15cm x 
3m  - com substrato têxtil de 
15 fios p/ cm², 100% algodão, 
gesso entremeado na trama do 
tecido, tempo de endurecimento 
da atadura após aplicação de 
água (tempo de pega) máximo 
de 7 minutos, resistência tubular 
após 1 hora de no mínimo 
40Kg, corte lateral em "S", com 
perda de gesso úmido (após 
molhar) não superior a 1% 
branqueada, com pH entre 5,0 e 
8,0, isento de corante corretivo 
e alvejante óptico, enrolada de 
forma contínua em tubete e 
acondicionada individualmente 
e, filme plástico, conforme norma 
ABNT 14.852. 

POLARFIX 7029 Und R$ 1,68 R$ 11.808,72

64

Atadura gessada medindo 20 cm 
(largura) x 4 m (comprimento), 
com substrato têxtil de 15 fios 
p/ cm2, 100% algodão, gesso 
entremeado na trama do tecido, 
tempo de endurecimento da 
atadura após aplicação de água 
(tempo de pega) máximo de 
7 minutos, resistência tubular 
após 1 horas de no mínimo 40 
Kg, corte lateral em "S", com 
perda de gesso úmido (após 
molhar) não superior a 1% 
branqueada, com pH entre 5,0 e 
8,0, isento de corante corretivo 
e alvejante óptico, enrolada de 
forma contínua em tubete e 
acondicionada individualmente 
e, filme plástico, conforme 
norma ABNT

POLARFIX 7000 Und R$ 2,80 R$ 19.600,00

77

Cabo para placa de aço inox, de 
2,5 metros de comprimento, 
com plugue compatível com 
bisturi elétrico marca DELTRONIX, 
modelo B3600 SM

DELTRONIX 4 Und R$ 202,40 R$ 809,60

88

Cânula (snd) endotraqueal com 
cuff (balão) nº 4,0, descartável, 
estéril, em PVC, siliconizada, 
transparente, atóxica, ponta 
atraumática retraída, linha 
radiopaca contínua, curva 
de maglli, marcas graduadas 
indicativas de profundidade 
pelo corpo da cânula e calibre 
marcado em um só local da 
cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala, na 
embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, 
tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério 
da Saúde/ ANVISA

WELL LEAD 80 Und R$ 3,40 R$ 272,00

89

Cânula (snd) endotraqueal com 
cuff (balão) nº 5,0, descartável, 
estéril, em PVC, siliconizada, 
transparente, atóxica, ponta 
atraumática retraída, linha 
radiopaca contínua, curva 
de maglli, marcas graduadas 
indicativas de profundidade 
pelo corpo da cânula e calibre 
marcado em um só local da 
cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala, na 
embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, 
tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério 
da Saúde/ ANVISA

VITALGOLD 80 Und R$ 3,37 R$ 269,60
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Cânula (snd) endotraqueal com 
cuff (balão) nº 5,5, descartável, 
estéril, em PVC, siliconizada, 
transparente, atóxica, ponta 
atraumática retraída, linha 
radiopaca contínua, curva 
de maglli, marcas graduadas 
indicativas de profundidade 
pelo corpo da cânula e calibre 
marcado em um só local da 
cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala, na 
embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, 
tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério 
da Saúde/ ANVISA.

SOLIDOR 120 Und R$ 3,37 R$ 404,40

92

Cânula (snd) endotraqueal com 
cuff (balão) nº 6,5, descartável, 
estéril, em PVC, siliconizada, 
transparente, atóxica, ponta 
atraumática retraída, linha 
radiopaca contínua, curva 
de maglli, marcas graduadas 
indicativas de profundidade 
pelo corpo da cânula e calibre 
marcado em um só local da 
cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala, na 
embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, 
tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério 
da Saúde/ ANVISA

VITALGOLD 180 Und R$ 3,27 R$ 588,60

95

Cânula (snd) endotraqueal com 
cuff (balão) nº 8,0, descartável, 
estéril, em PVC, siliconizada, 
transparente, atóxica, ponta 
atraumática retraída, linha 
radiopaca contínua, curva 
de maglli, marcas graduadas 
indicativas de profundidade 
pelo corpo da cânula e calibre 
marcado em um só local da 
cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala, na 
embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, 
tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério 
da Saúde/ ANVISA

SOLIDOR 880 Und R$ 3,27 R$ 2.877,60

104

Cânula de Guedel calibre 4, 
não estéril, reutilizável em PVC 
siliconizado, atóxico, com orifício 
central e borda de segurança, 
autoclavável, com flexibilidade 
e curvatura adequadas a sua 
finalidade, com reforço interno 
a fim de evitar o colabamento, 
sem rebarbas ou imperfeições. 
Extremidade distal dotada 
de flange na qual deve estar 
gravado o calibre da cânula. 
Trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, 
número de lote, método, data de 
fabricação, prazo de validade e 
número de registro no Ministério 
da Saúde.

GOODCOME 110 Und R$ 2,64 R$ 290,40

105

Cânula de Guedel calibre 5, 
não estéril, reutilizável em PVC 
siliconizado, atóxico, com orifício 
central e borda de segurança, 
autoclavável, com flexibilidade 
e curvatura adequadas a sua 
finalidade, com reforço interno 
a fim de evitar o colabamento, 
sem rebarbas ou imperfeições. 
Extremidade distal dotada 
de flange na qual deve estar 
gravado o calibre da cânula. 
Trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, 
número de lote, método, data de 
fabricação, prazo de validade e 
número de registro no Ministério 
da Saúde.

GOODCOME 110 Und R$ 2,64 R$ 290,40

118

Cânula para traqueostomia, 
com cuff nº 6,5 descartável, 
estéril, em PVC, siliconizada, 
transparente, atóxica, composta 
por cânula externa com balão 
de baixa pressão, cuff opaco, 
conector giratório, mandril com 
ponta arredondada e de fácil 
manuseio. 

SOLIDOR 45 Und R$ 16,36 R$ 736,20

119

Cânula para traqueostomia, 
com cuff nº 7,0 descartável, 
estéril, em PVC, siliconizada, 
transparente, atóxica, composta 
por cânula externa com balão 
de baixa pressão, cuff opaco, 
conector giratório, mandril com 
ponta arredondada e de fácil 
manuseio. 

WELL LEAD 100 Und R$ 14,52 R$ 1.452,00

120

Cânula para traqueostomia, 
com cuff nº 7,5 descartável, 
estéril, em PVC, siliconizada, 
transparente, atóxica, composta 
por cânula externa com balão 
de baixa pressão, cuff opaco, 
conector giratório, mandril com 
ponta arredondada e de fácil 
manuseio. 

SOLIDOR 100 Und R$ 15,05 R$ 1.505,00

121

Cânula para traqueostomia, 
com cuff nº 8,0 descartável, 
estéril, em PVC, siliconizada, 
transparente, atóxica, composta 
por cânula externa com balão 
de baixa pressão, cuff opaco, 
conector giratório, mandril com 
ponta arredondada e de fácil 
manuseio. 

WELL LEAD 100 Und R$ 14,52 R$ 1.452,00

122

Cânula para traqueostomia, 
com cuff nº 8,5 descartável, 
estéril, em PVC, siliconizada, 
transparente, atóxica, composta 
por cânula externa com balão 
de baixa pressão, cuff opaco, 
conector giratório, mandril com 
ponta arredondada e de fácil 
manuseio. 

SOLIDOR 100 Und R$ 13,20 R$ 1.320,00

134

Cateter tipo óculos pediátrico 
- dispositivo para instilação 
de oxigênio ou ar comprido 
através de introdutores nasais 
do paciente. Composição básica: 
compõe-se de circuito de tubos 
de PVC com um introdutor nasal 
por onde flui o oxigênio ou ar 
a ser instilado. Adapta-se atrás 
dos pavilhões auriculares como 
bastes de óculos e conecta-se a 
linha de oxigênio de ar. 

MEDSONDA 250 Und R$ 0,83 R$ 207,50

140

Cinto de resgate para prancha 
longa com 1,6 metros de 
comprimento, com cores 
diferentes, confeccionado em 
nylon resistente de 50mm com 
fecho em nylon injetado de 
rápida abertura. Pacotes com 
03 unidades separadas entre 
si. Material especial para Raios 
- X, não havendo necessidade 
de retirar do paciente. Cores: 
amarelo - preto - vermelho

RESGATE 100 PCT R$ 19,80 R$ 1.980,00

146

Coletor de material 
perfurocortante 13 litros. 
Alça dupla para transporte, 
contra-trava de segurança. 
Acompanhado com saco plástico 
para o transporte do coletor 
antes da montagem e para 
revestimento interno do coletor. 
Referência Tipo: Descarpack 
/ Descarbox / Polar Fix e ou 
equivalente

DESCARBOX 6617 Und R$ 3,16 R$ 20.909,72

148

Coletor de urina adulto estéril, 
descartável, para incontinência 
urinária masculino com 
preservativo, confeccionado em 
látex e extensão confeccionada 
em PVC, atóxico, apirogênico e 
esterilizado em raio gama. Pacote 
com 10 unidades. 

MEDSONDA 370 PCT R$ 9,79 R$ 3.622,30

149

Coletor de urina sistema fechado, 
bolsa confeccionada em PVC, 
atóxico, flexível. Bolsa coletora 
com face anterior transparente e 
face posterior branco opaco, com 
capacidade para 2.000ml, escala 
medidora dupla - graduado 
a cada 100ml e a cada 25ml, 
bordas inferiores arredondadas 
e selagem resistente, filtro 
de compensação (respiro) 
hidrofóbico. Câmara de Pasteur 
flexível para ordenhar. Válvula 
anti-refluxo vertical. Tubo 
extensor de drenagem em PVC 
atóxico, flexível transparente 
com 1,20 m, sistema duplo de 
pinças, com dispositivo auto - 
vedante para coleta de exames, 
conector universal para sondas 
uretrovesicais. Tubo distal de 
drenagem com dispositivo corta 
fluxo, com tampa protetora 
no tubo e local para fixação 
do tubo de drenagem (coldre) 
e alças para fixação na beira 
do leito. Descartável, estéril e 
em embalagem individual com 
abertura em pétala. 

LABOR 
IMPORT 10560 Und R$ 2,41 R$ 25.449,60

155

Compressa cirúrgica de campo 
operatório 23x25cm, sem 
radiopaco, constituída de 4 
camadas de gazes, sobrepostas, 
cor branca, borda devidamente 
acabadas através do ponto 
overlock, formato retangular, 
provido de alça, cantos 
arredondados, peso 38g. 

POLARFIX 12100 Und R$ 0,568 R$ 6.872,80
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Compressa de gaze hidrófila 7,5 
X 7,5cm, 100% algodão, estéril, 
de uso único descartável, 13 fios 
por cm², 8 dobras, 5 camadas, cor 
branca, macia, rápida absorção, 
isenta de impurezas e amido, 
sem alvejantes ópticos, tamanho 
uniforme, dobra para dentro da 
compressa (não deixando fios 
soltos), apirogênica, isenta de 
quaisquer defeitos prejudiciais à 
sua perfeita utilização, embalada 
em pacote com 10 unidades. 
Referência tipo: CREMER/
MELHORMES/CLEAN/APOLO ou 
equivalente.

CURAMEX 105000 PCT R$ 0,383 R$ 40.215,00

159

Compressa para curativo 
cirúrgico estéril, tipo coxim, 10cm 
x 15cm. Em conformidade com 
RDC nº 185 ANVISA.

MELHORMED 22000 Und R$ 0,753 R$ 16.566,00

160

Compressa para curativo 
cirúrgico estéril, tipo coxim, 15cm 
x 30cm. Em conformidade com 
RDC nº 185 ANVISA.

POLARFIX 30000 Und R$ 0,95 R$ 28.500,00

165

Conjunto de macronebulizador. 
Composto por nebulizador de 
policarbonato de 500mL para 
rede de ar comprimido, traquéia 
de PVC com 1,20m e máscara 
facial.

UNITEC 23 Und R$ 103,00 R$ 2.369,00

166

Conjunto de macronebulizador. 
Composto por nebulizador de 
policarbonato de 500mL para 
rede de oxigênio, traqueia de PVC 
com 1,20m e máscara facial.

UNITEC 23 Und R$ 97,30 R$ 2.237,90

173

Dispositivo para infusão 
intravenosa (scalp), agulha 21G 
em aço inoxidável siliconizada de 
parede fina com bisel trifacetado 
e afiação precisa, aleta (asa) de 
empunhadora flexível; alinhada 
e antiderrapante, cânula em 
vinil com aproximadamente 28 
a 30cm de comprimento, flexível 
e transparente; com conector 
rígido tipo Luer - Lock, com 
tampa tipo rosca estéril, em 
obediência ao código de cores 
conforme calibre da agulha; 
embalado individualmente em 
material que promova barreira 
microbiana de abertura e 
tranferência asséptica; o produto 
deve estar em conformidade 
com a NR 32. Referência tipo: 
BD/LABOR IMPORT/LAMEDID ou 
equivalente.

DESCARPACK 31000 Und R$ 0,344 R$ 10.664,00

174

Dispositivo para infusão 
intravenosa (scalp), agulha 25G 
em aço inoxidável siliconizada de 
parede fina com bisel trifacetado 
e afiação precisa, aleta (asa) de 
empunhadora flexível; alinhada 
e antiderrapante, cânula em 
vinil com aproximadamente 28 
a 30cm de comprimento, flexível 
e transparente; com conector 
rígido tipo Luer - Lock, com 
tampa tipo rosca estéril, em 
obediência ao código de cores 
conforme calibre da agulha; 
embalado individualmente em 
material que promova barreira 
microbiana de abertura e 
tranferência asséptica; o produto 
deve estar em conformidade 
com a NR 32.Referência tipo: BD/
LABOR IMPORT/LAMEDID ou 
equivalente.

DESCARPACK 10000 Und R$ 0,344 R$ 3.440,00

175

Dreno de sucção nº 3,2 - conjunto 
de bomba de sucção (tipo 
sanfona), 500ml de capacidade, 
com cordão de fixação, extensão 
intermediária com clamp corta 
fluxo e conector de 2 ou 3 
vias em PVC atóxico e tubo de 
drenagem com agulha em aço 
cirúrgico de 3,2mm/3,16 - sem 
rebarbas, lubrificada, trifacetada 
e com proteção na parte distal. 
Embalagem estéril individual, 
contendo externamente dados 
de rotulagem.

MEDSHARP 200 Und R$ 19,26 R$ 3.852,00

176

Dreno de sucção nº 4,8 - conjunto 
de bomba de sucção (tipo 
sanfona), 400ml de capacidade, 
com cordão de fixação, extensão 
intermediária com clamp corta 
fluxo e conector de 2 ou 3 
vias em PVC atóxico e tubo de 
drenagem com agulha em aço 
cirúrgico de 4,8 mm/3,16 - sem 
rebarbas, lubrificada, trifacetada 
e com proteção na parte distal. 
Embalagem estéril individual, 
contendo externamente dados 
de rotulagem.

MEDSHARP 200 Und R$ 19,90 R$ 3.980,00

177

Dreno em T Kehr nº 12 - 
dispositivo com formato tubular 
em forma de "T" utilizado para 
drenagem de vias biliares. 
Constituído de látex siliconizado. 
Embalado individualmente e 
esterilizado por radiação gama.

TAYLOR 70 Und R$ 14,41 R$ 1.008,70

178

Dreno para tórax nº 10 em PVC, 
atóxico, transparente, flexível, 
com 40 cm, multiperfurado, linha 
radiopaca, com diâmetro de 34, 
tubo extensor em PVC atóxico, 
flexível, transparente, com 120 
cm e pinça corta fluxo. 

MEDSHARP 70 Und R$ 4,22 R$ 295,40

179

Dreno para tórax nº 12 em PVC, 
atóxico, transparente, flexível, 
com 40 cm, multiperfurado, linha 
radiopaca, com diâmetro de 34, 
tubo extensor em PVC atóxico, 
flexível, transparente, com 120 
cm e pinça corta fluxo. 

MEDSHARP 70 Und R$ 4,22 R$ 295,40

180

Dreno para tórax nº 14 em PVC, 
atóxico, transparente, flexível, 
com 40 cm, multiperfurado, linha 
radiopaca, com diâmetro de 34, 
tubo extensor em PVC atóxico, 
flexível, transparente, com 120 
cm e pinça corta fluxo. 

MEDSHARP 70 Und R$ 4,22 R$ 295,40

181

Dreno para tórax nº 28 em PVC, 
atóxico, transparente, flexível, 
com 40 cm, multiperfurado, linha 
radiopaca, com diâmetro de 40, 
tubo extensor em PVC atóxico, 
flexível, transparente, com 120 
cm e pinça corta fluxo. 

MEDSHARP 150 Und R$ 4,22 R$ 633,00

182

Dreno para tórax nº 40 em PVC, 
atóxico, transparente, flexível, 
com 40 cm, multiperfurado, linha 
radiopaca, com diâmetro de 40, 
tubo extensor em PVC atóxico, 
flexível, transparente, com 120 
cm e pinça corta fluxo. 

MEDSHARP 165 Und R$ 4,22 R$ 696,30

202

Eletrodo condutivo de borracha 
de silicone 30 x 50 mm - utilizado 
em todos os aparelhos de 
eletroterapia.

SHOP FISIO 120 Und R$ 3,07 R$ 368,40

203

Eletrodo condutivo de borracha 
de silicone 50 x 50 mm - utilizado 
em todos os aparelhos de 
eletroterapia.

SHOP FISIO 120 Und R$ 4,99 R$ 598,80

204

Equipo microgotas, com 
injetor lateral,para infusões 
endovenosas de uso único, 
estéril e apirogênica. Projetado 
de forma a garantir uma perfeita 
adaptação e funcionalidade 
em recipientes de solução 
parenteral em todas as variações. 
Embalado individualmente 
em blister de filme plástico 
termoformável e papel grau-
cirúrgico, ponta perfurante 
de acordo com as normas 
nacionais e internacionais, 
com o projetor, tubo de PVC 
atóxico e transparente, câmara 
de gotejamento flexível 
transparente, com entrada de ar, 
esterilizados a óxido de etileno. 
Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Embalagem 
individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. 

LABOR 
IMPORT 4200 Und R$ 0,938 R$ 3.939,60

208

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 2,5 
CM x 4,5M Tecido 100% algodão 
e resina acrílica, adesivo a base 
de oxido de zinco, borracha 
natural e resina, impermeável, 
rolo contendo 2,5cm x 4,5 m, 
com capa protetora; cor branca, 
adesividade mínima de 24 horas, 
resistente a umidade, banho e 
calor, hipoalergênico, com bom 
corte; que não precise material 
cortante. As especificações de 
medida, nome do fabricante/
laboratório, nome e registro 
do químico/farmacêutico ou 
responsável, data de validade 
e fabricação deverão estar 
impressa na embalagem, 
conforme Portaria MS-SVS, n° 
01 de 23/01/96. Referência tipo: 
Nescare 3M / Missner / Cremer 
ou equivalente

MISSNER 1600 Und R$ 1,98 R$ 3.168,00
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Espuma densa, detergente, 
desinfetante para superfícies 
e dispositivos médicos. Com 
ação bactericida, fungicida e 
virucida. Destina a limpeza e 
desinfecção de superfícies, 
de estruturas externas dos 
equipamentos e de dispositivos 
médicos não imergivéis e não 
evasivos. Solução pronta para 
o uso. Limpa e desinfeta numa 
só operação. Rápida eficácia 
antimicrobiana a partir de 3 
minutos. Ampla compatibilidade 
com os materiais, sem 
substância CMR, sem álcool, sem 
perfume nem corante. Amplo 
espectro antimicrobiano com 
o tempo de contato otimizado. 
Secagem rápida das superfícies 
e sem deixar marcas. Perfil 
ecotoxicológico ghg, ph: 6+/- 
0.5, composto por cloreto de 
didecildimetilamónio (nºcas 
7173-51-5: 3mg/g) e excipientes.  
Embalado em material que 
garanta a integridade do produto, 
acondicionado em frasco com 
borrifador, o produto devera 
obedecer a legislacao atual 
vigente.

RIOQUIMICA 150 Und R$ 23,10 R$ 3.465,00

212

Extensão de látex nº 200 - pacote 
com 15 metros (garrote). 
Referência Tipo: Labor import 
/ Tilito / Bras Medic e ou 
equivalente

GOIAS LATEX 38 PCT R$ 16,50 R$ 627,00

214

Faixa de Smarch de 
borracha natural, enrolada 
individualmente. Tamanho: 10cm 
de largura X 2m de comprimento. 
Embalagem individual com dados 
de identificação e procedência. 

INDUFLEX 60 Und R$ 6,18 R$ 370,80

220

Filtro para Osmose reversa: 
Cartucho de Carvão CC05 - 10x2 
½.compatível com a maquina de 
Osmose Reversa Portátil - VOP 
00100 VEXER

VEXER 50 Und R$ 51,20 R$ 2.560,00

221

Filtro para Osmose reversa: 
Cartucho PP 5 MICRA 10 ''X 2. ½ 
.compatível com a maquina de 
Osmose Reversa Portátil - VOP 
00100 VEXER

VEXER 150 Und R$ 21,28 R$ 3.192,00

248

Fio para sutura, em poliglactina, 
violeta trançada, absorvível, nº 0, 
fio com 70cm de comprimento, 
agulha 4,0cm 3/8 cilíndrica. 
Embalagem com envelope 
individual, em papel aluminizado 
ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de 
identificação do produto em 
português, tipo de esterilização, 
procedência, marca do 
fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. 

SHALON 480 Und R$ 5,72 R$ 2.745,60

250

Fio para sutura, em poliglactina, 
violeta trançada, absorvível, nº 1, 
fio com 70cm de comprimento, 
agulha 4,0cm 3/8 cilíndrica. 
Embalagem com envelope 
individual, em papel aluminizado 
ou papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de 
identificação do produto em 
português, tipo de esterilização, 
procedência, marca do 
fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde.

SHALON 1440 Und R$ 5,72 R$ 8.236,80

253

Fio para sutura, em polipropileno 
nº 2, fio com 70 cm de 
comprimento, agulha de 4,0 
cm e 1/2 de círculo, cilíndrica, 
cuticular. Embalagem: envelope 
individual em papel aluminizado 
ou papel grau cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados 
de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. 

SHALON 1440 Und R$ 2,20 R$ 3.168,00

275

Fraldas descartáveis, tamanho 
pequeno, para adultos com 
peso de até 50Kg, higiênicas, 
atóxicas, elástica nas pernas, 
com faixa ajustável e fita adesiva 
que permita abrir e fechar 
várias vezes

MARDAM 1920 Und R$ 0,924 R$ 1.774,08

284

Frasco para drenagem torácica de 
1.500ml, graduado a cada 100ml, 
tubo interno com 20cm, tampa 
de vedação por rosqueamento, 
sistema para fixação ao leito, 
suporte para posicionamento 
vertical.

MEDSHARP 1510 Und R$ 22,17 R$ 33.476,70

297

Lâmina bisturi nº 11, caixa 
com 100 unidades. Material 
em aço carbono inoxidável 
cortante; afiada e polida, 
estéril, descartável; c/ perfeito 
acabamento sem sinais de 
oxidação, s/ rebarbas; o produto 
deverá ser entregue c/ laudo que 
comprove sua esterilidade.

TOP MED 10 Und R$ 19,80 R$ 198,00

298

Lâmina bisturi nº 15, caixa 
com 100 unidades. Material 
em aço carbono inoxidável 
cortante; afiada e polida, 
estéril, descartável; c/ perfeito 
acabamento sem sinais de 
oxidação, s/ rebarbas; o produto 
deverá ser entregue c/ laudo que 
comprove sua esterilidade. 

TOP MED 10 Und R$ 19,80 R$ 198,00

299

Lâmina bisturi nº 22, caixa 
com 100 unidades. Material 
em aço carbono inoxidável 
cortante; afiada e polida, 
estéril, descartável; c/ perfeito 
acabamento sem sinais de 
oxidação, s/ rebarbas; o produto 
deverá ser entregue c/ laudo que 
comprove sua esterilidade. 

TOP MED 10 Und R$ 19,80 R$ 198,00

300

Lâmina bisturi nº 23, caixa 
com 100 unidades. Material 
em aço carbono inoxidável 
cortante; afiada e polida, 
estéril, descartável; c/ perfeito 
acabamento sem sinais de 
oxidação, s/ rebarbas; o produto 
deverá ser entregue c/ laudo que 
comprove sua esterilidade. 

TOP MED 10 Und R$ 19,80 R$ 198,00

314

Luva cirúrgica estéril, nº 7,5, 
sintética isenta de pó, de alta 
sensibilidade, recomendada para 
profissionais que apresentam 
predisposição a reações alérgicas 
que estejam relacionadas ao 
pó lubrificante normalmente 
presente em uma luva comum. 
Ref. Tipo:  CREMER / SENSITEX 
/ SUPERMAX / LEMGRUBER / 
EMBRAMAC ou equivalente.

LATEX BR 37550 PARES R$ 0,87 R$ 32.668,50

315

Luva cirúrgica estéril, nº 8,0, 
sintética isenta de pó, de alta 
sensibilidade, recomendada para 
profissionais que apresentam 
predisposição a reações alérgicas 
que estejam relacionadas ao 
pó lubrificante normalmente 
presente em uma luva comum. 
Ref. Tipo:  CREMER / SENSITEX 
/ SUPERMAX / LEMGRUBER / 
EMBRAMAC ou equivalente.

LATEX BR 10500 PARES R$ 0,87 R$ 9.135,00

316

Luva cirúrgica nº 6,0 - luva 
descartável, estéril, em látex 
natural, textura uniforme, 
formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa 
elasticidade, resistente a tração, 
punho com bainha ou frisos, 
comprimento igual ou superior 
a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima 
entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, 
com indicação de mão direita 
e esquerda, acondicionada em 
invólucro interno com dobras 
para abertura, número visível no 
invólucro e na luva. Embalagem 
individual, aos pares, em papel 
grau cirúrgico, abertura em 
pétala. Caixa com 50 unidades. 
Tipo:  CREMER / SENSITEX / 
SUPERMAX / LEMGRUBER / 
EMBRAMAC ou equivalente.

LATEX BR 7600 PARES R$ 0,87 R$ 6.612,00

317

Luva cirúrgica nº 6,5 - luva 
descartável, estéril, em látex 
natural, textura uniforme, 
formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa 
elasticidade, resistente a tração, 
punho com bainha ou frisos, 
comprimento igual ou superior 
a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima 
entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, 
com indicação de mão direita 
e esquerda, acondicionada em 
invólucro interno com dobras 
para abertura, número visível no 
invólucro e na luva. Embalagem 
individual, aos pares, em papel 
grau cirúrgico, abertura em 
pétala. Referência Tipo:  CREMER 
/ SENSITEX / SUPERMAX / 
LEMGRUBER / EMBRAMAC ou 
equivalente.

LATEX BR 3950 PARES R$ 0,87 R$ 3.436,50
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Luva cirúrgica nº 7,0 - luva 
descartável, estéril, em látex 
natural, textura uniforme, 
formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa 
elasticidade, resistente a tração, 
punho com bainha ou frisos, 
comprimento igual ou superior 
a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima 
entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, 
com indicação de mão direita 
e esquerda, acondicionada em 
invólucro interno com dobras 
para abertura, número visível no 
invólucro e na luva. Embalagem 
individual, aos pares, em papel 
grau cirúrgico, abertura em 
pétala. Referência Tipo:  CREMER 
/ SENSITEX / SUPERMAX / 
LEMGRUBER / EMBRAMAC ou 
equivalente.

LATEX BR 10650 PARES R$ 0,87 R$ 9.265,50

319

Luva cirúrgica nº 7,5 - luva 
descartável, estéril, em látex 
natural, textura uniforme, 
formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa 
elasticidade, resistente a tração, 
punho com bainha ou frisos, 
comprimento igual ou superior 
a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima 
entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, 
com indicação de mão direita 
e esquerda, acondicionada em 
invólucro interno com dobras 
para abertura, número visível no 
invólucro e na luva. Embalagem 
individual, aos pares, em papel 
grau cirúrgico, abertura em 
pétala. Referência Tipo:  CREMER 
/ SENSITEX / SUPERMAX / 
LEMGRUBER / EMBRAMAC ou 
equivalente.

LATEX BR 29400 PARES R$ 0,87 R$ 25.578,00

320

Luva cirúrgica nº 8,0 - luva 
descartável, estéril, em látex 
natural, textura uniforme, 
formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa 
elasticidade, resistente a tração, 
punho com bainha ou frisos, 
comprimento igual ou superior 
a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima 
entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, 
com indicação de mão direita 
e esquerda, acondicionada em 
invólucro interno com dobras 
para abertura, número visível no 
invólucro e na luva. Embalagem 
individual, aos pares, em papel 
grau cirúrgico, abertura em 
pétala. Referência Tipo:  CREMER 
/ SENSITEX / SUPERMAX / 
LEMGRUBER / EMBRAMAC ou 
equivalente.

LATEX BR 16050 PARES R$ 0,87 R$ 13.963,50

321

Luva cirúrgica nº 8,5 - luva 
descartável, estéril, em látex 
natural, textura uniforme, 
formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa 
elasticidade, resistente a tração, 
punho com bainha ou frisos, 
comprimento igual ou superior 
a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima 
entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, 
com indicação de mão direita 
e esquerda, acondicionada em 
invólucro interno com dobras 
para abertura, número visível no 
invólucro e na luva. Embalagem 
individual, aos pares, em papel 
grau cirúrgico, abertura em 
pétala. Referência Tipo:  CREMER 
/ SENSITEX / SUPERMAX / 
LEMGRUBER / EMBRAMAC ou 
equivalente.

LATEX BR 1470 PARES R$ 0,87 R$ 1.278,90

323

Luva de procedimento tamanho 
M, caixa c/ 100 unidades. 
Descartável, não estéril, forma 
ambidestra, em látex íntegro 
e uniforme, comprimento 
mínimo total: 24 cm, lubrificada 
levemente com pó bioabsorvível. 
Atende às exigências da RDC 
n°05 de 15 de fevereiro de 2008 
(CA e lote impressos no punho). 
Referência tipo: Supermax / 
Rubbergold / Descarpack /
CREMER / EMBRAMAC e ou 
equivalente

SUPERMAX 19160 CXS R$ 16,05 R$ 307.518,00

325

Luva de procedimento tamanho 
PP, caixa c/ 100 unidades: luva 
descartável, não estéril, forma 
ambidestra, em látex íntegro e 
uniforme, comprimento mínimo 
total de 24 cm, lubrificada 
levemente com pó bio-absorvível. 
Atende às exigências da RDC 
n°05 de 15 de fevereiro de 2008 
(CA e lote impressos no punho). 
Referência tipo: Supermax / 
Rubbergold / Descarpack /
CREMER / EMBRAMAC e ou 
equivalente

SUPERMAX 15920 CXS R$ 17,16 R$ 273.187,20

326

Luva para procedimento sem 
talco, tamanho G, cx c/ 100 
unidades. Luva totalmente 
isenta de pó, desenvolvida 
especialmente para profissionais. 
Referência tipo: Supermax / 
Rubbergold / Descarpack e ou 
equivalente.

SUPERMAX 226 CXS R$ 20,85 R$ 4.712,10

331

Malha tubular 06cm X 15m - 
malha tubular em tecido cru, 
100% algodão, elástico, não 
deformável, não estéril, em 
rolo simétrico. Embalagem 
contendo externamente dados 
de rotulagem conforme RDC 185 
de 22/10/2001. 

MSO 300 Und R$ 4,68 R$ 1.404,00

333

Máscara cirúrgica descartável. 
Caixa com 50 unidades.  Com 
04 camadas de fibras sintéticas, 
impermeáveis a fluidos, com 
densidade e porosidade capazes 
de atuar como barreira a 
micro-organismos transportados 
pelo ar, hipoalergênica, com 
duplo sistema de tiras elásticas 
para fixação, com clip nasal de 
alumínio, em forma de chapa, 
flexível e recoberto. Referência 
tipo: Descarpack / Labor Import / 
BD e ou equivalente

DESCARPACK 3318 CXS R$ 5,61 R$ 18.613,98

335

Máscara de oxigênio com 
reservátório em vinil trasparente 
macio reutilizável, completa 
com tubo de suprimento de 
oxigênio de 2,10 metros, com 
presilha ajustável de nariz, para 
uso adulto. 

MD 10 Und R$ 11,41 R$ 114,10

336

Máscara de oxigênio com 
reservátório em vinil trasparente 
macio reutilizável, completa 
com tubo de suprimento de 
oxigênio de 2,10 metros, com 
presilha ajustável de nariz, para 
uso infantil. 

MD 10 Und R$ 11,41 R$ 114,10

342

Mascara laríngea descartável e 
estéril nº 1,0 - usada para acesso 
supra-glótico às vias aéreas, 
com as seguintes características: 
pré-curvada para permitir 
inserção com uma das mãos e 
sem necessidade de dispositivos 
de introdução e/ou visualização; 
protetor ante-mordedura; 
presença de duplo lúmen, que 
permita procedimentos de 
ventilação sem vazamentos e 
acesso gástrico para passagem 
de sonda nasogástrica; cuff de 
vedação anatômico com válvula 
e linha de insuflação separada 
do tubo; barras de proteção 
contra obstrução da epiglote; 
conector padrão de 15mm; 
identificação de tamanho gravada 
no tubo e visível; em borracha 
atóxica, tipo silicone; isenta de 
látex; esterilizadas e embaladas 
individualmente.

COMPER 7 Und R$ 43,13 R$ 301,91

343

Mascara laríngea descartável e 
estéril nº 2,0 - usada para acesso 
supra-glótico às vias aéreas, 
com as seguintes características: 
pré-curvada para permitir 
inserção com uma das mãos e 
sem necessidade de dispositivos 
de introdução e/ou visualização; 
protetor ante-mordedura; 
presença de duplo lúmen, que 
permita procedimentos de 
ventilação sem vazamentos e 
acesso gástrico para passagem 
de sonda nasogástrica; cuff de 
vedação anatômico com válvula 
e linha de insuflação separada 
do tubo; barras de proteção 
contra obstrução da epiglote; 
conector padrão de 15mm; 
identificação de tamanho gravada 
no tubo e visível; em borracha 
atóxica, tipo silicone; isenta de 
látex; esterilizadas e embaladas 
individualmente.

COMPER 7 Und R$ 43,15 R$ 302,05
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344

Mascara laríngea descartável e 
estéril nº 3,0 - usada para acesso 
supra-glótico às vias aéreas, 
com as seguintes características: 
pré-curvada para permitir 
inserção com uma das mãos e 
sem necessidade de dispositivos 
de introdução e/ou visualização; 
protetor ante-mordedura; 
presença de duplo lúmen, que 
permita procedimentos de 
ventilação sem vazamentos e 
acesso gástrico para passagem 
de sonda nasogástrica; cuff de 
vedação anatômico com válvula 
e linha de insuflação separada 
do tubo; barras de proteção 
contra obstrução da epiglote; 
conector padrão de 15mm; 
identificação de tamanho gravada 
no tubo e visível; em borracha 
atóxica, tipo silicone; isenta de 
látex; esterilizadas e embaladas 
individualmente.

COMPER 10 Und R$ 43,21 R$ 432,10

345

Mascara laríngea descartável e 
estéril nº 4,0 - usada para acesso 
supra-glótico às vias aéreas, 
com as seguintes características: 
pré-curvada para permitir 
inserção com uma das mãos e 
sem necessidade de dispositivos 
de introdução e/ou visualização; 
protetor ante-mordedura; 
presença de duplo lúmen, que 
permita procedimentos de 
ventilação sem vazamentos e 
acesso gástrico para passagem 
de sonda nasogástrica; cuff de 
vedação anatômico com válvula 
e linha de insuflação separada 
do tubo; barras de proteção 
contra obstrução da epiglote; 
conector padrão de 15mm; 
identificação de tamanho gravada 
no tubo e visível; em borracha 
atóxica, tipo silicone; isenta de 
látex; esterilizadas e embaladas 
individualmente.

COMPER 25 Und R$ 43,23 R$ 1.080,75

346

Mascara laríngea descartável e 
estéril nº 5,0 - usada para acesso 
supra-glótico às vias aéreas, 
com as seguintes características: 
pré-curvada para permitir 
inserção com uma das mãos e 
sem necessidade de dispositivos 
de introdução e/ou visualização; 
protetor ante-mordedura; 
presença de duplo lúmen, que 
permita procedimentos de 
ventilação sem vazamentos e 
acesso gástrico para passagem 
de sonda nasogástrica; cuff de 
vedação anatômico com válvula 
e linha de insuflação separada 
do tubo; barras de proteção 
contra obstrução da epiglote; 
conector padrão de 15mm; 
identificação de tamanho gravada 
no tubo e visível; em borracha 
atóxica, tipo silicone; isenta de 
látex; esterilizadas e embaladas 
individualmente.

