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MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 
Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 

 

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
 
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 1.908/2019 
PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2019 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAL DE ENFERMAGEM, POR 12 MESES, CONFORME ANEXO. 

 
Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02 e conforme ADJUDICAÇÃO da 
proposta em anexo aos autos, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, conforme segue: 
 
EMPRESA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA,  
CNPJ 04.063.331/0001-21. 

LOTE DESCRITIVO Un QUAN VALOR 
Marca/ 
fabricante 

1 

Abaixador de língua em madeira lisa, tipo 
espátula, com extremidades 
arredondadas, sem rebarbas, 
descartável, nº de lote, pacote com 100 
unidades. 

PCT 225 R$ 2,64 ESTILO 

3 

Agulha descartável calibre 13 x 4,5; 
paredes finas, bisel trifacetado, 
siliconizado, canhão translúcido, 
esterilizada individualmente, embalada 
em papel grau cirúrgico, caixa com 100 
unidades, com data de esterilização, 
prazo de validade e nº de lote na 
embalagem. Adaptador para coleta de 
sangue á vácuo em plástico rígido, 
adaptável à quaisquer tipos de agulhas 
para coletas de sangue à vácuo, nº de 
lote de fabricação 

CX 150 R$ 7,60 SOLIDOR 

8 

Agulha descartável calibre 40 x 12, 
paredes finas, bisel trifacetado, 
siliconizado, canhão translúcido, 
esterilizada individualmente, embalada 
em papel grau cirúrgico, caixa com 100 
unidades, com data de esterilização, 
prazo de validade e nº de lote na 
embalagem 

CX 15 R$ 6,00 SOLIDOR 

9 Alcool 70 % Litro LITROS 1500 R$ 3,72 PROLINK 
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11 

Almotolia em plástico transparente, 
capacidade de 100 ml bico reto, tampa 
protetora da ponteira com encaixe que 
impeça vazamento. 

UND 150 R$ 2,92 TAYLOR 

26 Clorexidine aquoso 0,2% 100 ml UNI 113 R$ 3,99 RIOQUIMICA 

27 
Clorexidine degermante 2% sol. 
C/tensoativo 100 ml 

UNI 150 R$ 3,50 RIOQUIMICA 

29 

Coletor de material perfuro cortante 7 
litros, em caixa de papelão impermeável 
, com cinta de papelão rígido e resistente 
para o reforço interno, bandeja coletora 
de líquidos, saco plástico para 
revestimento, 

CX C/ 
20 

UNID 
150 R$ 38,40 FLEXPELL 

30 

Coletor de urina sistema fechado coletor 
de urina - conector escalonado para 
sonda uretro vesicais com ponto de 
coleta que permite a retirada de 
amostras para exames laboratoriais; 
pinça ou clamp no tubo extensor para 
vedação, e no tubo de saída para 
desmame; tubo extensor flexível permite 
a passagem da secreção entre o 
paciente e a bolsa coletora; tira de 
deambulação que facilita a 
movimentação do paciente; alça de 
sustentação rígida dupla em "u" para 
fixação no leito; válvula anti-refluxo, tipo 
membrana que evita o retorno da urina 
para o paciente; bolsa coletora em pvc 
flexível, dupla face, com capacidade para 
2000ml, e escala graduada a cada 
100ml; tubo de saída central permite o 
esvaziamento, diminuindo o residual da 
bolsa. Validade mínima de 3 anos a 
partir da data de entrega. 

UNI 75 R$ 2,40 ADVANTIVE 

31 
Coletor universal esteril 80ml – pacote 
com 100 unidades 

PCT 150 R$ 25,20 CRAL 

36 Detergente enzimático 1 litro LITROS 6 R$ 30,91 RIOQUIMICA 

38 
Escova cervical ginegológica descartável 
- esteril, embaladas- pacote com 100uni. 

UNI 225 R$ 37,16 KOLPLAST 
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52 
Fixador para lâminas (fixador celular) 
100 ml 

UNI 113 R$ 8,85 CRAL 

54 

Frasco para administração de dieta 
enteral, polietileno, graduado c/ escala 
de 10mlk com trava de segurança e alça 
de sustentação. 