COMPER 10 Und R$ 43,08 R$ 430,80

350 Papel lençol hospitalar 70 cm x 
50 m, rolo. PLENO 2472 Und R$ 5,75 R$ 14.214,00

359

Placa em aço inox flexível 
tamanho adulto, compatível com 
bisturi elétrico marca DELTRONIX, 
modelo B3600 SM

DELTRONIX 2 Und R$ 192,88 R$ 385,76

362

Placa em aço inox flexível 
tamanho infantil, compatível com 
bisturi elétrico marca DELTRONIX, 
modelo B3600 SM

DELTRONIX 2 Und R$ 195,34 R$ 390,68

385

Seringa de 1ml, descartável, 
estéril, sem látex, com 
capacidade para até 100 
unidades de insulina. Escala 
graduada de 2 em 2 unidades, 
agulha fixa de 8 mm de 
comprimento com diâmetro 
de aproximadamente 0,3 mm. 
Sem espaço morto. Referência 
tipo: BD / DESCARPACK e ou 
equivalente

DESCARPACK 6400 Und R$ 0,225 R$ 1.440,00

386

Seringa de 20ml, descartável, 
com agulha, trava do êmbolo, 
em polipropileno, transparente, 
atóxica, apirogênica, cilindro reto, 
siliconizado, parede uniforme, 
com escala de graduação em ml, 
números e traços legíveis, com 
anel de retenção que impeça 
o desprendimento do êmbolo 
do cilindro, bico sem rosca e 
que garanta conexões seguras, 
flange com formato adequado, 
êmbolo com pistão lubrificado e 
ajustado ao cilindro. Embalagem 
individualmente em material que 
promova barreira microbiana e 
abertura asséptica.

DESCARPACK 30000 Und R$ 0,41 R$ 12.300,00

401

Sonda de aspiração traqueal 
nº10, em PVC transparente, 
flexível, atóxico; esterilizada 
pelo processo de Óxido de 
Etileno e embalada em Papel 
Grau Cirúrgico. Em forma 
de cilindro reto e inteiriço, 
com extremidade proximal 
arredondada, aberta, isenta de 
rebarbas; dotada de dois orifícios 
distribuídos alternadamente 
e equidistantes de forma a 
cobrir todo o diâmetro do 
tubo. Ponta arredondada, com 
conector, estéril. Tais orifícios 
são dimensionados de acordo 
com o calibre de cada sonda, 
com diâmetros perfeitamente 
acabados, delimitados e 
regulares em toda a superfície. A 
extremidade distal se apresenta 
devidamente acabada e afixada 
um dispositivo conector ou 
válvula em Y. Este dispositivo é 
capaz de manter estável a fixação 
da sonda. A sonda apresenta 
superfície lisa, uniforme, livre de 
qualquer defeito prejudicial à sua 
utilização, sendo ainda isentos de 
substâncias tóxicas ou nocivas à 
saúde, comprimento aproximado 
de 50 cm, com conector e tampa 
ou somente válvula. Embalada 
individualmente em material que 
promova barreira microbiana e 
abertura asséptica. 

BIOSANI 5610 Und R$ 0,445 R$ 2.496,45

406

Sonda de folley nº 16, duas vias, 
balão de 30 ml, estéril. Caixa 
com 10 unidades. Sonda em 
borracha natural, siliconada, 
com duas vias, dois orifícios 
laterais em lados opostos e na 
mesma altura, balão de textura 
reforçada e uniforme e válvula 
luer lock. Embalagem estéril 
individual, com proteção dupla, 
com identificação do calibre, 
da capacidade do balão e da 
marca estampados em local de 
fácil visualização e de caráter 
permanente. Na embalagem 
também estar impresso os 
dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 30 CXS R$ 22,57 R$ 677,10

407

Sonda de folley nº 18, duas vias, 
balão de 30 ml, estéril. Caixa 
com 10 unidades. Sonda em 
borracha natural, siliconada, 
com duas vias, dois orifícios 
laterais em lados opostos e na 
mesma altura, balão de textura 
reforçada e uniforme e válvula 
luer lock. Embalagem estéril 
individual, com proteção dupla, 
com identificação do calibre, 
da capacidade do balão e da 
marca estampados em local de 
fácil visualização e de caráter 
permanente. Na embalagem 
também estar impresso os 
dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde.

SOLIDOR 30 CXS R$ 22,96 R$ 688,80

416

Sonda endotraqueal aramada 
(espiralada) nº3,0 de PVC 
com silicone (termossensível), 
descartável, transparente, 
extremidade atraumática com 
orifício Murphy, balão pré-
moldado de baixa pressão e alto 
volume com balão de controle.

GOODCOME 132 Und R$ 26,40 R$ 3.484,80

417

Sonda endotraqueal aramada 
(espiralada) nº3,5 de PVC 
com silicone (termossensível), 
descartável, transparente, 
extremidade atraumática com 
orifício Murphy, balão pré-
moldado de baixa pressão e alto 
volume com balão de controle.

GOODCOME 132 Und R$ 26,40 R$ 3.484,80

418

Sonda endotraqueal aramada 
(espiralada) nº4,0 de PVC 
com silicone (termossensível), 
descartável, transparente, 
extremidade atraumática com 
orifício Murphy, balão pré-
moldado de baixa pressão e alto 
volume com balão de controle.

GOODCOME 132 Und R$ 26,40 R$ 3.484,80

419

Sonda endotraqueal aramada 
(espiralada) nº4,5 de PVC 
com silicone (termossensível), 
descartável, transparente, 
extremidade atraumática com 
orifício Murphy, balão pré-
moldado de baixa pressão e alto 
volume com balão de controle.

GOODCOME 132 Und R$ 26,40 R$ 3.484,80
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420

Sonda endotraqueal nº 08 sem 
cuff (balão) - confeccionada 
em polivinil atóxico (PVC) 
com silicone (termosensível), 
descartável, com conector 
semi-montado, transparente, 
graduado, linha radiopaca 
contínua, extremidade 
atraumática retraída, estéril, para 
intubação oral e nasal.

SOLIDOR 100 Und R$ 2,90 R$ 290,00

423

Sonda Foley n° 12, 2 vias. 
Conector Universal do sistema 
de escoamento de urina. Atóxico 
e de uso único. Balão simétrico 
de 30CC, fino e resistente ao 
volume proposto. Válvula de fácil 
manipulação. Esterilizado por 
Óxido de Etileno. Fabricada em 
100% Látex. Embalagem com 10 
unidades.

SOLIDOR 30 PCT R$ 21,12 R$ 633,60

425

Sonda Foley n° 16 - Conector 
Universal do sistema de 
escoamento de urina. Atóxico 
não-pirogênico e de uso único. 
Balão simétrico, fino e resistente 
ao volume proposto. Válvula de 
fácil manipulação. Capacidade do 
Balão: 30 CC. Tamanho: Nº 14. 
Vias: 2 Vias. Estéril.  Esterilizado 
por Óxido de Etileno. Fabricada 
em 100% Látex, siliconizada, 
atóxica proporcionando uma 
superfície extremamente lisa. 
Embalagem com 10 (dez) 
Unidades, .Validade superior/
igual a 2 anos. 

SOLIDOR 120 Caixa R$ 22,57 R$ 2.708,40

427

Sonda nasogástrica nº 14, 
LONGA, descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, 
atraumática, siliconizada, 
com orifícios nas laterais e 
conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados 
de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde.

BIOBASE 1650 Und R$ 0,594 R$ 980,10

428

Sonda nasogástrica nº 16, 
LONGA, descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, 
atraumática, siliconizada, 
com orifícios nas laterais e 
conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados 
de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. 

BIOBASE 650 Und R$ 0,605 R$ 393,25

429

Sonda nasogástrica nº 18, 
LONGA, descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, 
atraumática, siliconizada, 
com orifícios nas laterais e 
conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados 
de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde.

BIOBASE 1150 Und R$ 0,647 R$ 744,05

430

Sonda nasogástrica nº 20, 
LONGA, descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, 
atraumática, siliconizada, 
com orifícios nas laterais e 
conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados 
de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. 

BIOBASE 1150 Und R$ 0,68 R$ 782,00

433

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO 
ENTERAL Nº 6 em poliuretano 
radiopaco, estéril, com dupla 
entrada em Y, permite acesso 
separado para nutrição ou 
medicação, com tampas, fio 
guia em aço inox pré-lubrificado 
com resistência e flexibilidade 
adequada ao manuseio e de fácil 
introdução e retirada. Tubo da 
sonda com escala e graduação.

SOLUMED 200 Und R$ 8,50 R$ 1.700,00

439

Sonda retal nº08, confeccionada 
em PVC atóxico, flexível, 
transparente e uma superfície 
rigorosamente lisa, com uma 
ponta arredondada aberta no 
lado proximal do tubo com 01 
orifício. Conector perfeitamente 
adaptável a seringas no lado 
distal do tubo com tampa. 
Esterilização a óxido de etileno. 
Embalagem individual em papel 
grau cirúrgico. Pacote com 10 
unidades. 

BIOSANI 115 PCT R$ 5,04 R$ 579,60

441

Sonda retal nº30, confeccionada 
em PVC atóxico, flexível, 
transparente e uma superfície 
rigorosamente lisa, com uma 
ponta arredondada aberta no 
lado proximal do tubo com 01 
orifício. Conector perfeitamente 
adaptável a seringas no lado 
distal do tubo com tampa. 
Esterilização a óxido de etileno. 
Embalagem individual em papel 
grau cirúrgico. Pacote com 10 
unidades.  

MEDSONDA 50 PCT R$ 13,10 R$ 655,00

443

Sonda uretral nº 06 estéril, 
confeccionada em polivinil 
atóxico, flexível, transparente, 
embalagem individual, constando 
externamente identificação, 
procedência, esterilização e 
tempo de validade. Pacote com 
10 unidades. 

INJET 4000 PCT R$ 4,35 R$ 17.400,00

444

Sonda uretral nº 10 estéril, 
confeccionada em polivinil 
atóxico, flexível, transparente, 
embalagem individual, constando 
externamente identificação, 
procedência, esterilização e 
tempo de validade. Pacote com 
10 unidades.

INJET 1235 PCT R$ 4,62 R$ 5.705,70

446

Sonda uretral nº 14, estéril, 
confeccionada em polivinil 
atóxico, flexível, transparente, 
embalagem individual, constando 
externamente identificação, 
procedência, esterilização e 
tempo de validade. Pacote com 
10 unidades.

INJET 1037 PCT R$ 5,01 R$ 5.195,37

447

Sonda uretral nº 16, estéril, 
confeccionada em polivinil 
atóxico, flexível, transparente, 
embalagem individual, constando 
externamente identificação, 
procedência, esterilização e 
tempo de validade. Pacote com 
10 unidades.

INJET 737 PCT R$ 4,75 R$ 3.500,75

450

Sonda uretral nº 22, estéril, 
confeccionada em polivinil 
atóxico, flexível, transparente, 
embalagem individual, constando 
externamente identificação, 
procedência, esterilização e 
tempo de validade. Pacote com 
10 unidades.

INJET 337 PCT R$ 6,40 R$ 2.156,80

451

Sonda uretral nº 24, estéril, 
confeccionada em polivinil 
atóxico, flexível, transparente, 
embalagem individual, constando 
externamente identificação, 
procedência, esterilização e 
tempo de validade. Pacote com 
10 unidades.

INJET 335 PCT R$ 6,86 R$ 2.298,10

455

Tala aramada moldável coberta 
com espuma macia tipo E.V.A. 
(Etil Vinil Acetato) especial 
colorido, para identificar o 
seu tamanho, usada para 
imobilização, pode ser lavada e 
reutilizada, tamanho: 63 X 09 cm.

RESGATE 30 Und R$ 10,42 R$ 312,60

466

Touca com Elástico Descartável 
Sanfonada, pacote c/ 
100 unidades. Molda-se 
confortavelmente à cabeça 
e cabelo. Elástico revestido, 
proporcionando melhor vedação 
durante sua utilização. Solda por 
ultra-som. Cor branca.

ANADONA 6998 PCT R$ 5,01 R$ 35.059,98

470

Válvula para reanimador manual 
adulto, que liga o corpo do 
reanimador à bolsa reservatório 
de oxigênio, de 2 vias, em 
plástico rígido, livre de látex

MD 40 Und R$ 43,91 R$ 1.756,40

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 1.185.714,36

TOTAL DO CERTAME R$ 4.538.032,82

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 
4.538.032,82 (quatro milhões e quinhentos e trinta e oito mil e 
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trinta e dois reais  e oitenta e dois centavos), cuja despesa deverá 
correr a conta da Dotação Orçamentária:

PUBLIQUE-SE.

JATAI, 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

_____________________________________
LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde
Portaria SGP 007/2019

Gestor do FMS
Decreto 3.249/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 020/2019 - SMS

Ata de registro de preço, para: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL - GLP'S, ÁGUA, MATERIAL 
DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, EMBALAGENS 
E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS 
MUNICIPAIS (UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS)
Processo Nº: 37580/2019
Validade: 12(doze) meses.  

Às 09:00 horas do dia 26 de dezembro de 2019, na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ-GO, reuniram-se , situada à Rua 
Riachuelo, nº 2.762, Vila Fátima, JATAI, CEP: 75.803-050, Fone: 
(64) 3006-3643, inscrito no CNPJ sob o nº 12.053.489/0001-49 , 
representado pelo Pregoeiro, Sr. SANDULY CARLOS DE SOUZA, 
brasileiro, portador do CPF/MF nº 890.187.701-59, e os membros 
da Equipe de Apoio Krystina Barros Dias, designados pelo Decreto 
nº 3030, de 02/07/2018, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, em 
face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão Presencial 
nº 158/2019, cuja ata e demais atos foram homologados pela 
autoridade administrativa, exarado no presente processo, R E S O 
L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as  
cláusulas seguintes: 

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das 
PROMITENTES CONTRATADAS, 

ITEM EMPRESA

11.0, 22.0, 26.0, 28.0, 29.0, 54.0, 65.0, 66.0, 67.0, 
69.0, 74.0, 80.0, 83.0, 84.0, 103.0, 104.0, 105.0, 
111.0, 114.0, 121.0, 130.0, 139.0, 140.0, 157.0, 
158.0, 180.0, 181.0, 182.0, 187.0

Nome: TOTAL SEGURANçA EQUIPAMENTO DE 
PROTEçãO E SERIçO ESPECIALIZADO LTDA
CPF: CNPJ: 13.851.726/0001-80
Endereço: Rua 15 casa 01 Centro 47
Fone: 6436618299
Email: totalseguranca@globo.com
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
RG: 713303 SSP/GO
CPF: 133.097.811-00

5.0, 7.0, 8.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 
36.0, 38.0, 41.0, 42.0, 46.0, 48.0, 50.0, 55.0, 56.0, 
72.0, 76.0, 87.0, 89.0, 91.0, 92.0, 101.0, 102.0, 
107.0, 108.0, 110.0, 115.0, 119.0, 125.0, 133.0, 
143.0, 155.0, 156.0, 160.0, 179.0, 186.0

Nome: ROSALINA MARIA DE MORAES SOUZA
CPF: CNPJ: 14.161.820/0001-70
Endereço: RUA JOSE PEREIRA REZENDE   CENTRO 
PARTE BAIXA 384
Fone: 6436310199
Email: licitacao.supermercadopaulistao@uol.
com.br
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: MARCOS SOUZA BORGES
RG: 4119313
CPF: 878.252.281-20

1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0

Nome: RICARDO SOUZA BORGES
CPF: CNPJ: 15.330.429/0001-14
Endereço: R: VALERIANO DO PRADO  CENTRO 459
Fone: 0036367639
Email: licitacao.supermercadopaulistao@uol.
com.br
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: RICARDO SOUZA BORGES
RG: M-9.015.812
CPF: 030.990.506-01

161.0, 162.0, 163.0, 164.0, 165.0, 166.0, 167.0, 
168.0, 169.0, 170.0, 171.0, 172.0, 173.0, 174.0, 
175.0, 176.0, 177.0, 178.0

Nome: RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP
CPF: CNPJ: 21.979.543/0001-72
Endereço: RUA DOMINGOS BIANCARDI  DISTRITO 
INDUSTRIAL I 1-111
Fone: 1432030307
Email: rdsbauru@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: EDISON ANTONIO DOS SANTOS 
RG: 18476386
CPF: 087.620.538-41

57.0, 70.0, 75.0, 122.0, 145.0, 146.0, 148.0

Nome: MEDY HIGIENIZAçãO PROFISSIONAL EIRELI 
EPP
CPF: CNPJ: 24.620.109/0001-90
Endereço: Rua 2 Qd.04, Lt.21 Conjunto Rio Claro 
1 106
Fone: 6436364004
Email: adm@medyclean.com.br
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: Daniel Almeida Rosa
RG: 3105757 DGPCGO
CPF: 617.731.311-68

9.0, 10.0, 12.0, 13.0, 21.0, 23.0, 24.0, 25.0, 27.0, 
30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 37.0, 39.0, 40.0, 
43.0, 44.0, 45.0, 47.0, 49.0, 51.0, 52.0, 53.0, 58.0, 
59.0, 60.0, 61.0, 62.0, 63.0, 64.0, 68.0, 71.0, 73.0, 
77.0, 78.0, 79.0, 81.0, 82.0, 85.0, 86.0, 88.0, 90.0, 
93.0, 94.0, 95.0, 96.0, 97.0, 98.0, 99.0, 100.0, 106.0, 
109.0, 112.0, 113.0, 116.0, 117.0, 118.0, 120.0, 
123.0, 124.0, 126.0, 127.0, 128.0, 129.0, 131.0, 
132.0, 134.0, 135.0, 136.0, 137.0, 138.0, 141.0, 
142.0, 144.0, 147.0, 149.0, 150.0, 151.0, 152.0, 
153.0, 154.0, 159.0, 183.0, 184.0, 185.0, 188.0, 
189.0, 190.0

Nome: DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI
CPF: CNPJ: 31.629.675/0001-28
Endereço: RUA SANTO AFONSO QD 08 LT 10 JD 
NOSSA SRª DO PERPETUO SOCORRO 310
Fone: 6234324186
Email: distribuidora.sudoeste@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: FRANCISCO VINICIO CABRAL RESENDE
RG: 1710292-SSP/GO
CPF: 769.158.161-00

visando a REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE CONSUMO EM GERAL - GLP'S, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E 
HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, EMBALAGENS E UTENSÍLIOS 
DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS MUNICIPAIS 
(UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS), conforme 
quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta 
ATA, conforme condições e especificações constantes do edital 
do Pregão Presencial n.158/2019, bem como da(s) proposta(s) 
comercial(is) da(s) PROMITENTE(S) CONTRATADA(S).

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-
se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com 
característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, 
entre outras: 

I. Assinar o contrato de fornecimento com o FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE JATAÍ-GO/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/
MUNICÍPIO DE JATAÍ no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, 
contados da solicitação formal.
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II. Entregar os produtos no Setor descrito na ordem de fornecimento 
(OF) feita pelo departamento de Compras da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO em prazo contados e 
especificados a partir da data da ordem de fornecimento.

III. providenciar a imediata substituição dos itens por falhas 
ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de 
fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais 
obrigações assumidas nesta ata.

IV. reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos 
de validade da documentação apresentada, novos documentos 
que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no edital do Pregão Presencial nº.158/2019.

V. prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações 
firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro 
de Preços.

VI. ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos 
órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 
ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP.

VII. responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, 
tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e 
quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, 
ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer 
vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.

VIII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações 
fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os 
Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária 
por tal pagamento.

IX. Manter o prazo de garantia e 1 ano, contado da data da entrega 
definitiva dos bens, na forma prevista no  anexo - Termo de 
Referência, do edital do Pregão Presencial n.158/2019.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata 
de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua 
assinatura.

DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o 
fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos 
na tabela abaixo:

ITENS RAZÃO SOCIAL MARCA UND QTD ESPECIFICAÇÃO MENOR PREÇO 
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1 RICARDO SOUZA 
BORGES CAIAPO Galão 10316

Água Mineral - Água mineral 
natural, sem gás, garrafão 
plástico de 20 litros. A água 
mineral deverá estar de acordo 
com a Resolução - RCD nº 54 de 
15 de junho de 2000 - ANVS - 
M.S. que dispõe sobre fixação de 
identidade e qualidade de água 
mineral natural. A rotulagem 
de produto deverá estar de 
acordo com a legislação vigente 
e especificar: A ) Natureza da 
água, segundo a respectiva 
classificação. B ) Nome da fonte 
C ) Localização da fonte. D ) 
Data de fabricação. E ) Data de 
validade ou prazo máximo para 
consumo, sendo que, na ocasião 
da entrega, esta validade não 
poderá ser inferior á 2/3 da 
validade total do produto. F ) 
Nome do Concessionário G ) 
Número de Registro no Órgão 
competente no Ministério da 
Saúde. H ) Conteúdo líquido do 
produto. I ) Marca J ) Composição 
do produto, por litro, na forma 
indicada no respectivo sertificado 
de análise. D ) Declaração 
sem gás. Características 
Organolépticas : O produto 
deverá apresentar : Odor: 
nenhum / Aspecto : Limpido / 
sabor : Próprio / PH ; Neutro / 
Não deverá conter resíduos de 
pesticidas e outras substâncias 
estranhas. 

R$ 13,00 R$ 134.108,00

2 RICARDO SOUZA 
BORGES COPAGAS Und 172 Gás glp P-13 (gás de cozinha) R$ 80,00 R$ 13.760,00

3 RICARDO SOUZA 
BORGES COPAGAS Und 376 Gás glp P-45 (gás de cozinha) R$ 310,00 R$ 116.560,00

4 RICARDO SOUZA 
BORGES CAIAPO Und 136

Galão de água mineral 20 litros, 
vazio, de 1ª qualidade, resistente. 
Material higiênico, feito de 
policarbonato. Prazo de validade 
03 anos.

R$ 15,00 R$ 2.040,00

5
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

Und 28

Regulador  p/  botijão P-13, c/ 
mangueira grande de 1,20 Mts 
e abraçadeira; com prazo de 
validade de 5 anos, certificado 
pelo INMETRO

R$ 25,37 R$ 710,36

6 RICARDO SOUZA 
BORGES COPAGAS Und 17

Vasilhame P- 13 GLP (Botijão 
vazio)- fabricado com chapa 
de aço e capazes de suportar 
altas pressões, possuir rótulo 
indicando prazo de validade e 
lacre de garantia.

R$ 180,00 R$ 3.060,00

7
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

VERTEX Und 260

Bobina Picotada de 1ª qualidade 
dimensão de 20 cm x 30 cm, 
para seladora, rolo de1kg - 
Composição polietileno de alta 
densidade, inodoro, atóxico.

R$ 22,58 R$ 5.870,80

8
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

VERTEX Und 180

Bobina Picotada de 1ª qualidade 
dimensão de 30 cm x 40 cm, 
capacidade 3kg, com bobina de 
1kg, para seladora - Composição 
polietileno de alta densidade, 
inodoro, atóxico.

R$ 22,58 R$ 4.064,40

9 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI PLASTILU Und 360

Bobina Picotada de 1ª qualidade 
dimensão de 50 cm x 80 cm, 
capacidade 15kg, com bobina de 
1kg, para seladora - Composição 
polietileno de alta densidade, 
inodoro, atóxico.

R$ 23,99 R$ 8.636,40

10 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI PLASTILU Und 600

Bobina Picotada de 1ª qualidade 
dimensão de 60 cm x 90 cm, 
capacidade 20kg, com bobina de 
1kg, para seladora - Composição 
polietileno de alta densidade, 
inodoro, atóxico.

R$ 23,99 R$ 14.394,00

11

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

ARQPLAST Und 5

Caixa Hortifruti lisa fechada 
- capacidade de 52 litros, 
fabricada em PP(polipropileno), 
dimensão interna (300x330x525) 
e dimensão externa 
(310x360x550).

R$ 37,78 R$ 188,90

12 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ISOBRAS Caixa 900

Embalagem marmitex de isopor 
redonda nº r 2 de 1° qualidade 
com tampa - PARA REFEIÇÕES, 
caixa contendo 100 unidades.

R$ 48,13 R$ 43.317,00

13 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ARRUDAPLAST Pacote 276

Embalagem plástica transparente 
tamanho 5x23 (tipo saquinho 
de big bem) de 1ª qualidade - 
Pacote com 1000 unidades.

R$ 19,20 R$ 5.299,20

14
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

POLIMPRESS Pacote 266

Embalagem plástica,  tamanho 
aproximado de 10X20 cm, 
confeccionada em resinas 
termoplásticas virgens, 
transparente, material 
atóxico, reforçado, isento de 
materiais estranhos, furos ou 
deformações, sem rebarba 
nas soldas, não devendo 
apresentar sujidade interna ou 
externamente,espessura de 
no mínimo 0,06mm (0,03mm 
por parede), embalado em 
pacote plástico contendo 1 Kg. A 
embalagem deve conter dados 
de identificação do produto e do 
fabricante conforme praxe do 
fabricante.

R$ 21,94 R$ 5.836,04

15
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

POLIMPRESS Pacote 512

Embalagem plástica,  tamanho 
aproximado de 30 x 40 cm, 
confeccionada em resinas 
termoplásticas virgens, 
transparente, material 
atóxico, reforçado, isento de 
materiais estranhos, furos ou 
deformações, sem rebarba 
nas soldas, não devendo 
apresentar sujidade interna ou 
externamente,espessura de 
no mínimo 0,10mm (0,05mm 
por parede), embalado em 
pacote plástico contendo 1 Kg. A 
embalagem deve conter dados 
de identificação do produto e do 
fabricante conforme praxe do 
fabricante.

R$ 21,94 R$ 11.233,28
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16
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

POLIMPRESS Pacote 483

Embalagem plástica,  tamanho 
aproximado de 35 x 45 cm, 
confeccionada em resinas 
termoplásticas virgens, 
transparente, material 
atóxico, reforçado, isento de 
materiais estranhos, furos ou 
deformações, sem rebarba 
nas soldas, não devendo 
apresentar sujidade interna ou 
externamente,espessura de 
no mínimo 0,10mm (0,05mm 
por parede), embalado em 
pacote plástico contendo 1 Kg. A 
embalagem deve conter dados 
de identificação do produto e 
do fabricante conforme praxe 
do fabricante

R$ 21,94 R$ 10.597,02

17
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

POLIMPRESS Pacote 474

Embalagem plástica, tamanho 
aproximado de 20 x 30 cm, 
confeccionada em resinas 
termoplásticas virgens, 
transparente, material atóxico, 
reforçado, isento de materiais 
estranhos, furos ou deformações, 
sem rebarba nas soldas, não 
devendo apresentar sujidade 
interna ou externamente, 
espessura de no mínimo 0,10mm 
(0,05mm por parede), embalado 
em pacote plástico contendo 
1 Kg. A embalagem deve 
conter dados de identificação 
do produto e do fabricante 
conforme praxe do fabricante

R$ 21,94 R$ 10.399,56

18
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

POLIMPRESS Pacote 434

Embalagem plástica, tamanho 
aproximado de 25 x 35 cm, 
confeccionada em resinas 
termoplásticas virgens, 
transparente, material atóxico, 
reforçado, isento de materiais 
estranhos, furos ou deformações, 
sem rebarba nas soldas, não 
devendo apresentar sujidade 
interna ou externamente, 
espessura de no mínimo 0,10mm 
(0,05mm por parede), embalado 
em pacote plástico contendo 
1 Kg. A embalagem deve 
conter dados de identificação 
do produto e do fabricante 
conforme praxe do fabricante

R$ 21,94 R$ 9.521,96

19
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

POLIMPRESS Pacote 716

Embalagem plástica, tamanho 
aproximado de 40 x 60 cm, 
confeccionada em resinas 
termoplásticas virgens, 
transparente, material atóxico, 
reforçado, isento de materiais 
estranhos, furos ou deformações, 
sem rebarba nas soldas, não 
devendo apresentar sujidade 
interna ou externamente, 
espessura de no mínimo 0,14mm 
(0,07mm por parede), embalado 
em pacote plástico contendo 
1 Kg. A embalagem deve 
conter dados de identificação 
do produto e do fabricante 
conforme praxe do fabricante. 

R$ 21,94 R$ 15.709,04

20
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

POLIMPRESS Pacote 579

Embalagem plástica, tamanho 
aproximado de 50 x 80 cm, 
confeccionada em resinas 
termoplásticas virgens, 
transparente, material atóxico, 
reforçado, isento de materiais 
estranhos, furos ou deformações, 
sem rebarba nas soldas, não 
devendo apresentar sujidade 
interna ou externamente, 
espessura de no mínimo 0,14mm 
(0,07mm por parede), embalado 
em pacote plástico contendo 
1 kg. A embalagem deve 
conter dados de identificação 
do produto e do fabricante 
conforme praxe do fabricante

R$ 21,94 R$ 12.703,26

21 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI MAGUS Und 12

Gaveteiro com 3 gavetas- 
Descrição: Gaveteiro 
organizadores em plástico 
ideal para organizar produtos 
de limpeza com três gavetas 
Tamanho 50x54,6x42.

R$ 140,00 R$ 1.680,00

22

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

ARQPLAST Und 72 Organizador plástico cap. 10 litros 
com tampa, tipo container. R$ 15,68 R$ 1.128,96

23 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI RISCHIOTO Und 72 Organizador plástico cap. 12 litros 

com tampa, tipo container. R$ 26,65 R$ 1.918,80

24 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI RISCHIOTO Und 66 Organizador plástico cap. 20 litros 

com tampa, tipo container. R$ 41,85 R$ 2.762,10

25 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI RISCHIOTO Und 74 Organizador plástico cap. 25 litros 

com tampa, tipo container. R$ 50,70 R$ 3.751,80

26

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

ARQPLAST Und 63 Organizador plástico cap. 4,3 
litros com tampa, tipo container. R$ 10,02 R$ 631,26

27 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI RISCHIOTO Und 66 Organizador plástico cap. 45 litros 

com tampa, tipo container. R$ 87,80 R$ 5.794,80

28

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

ARQPLAST Und 23
Organizador plástico, capacidade 
aproximadamente 4 litros com 
tampa, tipo container.

R$ 10,02 R$ 230,46

29

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

ARQPLAST Und 206
Pallet/ Estrado em polietileno 
(dimensão: 120x100x15cm), cor 
preto ou café. 1ª Linha.

R$ 137,99 R$ 28.425,94

30 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI PLASUTIL Und 6

Vasilha plástica (pote) 1 litro 
de 1ª qualidade - com tampa 
rosqueável, material resistente.

R$ 9,35 R$ 56,10

31 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI PLASUTIL Und 21

Vasilha plástica (pote) 10 litros 
de 1ª qualidade - com tampa 
rosqueável, material resistente.

R$ 24,40 R$ 512,40

32 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI PLASUTIL Und 18

Vasilha plástica (pote) 2 litros 
de 1ª qualidade - com tampa 
rosqueável, material resistente.

R$ 25,99 R$ 467,82

33 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI PLASUTIL Und 21

Vasilha plástica (pote) 3 litros 
de 1ª qualidade - com tampa 
rosqueável, material resistente.

R$ 21,85 R$ 458,85

34 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI PLASUTIL Und 28

Vasilha plástica (pote) 5 litros 
de 1ª qualidade - com tampa 
rosqueável, material resistente.

R$ 32,95 R$ 922,60

35 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI PLASUTIL Und 6

Vasilha plástica (pote) 500 mL 
de 1ª qualidade - com tampa 
rosqueável, material resistente.

R$ 10,90 R$ 65,40

36
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

STRAWPLAST Pacote 80

Canudo flexível - encapado, 
210mm x 6mm, de boa 
qualidade. Embalagem com 100 
unidades.

R$ 5,60 R$ 448,00

37 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI APOLLO Und 254

Coador de Café N° 06 de 1ª 
qualidade - Coador em tecido, 
diâmetro de 20 cm e cabo 
plástico.

R$ 5,03 R$ 1.277,62

38
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

BELLOCOPO Caixa 113

Colher de sopa descartável, 
transparente, bordas lisas, de 1ª 
qualidade - Caixa contendo 1000 
unidades. Material resistente.

R$ 56,80 R$ 6.418,40

39 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI MINASPLAST Pacote 120

Copo descartável com tampa, 
100ml para gelatina. Material 
resistente. Pacote com 100 
unidades.

R$ 16,45 R$ 1.974,00

40 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI MINASPLAST Pacote 130

Copo descartável com tampa, 
300 ml para vitaminas ou suco. 
Material resistente. Pacote com 
100 unidades.

R$ 25,50 R$ 3.315,00

41
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

TERMOPOT Caixa 1424

Copo descartável transparente 
200 ml  caixa com 30 pacotes, 
contendo 100 unidades, de 1ª 
qualidade, pacotes embalados 
individualmente, conforme 
norma de qualidade nbr-14.865. 
Marca do fabricante, data de 
fabricação, validade lote, produto 
certificado pela ANVISA.

R$ 116,49 R$ 165.881,76

42
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

MASSIMO Caixa 268

Copo descartável transparente 
de 50 ml, caixa com 50 pacotes, 
contendo 100 unidades, de 1ª 
qualidade, pacotes embalados 
individualmente, conforme 
norma de qualidade nbr-14.865. 
Marca do fabricante, data de 
fabricação, validade lote, produto 
certificado pela ANVISA.

R$ 92,40 R$ 24.763,20

43 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI TERMOPOT Pacote 120

Copo ou pote com tampa de 250 
ml para dieta  de 1°qualidade 
- material transparente.   Deve 
apresentar boa capacidade de 
vedação após tampado. Vir com 
tampa da mesma marca. Pacote 
com 50 unidades

R$ 19,10 R$ 2.292,00

44 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ALPFILM Und 264

Filme de pvc esticável 
transparente  de 1º qualidade - 
aprovado pela anvisa (280 mm 
x 30m). Na embalagem devem 
constar os dados de identificação 
do produto, do fabricante e a 
data da validade.

R$ 6,38 R$ 1.684,32

45 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI MB Und 60000

Kit talheres para refeição (garfo 
+ faca + guardanapo) embalados 
um a um em sachê. O kit deve 
ser industrializado e entregue em 
caixa fechada

R$ 0,90 R$ 54.000,00

46
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

GABOARDI Und 1230

Palito roliço de madeira de 
1°qualidade - caixa com 100 
unidades, produzido com 
madeira de reflorestamento, 
embalagem intacta lacrada, deve 
constar os dados de identificação 
do produto e fabricante.

R$ 0,50 R$ 615,00

47 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ATIVA Und 65

Pano de Prato, dimensões 
50x70cm; confeccionado em 
100% algodão branco alvejado, 
para enxugar pratos e vasilhas.

R$ 6,10 R$ 396,50

48
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

BOREDA Und 144

Papel alumínio culinário com 
dimensão de 7,5 m x 30 cm 
de 1°qualidade - embalagem 
contendo 01 (um) rolo, indústria 
brasileira.

R$ 4,49 R$ 646,56

49 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI BOREDA Und 246

Papel alumínio culinário om 
dimensão de 7,5 m x 45 cm 
de 1ª qualidade - Embalagem 
contendo 01 (um) rolo, indústria 
brasileira.

R$ 5,80 R$ 1.426,80

50
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

TERMOPOT Pacote 160

Prato plástico descartável - 
leitoso em PSAI, resistente, 
tamanho médio, 21 cm diâmetro. 
Pacote com 10 unidades.

R$ 2,60 R$ 416,00

51 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI KLEMMEN Und 18000

Saco Estéril para Coleta de 
Amostras de Alimentos e 
Líquidos capacidade de no 
mínimo 120ml, produzidos em 
polietileno resistente, possuem 
tarja para a identificação e fios 
de aço inox no lado superior para 
facilitar seu fechamento.  

R$ 1,95 R$ 35.100,00

52 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI TALGE Und 80000

Saco plástico transparente com 
fecho zip. Capacidade 3 kg. O 
produto deve ser de material 
resistente, tamanho aproximado 
45cm x 35cm.

R$ 1,20 R$ 96.000,00

53 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI MAXDESCART Und 50

Avental de Vinil Transparente 
Impermeável e Fosco (sem 
Brilho) COM MANGA Descrição: 
Avental de segurança 
confeccionado em PVC (vinil) 
transparente com, com manga 
comprida e com três tiras 
soldadas eletronicamente. 