UNI 1500 R$ 0,99 BIOBASE 

55 

Gel para ultra-som, inodoro, incolor, 
consistente, não gorduroso, isento de 
sal, resistente a corrosão, eletrocondutor 
formulado para propiciar excelente 
condução entre a pele e o eletrodo, não 
irritante à pele e não danificante ao 
eletrodo constando externamente marca 
comercial, procedencia, fabricacao,data 
de validade, lote e registro no ministério 
de saúde. Frasco c/aplicador contendo 
1000 grs 

UNI 225 R$ 4,90 MULTIGEL 

56 
Haste plastica flexivel, longas, com 
pontas 100% algodao pacote com 100 

PCT 4 R$ 2,89 NATURAL 

58 
Lamina de bisturi nº11, 15 e 21- caixa 
com 100 unidades 

CX 12 R$ 33,70 ADVANTIVE 

59 
Lamina para microscopia 26x76 mm com 
ponta fosca cx c/ 50 

UNI 300 R$ 6,36 EXACTA 

66 
Máscara cirurgica simples de tnt para 
proteção respiratória – pacote com 100 
unidades 

PCT 23 R$ 12,06 INNOVA 

68 
Oculos de proteção óculos de segurança 
constituído de armação , resistente e 
flexível 

UNI 38 R$ 7,25 DANNY 

69 
Otoscopio c/5 espéculos reutilizavel e 
acondicionado em estojo 

UNI 4 R$545,30 MD 

70 
Oxímetro de pulso portátilmedidor de 
saturação de oxigênio 

UNI 8 R$141,63 BIC 

75 
Punch 4mm p/biopsia de pele 
descartável 

UNI 75 R$ 25,02 KOLPLAST 
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76 
Punch 5mm p/biopsia de pele 
descartável 

UNI 75 R$ 25,02 KOLPLAST 

77 

 
SACO para acondicionamneto de 
resíduos sólidos hospitalares/ 
infectantes, com pigmentação branco 
leitoso, constituido de Polietileno de Alta 
Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo 
uma perfeita resistência mecânica e 
proporcionando a opacidade necessária 
à aplicação. A solda de fundo é de tipo 
estrela continua, homogenea e uniforme 
vedando completamente e permitindo a 
perda do conteudo durante o manuseio, 
de acordo com a Norma Técnica 9191, 
diminuindo assim, o risco de 
contaminação ou infecção das áreas por 
onde circula. Material de alta qualidade, 
compatível com os padrões da ABNT e 
do IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas). Com capacidade para 30 
litros. Apresentação pacote com 100 
unidades 

Pacote 
com 
100 
unid 

38 R$ 19,00 RAVA 

84 

 
Sonda aspiração traqueal nº04, 06, 08, 
10, 12, 14 e 16 - dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções) ou de administração de 
soluções diversas (hidratação, 
contrastes, medicamentos), em caso de 
sondas respiratórias, administração de 
oxigênio ou ar comprimido. Espessura da 
sonda: 1,5mm; traqueal para aspiração 
de secreções da arvore 
traqueobrônquica; estéril; atóxica; 
apirogênico; descartável (uso único); 
todas as sondas descartáveis são 
compostas de tubo de pvc atóxico 
flexível com modelo de furação 
específica e conector com tampa. 
Validade mínima de 3 anos a partir da 
data de entrega. 
 

UNI 9000 R$ 0,60 BIOBASE 
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85 

Sonda de alimentação enteral - com 
conector em ³y´ de ajuste fácil a todos os 
tipos de equipo e peso distal externo de 
tungstênio. Produzidas em poliuretano, 
são flexíveis e adaptam-se facilmente à 
anatomia do paciente permitindo uma 
introdução suave e sem traumas; são 
resistentes e suportam longos períodos 
em contato com a acidez do suco 
gástrico sem perder suas propriedades 
elásticas, podendo permanecer em uso 
por até quatro meses no paciente; 
acompanham fio-guia em aço inox para 
facilitar a colocação da sonda; 
esterilizadas em óxido de etileno. 
Validade mínima de 3 anos a partir da 
data de entrega. 

UNI 375 R$ 13,00 SOLUMED 

90 
Suporte de parede para coletor de 
papelão 13 litros 

UNI 4 R$ 24,87 DESCARPACK 

92 

Termometro digital de 35° a 42°, gravada 
no corpo do termometro, de facil leitura, 
embalado em caixas individuais 
conforme normas anvisa. 