R$ 12,25 R$ 612,50

54

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

DELTAPLUS PARES 30

Conjunto impermeável em 
2 peças (jaqueta e calça) 
confeccionada em LAMINADO DE 
PVC, costuradas através de solda 
eletrônica, fechamento frontal 
(zíper e velcro) cordão e mangas 
com elástico nas extremidades. 
Calça com elástico na cintura e 
tornozelos

R$ 83,10 R$ 2.493,00

55
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

LUBFAST Und 26

Produto lubrificante que protege 
todas as partes metálicas 
expostas à umidade do ar e à 
oxidação. Tipo:White

R$ 6,93 R$ 180,18
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56
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

M500 Und 12

Silicone spray em aerossol, 
lubrificante, ebalagem de 250g 
ou 400 mL que pode ser usado 
como agente de proteção em 
equipamentos de ginástica, 
mecanismos leves e agente de 
brilho em automóveis e peças 
plásticas em geral. Protege 
contra a umidade e ferrugem 
para equipamentos no Centro de 
Reabilitação.

R$ 11,82 R$ 141,84

57

MEDY 
HIGIENIZAçãO 
PROFISSIONAL 

EIRELI EPP

IMPERGOLD 
UHS Galão 698

Acabamento acrílico metalizado 
p/ sistemas HS e UHS (5 litros) 
composição: Emulsão de 
polímeros acrílicos, plastificantes, 
tensoativo, organo fluorado, 
conservante, essência e água. 
"Classede Risco 1"

R$ 155,00 R$ 108.190,00

58 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI KI-TAL Und 12400

Água Sanitária 1 litro 
-  hipoclorito de sódio cloro 
ativo (2,0 a 2,5%) composição: 
hipoclorito de sódio , 
estabilizante e água. Marca do 
fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA.

R$ 2,85 R$ 35.340,00

59 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI START Und 240 Álcool em gel 70 %, anti-séptico, 

90 mL, sem aloe vera R$ 7,50 R$ 1.800,00

60 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ITAJA Und 2172 Álcool Etílico Hidratado 70 INPM 

70 %, Frasco plástico 1.000ml. R$ 7,05 R$ 15.312,60

61 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI START Caixa 224

Álcool gel 70 %, anti-séptico, 440 
mL, com aloe vera, frasco com 
válvula dosadora, caixa com 12 
unidades.

R$ 209,00 R$ 46.816,00

62 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI START Caixa 162

Álcool gel 70 %, anti-séptico, 800 
mL, com aloe vera, frasco com 
válvula dosadora, caixa com 12 
unidades.

R$ 350,50 R$ 56.781,00

63 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI PREMISSE Caixa 206

Álcool gel 70 %, anti-séptico, 800 
mL, com aloe vera, sache, caixa 
com 12 unidades.

R$ 253,90 R$ 52.303,40

64 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI WYDET Caixa 230

Álcool gel 70 %, anti-séptico, 800 
mL, sem aloe vera, sache caixa 
com 12 unidades.

R$ 223,00 R$ 51.290,00

65

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

START Und 420

Amaciante de roupas 2 litros. 
Composição: cloreto de dialquil 
dinotil amônio, coadjuvante, 
pigmento, fragrância, derivados 
de isotiazolimonas e veiculo.  
Marca do fabricante, data de 
fabricação, validade lote, produto 
certificado pela ANVISA.

R$ 6,23 R$ 2.616,60

66

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

ARQPLAST Und 230

Balde Plástico de 10 litros - Cor 
azul e/ou vermelha com alça 
de metal, material plástico 
resistente.

R$ 6,48 R$ 1.490,40

67

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

ARQPLAST Und 240

Balde Plástico de 20 litros - Cor  
azul e/ou vermelha com alça 
de metal e material plástico 
resistente.

R$ 11,82 R$ 2.836,80

68 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ARQPLAST Und 170

Balde Plástico de 40 litros  - Cor 
azul e/ou vermelha com alça 
de metal e material plástico 
resistente.

R$ 36,30 R$ 6.171,00

69

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

ARQPLAST Und 150

Balde Plástico de 5 litros - Cor 
azul e/ou vermelha com alça 
de metal, material plástico 
resistente.

R$ 4,36 R$ 654,00

70

MEDY 
HIGIENIZAçãO 
PROFISSIONAL 

EIRELI EPP

ARESCLEAN 
ARES 500 Galão 764

Base impermeabilizante 
área interna e externa 5 lts - 
composição química: resina 
acrílica, plastificante, nivelador, 
preservante e água. "Classe 
de Risco 1".

R$ 159,00 R$ 121.476,00

71 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ORTOMED Und 184

Biombo - triplo com rodizios, 
forração de PVC de facil limpeza, 
Descrição; construido com tubos 
de aço esmaltado de 3/4 com 
rodizios de 2, dimensão largura 
aberta 180, largura fechada 
66xalt, 175mm.

R$ 464,20 R$ 85.412,80

72
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

PALISAD Und 50

Borrifador de água industrial. 
Composição Bocal do spray 
ajustável, garrafa de paredes 
espessas de polietileno de 1 
Lt, Pressão de operação 40 psi, 
Válvula de segurança inclusa.

R$ 9,89 R$ 494,50

73 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ZUPPANI Und 2480

Brilho Alumínio em pasta 
500gr - Composição: acido 
graxo destilada de vegetal, 
coadjuvante, neutralizante, 
conservante, fragrancia, corante 
e água. Marca do fabricante, 
data de fabricação, validade lote, 
produto certificado pela ANVISA.

R$ 5,74 R$ 14.235,20

74

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

START Und 1940

Brilho Alumínio líquido 500gr 
- Composição: Linear alquil 
benzeno sulfonico, Alcalinizantes, 
controlador de PH, coadjuvante 
espessante e veiculo Marca do 
fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA.

R$ 3,06 R$ 5.936,40

75

MEDY 
HIGIENIZAçãO 
PROFISSIONAL 

EIRELI EPP

IMPERGOLD 
UHS Galão 764

Cera impermeabilizante ALTO 
BRILHO UHS 5L - composição 
química: resina acrílico 
estirenada, metalizada, cera de 
polietileno de alta densidade, 
cera de polipropileno. "Classe 
de Risco 1".

R$ 195,00 R$ 148.980,00

76
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

POLYLAR Und 180 Cera líquida 750 ml - cor 
Vermelha. R$ 3,44 R$ 619,20

77 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI START Und 98

Cera Preta 5 litros, 
antiderrapante, composição: 
Polimero acrílico, formadores 
de filme, agente nivelador, 
aditivo, plastificante, adjuvante, 
conservante, corante e veículo.  
Marca do fabricante, data de 
fabricação, validade lote, produto 
certificado pela ANVISA.

R$ 76,13 R$ 7.460,74

78 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ARQPLAST Und 105

Cesto de lixo 10 litros - Material 
plástico resistente, com tampa, 
sistema de pedal. 

R$ 19,80 R$ 2.079,00

79 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI RISCHIOTO Und 124

Cesto de lixo 15 litros de - 
Material plástico resistente, com 
tampa, sistema de pedal.

R$ 27,60 R$ 3.422,40

80

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

ARQPLAST Und 95
Cesto de lixo 20 litros de - 
Material plástico resistente, com 
tampa, sistema de pedal.

R$ 29,20 R$ 2.774,00

81 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ARQPLAST Und 169

Cesto plástico 60 litros com 
tampa tipo balde. Plástico 
Polipropileno.

R$ 38,25 R$ 6.464,25

82 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI NOBRE Und 340

Coletor para copos descartáveis 
2 tubos água / água, lixeira 
tubolar branca em polipropileno, 
capacidade  de 300 copos.

R$ 48,40 R$ 16.456,00

83

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

FREEDENT Und 840

Creme dental com flúor 90 
gr - Embalagem selada com tubo 
deve conter data da fabricação e 
prazo de validade do produto. 

R$ 2,66 R$ 2.234,40

84

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

DENTIL Und 880

Creme dental infantil com flúor 
50 gramas- Embalagem selada 
com tubo, deve conter data de 
fabricação e prazo de validade.

R$ 5,66 R$ 4.980,80

85 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI RODOBEM Und 82

Desentupidor de pia de cozinha 
- Com cabo de madeira medindo 
aproximadamente 50 cm com 
base de plastico. Marca do 
fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA.

R$ 4,75 R$ 389,50

86 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI RODOBEM Und 114

Desentupidor de vaso sanitário 
- Com cabo de madeira medindo 
aproximadamente 50 cm com 
base de plástico. Marca do 
fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA.

R$ 6,23 R$ 710,22

87
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

START Galão 30

Desincrustante ácido e limpador 
de louças sanitárias 5 lts- líquido 
transparente, cor vermelho-
alaranjado, odor ¨sui-generis¨de 
caráter ácido.

R$ 36,37 R$ 1.091,10

88 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI MASTER Und 300

Desinfetante 2 litros Hospitalar, 
Com aroma de Lavanda ou Floral. 
Composição: Ativos, corantes, 
e veiculo desmineralizado; 
Principio Ativo: Cloreto de alquil 
dimetil benzil Amonio 37% 
cloreto de Polihexametileno 
biguanida 4%.Marca do 
fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA.

R$ 49,00 R$ 14.700,00

89
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

DEALL Und 2180 Desinfetante 2 litros, uso 
doméstico, lavanda. R$ 3,91 R$ 8.523,80

90 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI START Und 96

Desinfetante em pó clorado 
para desinfecção (SANITIZANTE 
de frutas, legumes, e verduras). 
Composição Química: 
Estabilizantes e Agentes 
Doadores de Cloro Ativo.  Pacote 
com 1kg. "Classe de Risco 2".

R$ 38,30 R$ 3.676,80

91
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

KELLDRIN Und 451

Desodorizador de ambiente 360 
ml - Composição: Água, solvente, 
alcalizante, antioxidantes, 
fragrância, preservantes, 
emulsificantes, coadjuvante 
e propelentes. Marca do 
fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA.

R$ 10,14 R$ 4.573,14

92
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

TRIEL Und 8891

Detergente líquido neutro 
500 ml, Composição: Linear 
alquilbenzeno sulfônico, 
neutralizante, tensoativo 
aniônico, sequestrante, 
epesantes, conservante, 
fragrância, corante e veiculo. 
Marca do fabricante, data de 
fabricação, validade lote, produto 
certificado pela ANVISA.

R$ 1,47 R$ 13.069,77

93 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ZUPPANI Galão 80

Detergente liquido perfumado/ 
amônia 5 lts (floral) - Ação: Alto 
poder de limpeza e desinfecção. 
Indicação: Superfícies como 
ralos. "Classe de Risco 2".

R$ 50,00 R$ 4.000,00

94 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ESPUMAX Galão 829

Detergente neutro concentrado 
5lts - de coloração laranjada. 
Composição química: dodecil 
benzeno sulfonato de sódio. 
Diluição 2 x 10/ 1 x 10. "Classe 
de Risco 2".

R$ 26,70 R$ 22.134,30

95 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI BRITISH Und 446

Disco Branco n. 450 - 
composição: fibra sintética, para 
enceradeira pequena e grande 
porte, limpeza leve e pesada. 
- 1ª linha 

R$ 31,85 R$ 14.205,10

96 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI BETTANIN Und 604

Disco Branco n. 510 - 
composição: fibra sintética, para 
enceradeira pequena e grande 
porte, limpeza leve e pesada. 
- 1ª linha 

R$ 43,00 R$ 25.972,00

97 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI BRITISH Und 2030

Disco preto n. 450 - composição: 
fibra sintética, para enceradeira 
pequena e grande porte, limpeza 
leve e pesada. - 1ª linha 

R$ 32,90 R$ 66.787,00

98 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI BETTANIN Und 2500

Disco preto n. 510 - composição: 
fibra sintética, para enceradeira 
pequena e grande porte, limpeza 
leve e pesada. - 1ª linha 

R$ 43,00 R$ 107.500,00
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99 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI NOBRE Und 760

Dispenser para Álcool em 
Gel,Totalmente construída em 
plástico ABS,  Próprio para uso 
de sabonete líquido em refis 
bag-in-box 800ml - Possui tampa 
frontal basculante construída 
em plástico reforçado em 
Policarbonato Transparente; 
capacidade para um refil 
bag-in-box de 800ml; fechadura 
de segurança; fixação anti-furto 
através de buchas expansíveis, 
fornecidas com o aparelho. - 
Dimensões externas: 130mm 
de largura X 273mm de altura X 
115mm de profundidade

R$ 35,98 R$ 27.344,80

100 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI PLUMAX Und 74

Dispenser Para Lençol, Suporte 
de Parede - 70 cm em metal 
Características Técnicas Largura 
770 mm, Altura 160 mm, 
Comprimento 160 mm.

R$ 76,80 R$ 5.683,20

101
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

NOBRE Und 750

Dispenser para sabonete liquido, 
Lotalmente construída em 
plástico ABS,  Próprio para uso 
de sabonete líquido em refis 
bag-in-box 800ml - Possui tampa 
frontal basculante construída 
em plástico reforçado em 
Policarbonato Transparente; 
capacidade para um refil 
bag-in-box de 800ml; fechadura 
de segurança; fixação anti-furto 
através de buchas expansíveis, 
fornecidas com o aparelho. - 
Dimensões externas: 130mm 
de largura X 273mm de altura X 
115mm de profundidade

R$ 35,99 R$ 26.992,50

102
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

GUIRADO Und 216
Escova para lavar roupa, cerdas 
resistente e material da base da 
escova de plástico.

R$ 1,87 R$ 403,92

103

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

RODOBEM Und 258 Escova para vaso sanitário, cerdas 
resistentes e cabo plástico. R$ 3,73 R$ 962,34

104

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

RODOBEM Und 2 Espanador de pó e, fibra 
N2, 30 cm R$ 10,38 R$ 20,76

105

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

ASSOLAN Pacote 275

Esponja de aço (lã de aço) - fardo 
com 14  Pacote intacto com 
8 unidades, composição: aço 
carbono. Na embalagem deve 
constar os dados de identificação 
do produto, do fabricante e a 
data da validade.

R$ 22,26 R$ 6.121,50

106 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI BETTANIN Und 5779

Esponja dupla face - Em 
espuma,  para louça, dimensões 
90x60x15mm;  cada unidade 
embalada individualmente. Deve 
constar dados de identificação do 
produto e do fabricante .

R$ 0,81 R$ 4.680,99

107
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

LIMPANO Und 650

Esponja para banho - Em 
espuma, dimensões 
90x60x15mm; cada unidade 
embalada individualmente. 
Devem constar dados de 
identificação do produto e do 
fabricante.

R$ 2,44 R$ 1.586,00

108
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

BIC Und 1800
Estojo para barbear, (3) três 
lâminas, cabo plástico, cor azul 
ou amarela.

R$ 3,49 R$ 6.282,00

109 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI BETTANIN Und 2100

Fibra p/ limpeza  leve - cor 
branca, espessura 260mm x 
102mm cada. Composição: fibra 
sintética com abrasivo. - 1ª linha 

R$ 2,10 R$ 4.410,00

110
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

SCOT Und 3300

Fibra p/ limpeza pesada - cor 
verde, espessura 260mm x 
102mm cada. Composição: fibra 
sintética com abrasivo. - 1ª linha 

R$ 2,27 R$ 7.491,00

111

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

COPALIMPA Und 2625
Flanela de algodão 40x60cm 
cor amarela, para limpeza,100% 
algodão.

R$ 2,29 R$ 6.011,25

112 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI START Und 13

Frasco pulverizador 500 mL 
transparente em pet de 1º 
qualidade

R$ 6,40 R$ 83,20

113 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI START Und 576

Gel Antiseptico 700 gr - 
Higienizador de mãos com 
Hidratante, embalagem 700 gr, 
com prazo de validade, registro 
na avisa. 

R$ 17,85 R$ 10.281,60

114

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

FLORAX Und 257

Guardanapo de papel branco 
de 1ª qualidade - Pacote com 
50 unidades, dimensão de: 
30 x 31 cm. Embalagem deve 
constar composição,  dados de 
identificação do produto e do 
fabricante, e a data da validade.

R$ 2,51 R$ 645,07

115
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

TOPS Und 96

Haste de algodão de 1ª qualidade 
- Tipo cotonete, caixa com 75 
unidades. Na embalagem devem 
constar os dados de identificação 
do produto, do fabricante e a 
data da validade.

R$ 1,83 R$ 175,68

116 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ZUPPANI Galão 460

Limpa porcelanato 5lts - 
(limpa azulejos e cerâmica) 
- composição química: ácido 
sulfônico, tensoativo não iônico, 
fragrância, corante e água. 
"Classe de Risco 1".

R$ 70,30 R$ 32.338,00

117 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ZUPPANI Und 469

Limpa Vidro, embalagem de 500 
ml. Composição: Lauril sulfato de 
sódio, coadjuvantes, carantes, 
solvente e água.  Marca do 
fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA.

R$ 3,15 R$ 1.477,35

118 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ZUPPANI Und 3440

Limpador limpeza pesada, 
embalagem de 500 ml, 
Composição Linear alquilbenzeno 
sulfônico, Neutralizante, 
espessante, tensoativo aniônico, 
alcalinizante, conservante, 
corante, fragrância e veiculo. 
Marca do fabricante, data de 
fabricação, validade lote, produto 
certificado pela ANVISA.

R$ 5,45 R$ 18.748,00

119
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

TRIEL Und 5226

Limpador multi uso, embalagem 
de 500 ml, Composição: 
butilglicol, tensoativo amônio, 
alcalinizante, agente anti-
redepositante, solvente, 
coadjuvante, isotiazolinonas, 
fragrância e veículos. Marca do 
fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA.

R$ 3,28 R$ 17.141,28

120 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI TRIEL Galão 210

Limpador para cerâmica - 
remove resíduos de argamassa 
cimentícias, inclusive de 
rejuntamento, desincrustante 
ácido, limpa sem atacar o brilho 
das peças. "Classe de Risco 1".

R$ 81,00 R$ 17.010,00

121

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

START Galão 210

Limpador para porcelanato e 
pedras (ardósia) - limpeza de 
resíduos de argamassas colantes 
e de rejuntamento cimentícios 
sobre revestimentos. "Classe 
de Risco 1". 

R$ 56,88 R$ 11.944,80

122

MEDY 
HIGIENIZAçãO 
PROFISSIONAL 

EIRELI EPP

ARESCLEAN 
ARES DET 210 Galão 580

Limpador Perfumado - 5lts, 
composição: Tensoativo, não 
Iônico, espessante, sínergista, 
aditivo, neutralizante, 
conservante, corante, fragrância 
e veiculo. "Classe de Risco 1".

R$ 52,00 R$ 30.160,00

123 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ECOBIN Und 74

Lixeira - balde de metal inox, tipo 
lixeiras, com tampa de pedal e 
capacidade 100 litros - 1ª linha 

R$ 1.009,00 R$ 74.666,00

124 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ECOBIN Und 99

Lixeira - balde de metal inox, tipo 
lixeiras, com tampa de pedal e 
capacidade 60 litros - 1ª linha 

R$ 656,00 R$ 64.944,00

125
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

CASA 
AMBIENTE Und 120

Lixeira - balde de metal inox, 
tipo lixeiras, com tampa de 
pedal e capacidade de 12,5 
litros - 1ª linha 

R$ 134,30 R$ 16.116,00

126 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ECOBIN Und 120

Lixeira - balde de metal inox, tipo 
lixeiras, com tampa de pedal e 
capacidade de 20 litros - 1ª linha 

R$ 227,00 R$ 27.240,00

127 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI NOBRE Und 120

Lixeira Copo de Água Duplo - 
Reservatório duplo para descarte 
de copos de água, indicado para 
copos de até 300ml - Material: 
Plástico - Diametro: 8,5cm - 
Altura: 78,5cm - Espessura: 2mm.

R$ 49,00 R$ 5.880,00

128 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI BETTANIN Und 124

Pá coletora de lixo com cabo 
ergonômico, leve e resistente, 
pode ser utilizada em todos 
ambientes. 

R$ 31,20 R$ 3.868,80

129 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI BETTANIN Und 25

Pá coletora de lixo com cabo 
ergonômico, leve e resistente, 
pode ser utilizada em todos 
ambientes. 

R$ 31,20 R$ 780,00

130

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

RODOBEM Und 124
Pá de Lixo Plástica 24x16,5x7 
com Cabo Longo (80cm) material 
resistente. 

R$ 7,24 R$ 897,76

131 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI AÇOBOM Und 120 Palha de aço nº 03 (Lã de aço), 

embalada individual. R$ 1,05 R$ 126,00

132 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ATIVA Und 4904

Pano de chão, dimensão de 
70x100 cm, de algodão cru 
alvejado para limpeza de chão.

R$ 9,20 R$ 45.116,80

133
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

MR PLUS Und 81

Pano multiuso para limpeza 
em geral, azul 30 cm x 300 
m - Confeccionado para suprir 
as necessidades de limpeza. Alta 
absorção. Confeccionado com 
50% celulose e 50% poliéster, 
100% biodegradável. Bobina de 
300 metros picotado a cada 50 
cm. Totalizando 600 panos. 40 
gramas. Cor: Azul.

R$ 157,97 R$ 12.795,57

134 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI CLEAR Pacote 943

Papel higiênico pacote 8/1, 
branco -  100% fibra celulósica 
virgem, embalagem com 8 rolos, 
dimensão do rolo 10 cm x 30 
m; com a marca do fabricante, 
dimensões, indicação de lote do 
produto, sendo todos os dizeres 
na língua portuguesa. 

R$ 8,90 R$ 8.392,70

135 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI MELVIS Pacote 2663

Papel higiênico ROLÃO branco 
- 100% fibra celulósica virgem, 
embalagem com 8 rolos, 
dimensão 10 cm x 300 m; com a 
marca do fabricante, quantidade 
de dobras, dimensões, indicação 
de lote do produto, sendo todos 
os dizeres na língua portuguesa.

R$ 54,80 R$ 145.932,40

136 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI FLORAX Pacote 1222

Papel lençol branco - 100% fibra 
celulósica virgem, pacote com 10 
rolos, dimensão 50cm x 70cm; 
com a marca do fabricante, 
quantidade de dobras, 
dimensões, indicação de lote do 
produto, sendo todos os dizeres 
na língua portuguesa.

R$ 163,99 R$ 200.395,78

137 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI FLORAX Pacote 100

Papel toalha absorvente branco, 
sem odor, textura com relevo 
sensível ao tato; 100% fibra 
celulósica virgem. Pacote com 
02 rolos com 50 a 60 toalhas, 
dimensão  22cm x 20cm. 
Embalagem contendo: a marca 
do fabricante, dimensões, 
indicação de lote do produto, 
sendo todos os dizeres na língua 
portuguesa.

R$ 4,99 R$ 499,00
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138 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI GLOBO Pacote 17288

Papel toalha interfolhado - 02 
dobras, branco, sem odor, textura 
com relevo sensível ao tato; 
100% fibra celulósica virgem. 
Pacote com 1000 folhas, com a 
marca do fabricante, quantidade 
de dobras, dimensões, indicação 
de lote do produto, sendo todos 
os dizeres na língua portuguesa.

R$ 16,35 R$ 282.658,80

139

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

PLASTCO Und 98
Placa plástica resistente, 
Sinalizadora de ''piso molhado''. 
Cor amarela- 1ª Linha 

R$ 39,50 R$ 3.871,00

140

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

NOBRE Und 170

Porta papel higiênico rolão 
Suporte para rolo de papel 
higiênico de até 400 metros. 
Disponível somente na cor 
branca. 

R$ 29,46 R$ 5.008,20

141 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI NOBRE Und 110

Porta papel toalha interfolhas em 
Acrílico Descrição: Toalheiro em 
plástico ABS com acrílico para 
papel 2 ou 3 dobras. Disponível 
nas cores: - Cristal com branco ou 
Fumê com branco. 

R$ 36,82 R$ 4.050,20

142 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI BETTANIN Und 46 Porta vassoura e rodo c/ 6 

ganchos de inox (tipo suporte) R$ 64,60 R$ 2.971,60

143
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

GABOARDI Pacote 87

Prendedor de roupas  de 1ª 
qualidade - Material plástico 
resistente, embalagem com 12 
unidades.

R$ 1,79 R$ 155,73

144 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI PREMISSE Caixa 1202

Refil para sabonete líquido, sache 
de 800ml c/ hidradante. Caixa 
com 12 frascos. Composição: 
sodium lauryl sulfate, cocamide 
dea, citric acid, sodium 
chiloride, sodium laureth 
sulfate, cocamidoprapul betaine, 
fragrancia de fror de laranjeira ou 
bouquet verde.

R$ 79,80 R$ 95.919,60

145

MEDY 
HIGIENIZAçãO 
PROFISSIONAL 

EIRELI EPP

REMOGOLD Galão 500

Removedor de cera comum, 
galão de 5 lts. Composição: 
sequestrante, alcalizante, 
solvente glicólico, estabilizante e 
veículo aquoso. - 1ª linha. "Classe 
de Risco 2".

R$ 60,00 R$ 30.000,00

146

MEDY 
HIGIENIZAçãO 
PROFISSIONAL 

EIRELI EPP

REMOGOLD Und 1720

Removedor de cera uhs, galão 
de 5 lts. Composição: tensoativo 
aniônico,tensoativo não iônico, 
alcalinizantes, solvente e agua 
- 1ª linha

R$ 93,75 R$ 161.250,00

147 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI MASTER Galão 13

Removedor de ferrugem- 5lts, 
COMPOSIÇÃO Ácidos minerais e 
orgânicos, sais inorgânicos, tenso 
ativos e água. "Classe de Risco 2".

R$ 83,20 R$ 1.081,60

148

MEDY 
HIGIENIZAçãO 
PROFISSIONAL 

EIRELI EPP

ARESCLEAN 
ARES DET 201 Galão 1960

Removedor de sujeira pesada 
5 lts - composição química: 
hidróxido de sódio, espessante, 
tenso ativo não iônico, 
coadjuvante, atrativo, solvente, 
adjuvante e veículo.

R$ 58,41 R$ 114.483,60

149 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ATIVA Und 10

Rôdo para limpeza de chão base 
20 cm-  Cabo longo de alumínio, 
com base de alumínio 20cm e 
borracha dupla, resistente .

R$ 14,40 R$ 144,00

150 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ATIVA Und 130

Rôdo para limpeza de chão base 
30 cm -  Cabo longo de alumínio, 
com base de alumínio 30cm e 
borracha dupla, resistente .

R$ 18,50 R$ 2.405,00

151 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ATIVA Und 255

Rôdo para limpeza de chão base 
40 cm-  Cabo longo de alumínio, 
com base de alumínio 40cm e 
borracha dupla, resistente .

R$ 22,60 R$ 5.763,00

152 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ATIVA Und 725

Rôdo para limpeza de chão base 
50 cm -  Cabo longo de alumínio, 
com base de alumínio 50cm e 
borracha dupla, resistente .

R$ 27,95 R$ 20.263,75

153 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ATIVA Und 587

Rôdo para limpeza de chão base 
60 cm -  Cabo longo de alumínio, 
com base de alumínio 60cm e 
borracha dupla, resistente .

R$ 30,20 R$ 17.727,40

154 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI ATIVA Und 180

Rôdo para limpeza de chão base 
80 cm-  cabo longo de alumínio, 
com base de alumínio 80cm e 
borracha dupla, resistente .

R$ 45,90 R$ 8.262,00

155
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

ESTRELA Pacote 701

Sabão em barra - Embalagem 
intacta com 5 barras de 200gr. 
Composição: Acidos graxo de 
sebo, coadjuvante, glicerina 
sequestrantes, corante. Marca 
do fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA.

R$ 7,82 R$ 5.481,82

156
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

TIXAN YPÊ Und 2492

Sabão em pó 1 kg, Composição 
Tensoativo anionico, 
alcalinizante, seguestrante, carga, 
coadjuvantes, branqueador 
optico, corante, enzimas, agente 
antirredepositante, fragrancia 
e agua. Composição ativo: 
linear alquil benzeno sulfonato 
de sódio contém tensoativo 
biodegradavel. Marca do 
fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA. Ref tipo: (OMO, 
BRILHANTE, TIXAN YPÊ).

R$ 10,48 R$ 26.116,16

157

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

ALBANY Und 990

Sabonete em barra 90 Gr - Várias 
fragrâncias; Deverá constar na 
embalagem: data da fabricação e 
prazo de validade do produto.  

R$ 1,38 R$ 1.366,20

158

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

START Und 340

Sabonete líquido com hidratante, 
erva doce perolado, embalagem 
de 800 ml, prazo de validade, 
registro na ANVISA.

R$ 6,94 R$ 2.359,60

159 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI MASTER Galão 173

Sabonete líquido cremoso 
aromático - Embalagem de 5 
litros, Composição: Sodium lauryl 
sulfate, cocamide dea, citric 
acid, sodium cleloride, sodium 
laurette sulfate, cocamidoprapyl 
betaine, glycol distearate 5, 
cloro.2.metlyl.4.isotliazolin, 
agua. fragrancia petala flor 
de laranjeira com dados de 
identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade, 
registro na anvisa.

R$ 25,40 R$ 4.394,20

160
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

DOMUS Und 52

Sabonete líquido cremoso com 
válvula dosadora, frasco de 1 
litro, com prazo de validade 
superior à 6 meses após o 
recebimento da ordem de 
fornecimento.

R$ 16,25 R$ 845,00

161 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 2724

Saco plástico 100 litros cor 
leitosa, para acondicionamento 
de resíduo comum, saco 
resistente confeccionado em 
polietileno de baixa  densidade, 
dimensões planas de 92 cm 
de largura x 90 cm de altura 
mínima, espessura de 0,12mm, 
capacidade volumétrica de 100 
litros, tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 unidades. 
A embalagem (original) externa 
do produto deverá conter 
impressão inviolável informando 
número de unidades, dimensões 
e capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como: 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação.

R$ 82,40 R$ 224.457,60

162 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 1910

Saco plástico 100 litros cor 
preto, para acondicionamento 
de resíduo comum, saco 
resistente confeccionado em 
polietileno de baixa  densidade, 
dimensões planas de 92 cm 
de largura x 90 cm de altura 
mínima, espessura de 0,12mm, 
capacidade volumétrica de 100 
litros, tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 unidades. 
A embalagem (original) externa 
do produto deverá conter 
impressão inviolável informando 
número de unidades, dimensões 
e capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como: 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação.

R$ 75,90 R$ 144.969,00

163 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 10

Saco plástico 20 litros cor 
leitosa, para acondicionamento 
de resíduo comum, saco 
resistente confeccionado em 
polietileno de baixa densidade, 
dimensões planas de 59 cm 
de largura x 62 cm de altura 
mínima, espessura de 0,06mm, 
capacidade volumétrica de 20 
litros, tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 unidades. 
A embalagem (original) externa 
do produto deverá conter 
impressão inviolável informando 
número de unidades, dimensões 
e capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como: 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação.

R$ 24,60 R$ 246,00

164 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 11

Saco plástico 20 litros cor 
preto, para acondicionamento 
de resíduo comum, saco 
resistente confeccionado em 
polietileno de baixa densidade, 
dimensões planas de 39 cm 
de largura x 58 cm de altura 
mínima, espessura de 0,06mm, 
capacidade volumétrica de 15 
litros, tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 unidades. 
A embalagem (original) externa 
do produto deverá conter 
impressão inviolável informando 
número de unidades, dimensões 
e capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como: 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação.

R$ 24,80 R$ 272,80

165 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 10

Saco plástico 20 litros 
cor vermelho, para 
acondicionamento de resíduo 
comum, saco resistente 
confeccionado em polietileno 
de baixa densidade, dimensões 
planas de 39 cm de largura x 58 
cm de altura mínima, espessura 
de 0,06mm, capacidade 
volumétrica de 15 litros, tipo 
domiciliar, embalados em 
pacotes com 100 unidades. A 
embalagem (original) externa do 
produto deverá conter impressão 
inviolável informando número 
de unidades, dimensões e 
capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como: 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação.

R$ 40,20 R$ 402,00

166 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 890

Saco plástico 200 litros cor 
leitosa, para acondicionamento 
de resíduo comum, saco 
resistente confeccionado em 
polietileno de baixa densidade, 
dimensões planas de 115 cm 
de largura x 115 cm de altura 
mínima, espessura de 0,16mm, 
capacidade volumétrica de 200 
litros, tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 unidades. 
A embalagem (original) externa 
do produto deverá: conter 
impressão inviolável informando 
número de unidades, dimensões 
e capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação.

R$ 166,50 R$ 148.185,00
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167 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 890

Saco plástico 200 litros cor 
preta, para acondicionamento 
de resíduo comum, saco 
resistente confeccionado em 
polietileno de baixa densidade, 
dimensões planas de 115 cm 
de largura x 115 cm de altura 
mínima, espessura de 0,16mm, 
capacidade volumétrica de 200 
litros, tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 unidades. 
A embalagem (original) externa 
do produto deverá: conter 
impressão inviolável informando 
número de unidades, dimensões 
e capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação.

R$ 167,80 R$ 149.342,00

168 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 850

Saco plástico 240 litros cor 
leitosa, para acondicionamento 
de resíduo comum, saco 
resistente confeccionado em 
polietileno de baixa densidade, 
dimensões planas de 115 cm 
de largura x 115 cm de altura 
mínima, espessura de 0,16mm, 
capacidade volumétrica de 240 
litros, tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 unidades. 
A embalagem (original) externa 
do produto deverá: conter 
impressão inviolável informando 
número de unidades, dimensões 
e capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação.

R$ 185,00 R$ 157.250,00

169 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 10

Saco plástico 240 litros cor preta, 
para acondicionamento de 
resíduo comum, saco resistente 
de cor preta, confeccionado em 
polietileno de baixa densidade, 
dimensões planas de 115 cm 
de largura x 115 cm de altura 
mínima, espessura de 0,16mm, 
capacidade volumétrica de 240 
litros, tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 unidades. 
A embalagem (original) externa 
do produto deverá: conter 
impressão inviolável informando 
número de unidades, dimensões 
e capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação.

R$ 190,00 R$ 1.900,00

170 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 1340

Saco plástico 30 litros cor 
leitosa, para acondicionamento 
de resíduo comum, saco 
resistente confeccionado em 
polietileno de baixa densidade, 
dimensões planas de 59 cm 
de largura x 62 cm de altura 
mínima, espessura de 0,06mm, 
capacidade volumétrica de 30 
litros, tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 unidades. 
A embalagem (original) externa 
do produto deverá conter 
impressão inviolável informando 
número de unidades, dimensões 
e capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como: 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação.

R$ 32,20 R$ 43.148,00

171 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 1850

Saco plástico 30 litros cor 
preta, para acondicionamento 
de resíduo comum, saco 
resistente confeccionado em 
polietileno de baixa densidade, 
dimensões planas de 59 cm 
de largura x 62 cm de altura 
mínima, espessura de 0,06mm, 
capacidade volumétrica de 30 
litros, tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 unidades. 
A embalagem (original) externa 
do produto deverá conter 
impressão inviolável informando 
número de unidades, dimensões 
e capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como: 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação. 

R$ 31,10 R$ 57.535,00

172 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 5

Saco plástico 30 litros 
cor vermelho, para 
acondicionamento de resíduo 
comum, saco resistente 
confeccionado em polietileno 
de baixa densidade, dimensões 
planas de 59 cm de largura x 62 
cm de altura mínima, espessura 
de 0,06mm, capacidade 
volumétrica de 30 litros, tipo 
domiciliar, embalados em 
pacotes com 100 unidades. A 
embalagem (original) externa do 
produto deverá conter impressão 
inviolável informando número 
de unidades, dimensões e 
capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como: 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação. 

R$ 33,00 R$ 165,00

173 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 1075

Saco plástico 50 litros cor 
leitosa, para acondicionamento 
de resíduo comum, saco 
resistente confeccionado em 
polietileno de baixa densidade, 
dimensões planas de 63 cm 
de largura x 80 cm de altura 
mínima, espessura de 0,08mm, 
capacidade volumétrica de 50 
litros, tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 unidades. 
A embalagem (original) externa 
do produto deverá conter 
impressão inviolável informando 
número de unidades, dimensões 
e capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como: 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação.

R$ 46,20 R$ 49.665,00

174 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 850

Saco plástico 50 litros cor 
preta, para acondicionamento 
de resíduo comum, saco 
resistente confeccionado em 
polietileno de baixa densidade, 
dimensões planas de 63 cm 
de largura x 80 cm de altura 
mínima, espessura de 0,08mm, 
capacidade volumétrica de 50 
litros, tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 unidades. 
A embalagem (original) externa 
do produto deverá conter 
impressão inviolável informando 
número de unidades, dimensões 
e capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como: 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação.

R$ 48,00 R$ 40.800,00

175 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 2234

Saco plástico 60 litros cor 
leitosa, para acondicionamento 
de resíduo comum, saco 
resistente confeccionado em 
polietileno de baixa densidade, 
dimensões planas de 63 cm 
de largura x 80 cm de altura 
mínima, espessura de 0,08mm, 
capacidade volumétrica de 60 
litros, tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 unidades. 
A embalagem (original) externa 
do produto deverá conter 
impressão inviolável informando 
número de unidades, dimensões 
e capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como: 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação.

R$ 53,00 R$ 118.402,00

176 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 2060

Saco plástico 60 litros cor 
preta, para acondicionamento 
de resíduo comum, saco 
resistente confeccionado em 
polietileno de baixa densidade, 
dimensões planas de 63 cm 
de largura x 80 cm de altura 
mínima, espessura de 0,08mm, 
capacidade volumétrica de 60 
litros, tipo domiciliar, embalados 
em pacotes com 100 unidades. 
A embalagem (original) externa 
do produto deverá conter 
impressão inviolável informando 
número de unidades, dimensões 
e capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como: 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação.

R$ 53,00 R$ 109.180,00

177 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 10

Saco plástico 60 litros 
cor vermelho, para 
acondicionamento de resíduo 
comum, saco resistente 
confeccionado em polietileno 
de baixa densidade, dimensões 
planas de 63 cm de largura x 80 
cm de altura mínima, espessura 
de 0,08mm, capacidade 
volumétrica de 60 litros, tipo 
domiciliar, embalados em 
pacotes com 100 unidades. A 
embalagem (original) externa do 
produto deverá conter impressão 
inviolável informando número 
de unidades, dimensões e 
capacidade do saco para lixo e 
os dados de identificação como: 
procedência, nº do lote, data de 
fabricação.

R$ 53,50 R$ 535,00

178 RDS EMBALAGENS 
EIRELI - EPP

PLÁSTICOS 
SEM LIMITES Pacote 62

Saco plástico para 
armazenamento ou transporte de 
materiais de interesse sanitário, 
medindo aproximadamente 0,36 
cmx 0,80 cm, com capacidade 
para suportar pesos entre 10 e 
30 kg com espessura a partir de 
200 micras (0,2mm) e  fabricado 
em Polietileno de Alta ou Baixa 
densidade, resistente ao frio, 
à tração e ao impacto, flexível. 
Pacote com 1 kg.

R$ 24,00 R$ 1.488,00

179
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

SAPOLIO Und 2900

Saponáceo cremoso 300 gr - 
Composição, linear alquilbenzeno 
sulfonato de sódio, coadjuvantes, 
espessante, alcalinizantes 
abrasivo, preservante, sem 
fragrancia e veiculo. Marca do 
fabricante, data de fabricação, 
validade lote, produto certificado 
pela ANVISA.

R$ 7,99 R$ 23.171,00

180

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

FLEXPELL Und 145

Suporte de Perfuro Cortante - 
suporte de fixação de coletor 
de material perfuro cortante 
- material aço com pintura epóxi, 
capacidade para 7 litros

R$ 23,69 R$ 3.435,05

181

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

FLEXPELL Und 70

Suporte de Perfuro Cortante - 
suporte de fixação de coletor 
de material perfuro cortante,  
material aço com pintura epóxi, 
capacidade para 13 litros 

R$ 25,99 R$ 1.819,30

182

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

FLEXPELL Und 150

Suporte de Perfuro Cortante - 
suporte de fixação de coletor 
de material perfuro cortante,  
material aço com pintura epóxi, 
capacidade para 20 litros

R$ 30,79 R$ 4.618,50

183 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI DESCARBOX Und 145

Suporte de Perfuro Cortante - 
suporte de fixação de coletor 
de material perfuro cortante, 
material aço com pintura epóxi, 
capacidade para 10 litros.

R$ 31,60 R$ 4.582,00

184 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI DESCARBOX Und 25

Suporte de Perfuro Cortante 3 
litros - suporte de fixação de 
coletor de material perfuro 
cortante - material aço com 
pintura epóxi

R$ 27,50 R$ 687,50

185 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI BETTANIN Und 580

Suporte LT, Completo - 
Acompanha cabo de alumínio 
1,40MTX2200 CE140 + BASE/
SUPORTE COM ROSCA SR300 
- 1ª linha 

R$ 33,25 R$ 19.285,00

186
ROSALINA MARIA 

DE MORAES 
SOUZA

CONDOR Und 60

Vassoura de Nylon V- 35 com 
cabo, cerdas sintéticas indicada 
para qualquer piso,altura 1,40 
cm,largura 5 cm,profundidade 23 
cm,peso aproximado 550g.

R$ 14,81 R$ 888,60
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187

TOTAL SEGURANçA 
EQUIPAMENTO DE 

PROTEçãO E SERIçO 
ESPECIALIZADO 

LTDA

RODOBEM Und 284 Vassoura de palha, de boa 
qualidade. R$ 8,73 R$ 2.479,32

188 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI RODOBEM Und 250

Vassoura de pêlo (nylon)  base 
30 cm- Cerdas duplas reforçadas 
com cabo de madeira encapado, 
comprimento da base de 30cm.

R$ 8,89 R$ 2.222,50

189 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI RODOBEM Und 118

Vassoura de vasculhar teto/tirar 
teia de aranha de 1ª qualidade   
- Cabo longo de 2 metros, de 
madeira revestido com plástico.

R$ 22,75 R$ 2.684,50

190 DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI FEITICEIRA Und 24

Vassoura dobravel 3 em 1 
Aspirador de pó.Cabo Extensível 
de 1,0 m, largura 30cm, 
profundidade 20 cm, altura 6 
cm,material de reina abs,sem 
eletricidades ou baterias.

R$ 80,40 R$ 1.929,60

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras: 

I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de 
Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos 
fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, 
obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de 
contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações 
assumidas;

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente 
Registro de Preços, através do Órgão Gerenciador;

IV. publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em 
forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo 
de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de 
computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições 
estabelecidos no edital do Pregão Presencial n. 158/2019, o 
MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou órgãos participantes, 
visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá 
contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que 
tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de 
fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação 
das propostas e os preços registrados.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de Preços efetuado não obriga o 
MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para 
o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência 
de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA OITAVA: A contratação junto a cada fornecedor 
registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da 
Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a 
assinatura deste.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA NONA: O MUNICÍPIO DE JATAÍ - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos 
bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade 
efetivamente entregue mediante a apresentação da nota fiscal/

fatura correspondente dos bens entregues, devidamente atestada 
pelo setor responsável, em até 30 dias, após o recebimento 
definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será efetuado através de 
depósito/transferência bancário(a), mediante apresentação do 
documento fiscal competente, juntamente com os documentos 
pertinentes.

Parágrafo Primeiro: O documento fiscal deverá estar acompanhado 
dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de 
Estado de Fazenda e pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
JATAÍ-GO.

b) Certidão Negativa de Débito - CND do INSS;

c) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa 
Econômica Federal;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo 
MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais será devolvido à 
CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar 
novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua 
reapresentação e conseqüente aprovação.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata de Registro de Preços poderá 
sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, 
nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em 
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, 
ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo ao 
Órgão Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos 
fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo 
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, 
o Órgão Gerenciador deverá:

I. convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de 
preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do 
compromisso assumido; e

III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, 
os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, 
visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior 
ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e 
comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o Órgão 
Gerenciador da Ata poderá:

I. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem 
aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 
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Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados;

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser 
feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;

III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os 
demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de 
Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da 
legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Registro de Preços dos 
fornecedores registrados será cancelado quando:

I. houver interesse público, devidamente fundamentado;

II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de 
Preços;

III. o fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo 
determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;

IV. se constatar a existência de declaração de inidoneidade do 
fornecedor;

V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso 
deste se tornar superior ao praticados no mercado;

VI. por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação 
por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das 
exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta 
ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os preços da presente Ata serão 
irreajustáveis durante a validade desta Ata;

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, 
alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação 
fundamentada e aceita.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela inexecução total ou parcial da 
Ata o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a 
ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções:

I - Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o trigésimo 
dia, na entrega do material/produto, incidente sobre a quantidade 
que deveria ter sido entregue, contado a partir da solicitação de 
entrega do produto/material encaminhada pela Administração.

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não 
fornecido, quando decorridos 30 (trinta) dias, ou mais, de atraso.

III - Será de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não 
fornecido, quando a empresa licitante se recusar ou atrasar na 
entrega do item licitado relacionado na Ordem de Fornecimento 
(OF), quando houver iminente risco de causar maiores danos 

ao paciente que aguarda o material/produto, que deverá ser 
comprovado com Relatório Médico e Farmacêutico. Após o prazo 
contido na notificação extrajudicial sem que a empresa entregue o 
material/produto o contrato poderá ser rescindido imediatamente 
de forma unilateral pela CONTRATANTE, tendo amparo por 
documentos específicos de ambas as partes, resguardado o direito 
ao contraditório e a ampla defesa.

IV. suspensão temporária do direito de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos;

V. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A penalidade de advertência poderá 
ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação 
de multas:

I. descumprimento das obrigações assumidas, desde que não 
acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;

II. execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, 
desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos 
casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

III. pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos 
no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos 
municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso 
na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas 
justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento 
total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a 
multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o 
MUNICÍPIO DE JATAÍ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
- GO optar pela rescisão do Contrato.

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da 
Cláusula Décima Quarta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, 
unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do 
fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula 
Décima Quarta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido 
processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As multas aplicadas serão descontadas 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO 
DE JATAÍ e/ou SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO, 
ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o 
pagamento da multa, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias corridos, 
contado da data da comunicação de confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos 
acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do 
valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua 
cobrança judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A penalidade de declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada 
da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação 
com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem 
prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras 
penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do MUNICÍPIO DE JATAÍ e/ou SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO, facultada à contratada o 
devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 
02 (dois) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá utilizar-se da Ata de Registro 
de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, 
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas 
na Lei nº. º 8.666/1993, Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata 
de Registro de Preços, observadas a condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes da ata, assumidas com órgão gerenciador. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As aquisições ou contratações 
adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ademais, o quantitativo 
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As omissões desta ATA e as 
dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo 
com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial n.158/2019 e 
as propostas apresentadas pelas CONTRATADA(S), prevalecendo, 
em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O presente registro decorre de 
adjudicação às PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos objetos, 
cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo 
de Referência - Anexo, do Pregão Presencial n.158/2019, conforme 
decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata datada de 
26/12/2019, e homologação feita pelo senhor Secretário Municipal 
de Saúde.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Caberá ao Órgão Gerenciador do 
Município o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços 
nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca deste 
Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução 
desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.Fica eleito o foro da Comarca deste Município, 
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, 
com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente 
Ata.

JATAI, 03 DE JANEIRO DE 2020.

_____________________________________
LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde
Portaria SGP 007/2019

Gestor do FMS
Decreto 3.249/2019

______________________________
SANDULY CARLOS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

CONTRATADA(S):

__________________________________________
TOTAL SEGURANÇA EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SERIÇO 

ESPECIALIZADO LTDA

______________________________
ROSALINA MARIA DE MORAES SOUZA

______________________________
RICARDO SOUZA BORGES

______________________________
RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP

______________________________
MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI EPP

______________________________
DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI

_____________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 021/2019 - SMS

Ata de registro de preço, para: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR 
E OUTROS CONGÊNERES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS MUNICIPAIS (UNIDADES BÁSICAS, 
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ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE JATAÍ - GO
Processo Nº: 35975/2019
Validade: 12(doze) meses.  

Às 09:00 horas do dia 19 de dezembro de 2019, na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ-GO, reuniram-se , situada à Rua 
Riachuelo, nº 2.762, Vila Fátima, JATAI, CEP: 75.803-050, Fone: 
(64) 3006-3643, inscrito no CNPJ sob o nº 12.053.489/0001-49 , 
representado pelo Pregoeiro, Sr. SANDULY CARLOS DE SOUZA, 
brasileiro, portador do CPF/MF nº 890.187.701-59, e os membros 
da Equipe de Apoio Krystina Barros Dias, designados pelo Decreto 
nº 3030, de 02/07/2018, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, em 
face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão Presencial 
nº 159/2019, cuja ata e demais atos foram homologados pela 
autoridade administrativa, exarado no presente processo, R E S O 
L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as  
cláusulas seguintes: 

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das 
PROMITENTES CONTRATADAS, 

ITEM EMPRESA

1.0, 43.0, 61.0, 67.0, 68.0, 69.0, 75.0, 
76.0, 106.0, 107.0, 108.0, 109.0, 116.0, 
117.0, 123.0, 124.0, 130.0, 137.0, 
161.0, 162.0, 163.0, 164.0, 172.0, 
283.0, 286.0, 291.0, 307.0, 311.0, 
312.0, 313.0, 338.0, 375.0, 376.0, 
402.0, 403.0, 404.0, 432.0, 434.0, 
464.0, 467.0

Nome: MAXLAB PROD. P/DIAG. E 
PESQUISAS LTDA
CPF: CNPJ: 04.724.729/0001-61
Endereço: Rua Presidente Rodrigues 
Alves Qd.14 Lt.20 Faiçalville 435
Fone: 6239450350
Email: maxlab@terra.com.br
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: Rodrigo Bernardes Alves
RG: 3545389 SESP/GO
CPF: 812.529.601-82

2.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 45.0, 46.0, 
47.0, 48.0, 53.0, 62.0, 63.0, 64.0, 77.0, 
88.0, 89.0, 90.0, 92.0, 95.0, 104.0, 
105.0, 118.0, 119.0, 120.0, 121.0, 
122.0, 134.0, 140.0, 146.0, 148.0, 
149.0, 155.0, 158.0, 159.0, 160.0, 
165.0, 166.0, 173.0, 174.0, 175.0, 
176.0, 177.0, 178.0, 179.0, 180.0, 
181.0, 182.0, 202.0, 203.0, 204.0, 
208.0, 209.0, 212.0, 214.0, 220.0, 
221.0, 248.0, 250.0, 253.0, 275.0, 
284.0, 297.0, 298.0, 299.0, 300.0, 
314.0, 315.0, 316.0, 317.0, 318.0, 
319.0, 320.0, 321.0, 323.0, 325.0, 
326.0, 331.0, 333.0, 335.0, 336.0, 
342.0, 343.0, 344.0, 345.0, 346.0, 
350.0, 359.0, 362.0, 385.0, 386.0, 
401.0, 406.0, 407.0, 416.0, 417.0, 
418.0, 419.0, 420.0, 423.0, 425.0, 
427.0, 428.0, 429.0, 430.0, 433.0, 
439.0, 441.0, 443.0, 444.0, 446.0, 
447.0, 450.0, 451.0, 455.0, 466.0, 470.0

Nome: SUPERMÉDICA DIST. 
HOSPITALAR EIRELI
CPF: CNPJ: 06.065.614/0001-38
Endereço: Rua C 159 Quadra 297, Lote 
19/20 Jardim América 674
Fone: 6239288989
Email: suporte@supermedica.com.br
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: MARCELLO ROBERTO TRINXET 
BRANDÃO JUNIOR
RG: 4879851 DGPC-GO 
CPF: 101.878.947-28

57.0, 58.0, 59.0, 126.0, 127.0, 128.0, 
129.0, 132.0, 133.0, 138.0, 145.0, 
151.0, 152.0, 153.0, 154.0, 205.0, 
217.0, 231.0, 233.0, 243.0, 244.0, 
245.0, 246.0, 252.0, 255.0, 257.0, 
258.0, 272.0, 274.0, 276.0, 277.0, 
278.0, 279.0, 290.0, 308.0, 309.0, 
329.0, 334.0, 337.0, 380.0, 384.0, 
392.0, 393.0, 394.0, 395.0, 415.0, 
431.0, 449.0, 457.0, 458.0, 459.0, 
460.0, 461.0

Nome: CIENTIFICA MEDICA 
HOSPITALAR LTDA.
CPF: CNPJ: 07.847.837/0001-10
Endereço: AV. ANÁPOLIS QD. 29-A, LT. 
06 VILA BRASÍLIA S/Nº
Fone: 6230889700
Email: cientifica@brturbo.com.br
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: PAULO VICTOR MARTINS DE 
SOUZA
RG: 5764587 SSP/GO
CPF: 754.295.351-68

72.0, 82.0, 114.0, 115.0, 135.0, 143.0, 
157.0, 168.0, 213.0, 294.0, 339.0, 
360.0, 379.0, 400.0, 408.0, 409.0, 
410.0, 411.0, 412.0, 436.0, 437.0, 438.0

Nome: MEDLINN HOSPITALAR EIRELI
CPF: CNPJ: 10.492.871/0001-23
Endereço: RUA JUSSARA QD.34-A, 
LT.01, SALA 05  VILA BRASILIA SN
Fone: 6239454005
Email: DIRETORIA@MEDLINN.COM.BR
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: ADEMILTON SANTOS DANTAS
RG: 3564047 - DGPCGO
CPF: 859.469.231-53

36.0, 38.0, 39.0, 41.0, 49.0, 50.0, 54.0, 
55.0, 56.0, 85.0, 86.0, 87.0, 91.0, 93.0, 
94.0, 96.0, 97.0, 98.0, 99.0, 101.0, 
102.0, 103.0, 144.0, 150.0, 206.0, 
207.0, 210.0, 215.0, 216.0, 232.0, 
234.0, 235.0, 236.0, 237.0, 238.0, 
251.0, 256.0, 262.0, 280.0, 287.0, 
296.0, 356.0, 382.0, 388.0, 389.0, 
390.0, 396.0, 397.0, 405.0, 424.0, 
426.0, 442.0, 445.0, 448.0, 462.0, 465.0

Nome: RM HOSPITALAR LTDA
CPF: CNPJ: 25.029.414/0001-74
Endereço: AV. SONNEMBERG QD. 147, 
LT. 17/18 CIDADE JARDIM 544
Fone: 6240063993
Email: licita@rmhospitalar.com 
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: GERALDO DE MELO GOMES
RG: 1716.972-STPC/GO
CPF: 491.608.851-49

169.0, 170.0

Nome: MEDCOM - COMERCIO DE MED. 
HOSP. LTDA
CPF: CNPJ: 25.211.499/0001-07
Endereço: Alameda das Espatódias 
QD. R2 LT. 04 Sitio Recreio Mansões 
Bernardo Sayão 452
Fone: 6240097600
Email: licitacao04@
distribuidoramedcom.com.br
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: André Luiz do Vale
RG: 3996919 DGPC GO
CPF: 997.021.691-00

visando a REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR E OUTROS CONGÊNERES PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS 
MUNICIPAIS (UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS) 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO, conforme 
quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta 
ATA, conforme condições e especificações constantes do edital 
do Pregão Presencial n.159/2019, bem como da(s) proposta(s) 
comercial(is) da(s) PROMITENTE(S) CONTRATADA(S).

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-
se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com 
característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço 
das PROMITENTES CONTRATADAS, visando o REGISTRO DE 
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PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE 
USO HOSPITALAR E OUTROS CONGÊNERES PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS MUNICIPAIS 
(UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS) DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO., conforme 
quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta 
ATA, conforme condições e especificações constantes do edital 
do Pregão Presencial n. 126/2018, bem como da(s) proposta(s) 
comercial(is) da(s) PROMITENTE(S) CONTRATADA(S).

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-
se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com 
característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, 
entre outras: 

I. Assinar o contrato de fornecimento com o FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE JATAÍ-GO/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/
MUNICÍPIO DE JATAÍ no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, 
contados da solicitação formal.

II. Entregar os produtos no Setor descrito na ordem de fornecimento 
(OF) feita pelo departamento de Compras da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO em prazo não superior a 05 
(cinco) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento. 

III. providenciar a imediata substituição dos itens por falhas 
ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de 
fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais 
obrigações assumidas nesta ata.

IV. reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos 
de validade da documentação apresentada, novos documentos 
que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no edital do Pregão Presencial nº. 159/2019.

V. prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações 
firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro 
de Preços.

VI. ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos 
órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 
ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP.

VII. responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, 
tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e 
quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, 
ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer 
vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.

VIII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações 
fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os 
Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária 
por tal pagamento.

IX. manter o prazo de garantia, contado da data da entrega definitiva 
dos bens, na forma prevista no  anexo I - Termo de Referência, do 

edital do Pregão Presencial n.100/2018.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata 
de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua 
assinatura.

DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o 
fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos 
na tabela abaixo:

ITENS RAZÃO SOCIAL MARCA UND QTD ESPECIFICAÇÃO
MENOR 
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

1

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

BELL TYPE Galão 200

Ácido Peracético: solução para 
desinfecção química de alto nível 
em artigos semi-críticos de serviços 
de saúde, concentração de 5%, 
galão de 5 Litros. Constituído 
de mistura equilibrada de Ácido 
Peracético, Peróxido de Hidrogênio, 
Ácido Acético e Oxigênio Ativo, em 
veículo estabilizado, especialmente 
desenvolvido para desinfecção 
hospitalar em geral. Desinfetante de 
uso profissional. Solúvel em água. 
Eficaz contra um amplo espectro de 
microrganismos, inclusive esporulados; 
ação rápida e efetiva em desinfecção 
de artigos semi-críticos com eficácia 
comprovada através de laudos 
e testes;biodegradável; atóxico; 
odor leve; não corrosivo a metais 
não ferrosos. Fornecimento de fita 
reagente que possibilite avaliação da 
concentração de eficácia da solução 
(pelo menos 5 fitas para cada galão de 
solução) com metodologia comprovada 
de reação de forma a garantir que a 
mudança de coloração da tira traduza 
a concentração preconizada para a 
solução ter ação desinfetante. As 
embalagens e tampas dos produtos 
deverão ser, em todas as suas partes, 
resistentes a fim de manter as 
propriedades do produto e impedir 
rupturas e perdas durante o transporte 
e manipulação. O produto deve possuir 
Registro no Ministério da Saúde e 
laudo de eficácia contra micobactérias 
(M.massiliense, M. abscessus e 
M.fortuitum).

R$ 128,81 R$ 
25.762,00

2

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

CIEX Caixa 318 Adesivo hipoalérgico circular, caixa com 
500 unidades. R$ 9,70 R$ 3.084,60

32

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

DESCARPACK CXS 2464

Agulha Descartável 1,2 x 40. Tamanho 
(polegadas): 18G1. Diâmetro: 1,2mm. 
Comprimento: 40 mm. Caixa com 
100 unidades. Cânula siliconada que 
desliza facilmente, diminuindo a dor 
do paciente Bisel trifacetado que 
torna a aplicação mais fácil e reduz 
a dor do paciente Canhão colorido 
para facilitar a identificação visual do 
calibre da agulha. Protetor plástico 
que garante a total proteção da 
agulha para um melhor acoplamento 
à seringa. Referência tipo: BD/
DESCARPACK/SMITH MEDICAL/MEDEX 
ou equivalente.

R$ 5,80 R$ 
14.291,20

33

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

DESCARPACK Und 189000

Agulha descartável 13 X 4,5 - composta 
de cânula com bisel trifacetado e 
siliconizado, permitindo introdução 
suave e atraumática. O canhão permite 
acoplamento perfeito a seringa. Capa 
protetora em formato cilíndrico. 
Cânula em aço inox, capa e canhão 
de polímeros atóxicos. Atóxica e 
esterilizada fabricada de acordo com 
as boas normas de fabricação, com 
dispositivo de segurança. Embaladas 
individualmente.

R$ 0,057 R$ 
10.773,00

34

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

DESCARPACK Und 141000

Agulha descartável 25x0,7mm. 
Composta de cânula com bisel 
trifacetado e siliconado. O canhão 
permite acoplamento perfeito a 
seringa. Capa protetora em formato 
cilíndrico. Cânula em aço inox, capa e 
canhão de polímeros atóxicos. Atóxica 
e esterilizada fabricada de acordo com 
as boas normas de fabricação, com 
dispositivo de segurança. Embaladas 
individualmente. Referência tipo: BD/
DESCARPACK/SMITH MEDICAL/MEDEX 
ou equivalente.

R$ 0,057 R$ 8.037,00

35

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

DESCARPACK Und 93920

Agulha descartável 25x0,8mm. 
Composta de cânula com bisel 
trifacetado e siliconado. O canhão 
permite acoplamento perfeito a 
seringa. Capa protetora em formato 
cilíndrico. Cânula em aço inox, capa e 
canhão de polímeros atóxicos. Atóxica 
e esterilizada fabricada de acordo com 
as boas normas de fabricação, com 
dispositivo de segurança. Embaladas 
individualmente. Referência tipo: BD/
DESCARPACK/SMITH MEDICAL/MEDEX 
ou equivalente

R$ 0,057 R$ 5.353,44

36 RM HOSPITALAR 
LTDA BD Und 1000

Agulha para anestesia peridural 16G 
X 3,5 - descartável, geometria da 
ponta da agulha desenvolvida para 
oferecer maior sensibilidade, bisel 
mais curto que o padrão, canhão 
Luer-Lok internamente cônico, cânula 
demarcada (centimetrada). Ref. Tipo: 
BD ou de qualidade equivalente.

R$ 24,87 R$ 
24.870,00
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38 RM HOSPITALAR 
LTDA BD Und 1500

Agulha para anestesia peridural 20G 
X 3,5 - descartável, geometria da 
ponta da agulha desenvolvida para 
oferecer maior sensibilidade, bisel 
mais curto que o padrão, canhão 
Luer-Lok internamente cônico, cânula 
demarcada (centimetrada).  Ref. Tipo: 
BD ou de qualidade equivalente.

R$ 10,91 R$ 
16.365,00

39 RM HOSPITALAR 
LTDA BD Caixa 2700

Agulha para anestesia raquidiana 25G 
X 3,5 - descartável, bisel tipo quincke, 
mandril de encaixe anatômico, 
estilete ajustado à agulha, com maior 
resistência na ponta para evitar dobra 
ou quebra ao introduzir a agulha, 
canhão translúcido, empunhadora 
anatômica com depressões digitais, 
látex free. Marca aceitável: BD

R$ 7,50 R$ 
20.250,00

41 RM HOSPITALAR 
LTDA BD Und 3180

Agulha para caneta de insulina, 0,25 x 
5 mm.  Ref. Tipo:BD Ultra-FineT Mini 5 
mm ou equivalente.

R$ 0,286 R$ 909,48

43

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

VACUPLAST Caixa 200

Agulha para coleta múltipla de sangue 
a vácuo 25 X 8 - canhão de cor verde 
com bisel trifacetado, siliconizada, 
esterilizada a Óxido de Etileno. 
Embalagem unitária em plástico com 
lacre de segurança em papel. Caixa 
com 100 unidades

R$ 23,49 R$ 4.698,00

45

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

PROLINK frs 1860
Álcool etílico, 70%, composição 
básica com emoliente em gel. Frasco 
de 100mL.

R$ 1,07 R$ 1.990,20

46

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

PROLINK frs 750

Álcool etílico, 70%, composição básica 
com emoliente em gel. Frasco de 
440mL c/ Aloe Vera, Embalagem com 
bico dosador.  Referência Tipo: Assept 
gel, Hi cleam / Purell ou equivalente

R$ 5,85 R$ 4.387,50

47

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

PROLINK frs 24
Álcool etílico, 70%, composição 
básica com emoliente em gel. Frasco 
de 5000mL.

R$ 30,04 R$ 720,96

48

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

FAROL PCT 834

Algodão hidrófilo em rolo - pacote 
com 500 gramas. Algodão hidrófilo, 
composto de fibras longas 100% 
algodão em rama, branco alvejado, 
isento de impurezas, resíduos, 
substâncias gordurosas e alvejantes 
ópticos. Manta com espessura 
uniforme e compacta, de textura 
suave e macia, acondicionado em 
rolo contendo 500g. Acondicionado 
de forma a garantir a sua integridade. 
Referência tipo: Cremer / Farol / 
Melhor Med / Neve ou equivalente.

R$ 9,37 R$ 7.814,58

49 RM HOSPITALAR 
LTDA Barbazul Und 6130

Aparelho de barbear descartável, 
confeccionado em polipropileno, com 
cabo emborrachado e antideslizante. 
Duas lâminas de aço inox. Embalagem 
contendo 2 unidades.

R$ 0,71 R$ 4.352,30

50 RM HOSPITALAR 
LTDA Premium Und 150

Aparelho de Pressão Adulto 
Esfigmomanômetro aneróide 
com braçadeira para uso ADULTO, 
para braço com diâmetro de 22 a 
26cm,Confeccionada em nylon com 
fecho de velcro, manguito e tubo 
flexível livre de látex, manômetro 
grande 57mmø com borracha anti-
derrapante e pêra acoplada, mostrador 
com escala de 0 à 300mmhg, 
válvula de rosca para descarga de ar, 
acondicionado em bolsa com zíper com 
Estetoscópio Adulto Simples em Aço 
Inóx Peça peitoral de aço inoxidável; 
olivas macias que se adequem à forma 
do canal auditivo garantindo vedação 
adequada; Binauriculares ajustáveis em 
aço inóx; Leve e com tubo flexível em 
PVC livre de látex. Registro no Inmetro 
e Anvisa. Garantia mínima de 1 ano 
com validade indeterminada.

R$ 52,30 R$ 7.845,00

52 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA SOLIDOR Und 60

Aparelho de Pressão infantil 
Esfigmomanômetro aneróide com 
braçadeira para uso infantil (1 a 7 
anos), para braço com diâmetro de 
10 a 18 cm, confeccionada em nylon 
com fecho de velcro, manguito e tubo 
flexível livre de látex, manômetro 
grande 57mmø com borracha anti-
derrapante e pêra acoplada, mostrador 
com escala de 0 à 300mmhg, 
válvula de rosca para descarga de ar, 
acondicionado em bolsa com zíper com 
Estetoscópio inafntil Simples em Aço 
Inóx Peça peitoral de aço inoxidável; 
olivas macias que se adequem à forma 
do canal auditivo garantindo vedação 
adequada; Binauriculares ajustáveis em 
aço inóx; Leve e com tubo flexível em 
PVC livre de látex. Registro no Inmetro 
e Anvisa. Garantia mínima de 1 ano 
com validade indeterminada.

R$ 51,80 R$ 3.108,00

53

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

PREMIUM Und 12

Aparelho de Pressão para recém 
nascido Esfigmomanômetro aneróide 
com braçadeira para uso recém 
nascido, para braço com diâmetro de 
6 a 15 cm, confeccionada em nylon 
com fecho de velcro, manguito e tubo 
flexível livre de látex, manômetro 
grande 57mmø com borracha anti-
derrapante e pêra acoplada, mostrador 
com escala de 0 à 300mmhg, válvula 
de rosca para descarga de ar, Registro 
no Inmetro e Anvisa. Garantia mínima 
de 1 ano com validade indeterminada.

R$ 49,89 R$ 598,68

54 RM HOSPITALAR 
LTDA Cremer PCT 14300

Atadura de algodão para uso 
ortopédico medindo 10 cm de largura, 
comprimento mínimo de 180 cm e 
espessura mínima de 3mm. Pacote 
c/ 12 rolos. Constituída de manta de 
algodão 100%, enrolada de maneira 
uniforme, com camada de goma 
aplicada em uma das faces, conferindo 
relativa impermeabilidade. Embalagem 
individual resistente de modo a 
assegurar proteção do produto até o 
momento de sua utilização. Cor branca.  

R$ 6,70 R$ 
95.810,00

55 RM HOSPITALAR 
LTDA Cremer PCT 14300

Atadura de algodão para uso 
ortopédico medindo 15 cm de largura, 
comprimento mínimo de 180 cm e 
espessura mínima de 3mm. Pacote 
c/ 12 rolos. Constituída de manta de 
algodão 100%, enrolada de maneira 
uniforme, com camada de goma 
aplicada em uma das faces, conferindo 
relativa impermeabilidade. Embalagem 
individual resistente de modo a 
assegurar proteção do produto até o 
momento de sua utilização. Cor branca.  

R$ 9,75 R$ 
139.425,00

56 RM HOSPITALAR 
LTDA Cremer PCT 14300

Atadura de algodão para uso 
ortopédico medindo 20 cm de largura, 
comprimento mínimo de 180 cm e 
espessura mínima de 3mm. Pacote 
c/ 12 rolos. Constituída de manta de 
algodão 100%, enrolada de maneira 
uniforme, com camada de goma 
aplicada em uma das faces, conferindo 
relativa impermeabilidade. Embalagem 
individual resistente de modo a 
assegurar proteção do produto até o 
momento de sua utilização. Cor branca.  

R$ 12,58 R$ 
179.894,00

57

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

BIOTEXTIL PLUS 
10 CM X 1,80 Und 63200

Atadura de crepom de 10 cm x 1,25 
m de comprimento, contendo 13 
fios/cm², 100% algodão, sem amido, 
com fio retorcido ou singelo, trama 
e urdume regulares, boa torção, 
isenta de defeitos e sujidade, bordas 
delimitadas que não solte fiapos e sem 
falhas no acabamento da aureola. 

R$ 0,70 R$ 
44.240,00

58

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

BIOTEXTIL PLUS 
15 CM X 1,80  Und 62000

Atadura de crepom de 15 cm x 1,25 
m de comprimento, contendo 13 
fios/cm², 100% algodão, sem amido, 
com fio retorcido ou singelo, trama 
e urdume regulares, boa torção, 
isenta de defeitos e sujidade, bordas 
delimitadas que não solte fiapos e sem 
falhas no acabamento da aureola. 

R$ 1,02 R$ 
63.240,00

59

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

BIOTEXTIL PLUS 
20 CM X 1,80  Und 52950

Atadura de crepom de 20 cm x 1,25 
m de comprimento, contendo 13 
fios/cm², 100% algodão, sem amido, 
com fio retorcido ou singelo, trama 
e urdume regulares, boa torção, 
isenta de defeitos e sujidade, bordas 
delimitadas que não solte fiapos e 
sem falhas no acabamento da aureola.   
Referência tipo: CREMER/MEDPLUS/
NEVE ou equivalente

R$ 1,38 R$ 
73.071,00

60 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA BIO TEXTIL PCT 3456

Atadura de crepom, dimensões 
de 10cm x 4,5 cm, medindo 4,5m 
esticada, confeccionada em tecido 
100% algodão, sem amido, bordas 
delimitadas que não soltem fiapos e 
sem falhas no acabamento da auréola. 
Pacote com 12 unidades.

R$ 5,32 R$ 
18.385,92

61

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

POLAR Und 5000

Atadura de Rayon estéril, 7,5cm X 
5 m, fibras sintéticas 100% rayon, 
livre de impurezas, rasgos, fios soltos 
e manchas, atóxica e apirogênica. 
Embalagem individual.

R$ 4,58 R$ 
22.900,00

62

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

POLARFIX Und 1029

Atadura gessada  de 30cm x 4m - com 
substrato têxtil de 15 fios p/ cm², 100% 
algodão, gesso entremeado na trama 
do tecido, tempo de endurecimento 
da atadura após aplicação de água 
(tempo de pega) máximo de 7 minutos, 
resistência tubular após 1 hora de no 
mínimo 40Kg, corte lateral em "S", com 
perda de gesso úmido (após molhar) 
não superior a 1% branqueada, 
com pH entre 5,0 e 8,0; isento de 
corante corretivo e alvejante óptico, 
enrolada de forma contínua em tubete 
e acondicionada individualmente 
e, filme plástico, conforme norma 
ABNT 14.852.

R$ 2,80 R$ 2.881,20

63

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

POLARFIX Und 7029

Atadura gessada de 15cm x 3m  - com 
substrato têxtil de 15 fios p/ cm², 100% 
algodão, gesso entremeado na trama 
do tecido, tempo de endurecimento 
da atadura após aplicação de água 
(tempo de pega) máximo de 7 minutos, 
resistência tubular após 1 hora de no 
mínimo 40Kg, corte lateral em "S", com 
perda de gesso úmido (após molhar) 
não superior a 1% branqueada, 
com pH entre 5,0 e 8,0, isento de 
corante corretivo e alvejante óptico, 
enrolada de forma contínua em tubete 
e acondicionada individualmente 
e, filme plástico, conforme norma 
ABNT 14.852. 