UNI 8 R$ 16,53 G TECH 

93 
Touca branca descartavel com elástico 
sanfonada de tnt – pacote com100 
unidades 

PCT 38 R$ 6,00 HNDESC 

94 Tubo a vácuo para coleta de sangue azul 

Pacote 
com 
100 
unid 

15 R$ 58,00 CRAL 

95 
Tubo a vácuo para coleta de sangue 
cinza  

Pacote 
com 
100 
unid 

75 R$ 45,00 CRAL 

97 
Tubo a vácuo para coleta de sangue 
roxo 

Pacote 
com 
100 
unid 

75 R$ 45,00 CRAL 

98 
Tubo a vácuo para coleta de sangue 
vermelho 4 ml 

Pacote 
com 
100 
unid 

75 R$ 45,00 CRAL 

99 Vaselina liq 100 ml cx c/24 unid  CX 4 R$150,00 RIOQUIMICA 
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EMPRESA: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA,  
CNPJ 55.309.074/0001-04. 

LOTE DESCRITIVO Un QUAN VALOR 
Marca/ 
fabricante 

4 

Agulha descartável calibre 20 x 0,55, 
paredes finas, bisel trifacetado, 
siliconizado, canhão translúcido, 
esterilizada individualmente, embalada 
em papel grau cirúrgico, caixa com 100 
unidades, com data de esterilização, 
prazo de validade e nº de lote na 
embalagem. 

CX 375 R$ 4,74 SR 

5 

Agulha descartável calibre 25 x 08, 
paredes finas, bisel trifacetado, 
siliconizado, canhão translúcido, 
esterilizada individualmente, embalada 
em papel grau cirúrgico, caixa com 100 
unidades, com data de esterilização, 
prazo de validade e nº de lote na 
embalagem. 

CX 375 R$ 4,74 SR 

6 

Agulha descartável calibre 25 x7, paredes 
finas, bisel trifacetado, siliconizado, 
canhão translúcido, esterilizada 
individualmente, embalada em papel grau 
cirúrgico, caixa com 100 unidades, com 
data de esterilização, prazo de validade e 
nº de lote na embalagem 

CX 375 R$ 4,74 SR 

7 

Agulha descartável calibre 30 x 07, 
paredes finas, bisel trifacetado, 
siliconizado, canhão translúcido, 
esterilizada individualmente, embalada 
em papel grau cirúrgico, caixa com 100 
unidades, com data de esterilização, 
prazo de validade e nº de lote na 
embalagem 

CX 375 R$ 4,74 SR 

15 

Atadura crepe, 10 cm x 1,80 m em 
repouso: 100 % de algodão cru, com alta 
torção, com 13 fios por m² , possuindo 
bastante elasticidade no sentido 
longitudinal e não transversal, podendo 
ser reutilizada com fibras que não 
esgarcem e devidamente aparadas, e 
embaladas individualmente em pacotes 
com 12 unidades. 

PCT 1500 R$ 3,97 CLEAN 
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16 

Atadura crepe, 15 cm x 1,80 m em 
repouso: 100 % de algodão cru, com alta 
torção, com 13 fios por m² , possuindo 
bastante elasticidade no sentido 
longitudinal e não transversal, podendo 
ser reutilizada com fibras que não 
esgarcem e devidamente aparadas, e 
embaladas individualmente em pacotes 
com 12 unidades. 

PCT 1500 R$ 5,95 CLEAN 

17 

Atadura crepe, 20 cm x 1,80 m em 
repouso: 100 % de algodão cru, com alta 
torção, com 13 fios por m² , possuindo 
bastante elasticidade no sentido 
longitudinal e não transversal, podendo 
ser reutilizada com fibras que não 
esgarcem e devidamente aparadas, e 
embaladas. 

PCT 750 R$ 7,94 CLEAN 

18 
Bandagem anti septica (blod-stop) 
adesivo economica modelo adulto cx com 
500 unidaes 

CX 8 R$ 13,80 
BLOOD 
STOP 

40 

Espatula de ayres em madeira lisa que 
não solte lascas resistentes, com uma 
extremidade arredondada e outra 
bifurcada e arredondada medindo 
aproximadamente 18cm de 
comprimento,8cm de largura e 02mm de 
altura, embalagem com 100 unidades 

PCT 225 R$ 6,19 ESTILO 

72 
Papel grau cirurgico tam 150mm x 100 m 
cx c/4 rolo 

CX 38 R$225,00 HOSPFLEX 

73 
Papel grau cirurgico tam 200mm x 100 m 
cx c/4 rolo 

CX 38 R$325,00 HOSPFLEX 

74 

Preservativo não lubrificado em latex alta 
resistencia, testado eletronicamente e 
individualmente, embalado 
individualmente com numero de lote e 
prazo de validade. Cx c/ 144 