R$ 1,68 R$ 
11.808,72

64

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

POLARFIX UND 7000

Atadura gessada medindo 20 cm 
(largura) x 4 m (comprimento), com 
substrato têxtil de 15 fios p/ cm2, 100% 
algodão, gesso entremeado na trama 
do tecido, tempo de endurecimento 
da atadura após aplicação de água 
(tempo de pega) máximo de 7 
minutos, resistência tubular após 
1 horas de no mínimo 40 Kg, corte 
lateral em "S", com perda de gesso 
úmido (após molhar) não superior 
a 1% branqueada, com pH entre 5,0 
e 8,0, isento de corante corretivo e 
alvejante óptico, enrolada de forma 
contínua em tubete e acondicionada 
individualmente e, filme plástico, 
conforme norma ABNT

R$ 2,80 R$ 
19.600,00

67

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

UNITEC Und 30 Balão de vinil para anestesia, 2,0 litros. R$ 42,68 R$ 1.280,40

68

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

UNITEC Und 30 Balão de vinil para anestesia, 3,0 litros R$ 46,36 R$ 1.390,80

69

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

UNITEC Und 30 Balão de vinil para anestesia, 5,0 litros R$ 51,50 R$ 1.545,00

72
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

TECNOPRINT Und 20

Bloco sanfonado de papel compatível 
com aparelho cardiotocógrafo marca 
WEM, modelo Bistos BT-300, medindo 
13 cm x 12 cm x 24 mt, com 200 folhas

R$ 29,00 R$ 580,00

75

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

MISSOURI Und 20

Cabo para laringoscópio adulto, em aço 
inox recartilhado à prova de ferrugem, 
abertura na base do cabo, com tampa 
rosqueável com mola em aço inox, 
alimentação com pilhas alcalinas

R$ 111,65 R$ 2.233,00

76

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

MISSOURI Und 20

Cabo para laringoscópio infantil, 
em aço inox recartilhado à prova de 
ferrugem, abertura na base do cabo, 
com tampa rosqueável com mola 
em aço inox, alimentação com pilhas 
alcalinas;

R$ 111,65 R$ 2.233,00

77

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

DELTRONIX Und 4

Cabo para placa de aço inox, de 2,5 
metros de comprimento, com plugue 
compatível com bisturi elétrico marca 
DELTRONIX, modelo B3600 SM

R$ 202,40 R$ 809,60
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82
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

VENKURI Und 3600

Campo impermeável para cobertura 
de mesa auxiliar de instrumentais 
cirúrgicos, estéril, de uso único, 
composto por uma camada de não 
tecido altamente absorvente, laminado 
a uma camada de filme plástico 
impermeável. Anti deslizante e anti 
reflexivo, resistente a rasgos, com 
dobra cirúrgica. Tamanho 1,00 x 1,80.

R$ 6,40 R$ 
23.040,00

85 RM HOSPITALAR 
LTDA Ciruti Und 50

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 10,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA

R$ 3,38 R$ 169,00

86 RM HOSPITALAR 
LTDA Ciruti Und 120

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 3,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA

R$ 3,38 R$ 405,60

87 RM HOSPITALAR 
LTDA Ciruti Und 80

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 3,5, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA

R$ 3,38 R$ 270,40

88

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

WELL LEAD Und 80

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 4,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA

R$ 3,40 R$ 272,00

89

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

VITALGOLD Und 80

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 5,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA

R$ 3,37 R$ 269,60

90

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

SOLIDOR Und 120

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 5,5, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA.

R$ 3,37 R$ 404,40

91 RM HOSPITALAR 
LTDA Ciruti Und 120

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 6,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA

R$ 3,30 R$ 396,00

92

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

VITALGOLD Und 180

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 6,5, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA

R$ 3,27 R$ 588,60

93 RM HOSPITALAR 
LTDA Ciruti Und 380

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 7,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA

R$ 3,30 R$ 1.254,00

94 RM HOSPITALAR 
LTDA Ciruti Und 480

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 7,5, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA

R$ 3,30 R$ 1.584,00

95

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

SOLIDOR Und 880

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 8,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA

R$ 3,27 R$ 2.877,60

96 RM HOSPITALAR 
LTDA Ciruti Und 1680

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 8,5, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA.

R$ 3,30 R$ 5.544,00

97 RM HOSPITALAR 
LTDA Ciruti Und 30

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 9,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA.

R$ 3,30 R$ 99,00

98 RM HOSPITALAR 
LTDA Ciruti Und 30

Cânula (snd) endotraqueal com cuff 
(balão) nº 9,5, descartável, estéril, 
em PVC, siliconada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA.

R$ 3,50 R$ 105,00

99 RM HOSPITALAR 
LTDA Dahlhausen Und 25

Cânula de Guedel calibre 0, não estéril, 
reutilizável em PVC siliconizado, 
atóxico, com orifício central e borda 
de segurança, autoclavável, com 
flexibilidade e curvatura adequadas 
a sua finalidade, com reforço interno 
a fim de evitar o colabamento, sem 
rebarbas ou imperfeições. Extremidade 
distal dotada de flange na qual deve 
estar gravado o calibre da cânula. 
Trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, método, data de fabricação, prazo 
de validade e número de registro no 
Ministério da Saúde.

R$ 2,67 R$ 66,75
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101 RM HOSPITALAR 
LTDA Goodcome Und 25

Cânula de Guedel calibre 1, não estéril, 
reutilizável em PVC siliconizado, 
atóxico, com orifício central e borda 
de segurança, autoclavável, com 
flexibilidade e curvatura adequadas 
a sua finalidade, com reforço interno 
a fim de evitar o colabamento, sem 
rebarbas ou imperfeições. Extremidade 
distal dotada de flange na qual deve 
estar gravado o calibre da cânula. 
Trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, método, data de fabricação, prazo 
de validade e número de registro no 
Ministério da Saúde.

R$ 2,81 R$ 70,25

102 RM HOSPITALAR 
LTDA Goodcome Und 25

Cânula de Guedel calibre 2, não estéril, 
reutilizável em PVC siliconizado, 
atóxico, com orifício central e borda 
de segurança, autoclavável, com 
flexibilidade e curvatura adequadas 
a sua finalidade, com reforço interno 
a fim de evitar o colabamento, sem 
rebarbas ou imperfeições. Extremidade 
distal dotada de flange na qual deve 
estar gravado o calibre da cânula. 
Trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, método, data de fabricação, prazo 
de validade e número de registro no 
Ministério da Saúde.

R$ 2,81 R$ 70,25

103 RM HOSPITALAR 
LTDA Goodcome Und 30

Cânula de Guedel calibre 3, não estéril, 
reutilizável em PVC siliconizado, 
atóxico, com orifício central e borda 
de segurança, autoclavável, com 
flexibilidade e curvatura adequadas 
a sua finalidade, com reforço interno 
a fim de evitar o colabamento, sem 
rebarbas ou imperfeições. Extremidade 
distal dotada de flange na qual deve 
estar gravado o calibre da cânula. 
Trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, método, data de fabricação, prazo 
de validade e número de registro no 
Ministério da Saúde.

R$ 2,81 R$ 84,30

104

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

GOODCOME Und 110

Cânula de Guedel calibre 4, não estéril, 
reutilizável em PVC siliconizado, 
atóxico, com orifício central e borda 
de segurança, autoclavável, com 
flexibilidade e curvatura adequadas 
a sua finalidade, com reforço interno 
a fim de evitar o colabamento, sem 
rebarbas ou imperfeições. Extremidade 
distal dotada de flange na qual deve 
estar gravado o calibre da cânula. 
Trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, método, data de fabricação, prazo 
de validade e número de registro no 
Ministério da Saúde.

R$ 2,64 R$ 290,40

105

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

GOODCOME Und 110

Cânula de Guedel calibre 5, não estéril, 
reutilizável em PVC siliconizado, 
atóxico, com orifício central e borda 
de segurança, autoclavável, com 
flexibilidade e curvatura adequadas 
a sua finalidade, com reforço interno 
a fim de evitar o colabamento, sem 
rebarbas ou imperfeições. Extremidade 
distal dotada de flange na qual deve 
estar gravado o calibre da cânula. 
Trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, método, data de fabricação, prazo 
de validade e número de registro no 
Ministério da Saúde.

R$ 2,64 R$ 290,40

106

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

TOPMED Und 100

Cânula endotraqueal sem cuff 
(balão) nº 2,5, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA.

R$ 2,28 R$ 228,00

107

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

TOPMED Und 150

Cânula endotraqueal sem cuff 
(balão) nº 3,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA.

R$ 2,22 R$ 333,00

108

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

TOPMED Und 100

Cânula endotraqueal sem cuff 
(balão) nº 3,5, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA.

R$ 2,28 R$ 228,00

109

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

TOPMED Und 100

Cânula endotraqueal sem cuff 
(balão) nº 4,0, descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, ponta atraumática retraída, 
linha radiopaca contínua, curva de 
maglli, marcas graduadas indicativas 
de profundidade pelo corpo da 
cânula e calibre marcado em um só 
local da cânula. Estéril, embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde/ 
ANVISA.

R$ 2,28 R$ 228,00

114
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

BIOMEDICAL Und 140

Cânula para biópsia hepática 16G x 
9cm segundo Menghini, constando de: 
cânula de punção atraumática, agulha 
de punção, seringa de 10ml e bisturi. 
Produto descartável. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

R$ 85,00 R$ 
11.900,00

115
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

BIOMEDICAL Und 140

Cânula para biópsia hepática 18G X 
9cm segundo Menghini, constando de: 
cânula de punção atraumática, agulha 
de punção, seringa de 10ml e bisturi. 
Produto descartável. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

R$ 79,00 R$ 
11.060,00

116

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

CPL Und 14

Cânula para traqueostomia com balão 
de baixa pressão em PVC, balão de 
controle, válvula para encaixe de 
seringa luer, linha radiopaca contínua, 
conector rotativo, mandril, fita de 
fixação N° 5,5 mm.

R$ 19,58 R$ 274,12

117

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

CPL Und 150

Cânula para traqueostomia, com cuff 
nº 4,5 descartável, estéril, em PVC, 
siliconizada, transparente, atóxica, 
composta por cânula externa com 
balão de baixa pressão, cuff opaco, 
conector giratório, mandril com ponta 
arredondada e de fácil manuseio. 

R$ 19,58 R$ 2.937,00

118

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

SOLIDOR Und 45

Cânula para traqueostomia, com cuff 
nº 6,5 descartável, estéril, em PVC, 
siliconizada, transparente, atóxica, 
composta por cânula externa com 
balão de baixa pressão, cuff opaco, 
conector giratório, mandril com ponta 
arredondada e de fácil manuseio. 

R$ 16,36 R$ 736,20

119

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

WELL LEAD Und 100

Cânula para traqueostomia, com cuff 
nº 7,0 descartável, estéril, em PVC, 
siliconizada, transparente, atóxica, 
composta por cânula externa com 
balão de baixa pressão, cuff opaco, 
conector giratório, mandril com ponta 
arredondada e de fácil manuseio. 

R$ 14,52 R$ 1.452,00

120

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

SOLIDOR Und 100

Cânula para traqueostomia, com cuff 
nº 7,5 descartável, estéril, em PVC, 
siliconizada, transparente, atóxica, 
composta por cânula externa com 
balão de baixa pressão, cuff opaco, 
conector giratório, mandril com ponta 
arredondada e de fácil manuseio. 

R$ 15,05 R$ 1.505,00

121

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

WELL LEAD Und 100

Cânula para traqueostomia, com cuff 
nº 8,0 descartável, estéril, em PVC, 
siliconizada, transparente, atóxica, 
composta por cânula externa com 
balão de baixa pressão, cuff opaco, 
conector giratório, mandril com ponta 
arredondada e de fácil manuseio. 

R$ 14,52 R$ 1.452,00

122

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

SOLIDOR Und 100

Cânula para traqueostomia, com cuff 
nº 8,5 descartável, estéril, em PVC, 
siliconizada, transparente, atóxica, 
composta por cânula externa com 
balão de baixa pressão, cuff opaco, 
conector giratório, mandril com ponta 
arredondada e de fácil manuseio. 

R$ 13,20 R$ 1.320,00

123

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

CPL Und 156

Cânula para traqueostomia, com cuff 
nº 9,5 descartável, estéril, em PVC, 
siliconizada, transparente, atóxica, 
composta por cânula externa com 
balão de baixa pressão, cuff opaco, 
conector giratório, mandril com ponta 
arredondada e de fácil manuseio.

R$ 19,58 R$ 3.054,48

124

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

CPL Und 305

Cânula para traqueostomia, sem 
cuff número 4,5 descartável, estéril, 
em PVC, siliconizada, transparente, 
atóxica, composta por cânula 
externa com balão de baixa pressão, 
conector giratório, mandril com ponta 
arredondada e de fácil manuseio. 

R$ 19,58 R$ 5.971,90

126

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

DESCARPACK Und 4100

Cateter intra abocath nº 16. Cateter 
intravenoso radiopaco estéril; em 
poliuretano, resistente, flexível a 
torção, transparente; siliconizado; 
sendo a agulha siliconada com bisel 
trifacetado; com câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com 
tampa, filtro hidrófobo; tamanho 16g, 
com conector rígido, tipo luer lock; 
embalado em tubo plástico atóxico, em 
material que garanta sua integridade; 
com dispositivo de segurança, para 
acesso venoso periférico, descartável, 
calibre G 16, câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com 
retração total da agulha. Referência 
tipo: BD/DESCARPACK/SMITH 
MEDICAL/MEDEX ou equivalente.

R$ 1,60 R$ 6.560,00

127

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

DESCARPACK Und 15000

Cateter intra abocath nº 18. Cateter 
intravenoso radiopaco estéril; em 
poliuretano, resistente, flexível a 
torção, transparente; siliconizado; 
sendo a agulha siliconada com bisel 
trifacetado; com câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com 
tampa, filtro hidrófobo; tamanho 18g, 
com conector rígido, tipo luer lock; 
embalado em tubo plástico atóxico, em 
material que garanta sua integridade; 
com dispositivo de segurança, para 
acesso venoso periférico, descartável, 
calibre G 18, câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com 
retração total da agulha. Referência 
tipo: BD/DESCARPACK/SMITH 
MEDICAL/MEDEX ou equivalente.

R$ 1,59 R$ 
23.850,00
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128

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

DESCARPACK Und 28000

Cateter intra abocath nº 20. Cateter 
intravenoso radiopaco estéril; em 
poliuretano, resistente, flexível a 
torção, transparente; siliconizado; 
sendo a agulha siliconada com bisel 
trifacetado; com câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com 
tampa, filtro hidrófobo; tamanho 20g, 
com conector rígido, tipo luer lock; 
embalado em tubo plástico atóxico, em 
material que garanta sua integridade; 
com dispositivo de segurança, para 
acesso venoso periférico, descartável, 
calibre G 20, câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com 
retração total da agulha. Referência 
tipo: BD/DESCARPACK/SMITH 
MEDICAL/MEDEX ou equivalente.

R$ 1,58 R$ 
44.240,00

129

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

DESCARPACK Und 33050

Cateter intra abocath nº 22. Cateter 
intravenoso radiopaco estéril; em 
poliuretano, resistente, flexível a 
torção, transparente; siliconizado; 
sendo a agulha siliconada com bisel 
trifacetado; com câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com 
tampa, filtro hidrófobo; tamanho 22g, 
com conector rígido, tipo luer lock; 
embalado em tubo plástico atóxico, em 
material que garanta sua integridade; 
com dispositivo de segurança, para 
acesso venoso periférico, descartável, 
calibre G 22, câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com 
retração total da agulha. Referência 
tipo: BD/DESCARPACK/SMITH 
MEDICAL/MEDEX ou equivalente.

R$ 1,58 R$ 
52.219,00

130

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

TOPMED Und 28050

Cateter intra abocath nº 24. Cateter 
intravenoso radiopaco estéril; em 
poliuretano, resistente, flexível a 
torção, transparente; siliconizado; 
sendo a agulha siliconada com bisel 
trifacetado; com câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com 
tampa, filtro hidrófobo; tamanho 24g, 
com conector rígido, tipo luer lock; 
embalado em tubo plástico atóxico, em 
material que garanta sua integridade; 
com dispositivo de segurança, para 
acesso venoso periférico, descartável, 
calibre G 24, câmara de refluxo 
sanguíneo transparente cristal, com 
retração total da agulha. Referência 
tipo: BD/DESCARPACK/SMITH 
MEDICAL/MEDEX ou equivalente.

R$ 1,69 R$ 
47.404,50

132

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

RAWAMED Und 50

Cateter para embolectomia arterial, 
confeccionado em PVC, atóxico, 
radiopaco, flexível tipo Fogarty, estéril, 
indicado para remoção de trombos 
e êmbolos arteriais, com marcação a 
cada 5cm, tamanho 4Fr

R$ 142,20 R$ 7.110,00

133

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

RAWAMED Und 50

Cateter para embolectomia arterial, 
confeccionado em PVC, atóxico, 
radiopaco, flexível tipo Fogarty, estéril, 
indicado para remoção de trombos 
e êmbolos arteriais, com marcação a 
cada 5cm, tamanho 5Fr

R$ 150,00 R$ 7.500,00

134

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

MEDSONDA Und 250

Cateter tipo óculos pediátrico - 
dispositivo para instilação de oxigênio 
ou ar comprido através de introdutores 
nasais do paciente. Composição básica: 
compõe-se de circuito de tubos de PVC 
com um introdutor nasal por onde flui 
o oxigênio ou ar a ser instilado. Adapta-
se atrás dos pavilhões auriculares 
como bastes de óculos e conecta-se a 
linha de oxigênio de ar. 

R$ 0,83 R$ 207,50

135
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

INDOVASIVE Und 15

Cateter ureteral para instilação de 
contraste com ponta Chevassu - 
Pielografia - diâmetro externo do 
cateter: 6F (ponta) 4F (cateter) - tipo 
de ponta: Chevassu (Bico de flauta) - 
tipo de abertura: na ponta

R$ 315,00 R$ 4.725,00

137

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

BCI Und 300

Cateter uretral duplo J ponta agulhada 
aberta 6,0 FR X 28 cm para drenagem 
da urina e inserção de contraste, com 
1 furo, embalagem individual estéril 
em papel grau cirúrgico com dados de 
identificação e procedência, data e tipo 
da esterilização e prazo de validade. 
Referência Tipo: COOK MEDICAL ou 
equivalente

R$ 157,00 R$ 
47.100,00

138

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

SMITHS Und 2512

Cateter venoso central duplo 
lúmen: à base de poliuretano, 
marcas centimetradas ao longo do 
corpo do cateter para assegurar o 
posicionamento do cateter, ponta 
macia, superfície lisa e regular, 
radiopaco para identificação correta 
em radiografias, extensões com 
rubs coloridos e identificação dos 
lúmens proximal e distal. Com 
clamps deslizantes e removíveis 
para assegurar pressão positiva 
evitando refluxos. Cada lúmen está 
escalonado em um ponto diferente 
no cateter permitindo infusões 
incompatíveis simultaneamente, fio 
guia metálico graduado com ponta 
em J, dilatador em polipropileno, 
clamps extras com aletas de fixação 
para prevenir movimentos do cateter. 
Embalagem em blister com abertura 
em pétala, livre de látex, composição: 
. (01) cateter duplo lúmen 7f X 20cm 
(14ga/18ga) de poliuretano radiopaco 
com ponta macia, clamps nas 
extensões e tampas de infusões; . 
(01) fio guia centimetrado, ponta "J", 
.032" X 60cm; . (01) trava-clamp de 
ajuste; . (01) agulha de introdução 
18ga X 6.35cm Tw; . (01) probe de 
pressão; . (01) seringa 5cc valvulada; 
. (01) dilatador; . (01) clamp móvel. 
Referência tipo: SMITH MEDICAL 
DEUTSCHLAND GMBH/BIOMETRIX ou 
equivalente.

R$ 71,20 R$ 
178.854,40

140

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

RESGATE PCT 100

Cinto de resgate para prancha longa 
com 1,6 metros de comprimento, com 
cores diferentes, confeccionado em 
nylon resistente de 50mm com fecho 
em nylon injetado de rápida abertura. 
Pacotes com 03 unidades separadas 
entre si. Material especial para Raios - 
X, não havendo necessidade de retirar 
do paciente. Cores: amarelo - preto 
- vermelho

R$ 19,80 R$ 1.980,00

143
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

VENTCARE Und 5

Circuito respiratório infantil para 
aparelho de anestesia: 3 traqueias 
corrugadas em silicone transparente, 
parede interna lisa, autoclavável, 
conexão em Y, com tamanho infantil.

R$ 390,00 R$ 1.950,00

144 RM HOSPITALAR 
LTDA Flexpell Und 690

Coletor de material perfurocortante 
03 litros. Alça dupla para transporte, 
contra-trava de segurança. 
Acompanhado com saco plástico 
para o transporte do coletor antes da 
montagem e para revestimento interno 
do coletor. Referência Tipo: Descarpack 
/ Descarbox / Polar Fix ou equivalente

R$ 1,35 R$ 931,50
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CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

DESCARBOX Und 2489

Coletor de material perfurocortante 
07 litros. Alça dupla para transporte, 
contra-trava de segurança. 
Acompanhado com saco plástico 
para o transporte do coletor antes 
da montagem e para revestimento 
interno do coletor. Referência Tipo: 
Descarpack / Descarbox / Polar Fix e 
ou equivalente

R$ 2,80 R$ 6.969,20
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DESCARBOX Und 6617

Coletor de material perfurocortante 
13 litros. Alça dupla para transporte, 
contra-trava de segurança. 
Acompanhado com saco plástico 
para o transporte do coletor antes 
da montagem e para revestimento 
interno do coletor. Referência Tipo: 
Descarpack / Descarbox / Polar Fix e 
ou equivalente

R$ 3,16 R$ 
20.909,72

147 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA DESCARBOX Und 6170

Coletor de material perfurocortante 
20 litros. Alça dupla para transporte, 
contra-trava de segurança. 
Acompanhado com saco plástico 
para o transporte do coletor antes 
da montagem e para revestimento 
interno do coletor. Referência Tipo: 
Descarpack / Descarbox / Polar Fix e 
ou equivalente

R$ 4,83 R$ 
29.801,10
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MEDSONDA PCT 370

Coletor de urina adulto estéril, 
descartável, para incontinência 
urinária masculino com preservativo, 
confeccionado em látex e extensão 
confeccionada em PVC, atóxico, 
apirogênico e esterilizado em raio 
gama. Pacote com 10 unidades. 

R$ 9,79 R$ 3.622,30
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SUPERMÉDICA 
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HOSPITALAR 
EIRELI

LABOR IMPORT Und 10560

Coletor de urina sistema fechado, 
bolsa confeccionada em PVC, atóxico, 
flexível. Bolsa coletora com face 
anterior transparente e face posterior 
branco opaco, com capacidade para 
2.000ml, escala medidora dupla 
- graduado a cada 100ml e a cada 
25ml, bordas inferiores arredondadas 
e selagem resistente, filtro de 
compensação (respiro) hidrofóbico. 
Câmara de Pasteur flexível para 
ordenhar. Válvula anti-refluxo vertical. 
Tubo extensor de drenagem em PVC 
atóxico, flexível transparente com 
1,20 m, sistema duplo de pinças, com 
dispositivo auto - vedante para coleta 
de exames, conector universal para 
sondas uretrovesicais. Tubo distal de 
drenagem com dispositivo corta fluxo, 
com tampa protetora no tubo e local 
para fixação do tubo de drenagem 
(coldre) e alças para fixação na beira 
do leito. Descartável, estéril e em 
embalagem individual com abertura 
em pétala. 

R$ 2,41 R$ 
25.449,60

150 RM HOSPITALAR 
LTDA Medk Und 390

Coletor de urina tipo saco, fabricado 
em PEBD transparente com cordão 
para fechar e pendurar em suporte 
apropriado, tamanho único (27cm x 
21cm) e marcações aproximadas com 
intervalos graduais de 50 e 100 ml até 
2.000 ml. Destinado à drenagem e 
coleta de urina de pacientes adultos 
em sistema aberto, quando se requer 
um controle aproximado na diurese 
do mesmo.

R$ 0,278 R$ 108,42
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CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

CRALPLAST Und 35000
Coletor de urina universal com tampa 
de rosca, transparente, embalagem 
não estéril, volume para 50ml.

R$ 0,18 R$ 6.300,00
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CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

CRALPLAST Und 72000
Coletor de urina universal com tampa 
de rosca, transparente, embalagem 
não estéril, volume para 80ml.

R$ 0,21 R$ 
15.120,00
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CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

CRALPLAST Und 20000

Coletor de urina universal com tampa 
hermética e de rosca, transparente, 
embalagem estéril, volume para 
50ml. Apresentar comprovação da 
esterilidade

R$ 0,24 R$ 4.800,00
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CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

CRALPLAST Und 24000

Coletor de urina universal com tampa 
hermética e de rosca, transparente, 
embalagem estéril, volume para 
80ml. Apresentar comprovação da 
esterilidade.

R$ 0,269 R$ 6.456,00
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POLARFIX Und 12100

Compressa cirúrgica de campo 
operatório 23x25cm, sem radiopaco, 
constituída de 4 camadas de gazes, 
sobrepostas, cor branca, borda 
devidamente acabadas através do 
ponto overlock, formato retangular, 
provido de alça, cantos arredondados, 
peso 38g. 

R$ 0,568 R$ 6.872,80

157
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

ACTICARE AG Und 372

Compressa de carvão ativado com 
prata 10x20cm - composto de tecido 
de carvão ativado impregnado com 
prata, prensado entre duas camadas de 
rayon/poliamida, recortável estéril em 
radiação gama-cobalto 60. Pronto para 
uso, com validade mínima de 02 anos, 
registrado no MS na classe de risco III, 
embalado individualmente contendo 
dados de identificação do produto, 
nº lote, validade e nº do registro no 
Ministério da Saúde. 

R$ 59,00 R$ 
21.948,00
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DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

CURAMEX PCT 105000

Compressa de gaze hidrófila 7,5 X 
7,5cm, 100% algodão, estéril, de uso 
único descartável, 13 fios por cm², 
8 dobras, 5 camadas, cor branca, 
macia, rápida absorção, isenta de 
impurezas e amido, sem alvejantes 
ópticos, tamanho uniforme, dobra para 
dentro da compressa (não deixando 
fios soltos), apirogênica, isenta de 
quaisquer defeitos prejudiciais à sua 
perfeita utilização, embalada em 
pacote com 10 unidades. Referência 
tipo: CREMER/MELHORMES/CLEAN/
APOLO ou equivalente.

R$ 0,383 R$ 
40.215,00
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EIRELI

MELHORMED Und 22000
Compressa para curativo cirúrgico 
estéril, tipo coxim, 10cm x 15cm. Em 
conformidade com RDC nº 185 ANVISA.

R$ 0,753 R$ 
16.566,00
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EIRELI

POLARFIX Und 30000
Compressa para curativo cirúrgico 
estéril, tipo coxim, 15cm x 30cm. Em 
conformidade com RDC nº 185 ANVISA.

R$ 0,95 R$ 
28.500,00

161

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

MEDSHARP Und 70

Conjunto (KIT) drenagem de tórax 
nº 12 em PVC, frasco de 2000 mL. 
Atóxico, transparente, flexível, com 40 
cm, multiperfurado, linha radiopaca, 
com diâmetro de 34, tubo extensor 
em PVC atóxico, flexível, transparente, 
com 120 cm e pinça corta fluxo, frasco 
graduado a cada 100 ml, tubo interno 
com 20 cm, tampa de vedação por 
rosqueamento, sistema para fixação 
ao leito, suporte para posicionamento 
vertical, conector dreno x tubo com 02 
adaptadores tipo luer.

R$ 24,64 R$ 1.724,80
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MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

MEDSHARP Und 70

Conjunto (KIT) drenagem de tórax 
nº 14 em PVC, frasco de 2000 mL. 
Atóxico, transparente, flexível, com 40 
cm, multiperfurado, linha radiopaca, 
com diâmetro de 34, tubo extensor 
em PVC atóxico, flexível, transparente, 
com 120 cm e pinça corta fluxo, frasco 
graduado a cada 100 ml, tubo interno 
com 20 cm, tampa de vedação por 
rosqueamento, sistema para fixação 
ao leito, suporte para posicionamento 
vertical, conector dreno x tubo com 02 
adaptadores tipo luer.

R$ 24,64 R$ 1.724,80
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MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

MEDSHARP Und 140

Conjunto (KIT) drenagem de tórax nº 
28 em PVC, frasco de 2000 mL. Atóxico, 
transparente, flexível, com 40 cm, 
multiperfurado, linha radiopaca, com 
diâmetro de 40, tubo extensor em PVC 
atóxico, flexível, transparente, com 
120 cm e pinça corta fluxo, frasco com 
capacidade para 2.000 ml, graduado a 
cada 100 ml, tubo interno com 20 cm, 
tampa de vedação por rosqueamento, 
sistema para fixação ao leito, suporte 
para posicionamento vertical, conector 
dreno x tubo com 02 adaptadores 
tipo luer. 

R$ 24,64 R$ 3.449,60
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MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

MEDSHARP Und 275

Conjunto (KIT) drenagem de tórax 
nº 40 em PVC, frasco de 2000 mL. 
Atóxico, transparente, flexível, com 40 
cm, multiperfurado, linha radiopaca, 
com diâmetro de 40, tubo extensor 
em PVC atóxico, flexível, transparente, 
com 120 cm e pinça corta fluxo, frasco 
graduado a cada 100 ml, tubo interno 
com 20 cm, tampa de vedação por 
rosqueamento, sistema para fixação 
ao leito, suporte para posicionamento 
vertical, conector dreno x tubo com 02 
adaptadores tipo luer. 

R$ 23,76 R$ 6.534,00
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SUPERMÉDICA 
DIST. 
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EIRELI

UNITEC Und 23

Conjunto de macronebulizador. 
Composto por nebulizador de 
policarbonato de 500mL para rede de 
ar comprimido, traquéia de PVC com 
1,20m e máscara facial.

R$ 103,00 R$ 2.369,00
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DIST. 
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UNITEC Und 23

Conjunto de macronebulizador. 
Composto por nebulizador de 
policarbonato de 500mL para rede de 
oxigênio, traqueia de PVC com 1,20m e 
máscara facial.

R$ 97,30 R$ 2.237,90

168
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

KANGLI FILM Und 1000

Curativo adesivo, estéril. Tamanho: 
7 x 8,5 cm a 10 x 12 cm. Filme 
de poliuretano, transparente, 
hipoalergênico para curativo em 
acessos venosos centrais. Alta 
permeabilidade ao vapor, bordas 
reforçadas, sistema de aplicação em 
moldura, acompanha fitas adesivas 
para reforçar a fixação e transparência. 

R$ 1,54 R$ 1.540,00

169

MEDCOM - 
COMERCIO DE 

MED. HOSP. 
LTDA

COLOPLAST Und 60 Curativo com alginato de cálcio e sódio 
fita com 30cm. R$ 22,64 R$ 1.358,40
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MEDCOM - 
COMERCIO DE 

MED. HOSP. 
LTDA

COLOPLAST Und 600

Curativo com alginato de cálcio e 
sódio,10x10cm. Composto por fibras 
naturais de alginato de cálcio e sódio, 
derivadas de algas marinhas marrons 
(Phaeophycease); estéril em radiação 
gama-cobalto 60, pronto para uso com 
validade mínima de 02 anos, registrado 
no MS na Classe de Risco III, embalado 
individualmente contendo dados de 
identificação do produto, nº lote, 
validade e nº do registro no Ministério 
da Saúde. 

R$ 5,80 R$ 3.480,00
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MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

TOPMED Und 14500

Dispositivo para infusão intravenosa 
(scalp), agulha 19G em aço inoxidável 
siliconizada de parede fina com 
bisel trifacetado e afiação precisa, 
aleta (asa) de empunhadora flexível; 
alinhada e antiderrapante, cânula 
em vinil com aproximadamente 28 
a 30cm de comprimento, flexível e 
transparente; com conector rígido 
tipo Luer - Lock, com tampa tipo 
rosca estéril, em obediência ao 
código de cores conforme calibre da 
agulha; embalado individualmente 
em material que promova barreira 
microbiana de abertura e tranferência 
asséptica; o produto deve estar em 
conformidade com a NR 32. Referência 
tipo: BD/LABOR IMPORT/LAMEDID ou 
equivalente.

R$ 0,379 R$ 5.495,50
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DESCARPACK Und 31000

Dispositivo para infusão intravenosa 
(scalp), agulha 21G em aço inoxidável 
siliconizada de parede fina com 
bisel trifacetado e afiação precisa, 
aleta (asa) de empunhadora flexível; 
alinhada e antiderrapante, cânula 
em vinil com aproximadamente 28 
a 30cm de comprimento, flexível e 
transparente; com conector rígido 
tipo Luer - Lock, com tampa tipo 
rosca estéril, em obediência ao 
código de cores conforme calibre da 
agulha; embalado individualmente 
em material que promova barreira 
microbiana de abertura e tranferência 
asséptica; o produto deve estar em 
conformidade com a NR 32. Referência 
tipo: BD/LABOR IMPORT/LAMEDID ou 
equivalente.

R$ 0,344 R$ 
10.664,00
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DESCARPACK Und 10000

Dispositivo para infusão intravenosa 
(scalp), agulha 25G em aço inoxidável 
siliconizada de parede fina com 
bisel trifacetado e afiação precisa, 
aleta (asa) de empunhadora flexível; 
alinhada e antiderrapante, cânula 
em vinil com aproximadamente 28 
a 30cm de comprimento, flexível e 
transparente; com conector rígido 
tipo Luer - Lock, com tampa tipo 
rosca estéril, em obediência ao 
código de cores conforme calibre da 
agulha; embalado individualmente 
em material que promova barreira 
microbiana de abertura e tranferência 
asséptica; o produto deve estar em 
conformidade com a NR 32.Referência 
tipo: BD/LABOR IMPORT/LAMEDID ou 
equivalente.

R$ 0,344 R$ 3.440,00
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MEDSHARP Und 200

Dreno de sucção nº 3,2 - conjunto 
de bomba de sucção (tipo sanfona), 
500ml de capacidade, com cordão 
de fixação, extensão intermediária 
com clamp corta fluxo e conector de 
2 ou 3 vias em PVC atóxico e tubo de 
drenagem com agulha em aço cirúrgico 
de 3,2mm/3,16 - sem rebarbas, 
lubrificada, trifacetada e com proteção 
na parte distal. Embalagem estéril 
individual, contendo externamente 
dados de rotulagem.

R$ 19,26 R$ 3.852,00
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SUPERMÉDICA 
DIST. 
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MEDSHARP Und 200

Dreno de sucção nº 4,8 - conjunto de 
bomba de sucção (tipo sanfona), 400ml 
de capacidade, com cordão de fixação, 
extensão intermediária com clamp 
corta fluxo e conector de 2 ou 3 vias 
em PVC atóxico e tubo de drenagem 
com agulha em aço cirúrgico de 4,8 
mm/3,16 - sem rebarbas, lubrificada, 
trifacetada e com proteção na parte 
distal. Embalagem estéril individual, 
contendo externamente dados de 
rotulagem.

R$ 19,90 R$ 3.980,00

177
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DIST. 
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TAYLOR Und 70

Dreno em T Kehr nº 12 - dispositivo 
com formato tubular em forma 
de "T" utilizado para drenagem de 
vias biliares. Constituído de látex 
siliconizado. Embalado individualmente 
e esterilizado por radiação gama.

R$ 14,41 R$ 1.008,70
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SUPERMÉDICA 
DIST. 
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EIRELI

MEDSHARP Und 70

Dreno para tórax nº 10 em PVC, 
atóxico, transparente, flexível, com 40 
cm, multiperfurado, linha radiopaca, 
com diâmetro de 34, tubo extensor em 
PVC atóxico, flexível, transparente, com 
120 cm e pinça corta fluxo. 

R$ 4,22 R$ 295,40
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MEDSHARP Und 70

Dreno para tórax nº 12 em PVC, 
atóxico, transparente, flexível, com 40 
cm, multiperfurado, linha radiopaca, 
com diâmetro de 34, tubo extensor em 
PVC atóxico, flexível, transparente, com 
120 cm e pinça corta fluxo. 

R$ 4,22 R$ 295,40

180

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

MEDSHARP Und 70

Dreno para tórax nº 14 em PVC, 
atóxico, transparente, flexível, com 40 
cm, multiperfurado, linha radiopaca, 
com diâmetro de 34, tubo extensor em 
PVC atóxico, flexível, transparente, com 
120 cm e pinça corta fluxo. 

R$ 4,22 R$ 295,40
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MEDSHARP Und 150

Dreno para tórax nº 28 em PVC, 
atóxico, transparente, flexível, com 40 
cm, multiperfurado, linha radiopaca, 
com diâmetro de 40, tubo extensor em 
PVC atóxico, flexível, transparente, com 
120 cm e pinça corta fluxo. 

R$ 4,22 R$ 633,00
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MEDSHARP Und 165

Dreno para tórax nº 40 em PVC, 
atóxico, transparente, flexível, com 40 
cm, multiperfurado, linha radiopaca, 
com diâmetro de 40, tubo extensor em 
PVC atóxico, flexível, transparente, com 
120 cm e pinça corta fluxo. 

R$ 4,22 R$ 696,30

202
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DIST. 

HOSPITALAR 
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SHOP FISIO Und 120
Eletrodo condutivo de borracha de 
silicone 30 x 50 mm - utilizado em 
todos os aparelhos de eletroterapia.

R$ 3,07 R$ 368,40
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SHOP FISIO Und 120
Eletrodo condutivo de borracha de 
silicone 50 x 50 mm - utilizado em 
todos os aparelhos de eletroterapia.

R$ 4,99 R$ 598,80
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LABOR IMPORT Und 4200

Equipo microgotas, com injetor 
lateral,para infusões endovenosas 
de uso único, estéril e apirogênica. 
Projetado de forma a garantir uma 
perfeita adaptação e funcionalidade 
em recipientes de solução parenteral 
em todas as variações. Embalado 
individualmente em blister de filme 
plástico termoformável e papel 
grau-cirúrgico, ponta perfurante de 
acordo com as normas nacionais e 
internacionais, com o projetor, tubo de 
PVC atóxico e transparente, câmara de 
gotejamento flexível transparente, com 
entrada de ar, esterilizados a óxido 
de etileno. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde. Embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. 

R$ 0,938 R$ 3.939,60

205

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

DESCARPACK Und 4460

Equipo para nutrição enteral, conector 
escalonado, esterilizado. Possui: 
tubo de PVC flexível de no mínimo 
1.200 mm e no máximo 1.500 mm de 
comprimento, câmara de gotejamento 
com a ponta perfurante que se adapta 
tanto a bolsa ou ao frasco e regulador 
de fluxo. Embalado individualmente 
em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico. Ref. tipo: Biosani, 
Compojet ou similares.

R$ 0,89 R$ 3.969,40
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206 RM HOSPITALAR 
LTDA Premium Und 50

Esfigmomanômetro aneroide 
com braçadeira para uso ADULTO. 
Medindo 22 a 26cm,Confeccionada 
em nylon com fecho de velcro, 
manguito e tubo flexível livre de 
látex, manômetro grande 57mmø 
com borracha antiderrapante e pera 
acoplada, mostrador com escala de 
0 à 300mmhg, válvula de rosca para 
descarga de ar, acondicionado em 
bolsa com zíper com Estetoscópio 
Adulto Simples em Aço Inóx Peça 
peitoral de aço inoxidável; olivas 
macias que se adéquam à forma do 
canal auditivo garantindo vedação 
adequada; Binauriculares ajustáveis em 
aço inóx; Leve e com tubo flexível em 
PVC livre de látex. Registro no Inmetro 
e ANVISA. Garantia mínima de 1 ano 
com validade indeterminada.

R$ 50,00 R$ 2.500,00

207 RM HOSPITALAR 
LTDA Cremer Und 13060

Esparadrapo impermeavel 10 cm x 
4,5m Tecido 100% algodão e resina 
acrílica, adesivo a base de oxido de 
zinco, borracha natural e resina, 
impermeável, rolo contendo 10cm 
x 4,5 m, com capa protetora; cor 
branca, adesividade mínima de 24 
horas, resistente a umidade, banho e 
calor, hipoalergênico, com bom corte; 
que não precise material cortante. 
As especificações de medida, nome 
do fabricante/laboratório, nome e 
registro do químico/farmacêutico 
ou responsável, data de validade e 
fabricação deverão estar impressa 
na embalagem, conforme Portaria 
MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. Referência 
tipo: Nescare 3M / Missner / Cremer 
ou equivalente

R$ 5,75 R$ 
75.095,00

208
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MISSNER Und 1600

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 2,5 
CM x 4,5M Tecido 100% algodão e 
resina acrílica, adesivo a base de 
oxido de zinco, borracha natural e 
resina, impermeável, rolo contendo 
2,5cm x 4,5 m, com capa protetora; 
cor branca, adesividade mínima de 24 
horas, resistente a umidade, banho e 
calor, hipoalergênico, com bom corte; 
que não precise material cortante. 
As especificações de medida, nome 
do fabricante/laboratório, nome e 
registro do químico/farmacêutico 
ou responsável, data de validade e 
fabricação deverão estar impressa 
na embalagem, conforme Portaria 
MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. Referência 
tipo: Nescare 3M / Missner / Cremer 
ou equivalente

R$ 1,98 R$ 3.168,00

209
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RIOQUIMICA Und 150

Espuma densa, detergente, 
desinfetante para superfícies e 
dispositivos médicos. Com ação 
bactericida, fungicida e virucida. 
Destina a limpeza e desinfecção de 
superfícies, de estruturas externas 
dos equipamentos e de dispositivos 
médicos não imergivéis e não evasivos. 
Solução pronta para o uso. Limpa e 
desinfeta numa só operação. Rápida 
eficácia antimicrobiana a partir de 3 
minutos. Ampla compatibilidade com 
os materiais, sem substância CMR, 
sem álcool, sem perfume nem corante. 
Amplo espectro antimicrobiano com o 
tempo de contato otimizado. Secagem 
rápida das superfícies e sem deixar 
marcas. Perfil ecotoxicológico ghg, 
ph: 6+/- 0.5, composto por cloreto de 
didecildimetilamónio (nºcas 7173-51-5: 
3mg/g) e excipientes.  Embalado em 
material que garanta a integridade do 
produto, acondicionado em frasco com 
borrifador, o produto devera obedecer 
a legislacao atual vigente.

R$ 23,10 R$ 3.465,00

210 RM HOSPITALAR 
LTDA Premium Und 15

Estetoscópio duplo, adulto; com 
dois tipos de auscultadores, fechado 
com membrana de plástico rígido 
(Diafragma): usado para detectar 
sons de baixa frequência com maior 
distinção; anel e membrana mais 
confortáveis aos pacientes;  olivas 
pequenas macias adpatáveis, com 
peças sobressalentes de olivas e 
membranas. 

R$ 13,26 R$ 198,90
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GOIAS LATEX PCT 38

Extensão de látex nº 200 - pacote com 
15 metros (garrote). Referência Tipo: 
Labor import / Tilito / Bras Medic e 
ou equivalente

R$ 16,50 R$ 627,00

213
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HALYARD Und 6

Extensor de 12'', 2 vias com pinça 
para alimentação em bolus seringa 
para alimentação 35cc. Para sonda de 
gastrostomia de botton mic-key.

R$ 306,00 R$ 1.836,00

214
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INDUFLEX Und 60

Faixa de Smarch de borracha 
natural, enrolada individualmente. 
Tamanho: 10cm de largura X 2m de 
comprimento. Embalagem individual 
com dados de identificação e 
procedência. 

R$ 6,18 R$ 370,80

215 RM HOSPITALAR 
LTDA Medk Und 60

Faixa de Smarch de borracha 
natural, enrolada individualmente. 
Tamanho: 15 cm de largura X 2 
m de comprimento. Embalagem 
individual com dados de identificação 
e procedência. 

R$ 9,00 R$ 540,00

216 RM HOSPITALAR 
LTDA Medk Und 60

Faixa de Smarch de borracha 
natural, enrolada individualmente. 
Tamanho: 20cm de largura X 2m de 
comprimento. Embalagem individual 
com dados de identificação e 
procedência. 

R$ 12,00 R$ 720,00

217

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
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MEDPEX Und 100

Filme para ultrassom Tipo: UPP-110HG 
- Filme para Vídeo Printer (Impressão 
de Ultrassom); Papel térmico de 
impressão de alta qualidade e alto 
brilho. Apresentação em rolo com 110 
milímetros de largura e 18 metros de 
comprimento.

R$ 51,08 R$ 5.108,00

220
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VEXER Und 50

Filtro para Osmose reversa: Cartucho 
de Carvão CC05 - 10x2 ½.compatível 
com a maquina de Osmose Reversa 
Portátil - VOP 00100 VEXER

R$ 51,20 R$ 2.560,00
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VEXER Und 150

Filtro para Osmose reversa: Cartucho 
PP 5 MICRA 10 ''X 2. ½ .compatível com 
a maquina de Osmose Reversa Portátil 
- VOP 00100 VEXER

R$ 21,28 R$ 3.192,00
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SHALON Und 1000

Fio para sutura, catgut cromado 
nº 3, 70 a 75 cm de comprimento, 
agulha 1/2 círculo, cilíndrica, de 
4,0cm. Embalagem com envelope 
individual, em papel aluminizado e/
ou filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

R$ 3,41 R$ 3.410,00

232 RM HOSPITALAR 
LTDA Shalon Und 1000

Fio para sutura, catgut cromado 
nº 4, 70 a 75 cm de comprimento, 
agulha 1/2 círculo, cilíndrica, de 
4,0cm. Embalagem com envelope 
individual, em papel aluminizado e/
ou filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

R$ 3,31 R$ 3.310,00

233
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SHALON Und 1440

Fio para sutura, catgut simples nº 
0, 70 a 75 cm de comprimento, 
agulha 1/2 círculo, cilíndrica, de 
2,0cm. Embalagem com envelope 
individual, em papel aluminizado e/
ou filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

R$ 3,53 R$ 5.083,20

234 RM HOSPITALAR 
LTDA Shalon Und 1440

Fio para sutura, catgut simples nº 
0, 70 a 75 cm de comprimento, 
agulha 1/2 círculo, cilíndrica, de 
3,0cm. Embalagem com envelope 
individual, em papel aluminizado e/
ou filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

R$ 3,31 R$ 4.766,40

235 RM HOSPITALAR 
LTDA Shalon Und 2160

Fio para sutura, catgut simples nº 
0, 70 a 75 cm de comprimento, 
agulha 1/2 círculo, cilíndrica, de 
4,0cm. Embalagem com envelope 
individual, em papel aluminizado e/
ou filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

R$ 3,00 R$ 6.480,00

236 RM HOSPITALAR 
LTDA Shalon Und 1920

Fio para sutura, catgut simples nº 
1, 70 a 75 cm de comprimento, 
agulha 1/2 círculo, cilíndrica, de 
4,0cm. Embalagem com envelope 
individual, em papel aluminizado e/
ou filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

R$ 3,65 R$ 7.008,00

237 RM HOSPITALAR 
LTDA Shalon Und 1584

Fio para sutura, catgut simples nº 
3,0, 70 a 75 cm de comprimento, 
agulha 1/2 círculo, cilíndrica, de 
2,0cm. Embalagem com envelope 
individual, em papel aluminizado e/
ou filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

R$ 3,65 R$ 5.781,60

238 RM HOSPITALAR 
LTDA Shalon Und 1584

Fio para sutura, catgut simples nº 
4,0, 70 a 75 cm de comprimento, 
agulha 1/2 círculo, cilíndrica, de 
2,0cm. Embalagem com envelope 
individual, em papel aluminizado e/
ou filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

R$ 3,65 R$ 5.781,60

243

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
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SHALON Und 2664

Fio para sutura, em nylon 
monofilamentar nº 2-0, fio com 45 
cm comprimento, agulha de 4,0 cm 
e 3/8 de círculo, triangular, cuticular. 
Embalagem com envelope individual 
em papel aluminizado ou papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

R$ 1,25 R$ 3.330,00

244

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

SHALON Und 1440

Fio para sutura, em nylon 
monofilamentar nº 3-0, fio com 45 
cm comprimento, agulha de 2,0 cm 
e 3/8 de círculo, triangular, cuticular. 
Embalagem com envelope individual 
em papel aluminizado ou papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

R$ 1,19 R$ 1.713,60
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SHALON Und 1440

Fio para sutura, em nylon 
monofilamentar nº 3-0, fio com 45 
cm comprimento, agulha de 3,0 cm 
e 3/8 de círculo, triangular, cuticular. 
Embalagem com envelope individual 
em papel aluminizado ou papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

R$ 1,19 R$ 1.713,60

246
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SHALON Und 2400

Fio para sutura, em nylon 
monofilamentar nº 6-0, fio com 45 
cm comprimento, agulha de 3,0 cm 
e 3/8 de círculo, triangular, cuticular. 
Embalagem com envelope individual 
em papel aluminizado ou papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

R$ 1,37 R$ 3.288,00



Ano 8 | 1610ª Edição | Vigência: 03/01/2020 PAG. 46DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

248

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

SHALON Und 480

Fio para sutura, em poliglactina, 
violeta trançada, absorvível, nº 0, fio 
com 70cm de comprimento, agulha 
4,0cm 3/8 cilíndrica. Embalagem 
com envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação 
do produto em português, tipo de 
esterilização, procedência, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

R$ 5,72 R$ 2.745,60

250
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SHALON Und 1440

Fio para sutura, em poliglactina, 
violeta trançada, absorvível, nº 1, fio 
com 70cm de comprimento, agulha 
4,0cm 3/8 cilíndrica. Embalagem 
com envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação 
do produto em português, tipo de 
esterilização, procedência, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde.

R$ 5,72 R$ 8.236,80

251 RM HOSPITALAR 
LTDA Shalon Und 1440

Fio para sutura, em poliglactina, 
violeta trançada, absorvível, nº 2, fio 
com 70cm de comprimento, agulha 
3,0cm 3/8 cilíndrica. Embalagem 
com envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação 
do produto em português, tipo de 
esterilização, procedência, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

R$ 5,36 R$ 7.718,40

252
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SHALON Und 1440

Fio para sutura, em poliglactina, 
violeta trançada, absorvível, nº 2, fio 
com 70cm de comprimento, agulha 
4,0cm 3/8 cilíndrica. Embalagem 
com envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação 
do produto em português, tipo de 
esterilização, procedência, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

R$ 5,49 R$ 7.905,60
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SHALON Und 1440

Fio para sutura, em polipropileno nº 
2, fio com 70 cm de comprimento, 
agulha de 4,0 cm e 1/2 de círculo, 
cilíndrica, cuticular. Embalagem: 
envelope individual em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

R$ 2,20 R$ 3.168,00

255
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SHALON Und 240

Fio para sutura, em polipropileno ou 
prolene monofilamentar azul, agulha 
cilíndrica ½ círculo, 2,5 cm, fio 75cm 
de comprimento com 2 agulhas nº 3-0. 
Embalagem com envelope individual 
em papel aluminizado ou papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

R$ 4,17 R$ 1.000,80

256 RM HOSPITALAR 
LTDA Shalon Und 480

Fio para sutura, em polipropileno ou 
prolene monofilamentar azul, agulha 
cilíndrica ½ círculo, 3 cm, fio 75cm de 
comprimento com 2 agulhas nº 3-0. 
Embalagem com envelope individual 
em papel aluminizado ou papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério 
da Saúde. 

R$ 4,04 R$ 1.939,20

257
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POLITAPE Und 3000

Fita adesiva hospitalar, 19mm x 50mt, 
crepe, na cor branca, com camada 
impermeabilizante de resinas acrílicas. 
Embalagem em rolo individual com 
dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

R$ 2,25 R$ 6.750,00

258
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POLITAPE Und 1980

Fita adesiva hospitalar, 19mm x 50mt, 
crepe, na cor branca, com camada 
impermeabilizante de resinas acrílicas. 
Embalagem em rolo individual com 
dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

R$ 2,25 R$ 4.455,00

259 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA CRAL Und 780

FITA ADESIVA MICROPOROSA 10CM 
x 4,5M Confeccionada em tecido 
microporoso, com adesivo a base 
de polímero acrílico uniformemente 
distribuído, isento de substâncias 
alergênicas, com boa aderência, de 
fácil remoção, sem deixar resíduos 
na pele, com bordas bem acabada e 
que proporcione facilidade de corte 
manual. Embalagem resistente que 
mantenha integridade do produto 
até o momento da sua utilização. 
As especificações de medida, nome 
do fabricante/laboratório, nome e 
registro do químico/farmacêutico 
ou responsável, data de validade e 
fabricação deverão estar impressa 
na embalagem, conforme Portaria 
MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

R$ 4,18 R$ 3.260,40

260 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA MASTERFIX Und 4238

Fita adesiva para autoclave 19 mm 
de largura x 30mt de comprimento, 
resistente a alta temperatura, que 
apresente sinal correto e visível da 
esterilização. Embalagem em rolo 
individual com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde.

R$ 2,30 R$ 9.747,40

262 RM HOSPITALAR 
LTDA Cremer Und 1440 Fita microporosa bege, 10cm x 4,5m. R$ 4,63 R$ 6.667,20

263 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA MASTERFIX Und 360

Fita para identificação (19mm x 
30mt) de pacotes embalados com 
tecido reutilizável e papel a serem 
esterilizados em autoclave a vapor. 
Classe 1 (ISO 11140-1). 

R$ 2,31 R$ 831,60

272
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DEJAMARO Und 2200

Fixador para cânula de traqueostomia 
adulto: usado para proporcionar um 
posicionamento seguro à cânula de 
traqueostomia. Fabricado em material 
hipoalérgico macio. Uso único. 
Descartável, simples e fácil de ajustar.

R$ 5,16 R$ 
11.352,00
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DEJAMARO Und 400

Fixador para cânula e tubo de 
traqueostomia infantil, confeccionado 
em tecido de algodão, atóxico, 
hipo alergênico e anti-escaras; as 
extremidades são revestidas com 
velcro para fixação da cânula de 
traqueostomia. Regulável através de 
velcro para união das bandas. Produto 
isento de látex. Uso único. Embalagem 
individual. 

R$ 4,91 R$ 1.964,00

275
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MARDAM Und 1920

Fraldas descartáveis, tamanho 
pequeno, para adultos com peso de 
até 50Kg, higiênicas, atóxicas, elástica 
nas pernas, com faixa ajustável e fita 
adesiva que permita abrir e fechar 
várias vezes

R$ 0,924 R$ 1.774,08

276
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SLIM Und 42688

Fralda geriátrica descartável adulta 
tamanho G de 70 a 90 kgs.  Tamanho 
Cintura: 115 a 155 cm.  Apresentar 
laudo de irritação primária e 
secundária. Forro interno em falso 
tecido microperfurado, manta de 
celulose regular e flocos absorventes, 
com acabamento em elástico regular 
e próximo à manta de celulose, 
cobertura externa impermeável em 
polietileno, indicador de umidade 
que muda de cor alertando para 
a mudança da fralda, quatro fitas 
trilaminadas reposicionáveis para 
ajuste (tipo abre e fecha).Formato: 
anatômico que proporcione conforto e 
segurança aos movimentos do corpo, 
com barreira protetora delicada para 
evitar extravazamentos, indicador 
de umidade, mantendo a pele seca, 
duração mínima de 8 horas, conter 
aloe vera, espessa camada de gel 
superabsorvente inodoro, cobertura 
interna hipoalergênica. Atender à NBR 
12005 e 14797

R$ 1,02 R$ 
43.541,76

277
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SLIM Und 33613

Fralda geriátrica descartável adulta 
tamanho XG de 90 kgs acima.  
Tamanho Cintura: 155 a 195 cm.  
Apresentar laudo de irritação primária 
e secundária. Forro interno em falso 
tecido microperfurado, manta de 
celulose regular e flocos absorventes, 
com acabamento em elástico regular 
e próximo à manta de celulose, 
cobertura externa impermeável em 
polietileno, indicador de umidade 
que muda de cor alertando para 
a mudança da fralda, quatro fitas 
trilaminadas reposicionáveis para 
ajuste (tipo abre e fecha).Formato: 
anatômico que proporcione conforto e 
segurança aos movimentos do corpo, 
com barreira protetora delicada para 
evitar extravazamentos, indicador 
de umidade, mantendo a pele seca, 
duração mínima de 8 horas, conter 
aloe vera, espessa camada de gel 
superabsorvente inodoro, cobertura 
interna hipoalergênica. Atender à NBR 
12005 e 14797

R$ 1,21 R$ 
40.671,73

278
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JG MORIYA Und 200

Frasco de vidro de 5.000ml para 
aspiradores, com encaixe padrão para 
todos os aspiradores usados na rede 
de oxigênio, ar comprimido e vácuo; 
com tampa.

R$ 182,50 R$ 
36.500,00

279
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BIOBASE- 
100 ML Und 18600

Frasco dieta, para administração 
de soluções enterais, transparente, 
graduado nos dois lados a cada 
50 ML, crescente e decrescente, 
atóxico, possui etiqueta adesiva p/ 
identificação completa do paciente, de 
uso único, embalado individualmente 
em saco plástico. Frasco livre de 
Bisfenol-A; permite tratamento térmico 
(aquecimento ou resfriamento) de 
soluções; tampa com membrana 
perfurável, adaptada a equipos de 
nutrição enteral

R$ 0,73 R$ 
13.578,00

280 RM HOSPITALAR 
LTDA Embramed Und 4140

Frasco fracionado para administração 
de soluções enterais: frasco livre de 
Bisfenol-A; permite tratamento térmico 
(aquecimento ou resfriamento) de 
soluções; tampa com membrana 
perfurável, adaptada a equipos de 
alimentação enteral; em material 
atóxico de 300ml graduado com 
escala de 100ml; com dispositivo para 
fixação em suporte. Utilizados para 
administração de dietas enterais aos 
pacientes internados nas enfermarias 
e emergência com alimentação via 
nasogástricas, com gastrostomia ou 
jejunostomia.

R$ 0,69 R$ 2.856,60
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MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

MEDSHARP Und 260

Frasco para drenagem torácica de 
1.000ml, graduado a cada 100ml, 
tubo interno com 20cm, tampa de 
vedação por rosqueamento, sistema 
para fixação ao leito, suporte para 
posicionamento vertical.

R$ 15,00 R$ 3.900,00
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SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

MEDSHARP Und 1510

Frasco para drenagem torácica de 
1.500ml, graduado a cada 100ml, 
tubo interno com 20cm, tampa de 
vedação por rosqueamento, sistema 
para fixação ao leito, suporte para 
posicionamento vertical.

R$ 22,17 R$ 
33.476,70
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MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

MEDSHARP Und 260

Frasco para drenagem torácica de 
500ml, graduado a cada 100ml, 
tubo interno com 20cm, tampa de 
vedação por rosqueamento, sistema 
para fixação ao leito, suporte para 
posicionamento vertical.

R$ 13,50 R$ 3.510,00

287 RM HOSPITALAR 
LTDA Cremer Rolo 1020

Gaze tipo queijo, 91cm x 91mt: atadura 
de gaze hidrófila (bobina) contendo 
fio 100% algodão, apresentando 8 
dobras e 8 camadas. Rolo medindo 
10cm de largura, com 91m de 
comprimento, trama com 13 fios por 
cm², sem alvejante óptico. Altamente 
absorvente, ideal para ser utilizada 
em curativos ou procedimentos 
operatórios, entre outros.

R$ 22,10 R$ 
22.542,00
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289 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA COTONELA PCT 242

Hastes flexíveis com ponta de algodão, 
pacote com 75 unidades. Hastes de 
propileno inquebráveis com pontas de 
algodão hidrofilizado e bactericida. 

R$ 1,40 R$ 338,80

290

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

AMCOR Und 500

Indicador biológico de leitura rápida 
para autoclave a vapor - indicador de 
terceira geração para esterilização a 
vapor com leitura final em 3 horas 
para ciclos regulares. Indicado para 
esterilização a vapor do tipo auto-
contido, com tempo de resposta de 
no máximo 3 horas, por método de 
fluorescência. Indicado para o controle 
de qualidade biológica de ciclos de 
esterilização a vapor saturado em 
esterilizadores equipados com pré-
vacuo ou esterilizadores gravitacionais.

R$ 19,50 R$ 9.750,00

291

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

AMCOR Und 1750

Integrador químico composto por 
uma pastilha que se funde quando as 
condições padrões pré-estabelecidas 
de esterilização a vapor, são alcançadas 
indicando através da palavra ACEITO 
que o processo ocorreu com sucesso. 
Integrador é classificado como 
indicador químico classe 5 da norma 
ISO 11140 - 1.  Referência Tipo: 3M, 
equivalente ou de qualidade

R$ 1,25 R$ 2.187,50

294
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

LUMIAR kit 20

Kit de máscara de Venturi adulto: 
composto por máscara facial alongada 
tamanho adulto; diluidores codificados 
em seis cores para diferentes 
concentrações; adaptador acrílico para 
entrada de nebulização; tubo flexível 
para conexão dos diluidores; tubo de 
oxigênio com 2,10m de comprimento 
com conector universal. 

R$ 12,00 R$ 240,00

296 RM HOSPITALAR 
LTDA Farmax Und 129

Laboriodine Tópico, 10% 
iodopolividona (1% iodo ativo) 
embalagem de 1L.

R$ 15,98 R$ 2.061,42

297

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

TOP MED Und 10

Lâmina bisturi nº 11, caixa com 100 
unidades. Material em aço carbono 
inoxidável cortante; afiada e polida, 
estéril, descartável; c/ perfeito 
acabamento sem sinais de oxidação, 
s/ rebarbas; o produto deverá ser 
entregue c/ laudo que comprove sua 
esterilidade.

R$ 19,80 R$ 198,00
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SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

TOP MED Und 10

Lâmina bisturi nº 15, caixa com 100 
unidades. Material em aço carbono 
inoxidável cortante; afiada e polida, 
estéril, descartável; c/ perfeito 
acabamento sem sinais de oxidação, 
s/ rebarbas; o produto deverá ser 
entregue c/ laudo que comprove sua 
esterilidade. 

R$ 19,80 R$ 198,00
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SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

TOP MED Und 10

Lâmina bisturi nº 22, caixa com 100 
unidades. Material em aço carbono 
inoxidável cortante; afiada e polida, 
estéril, descartável; c/ perfeito 
acabamento sem sinais de oxidação, 
s/ rebarbas; o produto deverá ser 
entregue c/ laudo que comprove sua 
esterilidade. 

R$ 19,80 R$ 198,00
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SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

TOP MED Und 10

Lâmina bisturi nº 23, caixa com 100 
unidades. Material em aço carbono 
inoxidável cortante; afiada e polida, 
estéril, descartável; c/ perfeito 
acabamento sem sinais de oxidação, 
s/ rebarbas; o produto deverá ser 
entregue c/ laudo que comprove sua 
esterilidade. 

R$ 19,80 R$ 198,00

301 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA PROTEC Und 10

Lâmina curva para laringoscópio 
nº 0, de fibra óptica, em aço inox 
resistente à ferrugem, com suporte de 
fibra óptica removível, acabamento 
acetinado para redução do brilho, 
com fibras de alta qualidade que 
garantam excelente transmissibilidade 
da luz, autoclavável, com arestas 
arredondadas, acompanhada por 
lâmpada. 

R$ 123,00 R$ 1.230,00

302 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA PROTEC Und 10

Lâmina curva para laringoscópio 
nº 1, de fibra óptica, em aço inox 
resistente à ferrugem, com suporte de 
fibra óptica removível, acabamento 
acetinado para redução do brilho, 
com fibras de alta qualidade que 
garantam excelente transmissibilidade 
da luz, autoclavável, com arestas 
arredondadas, acompanhada por 
lâmpada. 

R$ 123,00 R$ 1.230,00

303 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA PROTEC Und 10

Lâmina curva para laringoscópio 
nº 2, de fibra óptica, em aço inox 
resistente à ferrugem, com suporte de 
fibra óptica removível, acabamento 
acetinado para redução do brilho, 
com fibras de alta qualidade que 
garantam excelente transmissibilidade 
da luz, autoclavável, com arestas 
arredondadas, acompanhada por 
lâmpada. 

R$ 123,00 R$ 1.230,00

304 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA PROTEC Und 20

Lâmina curva para laringoscópio 
nº 3, de fibra óptica, em aço inox 
resistente à ferrugem, com suporte de 
fibra óptica removível, acabamento 
acetinado para redução do brilho, 
com fibras de alta qualidade que 
garantam excelente transmissibilidade 
da luz, autoclavável, com arestas 
arredondadas, acompanhada por 
lâmpada. 

R$ 123,00 R$ 2.460,00

305 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA PROTEC Und 20

Lâmina curva para laringoscópio 
nº 4, de fibra óptica, em aço inox 
resistente à ferrugem, com suporte de 
fibra óptica removível, acabamento 
acetinado para redução do brilho, 
com fibras de alta qualidade que 
garantam excelente transmissibilidade 
da luz, autoclavável, com arestas 
arredondadas, acompanhada por 
lâmpada. 

R$ 123,00 R$ 2.460,00

306 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA PROTEC Und 30

Lâmina curva para laringoscópio 
nº 5, de fibra óptica, em aço inox 
resistente à ferrugem, com suporte de 
fibra óptica removível, acabamento 
acetinado para redução do brilho, 
com fibras de alta qualidade que 
garantam excelente transmissibilidade 
da luz, autoclavável, com arestas 
arredondadas, acompanhada por 
lâmpada. 

R$ 123,00 R$ 3.690,00

307

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

MISSOURI Und 26

Lâmina de laringoscópio reta nº 0, 
acabamento arredondado e anatômico, 
em aço inox, face anti-reflexo, contatos 
dourados, acompanha lâmpada.

R$ 94,30 R$ 2.451,80

308

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

MD Und 26

Lâmina de laringoscópio reta nº 1, 
acabamento arredondado e anatômico, 
em aço inox, face anti-reflexo, contatos 
dourados, acompanha lâmpada.

R$ 96,00 R$ 2.496,00

309

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

MD Und 26

Lâmina de laringoscópio reta nº 2, 
acabamento arredondado e anatômico, 
em aço inox, face anti-reflexo, contatos 
dourados, acompanha lâmpada.

R$ 96,00 R$ 2.496,00

311

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

MISSOURI Und 15

Lâmina reta para laringoscópio nº 3, de 
fibra óptica, em aço inox resistente à 
ferrugem, com suporte de fibra óptica 
removível, acabamento acetinado para 
redução do brilho, com fibras de alta 
qualidade que garantam excelente 
transmissibilidade da luz, autoclavável, 
com arestas arredondadas, 
acompanhada por lâmpada. 

R$ 182,00 R$ 2.730,00

312

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

MISSOURI Und 10

Lâmina reta para laringoscópio nº 4, de 
fibra óptica, em aço inox resistente à 
ferrugem, com suporte de fibra óptica 
removível, acabamento acetinado para 
redução do brilho, com fibras de alta 
qualidade que garantam excelente 
transmissibilidade da luz, autoclavável, 
com arestas arredondadas, 
acompanhada por lâmpada. 

R$ 236,60 R$ 2.366,00

313

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

MISSOURI Und 10

Lâmina reta para laringoscópio nº 5, de 
fibra óptica, em aço inox resistente à 
ferrugem, com suporte de fibra óptica 
removível, acabamento acetinado para 
redução do brilho, com fibras de alta 
qualidade que garantam excelente 
transmissibilidade da luz, autoclavável, 
com arestas arredondadas, 
acompanhada por lâmpada. 

R$ 245,05 R$ 2.450,50

314

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

LATEX BR PARES 37550

Luva cirúrgica estéril, nº 7,5, sintética 
isenta de pó, de alta sensibilidade, 
recomendada para profissionais que 
apresentam predisposição a reações 
alérgicas que estejam relacionadas ao 
pó lubrificante normalmente presente 
em uma luva comum. Ref. Tipo:  
CREMER / SENSITEX / SUPERMAX 
/ LEMGRUBER / EMBRAMAC ou 
equivalente.

R$ 0,87 R$ 
32.668,50

315

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

LATEX BR PARES 10500

Luva cirúrgica estéril, nº 8,0, sintética 
isenta de pó, de alta sensibilidade, 
recomendada para profissionais que 
apresentam predisposição a reações 
alérgicas que estejam relacionadas ao 
pó lubrificante normalmente presente 
em uma luva comum. Ref. Tipo:  
CREMER / SENSITEX / SUPERMAX 
/ LEMGRUBER / EMBRAMAC ou 
equivalente.

R$ 0,87 R$ 9.135,00
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SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

LATEX BR PARES 7600

Luva cirúrgica nº 6,0 - luva descartável, 
estéril, em látex natural, textura 
uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, 
resistente a tração, punho com bainha 
ou frisos, comprimento igual ou 
superior a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima entre 
2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme 
padrão hospitalar, com indicação de 
mão direita e esquerda, acondicionada 
em invólucro interno com dobras 
para abertura, número visível no 
invólucro e na luva. Embalagem 
individual, aos pares, em papel grau 
cirúrgico, abertura em pétala. Caixa 
com 50 unidades. Tipo:  CREMER / 
SENSITEX / SUPERMAX / LEMGRUBER / 
EMBRAMAC ou equivalente.

R$ 0,87 R$ 6.612,00
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SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

LATEX BR PARES 3950

Luva cirúrgica nº 6,5 - luva descartável, 
estéril, em látex natural, textura 
uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, 
resistente a tração, punho com bainha 
ou frisos, comprimento igual ou 
superior a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima entre 
2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme 
padrão hospitalar, com indicação de 
mão direita e esquerda, acondicionada 
em invólucro interno com dobras para 
abertura, número visível no invólucro 
e na luva. Embalagem individual, 
aos pares, em papel grau cirúrgico, 
abertura em pétala. Referência Tipo:  
CREMER / SENSITEX / SUPERMAX 
/ LEMGRUBER / EMBRAMAC ou 
equivalente.

R$ 0,87 R$ 3.436,50
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SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

LATEX BR PARES 10650

Luva cirúrgica nº 7,0 - luva descartável, 
estéril, em látex natural, textura 
uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, 
resistente a tração, punho com bainha 
ou frisos, comprimento igual ou 
superior a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima entre 
2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme 
padrão hospitalar, com indicação de 
mão direita e esquerda, acondicionada 
em invólucro interno com dobras para 
abertura, número visível no invólucro 
e na luva. Embalagem individual, 
aos pares, em papel grau cirúrgico, 
abertura em pétala. Referência Tipo:  
CREMER / SENSITEX / SUPERMAX 
/ LEMGRUBER / EMBRAMAC ou 
equivalente.

R$ 0,87 R$ 9.265,50
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SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

LATEX BR PARES 29400

Luva cirúrgica nº 7,5 - luva descartável, 
estéril, em látex natural, textura 
uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, 
resistente a tração, punho com bainha 
ou frisos, comprimento igual ou 
superior a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima entre 
2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme 
padrão hospitalar, com indicação de 
mão direita e esquerda, acondicionada 
em invólucro interno com dobras para 
abertura, número visível no invólucro 
e na luva. Embalagem individual, 
aos pares, em papel grau cirúrgico, 
abertura em pétala. Referência Tipo:  
CREMER / SENSITEX / SUPERMAX 
/ LEMGRUBER / EMBRAMAC ou 
equivalente.

R$ 0,87 R$ 
25.578,00
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SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

LATEX BR PARES 16050

Luva cirúrgica nº 8,0 - luva descartável, 
estéril, em látex natural, textura 
uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, 
resistente a tração, punho com bainha 
ou frisos, comprimento igual ou 
superior a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima entre 
2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme 
padrão hospitalar, com indicação de 
mão direita e esquerda, acondicionada 
em invólucro interno com dobras para 
abertura, número visível no invólucro 
e na luva. Embalagem individual, 
aos pares, em papel grau cirúrgico, 
abertura em pétala. Referência Tipo:  
CREMER / SENSITEX / SUPERMAX 
/ LEMGRUBER / EMBRAMAC ou 
equivalente.

R$ 0,87 R$ 
13.963,50
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SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

LATEX BR PARES 1470

Luva cirúrgica nº 8,5 - luva descartável, 
estéril, em látex natural, textura 
uniforme, formato anatômico, alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, 
resistente a tração, punho com bainha 
ou frisos, comprimento igual ou 
superior a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima entre 
2,2 e 2,3 mm, asséptica conforme 
padrão hospitalar, com indicação de 
mão direita e esquerda, acondicionada 
em invólucro interno com dobras para 
abertura, número visível no invólucro 
e na luva. Embalagem individual, 
aos pares, em papel grau cirúrgico, 
abertura em pétala. Referência Tipo:  
CREMER / SENSITEX / SUPERMAX 
/ LEMGRUBER / EMBRAMAC ou 
equivalente.

R$ 0,87 R$ 1.278,90

322 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA DESCARPACK CXS 16410

Luva de procedimento tamanho G, 
caixa c/ 100 unidades. Descartável, 
não estéril, forma ambidestra, em 
látex íntegro e uniforme, comprimento 
mínimo total de 24 cm, lubrificada 
levemente com pó bioabsorvível. 
Atende às exigências da RDC n°05 de 
15 de fevereiro de 2008 (CA e lote 
impressos no punho). Referência 
tipo: Supermax / Rubbergold / 
Descarpack /CREMER / EMBRAMAC e 
ou equivalente

R$ 16,00 R$ 
262.560,00

323

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

SUPERMAX CXS 19160

Luva de procedimento tamanho M, 
caixa c/ 100 unidades. Descartável, 
não estéril, forma ambidestra, em 
látex íntegro e uniforme, comprimento 
mínimo total: 24 cm, lubrificada 
levemente com pó bioabsorvível. 
Atende às exigências da RDC n°05 de 
15 de fevereiro de 2008 (CA e lote 
impressos no punho). Referência 
tipo: Supermax / Rubbergold / 
Descarpack /CREMER / EMBRAMAC e 
ou equivalente

R$ 16,05 R$ 
307.518,00

324 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA DESCARPACK CXS 19424

Luva de procedimento tamanho P, 
caixa c/ 100 unidades. Descartável, 
não estéril, forma ambidestra, em 
látex íntegro e uniforme, comprimento 
mínimo total  de 24 cm, lubrificada 
levemente com pó bioabsorvível. 
Atende às exigências da RDC n°05 de 
15 de fevereiro de 2008 (CA e lote 
impressos no punho). Referência 
tipo: Supermax / Rubbergold / 
Descarpack /CREMER / EMBRAMAC e 
ou equivalente

R$ 16,02 R$ 
311.172,48
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SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

SUPERMAX CXS 15920

Luva de procedimento tamanho PP, 
caixa c/ 100 unidades: luva descartável, 
não estéril, forma ambidestra, em 
látex íntegro e uniforme, comprimento 
mínimo total de 24 cm, lubrificada 
levemente com pó bio-absorvível. 
Atende às exigências da RDC n°05 de 
15 de fevereiro de 2008 (CA e lote 
impressos no punho). Referência 
tipo: Supermax / Rubbergold / 
Descarpack /CREMER / EMBRAMAC e 
ou equivalente

R$ 17,16 R$ 
273.187,20
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SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

SUPERMAX CXS 226

Luva para procedimento sem talco, 
tamanho G, cx c/ 100 unidades. Luva 
totalmente isenta de pó, desenvolvida 
especialmente para profissionais. 
Referência tipo: Supermax / 
Rubbergold / Descarpack e ou 
equivalente.