CX 8 R$ 59,31 INOVATEX 



 

  

8  

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 
Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 

 

83 

Seringa descartável 10 ml sem agulha - 
seringa de 03 ml sem agulha em 
proliproleno siliconada comsom, com 
rosca, com anel de retenção, graduada 
com escala de números nítidos e visíveis, 
embalada e identificada individualmente 
em papel grau cirúrgico, estéril, com data 
de esterilização, prazo de validade e 
número do lote descritos visivelmente na 
caixa e em casa unidade. Atendendo as 
normas da nr32. Validade mínima de 3 
anos a partir da data de entrega. Validade 
mínima de 3 anos a partir da data de 
entrega. Caixa com 100 unidades 

CX 375 R$ 49,40 SR 

87 soro fisiológico (nacl 0,9%) ampola 10ml  UNI 2250 R$ 0,30 SAMTEC 

88 

Soro fisiológico 250ml, sistema fechado, 
estéril, em frascos / bolsa de 
polipropileno, transparente, um ponto de 
infusão em borracha e um ponto de 
conexão para equipamento em 
polipropileno, para irrigação, não 
necessita de adaptadores 

UNI 3750 R$ 2,47 EUROFARMA 

89 

Soro fisiológio 500ml sistema fechado - 
soro fisiológico 500ml,sistema fechado, 
estéril, em frascos /bolsa de polipropileno, 
transparente, um ponto de infusão em 
borracha e um ponto de conexão para 
equipamento em polipropileno, para 
irrigação. Validade mínima de 3 anos a 
partir da data de entrega 

UNI 3750 R$ 3,51 EUROFARMA 

 
 

EMPRESA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,  
CNPJ 01.328.535/0001-59. 

ITEM DESCRITIVO Un QUAN VALOR 
Marca/ 

fabricante 

10 

Algodão hidrófilo em manta fina composto 
de fibras 100 % algodão purificadas em 
camadas de 1 a 15 cm alvejadas, em 
mantas unidiformes 80 % branco isentas 
de impurezas absorventes com 22 cm de 
largura, embalado 

PCT 375 R$ 10,00 NATHI 

130 
Coletor universal esteril 80ml – pacote 
com 100 unidades 

PCT 50 R$ 78,60 OPROLAB 

186 soro fisiológico (nacl 0,9%) ampola 10ml UNI 750 R$ 0,54 SAMTEC 
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EMPRESA: VP SILVA BRINQUEDOS ME, CNPJ 18.448.863/0001-91. 

ITEM DESCRITIVO Un QUAN VALOR 
Marca/ 

fabricante 

13 

Aparelho para aferir pressão arterial adulto, 
aneróide, com braçadeira em tecido em 
nylon, antialérgico, resistente, flexível, 
moldado facilmente ao braço, medindo aprox 
7,5 cm x 29 cm. O fecho poderá ser de metal 
rígido, a câmara interna deverá ser de 
borracha resistente e flexível, o manômetro 
deverá ter forro de 1cor clara com numeração 
bem visível, sendo o tampo de vidro 
resistente com escala de 0 a 300 mmhg; a 
pêra deverá ser de borracha resistente e 
maleável, tendo válvula de escape e pressão, 
confeccionado em metal; material deverá ter 
acabamento perfeito, sendo que a braçadeira 
deverá ser costurada em linha de nylon 
resistente, comprovar a regularidade do 
produto na anvisa, atender os dispostos lei 8. 
078/90, acompanhar o manual de instruções 
em português e exibir no corpo a marca do 
fabricante, apresentar o cert. no inmetro, a 
empresa deverá oferecer garantia mínima de 
12 meses, a contar da entrega do material, 
devendo se responsabilizar pelas visitas 
técnicas, 