R$ 20,85 R$ 4.712,10

327 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA DESCARPACK CXS 266

Luva para procedimento sem talco, 
tamanho M, cx c/ 100 unidades. Luva 
totalmente isenta de pó, desenvolvida 
especialmente para profissionais. 
Referência tipo: Supermax / 
Rubbergold / Descarpack e ou 
equivalente

R$ 20,50 R$ 5.453,00

328 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA DESCARPACK Caixa 287

Luva para procedimento sem talco, 
tamanho P, cx c/ 100 unidades. Luva 
totalmente isenta de pó, desenvolvida 
especialmente para profissionais.  
Referência tipo: Supermax / 
Rubbergold / Descarpack e ou 
equivalente.

R$ 20,50 R$ 5.883,50

329

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

PROCED Caixa 200

Luva para procedimento sem talco, 
tamanho PP, cx c/ 100 unidades. Luva 
totalmente isenta de pó, desenvolvida 
especialmente para profissionais.

R$ 19,31 R$ 3.862,00

330 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA DESCARPACK Caixa 22

Luva de vinil transparente sem amido, 
tamanho G, caixa com 100 unidades. 
Luva antialérgica com uso apropriado 
para preparo de alimentos.

R$ 14,00 R$ 308,00
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SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

MSO Und 300

Malha tubular 06cm X 15m - malha 
tubular em tecido cru, 100% algodão, 
elástico, não deformável, não estéril, 
em rolo simétrico. Embalagem 
contendo externamente dados de 
rotulagem conforme RDC 185 de 
22/10/2001. 

R$ 4,68 R$ 1.404,00
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SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

DESCARPACK CXS 3318

Máscara cirúrgica descartável. Caixa 
com 50 unidades.  Com 04 camadas 
de fibras sintéticas, impermeáveis a 
fluidos, com densidade e porosidade 
capazes de atuar como barreira a 
micro-organismos transportados pelo 
ar, hipoalergênica, com duplo sistema 
de tiras elásticas para fixação, com clip 
nasal de alumínio, em forma de chapa, 
flexível e recoberto. Referência tipo: 
Descarpack / Labor Import / BD e ou 
equivalente

R$ 5,61 R$ 
18.613,98

334

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

MD Und 436

Máscara de oxigênio adulto por 
alta concentração com reservatório 
tipo BAG, reutilizável em silicone, 
com elástico ajustável para fixação, 
válvula unidirecional com conexão 
perfeita com a máscara e reservatório. 
De fácil manuseio e sem escape. 
Leve e resistente. Deverá possuir 
extensor para a rede de oxigênio e ar 
comprimido. Extensão de PVC com 2 a 
2,10 m de comprimento. 

R$ 13,15 R$ 5.733,40

335

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

MD Und 10

Máscara de oxigênio com reservátório 
em vinil trasparente macio reutilizável, 
completa com tubo de suprimento de 
oxigênio de 2,10 metros, com presilha 
ajustável de nariz, para uso adulto. 

R$ 11,41 R$ 114,10

336

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

MD Und 10

Máscara de oxigênio com reservátório 
em vinil trasparente macio reutilizável, 
completa com tubo de suprimento de 
oxigênio de 2,10 metros, com presilha 
ajustável de nariz, para uso infantil. 

R$ 11,41 R$ 114,10

337

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

MD Und 750

Máscara de oxigênio infantil por 
alta concentração com reservatório 
tipo BAG, reutilizável em silicone, 
com elástico ajustável para fixação, 
válvula unidirecional com conexão 
perfeita com a máscara e reservatório. 
De fácil manuseio e sem escape. 
Leve e resistente. Deverá possuir 
extensor para a rede de oxigênio e ar 
comprimido. Extensão de PVC com 2 a 
2,10 m de comprimento.

R$ 13,15 R$ 9.862,50

338

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

plasticor Und 430

Máscara de proteção PFF-2 / N95 
indicado para uso em ambiente 
hospitalar, como por exemplo contra 
o Bacilo da Tuberculose, unidade 
embalada individualmente.  Referência 
Tipo: 3M e ou equivalente

R$ 1,32 R$ 567,60

339
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

LUMIAR Und 23

Máscara de traqueostomia infantil 
para administrar oxigênio ou aerossóis. 
O tubo conector gira 360 graus e 
comporta tubo ondulado de 22mm ou 
extensão de cânula nasal. Possui um 
fixador em elástico e uma peça para 
micro nebulização de oxigênio. Ref. 
Tipo: Hudson ou equivalente.

R$ 15,00 R$ 345,00

342

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

COMPER Und 7

Mascara laríngea descartável e 
estéril nº 1,0 - usada para acesso 
supra-glótico às vias aéreas, com as 
seguintes características: pré-curvada 
para permitir inserção com uma 
das mãos e sem necessidade de 
dispositivos de introdução e/ou 
visualização; protetor ante-mordedura; 
presença de duplo lúmen, que permita 
procedimentos de ventilação sem 
vazamentos e acesso gástrico para 
passagem de sonda nasogástrica; cuff 
de vedação anatômico com válvula 
e linha de insuflação separada do 
tubo; barras de proteção contra 
obstrução da epiglote; conector 
padrão de 15mm; identificação de 
tamanho gravada no tubo e visível; em 
borracha atóxica, tipo silicone; isenta 
de látex; esterilizadas e embaladas 
individualmente.

R$ 43,13 R$ 301,91

343

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

COMPER Und 7

Mascara laríngea descartável e 
estéril nº 2,0 - usada para acesso 
supra-glótico às vias aéreas, com as 
seguintes características: pré-curvada 
para permitir inserção com uma 
das mãos e sem necessidade de 
dispositivos de introdução e/ou 
visualização; protetor ante-mordedura; 
presença de duplo lúmen, que permita 
procedimentos de ventilação sem 
vazamentos e acesso gástrico para 
passagem de sonda nasogástrica; cuff 
de vedação anatômico com válvula 
e linha de insuflação separada do 
tubo; barras de proteção contra 
obstrução da epiglote; conector 
padrão de 15mm; identificação de 
tamanho gravada no tubo e visível; em 
borracha atóxica, tipo silicone; isenta 
de látex; esterilizadas e embaladas 
individualmente.

R$ 43,15 R$ 302,05

344

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

COMPER Und 10

Mascara laríngea descartável e 
estéril nº 3,0 - usada para acesso 
supra-glótico às vias aéreas, com as 
seguintes características: pré-curvada 
para permitir inserção com uma 
das mãos e sem necessidade de 
dispositivos de introdução e/ou 
visualização; protetor ante-mordedura; 
presença de duplo lúmen, que permita 
procedimentos de ventilação sem 
vazamentos e acesso gástrico para 
passagem de sonda nasogástrica; cuff 
de vedação anatômico com válvula 
e linha de insuflação separada do 
tubo; barras de proteção contra 
obstrução da epiglote; conector 
padrão de 15mm; identificação de 
tamanho gravada no tubo e visível; em 
borracha atóxica, tipo silicone; isenta 
de látex; esterilizadas e embaladas 
individualmente.

R$ 43,21 R$ 432,10

345

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

COMPER Und 25

Mascara laríngea descartável e 
estéril nº 4,0 - usada para acesso 
supra-glótico às vias aéreas, com as 
seguintes características: pré-curvada 
para permitir inserção com uma 
das mãos e sem necessidade de 
dispositivos de introdução e/ou 
visualização; protetor ante-mordedura; 
presença de duplo lúmen, que permita 
procedimentos de ventilação sem 
vazamentos e acesso gástrico para 
passagem de sonda nasogástrica; cuff 
de vedação anatômico com válvula 
e linha de insuflação separada do 
tubo; barras de proteção contra 
obstrução da epiglote; conector 
padrão de 15mm; identificação de 
tamanho gravada no tubo e visível; em 
borracha atóxica, tipo silicone; isenta 
de látex; esterilizadas e embaladas 
individualmente.

R$ 43,23 R$ 1.080,75
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SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

COMPER Und 10

Mascara laríngea descartável e 
estéril nº 5,0 - usada para acesso 
supra-glótico às vias aéreas, com as 
seguintes características: pré-curvada 
para permitir inserção com uma 
das mãos e sem necessidade de 
dispositivos de introdução e/ou 
visualização; protetor ante-mordedura; 
presença de duplo lúmen, que permita 
procedimentos de ventilação sem 
vazamentos e acesso gástrico para 
passagem de sonda nasogástrica; cuff 
de vedação anatômico com válvula 
e linha de insuflação separada do 
tubo; barras de proteção contra 
obstrução da epiglote; conector 
padrão de 15mm; identificação de 
tamanho gravada no tubo e visível; em 
borracha atóxica, tipo silicone; isenta 
de látex; esterilizadas e embaladas 
individualmente.

R$ 43,08 R$ 430,80

348 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA DARU Und 360

Máscara para nebulização infantil - kit 
de micronebulizado para inalação, de 
fácil desinfecção e reutilizável. Peças: 
Máscara, conector (conexão verde), 
tubo de oxigênio (5mm OD, 2 metros 
de comprimento). Apresentar registro 
do do produto na ANVISA, Boas 
Práticas de Fabricação e Catálogo.

R$ 4,62 R$ 1.663,20

350

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

PLENO Und 2472 Papel lençol hospitalar 70 cm x 
50 m, rolo. R$ 5,75 R$ 

14.214,00

356 RM HOSPITALAR 
LTDA Cremer Und 600 Placa de Hidrocolóide 10cm x 10cm, 

extra fino. R$ 6,10 R$ 3.660,00

357 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA CASEX Und 600 Placa de Hidrocolóide 15cm x 15cm . R$ 10,40 R$ 6.240,00

359

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

DELTRONIX Und 2
Placa em aço inox flexível tamanho 
adulto, compatível com bisturi elétrico 
marca DELTRONIX, modelo B3600 SM

R$ 192,88 R$ 385,76

360
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

DELTRONIX Und 2
Placa em aço inox flexível tamanho 
adulto, compatível com bisturi elétrico 
marca EMAI, modelo BP 100

R$ 290,00 R$ 580,00

362

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

DELTRONIX Und 2
Placa em aço inox flexível tamanho 
infantil, compatível com bisturi elétrico 
marca DELTRONIX, modelo B3600 SM

R$ 195,34 R$ 390,68

366 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA FOYOMED Und 50

Reanimador manual em silicone, 
completo, com reservatório, máscara 
em silicone, para uso em adulto. 
Confeccionado em silicone; conector 
universal com diâmetro de 15mm e 
22mm; válvula de segurança 55 a 65cm 
H2O; balão de silicone com volume de 
1600ml; reservatório adulto 2500ml; 
conexão para alimentação de oxigênio; 
autoclavável e translúcido.

R$ 110,00 R$ 5.500,00

367 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA FOYOMED Und 3

Reanimador Manual Pediátrico, Ambú 
de Silicone com Reservatório com 
resistência expiratória/inspiratória: 
2 cm H2O/3 cm H2O, com Volume 
de Balão: 550 ml, volume de entrega 
de 320 ml, reservatório de O2 com 
válvula, balão em silicone auto inflável 
com pop off.

R$ 126,00 R$ 378,00

368 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA FOYOMED Und 31

Reanimador manual, completo, 
em silicone com reservatório, uso 
pediátrico em crianças e bebês 
abaixo de 30kg, com volume do 
balão de 550 ml com reservatório 
de 2.500 ml. Resistência expiratória/
inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; 
conector universal, válvula de silicone, 
translúcido e autoclavável.

R$ 126,00 R$ 3.906,00

369 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA FOYOMED Und 20

Reanimador manual, completo, em 
silicone para uso em recém-nascido, 
com reservatório, translúcido, 
autoclavável, com válvula de 
segurança, máscara e conector. Válvula 
de admissão de ar com conexão para 
entrada de oxigênio.

R$ 126,00 R$ 2.520,00

375

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

UNITEC Und 40

Reservatório para oxigênio para 
reanimador manual adulto, com 
capacidade de 2.500 ml, não estéril, 
em PVC

R$ 21,93 R$ 877,20

376

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

UNITEC Und 20
Reservatório para oxigênio para 
reanimador manual, com capacidade 
de 1.000 ml, não estéril, em PVC

R$ 21,93 R$ 438,60

379
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

VENTCARE Und 50

Restritor de movimentos para paciente 
adulto, confeccionado em neoprene 
de 3 mm, com quatro tiras de algodão 
resistente que não se esticam, não 
estéril, livre de látex. Para fixação na 
região do tórax;

R$ 76,00 R$ 3.800,00

380

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

ANADONA Caixa 1510

Sapatilhas pro-pé descartáveis, caixa 
c/ 100 pares (200 unidades), 100% 
polipropileno, formato anatômico, na 
cor branca, com elástico na boca e na 
sola garantindo melhor moldagem 
ao pé, soldado eletronicamente por 
ultrassom, baixo desprendimento de 
partículas, uso único e individual. 

R$ 13,05 R$ 
19.705,50

382 RM HOSPITALAR 
LTDA BD Und 103600

Seringa de 10 mL, descartável, com 
agulha, estéril, trava do êmbolo, em 
polipropileno, transparente, atóxica, 
apirogênica, cilindro reto, siliconizado, 
parede uniforme, com escala de 
graduação em ml, números e traços 
legíveis, com anel de retenção que 
impeça o desprendimento do êmbolo 
do cilindro, bico sem rosca e que 
garanta conexões seguras, flange 
com formato adequado, êmbolo 
com pistão lubrificado e ajustado ao 
cilindro. Com dispositivo de segurança 
fixo no corpo da seringa.  Embalagem 
individualmente em material que 
promova barreira microbiana e 
abertura asséptica.

R$ 0,46 R$ 
47.656,00

384

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

SOL-CARE13 
MM X 0,30 Und 22200

Seringa de 1ml, descartável, escala 
graduada de 1 em 1 unidade, 
agulha fixa (integrada) de 13 mm 
de comprimento por 0,33 mm de 
diâmetro, sem espaço morto e com 
capacidade para até 100 unidades de 
insulina. Com dispositivo de segurança 
fixo no corpo da seringa, que desliza 
sobre a agulha, em direção ao bisel, até 
encobri-lo totalmente. Uma vez que o 
dispositivo de segurança é acionado, 
ele se trava, reduzindo o risco de 
acidentes e impedindo a reutilização. 
Embalado individualmente em material 
que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica.

R$ 1,11 R$ 
24.642,00

385

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

DESCARPACK Und 6400

Seringa de 1ml, descartável, estéril, 
sem látex, com capacidade para até 
100 unidades de insulina. Escala 
graduada de 2 em 2 unidades, agulha 
fixa de 8 mm de comprimento com 
diâmetro de aproximadamente 0,3 
mm. Sem espaço morto. Referência 
tipo: BD / DESCARPACK e ou 
equivalente

R$ 0,225 R$ 1.440,00

386

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

DESCARPACK Und 30000

Seringa de 20ml, descartável, 
com agulha, trava do êmbolo, em 
polipropileno, transparente, atóxica, 
apirogênica, cilindro reto, siliconizado, 
parede uniforme, com escala de 
graduação em ml, números e traços 
legíveis, com anel de retenção que 
impeça o desprendimento do êmbolo 
do cilindro, bico sem rosca e que 
garanta conexões seguras, flange 
com formato adequado, êmbolo 
com pistão lubrificado e ajustado ao 
cilindro. Embalagem individualmente 
em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica.

R$ 0,41 R$ 
12.300,00

387 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA SR Und 98100

Seringa de 20ml, descartável, 
sem agulha, trava do êmbolo, em 
polipropileno, transparente, atóxica, 
apirogênica, cilindro reto, siliconizado, 
parede uniforme, com escala de 
graduação em ml, números e traços 
legíveis, com anel de retenção que 
impeça o desprendimento do êmbolo 
do cilindro, bico sem rosca e que 
garanta conexões seguras, flange 
com formato adequado, êmbolo 
com pistão lubrificado e ajustado ao 
cilindro. Com dispositivo de segurança 
fixo no corpo da seringa.  Embalagem 
individualmente em material que 
promova barreira microbiana e 
abertura asséptica. Referência tipo: BD 
/ DESCARPACK e ou equivalente

R$ 0,84 R$ 
82.404,00

388 RM HOSPITALAR 
LTDA BD Und 273000

Seringa de 3ml, descartável, sem 
agulha, trava do êmbolo, em 
polipropileno, transparente, atóxica, 
apirogênica, cilindro reto, siliconizado, 
parede uniforme, com escala de 
graduação em ml, números e traços 
legíveis, com anel de retenção que 
impeça o desprendimento do êmbolo 
do cilindro, bico sem rosca e que 
garanta conexões seguras, flange 
com formato adequado, êmbolo 
com pistão lubrificado e ajustado ao 
cilindro. Com dispositivo de segurança. 
Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala.Referência tipo: BD 
/ DESCARPACK e ou equivalente

R$ 0,27 R$ 
73.710,00

389 RM HOSPITALAR 
LTDA BD Und 89600

Seringa de 5 ml, descartável, com 
agulha, estéril, trava do êmbolo, em 
polipropileno, transparente, atóxica, 
apirogênica, cilindro reto, siliconizado, 
parede uniforme, com escala de 
graduação em ml, números e traços 
legíveis, com anel de retenção que 
impeça o desprendimento do êmbolo 
do cilindro, bico sem rosca e que 
garanta conexões seguras, flange 
com formato adequado, êmbolo 
com pistão lubrificado e ajustado ao 
cilindro. Com dispositivo de segurança 
fixo no corpo da seringa.  Embalagem 
individualmente em material que 
promova barreira microbiana e 
abertura asséptica.

R$ 0,45 R$ 
40.320,00

390 RM HOSPITALAR 
LTDA BD Und 88100

Seringa de 5ml, descartável, sem 
agulha, trava do êmbolo, em 
polipropileno, transparente, atóxica, 
apirogênica, cilindro reto, siliconizado, 
parede uniforme, com escala de 
graduação em ml, números e traços 
legíveis, com anel de retenção que 
impeça o desprendimento do êmbolo 
do cilindro, bico sem rosca e que 
garanta conexões seguras, flange 
com formato adequado, êmbolo 
com pistão lubrificado e ajustado ao 
cilindro. Com dispositivo de segurança 
fixo no corpo da seringa.  Embalagem 
individualmente em material que 
promova barreira microbiana e 
abertura asséptica. Referência tipo: BD 
/ DESCARPACK e ou equivalente

R$ 0,34 R$ 
29.954,00

392

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

ART GLASS Und 200

Seringa de vidro 10ml, com bico 
cateter, cilindro apresentando 
acabamento perfeito que permita 
movimento livre e suave do êmbolo 
em todo o percurso com ajuste preciso, 
escala de mililitro visível e precisão de 
dosagem, flange de formato adequado 
para servir de apoio aos dedos. 
Resistente ao processo de esterilização 
a calor úmido. 

R$ 26,18 R$ 5.236,00

393

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

ART GLASS Und 200

Seringa de vidro 20ml, com bico 
cateter, cilindro apresentando 
acabamento perfeito que permita 
movimento livre e suave do êmbolo 
em todo o percurso com ajuste preciso, 
escala de mililitro visível e precisão de 
dosagem, flange de formato adequado 
para servir de apoio aos dedos. 
Resistente ao processo de esterilização 
a calor úmido. 

R$ 38,40 R$ 7.680,00

394

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

ART GLASS Und 200

Seringa de vidro 3ml, com bico cateter, 
cilindro apresentando acabamento 
perfeito que permita movimento 
livre e suave do êmbolo em todo o 
percurso com ajuste preciso, escala de 
mililitro visível e precisão de dosagem, 
flange de formato adequado para 
servir de apoio aos dedos. Resistente 
ao processo de esterilização a 
calor úmido. 

R$ 26,32 R$ 5.264,00
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CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

ART GLASS Und 200

Seringa de vidro 5ml, com bico cateter, 
cilindro apresentando acabamento 
perfeito que permita movimento 
livre e suave do êmbolo em todo o 
percurso com ajuste preciso, escala de 
mililitro visível e precisão de dosagem, 
flange de formato adequado para 
servir de apoio aos dedos. Resistente 
ao processo de esterilização a 
calor úmido.

R$ 24,08 R$ 4.816,00

396 RM HOSPITALAR 
LTDA BD Und 9200

Seringa plástica descartável, 
capacidade de 0,5mL, para insulina, 
atóxico, apirogênico, em polipropileno, 
transparente, corpo com graduação 
milimetrada, serigrafia resistente, 
nítida e indelével, êmbolo com 
borracha na ponta, estéril, siliconizada, 
com agulha 0,25mm x 6mm, agulha 
fixa, embalada em material que 
garanta esterilidade. Referência Tipo: 
BD / Descarpack ou equivalente.

R$ 0,485 R$ 4.462,00

397 RM HOSPITALAR 
LTDA BD Und 18200

Seringa plástica descartável, 
capacidade de 1mL, para insulina, 
atóxico, apirogênico, em polipropileno, 
transparente, corpo com graduação 
milimetrada, serigrafia resistente, 
nítida e indelével, êmbolo com 
borracha na ponta, estéril, siliconizada, 
com agulha 0,25mm x 8mm, agulha 
fixa, embalada em material que 
garanta esterilidade. O produto 
deverá atender a lesgilação vigente. 
Referência Tipo: BD / Descarpack ou 
equivalente.

R$ 0,485 R$ 8.827,00

400
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

TRACH CARE Und 200

Sistema fechado p/ aspiração 
endotraqueal (adulto), 14FR, 55cm: 
conector p/ respirador; conector para 
o tubo (paciente); conexão em "T" para 
conexão do tubo e da extensão do 
respirador; entrada para irrigação com 
tampa e válvula; sonda p/ aspiração 
em PVC graduada a cada cm; bainha 
plástica protetora transparente; 
reservatório de controle de válvula 
de aspiração; válvula de controle de 
aspiração codificada por cores para 
facilitar a identificação do Fr; tampa 
protetora da válvula. Ref. Tipo: Free 
Trachea / Trach care ou equivalente.

R$ 81,00 R$ 
16.200,00

401

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

BIOSANI Und 5610

Sonda de aspiração traqueal nº10, em 
PVC transparente, flexível, atóxico; 
esterilizada pelo processo de Óxido 
de Etileno e embalada em Papel 
Grau Cirúrgico. Em forma de cilindro 
reto e inteiriço, com extremidade 
proximal arredondada, aberta, isenta 
de rebarbas; dotada de dois orifícios 
distribuídos alternadamente e 
equidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo. Ponta arredondada, 
com conector, estéril. Tais orifícios 
são dimensionados de acordo com o 
calibre de cada sonda, com diâmetros 
perfeitamente acabados, delimitados 
e regulares em toda a superfície. 
A extremidade distal se apresenta 
devidamente acabada e afixada um 
dispositivo conector ou válvula em 
Y. Este dispositivo é capaz de manter 
estável a fixação da sonda. A sonda 
apresenta superfície lisa, uniforme, 
livre de qualquer defeito prejudicial à 
sua utilização, sendo ainda isentos de 
substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, 
comprimento aproximado de 50 cm, 
com conector e tampa ou somente 
válvula. Embalada individualmente 
em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica. 

R$ 0,445 R$ 2.496,45

402

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

INJETMED Und 9650

Sonda de aspiração traqueal nº12 
- produto confeccionado em PVC 
(cloreto de polivinila) transparente, 
flexível, atóxico; esterilizada pelo 
processo de Óxido de Etileno e 
embalada em Papel Grau Cirúrgico. Em 
forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, 
aberta, isenta de rebarbas; dotada 
de dois orifícios distribuídos 
alternadamente e equidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro 
do tubo. Ponta arredondada, com 
conector, estéril. Tais orifícios são 
dimensionados de acordo com o 
calibre de cada sonda, com diâmetros 
perfeitamente acabados, delimitados 
e regulares em toda a superfície. 
A extremidade distal se apresenta 
devidamente acabada e afixada um 
dispositivo conector ou válvula em 
Y. Este dispositivo é capaz de manter 
estável a fixação da sonda. A sonda 
apresenta superfície lisa, uniforme, 
livre de qualquer defeito prejudicial à 
sua utilização, sendo ainda isentos de 
substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, 
comprimento aproximado de 50 cm, 
com conector e tampa ou somente 
válvula. Embalada individualmente 
em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica. A 
apresentação deverá obedecer à 
legislação vigente, ANVISA/MS.

R$ 0,459 R$ 4.429,35

403

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

INJETMED Und 4970

Sonda de aspiração traqueal nº14 
- produto confeccionado em PVC 
(cloreto de polivinila) transparente, 
flexível, atóxico; esterilizada pelo 
processo de Óxido de Etileno e 
embalada em Papel Grau Cirúrgico. Em 
forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, 
aberta, isenta de rebarbas; dotada 
de dois orifícios distribuídos 
alternadamente e equidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro 
do tubo. Ponta arredondada, com 
conector, estéril. Tais orifícios são 
dimensionados de acordo com o 
calibre de cada sonda, com diâmetros 
perfeitamente acabados, delimitados 
e regulares em toda a superfície. 
A extremidade distal se apresenta 
devidamente acabada e afixada um 
dispositivo conector ou válvula em 
Y. Este dispositivo é capaz de manter 
estável a fixação da sonda. A sonda 
apresenta superfície lisa, uniforme, 
livre de qualquer defeito prejudicial à 
sua utilização, sendo ainda isentos de 
substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, 
comprimento aproximado de 50 cm, 
com conector e tampa ou somente 
válvula. Embalada individualmente 
em material que promova barreira 
microbiana e abertura asséptica. A 
apresentação deverá obedecer a 
legislação vigente, ANVISA/MS.

R$ 0,494 R$ 2.455,18

404

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

INJETMED Und 19000

Sonda de aspiração traqueal nº8, 
em PVC, sem válvula, transparente, 
flexível, atóxico, esterilizada por óxido 
de etileno, descartável, embalada em 
papel grau cirúrgico.

R$ 0,464 R$ 8.816,00

405 RM HOSPITALAR 
LTDA Solidor CXS 30

Sonda de folley nº 14, duas vias, 
balão de 30 ml, estéril. Caixa com 
10 unidades. Sonda em borracha 
natural, siliconada, com duas vias, 
dois orifícios laterais em lados opostos 
e na mesma altura, balão de textura 
reforçada e uniforme e válvula luer 
lock. Embalagem estéril individual, com 
proteção dupla, com identificação do 
calibre, da capacidade do balão e da 
marca estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente. 
Na embalagem também estar impresso 
os dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

R$ 21,10 R$ 633,00

406

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

SOLIDOR CXS 30

Sonda de folley nº 16, duas vias, 
balão de 30 ml, estéril. Caixa com 
10 unidades. Sonda em borracha 
natural, siliconada, com duas vias, 
dois orifícios laterais em lados opostos 
e na mesma altura, balão de textura 
reforçada e uniforme e válvula luer 
lock. Embalagem estéril individual, com 
proteção dupla, com identificação do 
calibre, da capacidade do balão e da 
marca estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente. 
Na embalagem também estar impresso 
os dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

R$ 22,57 R$ 677,10

407

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

SOLIDOR CXS 30

Sonda de folley nº 18, duas vias, 
balão de 30 ml, estéril. Caixa com 
10 unidades. Sonda em borracha 
natural, siliconada, com duas vias, 
dois orifícios laterais em lados opostos 
e na mesma altura, balão de textura 
reforçada e uniforme e válvula luer 
lock. Embalagem estéril individual, com 
proteção dupla, com identificação do 
calibre, da capacidade do balão e da 
marca estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente. 
Na embalagem também estar impresso 
os dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

R$ 22,96 R$ 688,80

408
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

HALYARD Und 20

Sonda de gastrostomia de botton MIC 
KEY, diâmetro 18 FR ?O? largura 2,0 
(------), para aplicação em nível de 
pele, material de silicone, com balão 
de silicone para a fixação interna, 
valvulada para o preenchimento do 
balão e dispositivo anti-refluxo, sistema 
de trava com conexão de sonda 
extensora para a alimentação, conjunto 
completo com tubo para gastrostomia, 
sonda extensora de 12'', com pinça 
para alimentação em bolus seringa 
para alimentação 35cc.

R$ 2.115,00 R$ 
42.300,00

409
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

FORTUNE Und 5

Sonda de Gastrostomia percutânea, 
com Balão, CAPACIDADE 22 
fr- diâmetro externo 8 mm, em 2 
vias 100% silicone, anel de fixação, 
marcação a cada cm, linha radiopaca. 
(para alimentação enteral)

R$ 134,00 R$ 670,00

410
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

FORTUNE Und 5

Sonda de Gastrostomia percutânea, 
com Balão, CAPACIDADE 23 
fr- diâmetro externo 8 mm, em 2 
vias 100% silicone, anel de fixação, 
marcação a cada cm, linha radiopaca. 
(para alimentação enteral)

R$ 134,00 R$ 670,00

411
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

FORTUNE Und 5

Sonda de Gastrostomia percutânea, 
com Balão, CAPACIDADE 24 
fr- diâmetro externo 8 mm, em 2 
vias 100% silicone, anel de fixação, 
marcação a cada cm, linha radiopaca. 
(para alimentação enteral)

R$ 134,00 R$ 670,00

412
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

FORTUNE Und 5

Sonda de Gastrostomia percutânea, 
com Balão, CAPACIDADE 25 
fr- diâmetro externo 8 mm, em 2 
vias 100% silicone, anel de fixação, 
marcação a cada cm, linha radiopaca. 
(para alimentação enteral)

R$ 134,00 R$ 670,00

415

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

COMPER Und 132

Sonda endotraqueal aramada 
(espiralada) nº2,5 de PVC com 
silicone (termossensível), descartável, 
transparente, extremidade atraumática 
com orifício Murphy, balão pré-
moldado de baixa pressão e alto 
volume com balão de controle.

R$ 28,90 R$ 3.814,80
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416

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

GOODCOME Und 132

Sonda endotraqueal aramada 
(espiralada) nº3,0 de PVC com 
silicone (termossensível), descartável, 
transparente, extremidade atraumática 
com orifício Murphy, balão pré-
moldado de baixa pressão e alto 
volume com balão de controle.

R$ 26,40 R$ 3.484,80

417

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

GOODCOME Und 132

Sonda endotraqueal aramada 
(espiralada) nº3,5 de PVC com 
silicone (termossensível), descartável, 
transparente, extremidade atraumática 
com orifício Murphy, balão pré-
moldado de baixa pressão e alto 
volume com balão de controle.

R$ 26,40 R$ 3.484,80

418

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

GOODCOME Und 132

Sonda endotraqueal aramada 
(espiralada) nº4,0 de PVC com 
silicone (termossensível), descartável, 
transparente, extremidade atraumática 
com orifício Murphy, balão pré-
moldado de baixa pressão e alto 
volume com balão de controle.

R$ 26,40 R$ 3.484,80

419

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

GOODCOME Und 132

Sonda endotraqueal aramada 
(espiralada) nº4,5 de PVC com 
silicone (termossensível), descartável, 
transparente, extremidade atraumática 
com orifício Murphy, balão pré-
moldado de baixa pressão e alto 
volume com balão de controle.

R$ 26,40 R$ 3.484,80

420

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

SOLIDOR Und 100

Sonda endotraqueal nº 08 sem 
cuff (balão) - confeccionada em 
polivinil atóxico (PVC) com silicone 
(termosensível), descartável, com 
conector semi-montado, transparente, 
graduado, linha radiopaca contínua, 
extremidade atraumática retraída, 
estéril, para intubação oral e nasal.

R$ 2,90 R$ 290,00

423

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

SOLIDOR PCT 30

Sonda Foley n° 12, 2 vias. Conector 
Universal do sistema de escoamento 
de urina. Atóxico e de uso único. Balão 
simétrico de 30CC, fino e resistente 
ao volume proposto. Válvula de fácil 
manipulação. Esterilizado por Óxido 
de Etileno. Fabricada em 100% Látex. 
Embalagem com 10 unidades.

R$ 21,12 R$ 633,60

424 RM HOSPITALAR 
LTDA Solidor Caixa 100

Sonda Foley n° 14 - Conector Universal 
do sistema de escoamento de urina. 
Atóxico não-pirogênico e de uso único. 
Balão simétrico, fino e resistente ao 
volume proposto. Válvula de fácil 
manipulação. Capacidade do Balão: 
30 CC. Tamanho: Nº 14. Vias: 2 Vias. 
Estéril.  Esterilizado por Óxido de 
Etileno. Fabricada em 100% Látex, 
siliconizada, atóxica proporcionando 
uma superfície extremamente lisa. 
Embalagem com 10 (dez) Unidades, 
.Validade superior/igual a 2 anos. 

R$ 21,16 R$ 2.116,00

425

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

SOLIDOR Caixa 120

Sonda Foley n° 16 - Conector Universal 
do sistema de escoamento de urina. 
Atóxico não-pirogênico e de uso único. 
Balão simétrico, fino e resistente ao 
volume proposto. Válvula de fácil 
manipulação. Capacidade do Balão: 
30 CC. Tamanho: Nº 14. Vias: 2 Vias. 
Estéril.  Esterilizado por Óxido de 
Etileno. Fabricada em 100% Látex, 
siliconizada, atóxica proporcionando 
uma superfície extremamente lisa. 
Embalagem com 10 (dez) Unidades, 
.Validade superior/igual a 2 anos. 

R$ 22,57 R$ 2.708,40

426 RM HOSPITALAR 
LTDA Biobase Und 3150

Sonda nasogástrica nº 12, LONGA, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, 
em PVC, branco transparente, 
atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e/ou filme 
termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

R$ 0,594 R$ 1.871,10

427

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

BIOBASE Und 1650

Sonda nasogástrica nº 14, LONGA, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, 
em PVC, branco transparente, 
atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e/ou filme 
termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

R$ 0,594 R$ 980,10

428

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

BIOBASE Und 650

Sonda nasogástrica nº 16, LONGA, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, 
em PVC, branco transparente, 
atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e/ou filme 
termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

R$ 0,605 R$ 393,25

429

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

BIOBASE Und 1150

Sonda nasogástrica nº 18, LONGA, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, 
em PVC, branco transparente, 
atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e/ou filme 
termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

R$ 0,647 R$ 744,05

430

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

BIOBASE Und 1150

Sonda nasogástrica nº 20, LONGA, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, 
em PVC, branco transparente, 
atraumática, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal 
com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e/ou filme 
termoplástico, abertura em pétala. 
Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

R$ 0,68 R$ 782,00

431

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

SOLUMED Und 5015

Sonda para alimentação enteral nº 10 
em poliuretano radiopaco, estéril, com 
dupla entrada em Y, permite acesso 
separado para nutrição ou medicação, 
com tampas, fio guia em aço inox 
pré-lubrificado com resistência e 
flexibilidade adequada ao manuseio e 
de fácil introdução e retirada. Tubo da 
sonda com escala e graduação.

R$ 8,75 R$ 
43.881,25

432

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

SOLUMED Und 5039

Sonda para alimentação enteral nº 12 
em poliuretano radiopaco, estéril, com 
dupla entrada em Y, permite acesso 
separado para nutrição ou medicação, 
com tampas, fio guia em aço inox 
pré-lubrificado com resistência e 
flexibilidade adequada ao manuseio e 
de fácil introdução e retirada. Tubo da 
sonda com escala e graduação.

R$ 8,69 R$ 
43.788,91

433

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

SOLUMED Und 200

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 
Nº 6 em poliuretano radiopaco, estéril, 
com dupla entrada em Y, permite 
acesso separado para nutrição ou 
medicação, com tampas, fio guia 
em aço inox pré-lubrificado com 
resistência e flexibilidade adequada 
ao manuseio e de fácil introdução e 
retirada. Tubo da sonda com escala 
e graduação.

R$ 8,50 R$ 1.700,00

434

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

SOLUMED Und 224

Sonda para alimentação enteral nº 8 
em poliuretano radiopaco, estéril, com 
dupla entrada em Y, permite acesso 
separado para nutrição ou medicação, 
com tampas, fio guia em aço inox 
pré-lubrificado com resistência e 
flexibilidade adequada ao manuseio e 
de fácil introdução e retirada. Tubo da 
sonda com escala e graduação.

R$ 8,69 R$ 1.946,56

436
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

FORTUNE Und 230

Sonda para nutrição enteral por 
gastrostomia em silicone com balão. 20 
Fr (Freench), tubo em 100% silicone, 
livre de látex e PVC; anel de fixação 
que controla as gotas gástricas e 
controla o movimento da sonda; a 
sonda deverá ser marcada a cada cm. 
Abertura com tampa que assegura o 
fechamento; radiopaco, disco externo 
para proteção; balão interno para 
retenção; ponta distal com abertura; 
conector em Y; estéril.

R$ 144,00 R$ 
33.120,00

437
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

FORTUNE Und 530

Sonda para nutrição enteral por 
gastrostomia em silicone com balão. 22 
Fr (Freench), tubo em 100% silicone, 
livre de látex e PVC; anel de fixação 
que controla as gotas gástricas e 
controla o movimento da sonda; a 
sonda deverá ser marcada a cada cm. 
Abertura com tampa que assegura o 
fechamento; radiopaco, disco externo 
para proteção; balão interno para 
retenção; ponta distal com abertura; 
conector em Y; estéril.

R$ 144,00 R$ 
76.320,00

438
MEDLINN 

HOSPITALAR 
EIRELI

FORTUNE Und 530

Sonda para nutrição enteral por 
gastrostomia em silicone com balão. 24 
Fr (Freench), tubo em 100% silicone, 
livre de látex e PVC; anel de fixação 
que controla as gotas gástricas e 
controla o movimento da sonda; a 
sonda deverá ser marcada a cada cm. 
Abertura com tampa que assegura o 
fechamento; radiopaco, disco externo 
para proteção; balão interno para 
retenção; ponta distal com abertura; 
conector em Y; estéril.

R$ 144,00 R$ 
76.320,00

439

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

BIOSANI PCT 115

Sonda retal nº08, confeccionada em 
PVC atóxico, flexível, transparente e 
uma superfície rigorosamente lisa, com 
uma ponta arredondada aberta no 
lado proximal do tubo com 01 orifício. 
Conector perfeitamente adaptável a 
seringas no lado distal do tubo com 
tampa. Esterilização a óxido de etileno. 
Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico. Pacote com 10 unidades. 

R$ 5,04 R$ 579,60

440 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA MEDSONDA PCT 115

Sonda retal nº10, confeccionada em 
PVC atóxico, flexível, transparente e 
uma superfície rigorosamente lisa, com 
uma ponta arredondada aberta no 
lado proximal do tubo com 01 orifício. 
Conector perfeitamente adaptável a 
seringas no lado distal do tubo com 
tampa. Esterilização a óxido de etileno. 
Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico. Pacote com 10 unidades. 

R$ 5,60 R$ 644,00

441

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

MEDSONDA PCT 50

Sonda retal nº30, confeccionada em 
PVC atóxico, flexível, transparente e 
uma superfície rigorosamente lisa, com 
uma ponta arredondada aberta no 
lado proximal do tubo com 01 orifício. 
Conector perfeitamente adaptável a 
seringas no lado distal do tubo com 
tampa. Esterilização a óxido de etileno. 
Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico. Pacote com 10 unidades.  

R$ 13,10 R$ 655,00

442 RM HOSPITALAR 
LTDA Biobase PCT 110

Sonda uretral nº 04 estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível, transparente, embalagem 
individual, constando externamente 
identificação, procedência, 
esterilização e tempo de validade. 
Pacote com 10 unidades. 

R$ 4,14 R$ 455,40

443

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

INJET PCT 4000

Sonda uretral nº 06 estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível, transparente, embalagem 
individual, constando externamente 
identificação, procedência, 
esterilização e tempo de validade. 
Pacote com 10 unidades. 

R$ 4,35 R$ 
17.400,00

444

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

INJET PCT 1235

Sonda uretral nº 10 estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível, transparente, embalagem 
individual, constando externamente 
identificação, procedência, 
esterilização e tempo de validade. 
Pacote com 10 unidades.

R$ 4,62 R$ 5.705,70

445 RM HOSPITALAR 
LTDA Embramed PCT 26215

Sonda uretral nº 12, estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível, transparente, embalagem 
individual, constando externamente 
identificação, procedência, 
esterilização e tempo de validade.

R$ 4,70 R$ 
123.210,50
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446

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

INJET PCT 1037

Sonda uretral nº 14, estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível, transparente, embalagem 
individual, constando externamente 
identificação, procedência, 
esterilização e tempo de validade. 
Pacote com 10 unidades.

R$ 5,01 R$ 5.195,37

447

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

INJET PCT 737

Sonda uretral nº 16, estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível, transparente, embalagem 
individual, constando externamente 
identificação, procedência, 
esterilização e tempo de validade. 
Pacote com 10 unidades.

R$ 4,75 R$ 3.500,75

448 RM HOSPITALAR 
LTDA Biobase PCT 737

Sonda uretral nº 18, estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível, transparente, embalagem 
individual, constando externamente 
identificação, procedência, 
esterilização e tempo de validade. 
Pacote com 10 unidades.

R$ 5,42 R$ 3.994,54

449

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

BIOBASE PCT 337

Sonda uretral nº 20, estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível, transparente, embalagem 
individual, constando externamente 
identificação, procedência, 
esterilização e tempo de validade. 
Pacote com 10 unidades.

R$ 6,53 R$ 2.200,61

450

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

INJET PCT 337

Sonda uretral nº 22, estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível, transparente, embalagem 
individual, constando externamente 
identificação, procedência, 
esterilização e tempo de validade. 
Pacote com 10 unidades.

R$ 6,40 R$ 2.156,80

451

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

INJET PCT 335

Sonda uretral nº 24, estéril, 
confeccionada em polivinil atóxico, 
flexível, transparente, embalagem 
individual, constando externamente 
identificação, procedência, 
esterilização e tempo de validade. 
Pacote com 10 unidades.

R$ 6,86 R$ 2.298,10

455

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

RESGATE Und 30

Tala aramada moldável coberta com 
espuma macia tipo E.V.A. (Etil Vinil 
Acetato) especial colorido, para 
identificar o seu tamanho, usada 
para imobilização, pode ser lavada e 
reutilizada, tamanho: 63 X 09 cm.

R$ 10,42 R$ 312,60

457

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

INTRACORP Und 300

TELA PROTÉSICA  Tamanho: 30,5 x 
30,5 cm,  em 100% polipropileno 
monofilamento, não absorvível 
e sintético. Uso único e estéril. 
Referência Tipo: Intracorp ou 
equivalente.

R$ 74,27 R$ 
22.281,00

458

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

INTRACORP Und 300

TELA PROTÉSICA  Tamanho: 6 x 
12 cm, em 100% polipropileno 
monofilamento, não absorvível 
e sintético. Uso único e estéril. 
Referência Tipo: Intracorp ou 
equivalente.

R$ 28,05 R$ 8.415,00

459

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

INTRACORP Und 300

TELA PROTÉSICA Tamanho: 15 x 
20 cm, em 100% polipropileno 
monofilamento, não absorvível 
e sintético. Uso único e estéril. 
U. Referência Tipo: Intracorp ou 
equivalente.

R$ 63,05 R$ 
18.915,00

460

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

INTRACORP Und 300

TELA PROTÉSICA Tamanho: 15,2 x 
15,2 cm, em 100% polipropileno 
monofilamento, não absorvível 
e sintético. Uso único e estéril. 
Referência Tipo: Intracorp ou 
equivalente.

R$ 34,18 R$ 
10.254,00

461

CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR 
LTDA.

INCOTERM Und 75

Termômetro analógico para 
temperatura máxima, temperatura 
mínima e temperatura momento em 
plástico tipo capela, botão central 
automático com função de zerar 
o marcador de máxima e mínima, 
enchimento mercúrio, uso interno e 
externo, escala 38°C / + 50°C, divisão 
1°, precisão +/- 1° C. Referência tipo: 
Incoterm e ou equivalente

R$ 56,11 R$ 4.208,25

462 RM HOSPITALAR 
LTDA Incoterm Und 260

Termômetro clinico digital. Destinando 
à verificação da temperatura do corpo 
humano; à prova d'água. A unidade 
de medição é graus Celsius (°C), com 
precisão decimal; Desligamento 
automático. Sem mercúrio ou 
substâncias tóxicas. Faixa de medição: 
+32°C a +42°C; - Resolução: 0,1°C; 
- Precisão: ± 0,2°C; - Dimensões: 
126mm x 18,5mm x 10mm; - Peso: 
9,6g; - Alimentação: 01 pilha de 1,5V 
LR41, tipo botão; - Temperatura de 
Armazenamento / transporte: -20°C 
a +50°C. Referência tipo: Incoterm e 
ou equivalente

R$ 7,82 R$ 2.033,20

463 PRÓ REMÉDIOS 
DISTRIBUIDORA INCONTERM Und 5

Termômetro digital, ideal para 
monitoramento da temperatura 
em freezers, caixa térmica, salas 
de armazenamento e ambientes 
climatizados em geral. Medição 
precisa de temperatura interna e 
externa, assim como as suas máximas 
e mínimas. Relógio com extensor de 
aproximadamente 60cm, fabricado em 
material ABS, função alarme, visor com 
cristal líquido (LDC) com três dígitos de 
fácil visualização, graduação variando 
de  -25º a 30º C. Possui sensor com 
pequena haste de metal para medir a 
temperatura externa. Pode ser usado 
na mesa ou parede, leve e compacto. 
Medição em °C e °F.

R$ 61,60 R$ 308,00

464

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

AMCOR FOLHA 1000

Teste para verificação de presença de 
bolhas de ar nas autoclaves a vapor 
("Bowie & Dick"), que impedem a 
penetração de vapor de maneira 
eficiente nas caixas e embalagens 
a serem esterilizadas. Teste "Bowie 
& Dick" para autoclaves a vapor 
equipadas com sistema de vácuo.

R$ 1,39 R$ 1.390,00

465 RM HOSPITALAR 
LTDA Farmax Und 30

Tintura de benjoin 20% - frasco 
com 1000 ml  Produto inflamável. 
Composição: resina de benjoin a 20% e 
veículo alcoólico

R$ 50,21 R$ 1.506,30

466

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

ANADONA PCT 6998

Touca com Elástico Descartável 
Sanfonada, pacote c/ 100 unidades. 
Molda-se confortavelmente à 
cabeça e cabelo. Elástico revestido, 
proporcionando melhor vedação 
durante sua utilização. Solda por ultra-
som. Cor branca.

R$ 5,01 R$ 
35.059,98

467

MAXLAB PROD. 
P/DIAG. E 

PESQUISAS 
LTDA

UNITEC Und 215
Traqueia de silicone adulto ramo 
inspiratório/expiratório com 22mm 
(diâmetro) X 1500mm (comprimento).

R$ 114,49 R$ 
24.615,35

470

SUPERMÉDICA 
DIST. 

HOSPITALAR 
EIRELI

MD Und 40

Válvula para reanimador manual 
adulto, que liga o corpo do reanimador 
à bolsa reservatório de oxigênio, de 2 
vias, em plástico rígido, livre de látex

R$ 43,91 R$ 1.756,40

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras: 

I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de 
Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos 
fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, 
obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de 
contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações 
assumidas;

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente 
Registro de Preços, através do Órgão Gerenciador;

IV. publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em 
forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo 
de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de 
computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições 
estabelecidos no edital do Pregão Presencial n. 159/2019, o 
MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou órgãos participantes, 
visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá 
contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que 
tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de 
fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação 
das propostas e os preços registrados.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de Preços efetuado não obriga o 
MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para 
o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência 
de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA OITAVA: A contratação junto a cada fornecedor 
registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da 
Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a 
assinatura deste.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA NONA: O MUNICÍPIO DE JATAÍ - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos 
bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade 
efetivamente entregue mediante a apresentação da nota fiscal/
fatura correspondente dos bens entregues, devidamente atestada 
pelo setor responsável, em até 30 (trinta) dias úteis, após o 
recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será efetuado através de 
depósito/transferência bancário(a), mediante apresentação do 
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documento fiscal competente, juntamente com os documentos 
pertinentes.

Parágrafo Primeiro: O documento fiscal deverá estar acompanhado 
dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de 
Estado de Fazenda e pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
JATAÍ-GO.

b) Certidão Negativa de Débito - CND do INSS;

c) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa 
Econômica Federal;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo 
MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais será devolvido à 
CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar 
novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua 
reapresentação e conseqüente aprovação.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata de Registro de Preços poderá 
sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, 
nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em 
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, 
ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo ao 
Órgão Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos 
fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo 
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, 
o Órgão Gerenciador deverá:

I. convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de 
preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do 
compromisso assumido; e

III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, 
os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, 
visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior 
ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e 
comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o Órgão 
Gerenciador da Ata poderá:

I. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem 
aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 
Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados;

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser 
feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;

III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os 
demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de 
Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da 
legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Registro de Preços dos 
fornecedores registrados será cancelado quando:

I. houver interesse público, devidamente fundamentado;

II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de 
Preços;

III. o fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo 
determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;

IV. se constatar a existência de declaração de inidoneidade do 
fornecedor;

V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso 
deste se tornar superior ao praticados no mercado;

VI. por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação 
por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das 
exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta 
ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os preços da presente Ata serão 
irreajustáveis durante a validade desta Ata;

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, 
alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação 
fundamentada e aceita.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela inexecução total ou parcial da 
Ata o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a 
ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções:

I - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta 
e autárquica do Município de Jataí pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
ou enquanto perdurarem os motivos  determinantes  da  punição,  
a  pessoa,  física  ou  jurídica,  que  praticar quaisquer atos previstos 
no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, 
ainda, sujeitará a licitante às penalidades e sanções previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pelo não cumprimento 
de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor. 17.1 - 
Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos do artigo 
78 da Lei 8.666/93, a Contratada poderá sujeitar-se as seguintes 
penalidades, a ser aplicada pela autoridade competente, garantida 
prévia defesa: 
I.I - Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o trigésimo 
dia, na entrega do material/produto, incidente sobre a quantidade 
que deveria ter sido entregue, contado a partir da solicitação de 
entrega do produto/material encaminhada pela Administração.
I.II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não 
fornecido, quando decorridos 30 (trinta) dias, ou mais, de atraso.
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I.III - Será de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto 
não fornecido, quando a empresa licitante se recusar ou atrasar na 
entrega do item licitado relacionado na Ordem de Fornecimento 
(OF), quando houver iminente risco de causar maiores danos 
ao paciente que aguarda o material/produto, que deverá ser 
comprovado com Relatório Médico e Farmacêutico. Após o prazo 
contido na notificação extrajudicial sem que a empresa entregue o 
material/produto o contrato poderá ser rescindido imediatamente 
de forma unilateral pela CONTRATANTE, tendo amparo por 
documentos específicos de ambas as partes, resguardado o direito 
ao contraditório e a ampla defesa.

II - A desistência da proposta, lance ou oferta, depois da adjudicação:
II.I - Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, 
de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta, 
lance ou oferta adjudicada. 
II.II - Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de 
contratar com o Município de Jataí pelo período de até 02 (dois) 
anos. 

III - A multa de que tratam os subitens anteriores, somente poderão 
ser relevadas,quando os fatos geradores da penalidade decorram 
de casos fortuitos ou de força maior, que independam da vontade 
da licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso. 

IV - Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens 
anteriores, será expedida uma notificação para que o fornecedor 
apresente justificativa, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados 
da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito 
à ampla defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição 
Federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A penalidade de advertência poderá 
ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação 
de multas:

I. descumprimento das obrigações assumidas, desde que não 
acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;

II. execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, 
desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos 
casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

III. pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos 
no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos 
municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso 
na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas 
justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento 
total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a 
multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quarta, poderá o 
MUNICÍPIO DE JATAÍ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
- GO optar pela rescisão desta.

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da 
Cláusula Décima Quarta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, 
unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do 
fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula 
Décima Quarta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido 
processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As multas aplicadas serão descontadas 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO 
DE JATAÍ e/ou SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO, 
ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o 
pagamento da multa, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias corridos, 
contado da data da comunicação de confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos 
acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do 
valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua 
cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A penalidade de declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada 
da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação 
com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem 
prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras 
penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do MUNICÍPIO DE JATAÍ e/ou SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO, facultada à contratada o 
devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 
02 (dois) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá utilizar-se da Ata de Registro 
de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, 
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas 
na Lei nº. º 8.666/1993, Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata 
de Registro de Preços, observadas a condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes da ata, assumidas com órgão gerenciador. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As aquisições ou contratações 
adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ademais, o quantitativo 
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As omissões desta ATA e as 
dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo 
com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial n. 159/2019 
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e as propostas apresentadas pelas CONTRATADA(S), prevalecendo, 
em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O presente registro decorre de 
adjudicação às PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos objetos, cujas 
descrições, quantidades e especificações constam no Termo de 
Referência - Anexo, do Pregão Presencial n. 159/2019, conforme 
decisão do Pregoeiro da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
JATAÍ-GO, lavrada em Ata datada de 20/12/2019, e homologação 
feita pelo senhor Secretário Municipal de Saúde.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Caberá ao Órgão Gerenciador do 
Município o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços 
nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca deste 
Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução 
desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.Fica eleito o foro da Comarca deste Município, 
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, 
com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente 
Ata.

JATAI, 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

_____________________________________
LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde
Portaria SGP 007/2019

Gestor do FMS
Decreto 3.249/2019

______________________________
SANDULY CARLOS DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

CONTRATADA(S):

______________________________
MAXLAB PROD. P/DIAG. E PESQUISAS LTDA

______________________________
PRÓ REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

______________________________
SUPERMÉDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI

______________________________
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.

______________________________

MEDLINN HOSPITALAR EIRELI

______________________________
RM HOSPITALAR LTDA

______________________________
MEDCOM - COMERCIO DE MED. HOSP. LTDA

AVISOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020

O Município de Jataí, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
avisa a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por item, tendo 
por objeto o fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – 
P-13 e P-45, conhecido popularmente como “Gás de Cozinha” para 
atender às Unidades de Ensino na preparação do lanche dos alunos 
matriculados nas 42 (quarenta e duas) Instituições de Ensino da 
Rede Municipal de Educação de Jataí-GO, conforme quantitativo 
e demais especificações constantes do Edital, disponível para 
download no site da Prefeitura.

Data de abertura: 16/01/2020- às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

Letícia Franco de O. Silva
Pregoeira

Oficio n°093/2019                            Jataí GO, 31 de Dezembro de 2019.

Notificação de Liberação de Recursos Federal

O Município de Jataí-GO, nos termos do art. 2º da lei Federal nº 
9.452 de 20/03/97, notifica a comunidade, os partidos políticos, 
sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais a 
liberação dos seguintes recursos federais: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ

Data do 
Crédito Origem Conta Bancária Valor (R$)

31/12/2019 PMB – PGTO BONUS ASS 
MUNICIPAL (PETRÓLEO) 10.509-0 2.106.780,99

 
    
      

Atenciosamente, 
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Clenia Severino Lima
Tesoureira

_____________________________________________________

NR 00120

Conforme Resoluções 149/2003 do CONTRAN e 001/2011 
CETRAN/GO

A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE JATAÍ, 
ESTADO DE GOIAS, em conformidade com os artigos 281 e 282 
da Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), após 
verificação da regularidade do Auto de Infração, NOTIFICA AOS 
PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS que estes 
foram autuados nas datas especificadas, e que os mesmos poderão 
ingressar com DEFESA PRÉ- VIA  NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) 
DIAS A CONTAR DESTA PUBLICAÇÃO OU DO PRAZO DA NAIT, para 
exercerem o direito constitucional de ampla defesa e contraditório, 
conforme disposto no art. 3º, § 2º da RESOLUÇÃO CONTRAN 149, 
de 19 de setembro de 2003 e Resolução 001/2011 do CETRAN/GO.

A DEFESA PRÉVIA DEVERÁ SER INTERPOSTA por escrito, conforme 
estabelecem as Resoluções 149/ 03 e 299/2008 do CONTRAN.

Intruir com:

Razões de defesa, cópia  da  Notificação da Autuação  da  Infração ou  
Auto de Infração de Trânsito, cópia do documento de identificação 
contendo a assinatura do requerente (CNH ou Iden- tidade), cópia 
do CRLV, e procuração, quando for o caso.

A defesa poderá ser entregue no protocolo da SMT - Jataí, ou por 
via postal, remetida di- retamente ao referido órgão através de 
correspondência, de preferência mediante Carta Registrada ou 
SEDEX, com aviso de recebimento.

Órgão Responsável para recebimento da DEFESA:
Superintendência Municipal de Trânsito de JATAÍ.
Endereço: Rua José Manoel Vilela, nº 413, centro - Jataí - GO - CEP 
75.800-008. Fone: (0xx)64 3632-4055.

Id. Placa Auto de 
Infração Cód. Infração Data Hora

001 OGO3631 A024171359 55413 05/11/2019 09:42:00

002 ONN1761 A024171457 55414 18/11/2019 16:29:00

003 OGN3334 A024176440 55414 07/11/2019 09:19:00

004 PQG8595 A024176445 51851 05/11/2019 06:57:00

005 ONX0949 A024176459 51851 12/11/2019 09:25:00

006 NFQ2804 T000046313 12/12/2019 10:05:00

007 EER8034 T000049395 12/11/2019 13:01:00

008 NWN7677 T000073430 07/12/2019 00:27:00

009 NYV4935 T000078221 17/11/2019 08:46:00

010 KCN8032 T000097674 12/11/2019 13:01:00

011 PRS5770 T000097724 12/11/2019 09:12:00

012 OMU7620 T000115113 05/11/2019 18:40:00

013 PRC8543 T000115124 06/11/2019 18:57:00

014 NRJ9920 T000126833 06/11/2019 13:03:00

015 NKL0253 T000126839 07/11/2019 13:12:00

016 KDR2363 T000126848 11/11/2019 08:03:00

017 PQD8534 T000130852 06/11/2019 19:51:00

018 NKN8298 T000130859 07/11/2019 17:33:00

019 NFY4880 T000131291 13/11/2019 17:13:00

020 KDR2363 T000140953 11/11/2019 08:07:00

021 OAX4533 T000140968 11/11/2019 11:01:00

022 NKL2484 T000140974 11/11/2019 11:17:00

023 BUW5853 T000141008 11/11/2019 11:17:00

024 PRK8773 T000141011 12/11/2019 06:54:00

025 NLF3014 T000142595 18/11/2019 11:10:00

026 PQJ9470 T000143336 12/11/2019 07:54:00

027 OOK3668 T000143927 13/11/2019 09:46:00

028 NJX0927 T000143943 18/11/2019 08:34:00

029 NVT2326 T000143949 19/11/2019 09:15:00

030 KDU1285 T000144064 13/11/2019 11:06:00

031 KDU1285 T000144064 13/11/2019 11:06:00

032 MZX7077 T000144065 13/11/2019 11:07:00

033 KEO2888 T000144069 14/11/2019 07:05:00

034 OMV8933 T000144602 12/11/2019 16:49:00

035 PRF1485 T000144608 13/11/2019 17:35:00

036 NVQ4242 T000144611 14/11/2019 14:51:00

037 NFW0940 T000155351 17/11/2019 09:07:00

038 ONW4317 T000156560 18/11/2019 11:22:00

039 ONC5273 T000157128 18/11/2019 10:22:00

040 NWQ1330 T000158876 19/11/2019 08:36:00

041 NWE9391 T000158897 21/11/2019 07:16:00

042 OMI8941 T000158899 21/11/2019 07:35:00

043 CZH2440 T000159051 20/11/2019 06:56:00

044 NKD2376 T000159052 20/11/2019 07:00:00

045 NGO4873 T000160952 20/11/2019 06:55:00

046 NKZ3347 T000160970 21/11/2019 20:08:00

047 NWE9391 T000161003 21/11/2019 07:12:00

048 PRB3894 T000161025 04/12/2019 23:37:00

049 NKC6164 T000168328 26/11/2019 06:49:00

050 ONQ8486 T000174511 26/11/2019 10:12:00

051 ONZ2013 T000182219 10/12/2019 07:14:00

052 IVS0048 T000182220 10/12/2019 07:14:00

053 KCI1802 T000192581 03/12/2019 16:28:00

054 NLJ4548 T000192586 04/12/2019 14:35:00

055 NLP6170 T000192600 08/12/2019 08:33:00

056 OZN6658 T000193201 02/12/2019 17:01:00

057 JKE9021 T000194702 03/12/2019 09:30:00

058 ADV3917 T000194718 10/12/2019 09:47:00

059 NGP7151 T000194719 10/12/2019 09:47:00

060 NKR8203 T000194725 11/12/2019 09:32:00

061 KDQ4245 T000199097 09/12/2019 15:44:00

062 NFU0296 T000199100 10/12/2019 12:38:00

063 NVS7630 T000200206 06/12/2019 22:06:00

064 ONS5209 T000200386 12/12/2019 23:44:00

065 PRJ4272 T000200399 16/12/2019 14:36:00

066 PRH9012 T000200400 16/12/2019 14:39:00

067 NKE3502 T000209246 17/12/2019 16:34:00

068 NVQ7287 T000213853 11/12/2019 09:02:00

069 GMU8691 T000214704 10/12/2019 15:17:00

070 KFB0515 T000214718 11/12/2019 15:00:00

071 NUC1423 T000216087 16/12/2019 18:41:00

072 OMK9917 T000216935 11/12/2019 10:53:00

073 PRH7618 T000216944 16/12/2019 18:56:00

074 ONN8341 T000218376 11/12/2019 16:04:00

075 KBC1410 T000218381 12/12/2019 13:35:00
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076 NYR6050 T000218386 13/12/2019 14:11:00

077 OGH2210 T000218392 16/12/2019 09:20:00

078 ONY7559 T000218393 16/12/2019 09:34:00

079 NGP7151 T000229612 17/12/2019 09:12:00

080 KEH1788 T000229613 17/12/2019 09:25:00

081 ONZ2013 T000230509 17/12/2019 13:36:00

082 NFX5977 T000230512 17/12/2019 14:33:00

_____________________________________________________

NR 00111

Conforme Resoluções 149/2003 do CONTRAN e 001/2011 
CETRAN/GO

A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE  TRANSITO DE JATAÍ, ESTADO 
DE GOIAS, e a COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO 
DE DEFESA PRÉVIA, em conformidade com as competências 
estabelecidas pela Lei Municipal nº 2.970/2009, Portaria SMT nº 
004/2009, Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Bra- sileiro), 
Resoluções 149/03 e 299/08 CONTRAN e Resoluções CETRAN-GO 
006/2002 E 007/2004, NOTIFICA AO PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS 
ABAIXO RELACIONADOS QUE FORAM JULGADAS IMPROCEDENTES 
AS DEFESAS (PRÉVIA) interpostas perante esta Comissão, NOTIFICA 
TAMBÉM AOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTUA- 
DOS QUE NÃO INGRESSARAM COM DEFESA PRÉVIA, QUE 
AS AUTUAÇÕES FORAM CONVERTIDAS EM MULTAS, E, CASO 
QUEIRAM, TERÃO PRAZO DE 40 (QUARENTA) DIAS DA PUBLICAÇÃO 
DESTE EDITAL OU DO PRAZO QUE CONSTA DA DE CISÃO OU 
AINDA O PRAZO ESTABELECIDO NA NAP, PARA INGRESSAR 
COM RECURSO EM 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA PERANTE À 
JARI - SMT, conforme dispôe o art. 9º, §§ e art. 12 da RESOLUÇÃO 
CONTRAN 149, de 19 de setembro de 2003, art. 285 e §§ do CTB.
O RECURSO DEVERÁ SER INTERPOSTO por escrito, conforme 
estabelecem as Resoluções 149/03 e 299/2008 do CONTRAN.

Instruir com:
Razões do Recurso (em formulário próprio ou retirado no protocolo 
SMT), cópia da Notifica- ção da Autuação da Infração ou Auto 
de Infração de Trânsito, cópia do documento de identificação 
contendo a assinatura do requerente (CNH ou identidade), cópia 
do CRLV e procução, quando for o ca- so.

Órgão Responsável para recebimento do RECURSO: 
Superintendência Municipal de Trânsito de JATAÍ.

Id. Placa Auto de 
Infração

Cód. 
Infração Data Hora Valor

001 KCH6268 A023987227 51851 17/09/2019 06:55:42 195,23

002 KAW9450 A023987228 51851 17/09/2019 07:00:47 195,23

003 NKX1725 A023988503 51851 30/09/2019 12:55:00 195,23

004 NLN2686 A023988512 60501 04/10/2019 15:27:00 293,47

005 PRU9187 A024170973 54521 11/06/2019 20:35:00 195,23

006 GNA6487 A024170989 55250 09/09/2019 16:24:00 130,16

007 OGH1033 A024171391 55411 11/10/2019 14:55:00 88,38

008 NLF5325 A024171418 54521 15/10/2019 12:01:00 195,23

009 NLF5325 A024171418 54521 15/10/2019 12:01:00 195,23

010 PQU2582 A024176426 73662 08/10/2019 13:06:00 130,16

011 NWO8239 A024177271 51851 12/09/2019 15:53:00 195,23

012 KEY8944 A024177278 51851 17/09/2019 14:33:00 195,23

013 DSH9846 A024177388 55414 18/10/2019 16:50:00 88,38

014 OGZ0083 A024177389 76331 18/10/2019 17:05:00 293,47

015 NKD1486 A024177438 54870 25/09/2019 07:00:00 195,23

016 MLG5231 A024177460 54521 15/10/2019 13:58:00 195,23

017 KDF7497 A024177619 60501 24/10/2019 08:36:00 293,47

018 JHH8788 A024766218 21/11/2019 16:58:00

019 PQJ4718 A024966163 18/09/2019 19:17:00

020 PRP9550 A024966461 09/09/2019 16:07:00

021 PXP0977 A024966477 16/09/2019 06:51:00

022 NFF6665 A024966487 17/09/2019 06:41:00

023 CYR0075 A024966584 01/10/2019 06:57:00

024 KEE3462 A024985205 16/09/2019 09:32:00

025 KCM8269 A024985213 17/09/2019 11:16:00

026 NWM0605 A024985223 24/09/2019 07:02:00

027 JHH8788 A024996254 13/09/2019 14:04:00

028 PRP4199 A025005570 19/09/2019 20:16:00

029 PRP4199 A025005570 19/09/2019 20:16:00

030 NFE1980 A025007138 17/09/2019 13:04:00

031 ONY1179 A025007146 17/09/2019 17:15:00

032 NKO2612 A025007147 17/09/2019 17:18:00

033 ONY0995 A025023657 11/09/2019 07:01:00

034 JVP2118 A025029238 11/09/2019 10:09:00

035 NWG7846 A025029258 16/09/2019 07:04:00

036 NLS5107 A025029263

037 KDY5039 A025029264 16/09/2019 09:32:00

038 OMW1194 A025029268 17/09/2019 08:14:00

039 ONU8972 A025029283 19/09/2019 09:15:00

040 OGW3349 A025036216 13/09/2019 22:57:00

041 JZB6985 A025036222 16/09/2019 20:01:00

042 PQT7990 A025044235 16/09/2019 13:51:00

043 NGQ8027 A025044244 17/09/2019 16:26:00

044 NFD8169 A026061986 16/09/2019 20:43:00

045 NKR7990 A026061997 18/09/2019 18:44:00

046 PQB3693 A026061998 18/09/2019 18:44:00

047 OMI6912 A026062005 19/09/2019 18:46:00

048 HRP3748 A026064278 17/09/2019 17:31:00

049 OGP0196 A026064281 18/09/2019 14:00:00

050 KDK0238 A026068562 19/09/2019 21:24:00

051 PRG7902 A026068564

052 NLT6255 A026068569 23/09/2019 11:53:00

053 KEV4396 A026068570 23/09/2019 11:55:00

054 KAJ3556 A026068579 26/09/2019 10:51:00

055 OMS9300 A026068586 27/09/2019 13:23:00

056 NKX1725 A026069244 27/09/2019 07:09:00

057 OGW8314 A026069247 27/09/2019 08:57:00

058 PQK0616 A026069248 27/09/2019 09:05:00

059 ONE5292 A026071077 27/09/2019 17:14:00

060 PQF1450 A026072746 20/09/2019 08:34:00

061 KCY7703 A026072751 27/09/2019 06:59:00

062 ONU8972 A026089883 23/09/2019 09:17:00

063 NVQ5271 A026089889 24/09/2019 10:06:00

064 PRZ8216 A026089891 25/09/2019 09:28:00

065 NKA6371 A026089893 26/09/2019 10:53:00

066 ONL2017 A026089895 26/09/2019 11:31:00

067 NGK7327 A026095188 24/09/2019 13:00:00

068 HKU1356 A026095190 24/09/2019 15:03:00

069 NKI9911 A026095195 24/09/2019 17:27:00

070 ONW4317 A026095199 26/09/2019 12:55:00

071 KBG2458 A026095209

072 EPJ6257 A026095221 29/09/2019 09:17:00
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073 NKA5403 T000001367 04/10/2019 10:03:00

074 OGH4220 T000004862 02/10/2019 10:21:00

075 NLP6170 T000006749 15/10/2019 10:13:00

076 NKQ7702 T000014174 14/10/2019 19:08:00

077 NKQ7702 T000014174 14/10/2019 19:08:00

078 KIM5082 T000023280 19/10/2019 08:34:00

079 PRU2456 T000044395 12/10/2019 09:37:00

080 JOM2169 T000044678 07/10/2019 09:09:00

081 PRY3540 T000044700 14/10/2019 19:27:00

082 NWO8805 T000046302 21/10/2019 09:54:00

083 PQT6874 T000049379 17/10/2019 09:11:00

084 OGQ7068 T000053688 15/10/2019 13:09:00

085 NRH1176 T000058038 12/10/2019 13:50:00

086 ONH4909 T000058047 15/10/2019 12:56:00

087 FVC6760 T000058050 15/10/2019 14:30:00

088 HHM5442 T000075088 21/10/2019 13:04:00

089 HAN2893 T000076982 17/10/2019 13:19:00

090 ONL4038 T000078750 23/10/2019 07:24:00

091 NFT5211 T000079955 17/10/2019 16:26:00

092 PQR6390 T000079956 18/10/2019 12:59:00

093 NGY2113 T000079961 21/10/2019 13:23:00

094 ARL4585 T000079963 21/10/2019 15:06:00

095 PQW7100 T000079971 23/10/2019 07:43:00

096 KCR6374 T000079975 23/10/2019 07:29:00

097 OGX3607 T000086356 22/10/2019 12:42:00

098 KEK3752 T000093982 22/10/2019 10:13:00

099 OND7762 T000097661 23/10/2019 07:59:00

100 OMN5357 T000097708 24/10/2019 10:01:00

101 NGU4622 T000100376 24/10/2019 13:54:00

102 NGI5690 T000100377 24/10/2019 16:00:00

103 NVO9845 T000100382 24/10/2019 16:17:00

CELIO BORGES MARTINS 
SUPER MUNIC DE TRANSITO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerencia de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo da PREGÃO 
nº 168/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

NEUDES OLIVEIRA DE 
JESUS – ME 07.563.511/0001-60 006/2020

Jataí – GO, 02 de Janeiro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerencia de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo da PREGÃO 
nº 164/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

ANTONIA GALDINO 
MOTA ALMEIDA – MEI 23.258.367/0001-05 005/2020

Jataí – GO, 02 de Janeiro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerencia de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo da PREGÃO 
nº 131/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

TAIMILLY ROBERTA 
RIBEIRO CUNHA – ME 17.706.257/0001-66 004/2020

Jataí – GO, 02 de Janeiro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerencia de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo da PREGÃO 
nº 131/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

SEBASTIÃO CARLOS 
MARQUES ARAUJO – 

MEI 
18.009.868/0001-18 003/2020

Jataí – GO, 02 de Janeiro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
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Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, 
com a finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo da 
Inexigibilidade de Licitação nº 014/2019. Informa ainda, que o não 
comparecimento acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

FAZAN CONSULTORIA 
ASSESSORIA E 
TREINAMENTO 

A GESTÃO 
GOVERNAMENTAL 

EIRELI

32.426.794/0001-46 012/2020

                                                                                
Jataí – GO, 03 de janeiro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerencia de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo da PREGÃO 
nº 162/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

CAFÉ SÃO THOMAS 
LTDA 02.856.243/0001-51 001/2020

Jataí – GO, 02 de Janeiro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, 
com a finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo da 
Inexigibilidade de Licitação nº 015/2019. Informa ainda, que o não 
comparecimento acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

PASSWORD 
INFORMÁTICA LTDA 

- EPP
01.884.133/0001-30 008/2020

                                                                               
Jataí – GO, 03 de janeiro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

Superintendência de Comunicação