UND 8 R$ 117,63 SOLIDOR 

39 
Esfignomanômetro infantil (aparelho de 
pressão) completo 

UNI 4 R$ 126,95 ACCUMED 

112 

Aparelho para aferir pressão arterial adulto, 
aneróide, com braçadeira em tecido em nylon 
antialérgico, resistente, flexível, moldado 
facilmente ao braço, medindo aprox 7,5 cm x 
29 cm. O fecho poderá ser de metal rígido, a 
câmara interna deverá ser de borracha 
resistente e flexível, o manômetro deverá ter 
forro de 1cor clara c/numeração bem visível, 
sendo tampo de vidro resistente com escala 
de 0 a 300 mmhg; a pêra deverá ser de 
borracha resistente e maleável, tendo válvula 
de escape e pressão, confeccionado em 
metal; o material deverá ter acabamento 
perfeito, sendo que a braçadeira deverá ser 
costurada em linha de nylon resistente, 
comprovar a regularidade do produto na 
anvisa, atender os dispostos da lei 8. 078/90, 
acompanhar o manual de instruções em 
português e exibir no corpo a marca do 
fabricante, apresentar o cert no inmetro, a 
empresa deverá oferecer garantia mín de 12 
meses, a contar da entrega do material, 
devendoresponsabilizar pelas visitas técnicas, 

UND 2 R$ 117,63 SOLIDOR 
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138 
Esfignomanômetro infantil (aparelho de 
pressão) completo 

UNI 1 R$ 126,95 ACCUMED 

 
 

EMPRESA: HOSPEC HOSPITALAR LTDA, 
 CNPJ 27.885.491/0001-51. 

ITEM DESCRITIVO Un QUAN VALOR 
Marca/ 

fabricante 

22 
Bolsa de colostomia descartável – pacote com 
10 unidades 

PCT 150 R$ 9,20 
MARK 
MED 

24 
Bota de unna – 10,2 cm x 9,14 m  - caixa com 
12 unidades 

CX 75 R$ 390,00 CURATEC 

25 
Bota de unna - 7,5 cm x 6 m - caixa com 12 
unidades 

CX 75 R$ 390,00 CURATEC 

121 
Bolsa de colostomia descartável – pacote com 
10 unidades 

PCT 50 R$ 9,20 
MARK 
MED 

123 
Bota de unna – 10,2 cm x 9,14 m  - caixa com 
12 unidades 

CX 25 R$ 390,00 CURATEC 

124 
Bota de unna - 7,5 cm x 6 m - caixa com 12 
unidades 

CX 25 R$ 390,00 CURATEC 

135 Detergente enzimático 1 litr0 
LITR
OS 

2 R$ 39,11 TECPON 

 
 

EMPRESA: SV BRAGA IMPORTADORA, CNPJ 30.888.187/0001-72. 
 

ITEM DESCRITIVO Un QUAN VALOR 
Marca/ 

fabricante 

28 

Coletor de material perfuro cortante 13 litros, 
em caixa de papelão impermeável , com cinta 
de papelão rígido e resistente para o reforço 
interno, bandeja coletora de líquidos, saco 
plástico para revestimento, capacidade de 13 
litros, embalagem com dados de identificação 
e procedência seguindo as normas da ABNT. 

UNI 300 R$ 2,99 DESCARBOX 

32 
Compressa de gaze não esteril 7,5 x 7,5 cm 
13 fios - pacote com 500 unidades 

PCT 11250 R$ 13,98 ANDREONI 

33 
Compressa de gaze rolo tipo queijo 8 dobras 
91 x 91 cm 
 

PCT 2 R$ 69,97 ANDREONI 

37 
Equipo macrogotas para alimentação enteral - 
com macrogotas: 20 gotas = 1 ± 0,1 ml de 
água destilada. 

UNI 375 R$ 0,84 DESCARPACK 
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41 

Especulo vaginal descartavel tamanho grande  
esteril, modelo collins, em poliestireno cristal e 
poliestireno alto impacto, exigindo elementos 
articulados simericos, contornos lisos e 
regulares sem reentrancas, protuberancia ou 
rebarbas, apresentado com parafuso ja 
introduzido em seu orificio e previamente 
rosqueado, de modo a facilitar a abertura do 
instrumento pelo profissional, embalado 
individualmente em papel grau cirurgico e 
identificado, devendo constar na embalagem 
do produto, o nome, data de fabricaçao, 
validade, nº do lote, conforme legislaçao 
vigente da anvisa.o produto a ser entregue 
devera apresentar validadade de, no minimo, 
18 meses, no ato da entrega 

UNI 1500 R$ 0,92 CRAL 

42 

Especulo vaginal descartavel tamanho medio 
(nº2) esteril, modelo collins, em poliestireno 
cristal e poliestireno alto impacto, exigindo 
elementos articulados simericos, contornos 
lisos e regulares sem reentrancas, 
protuberancia ou rebarbas, apresentado com 
parafuso ja introduzido em seu orificio e 
previamente rosqueado, de modo a facilitar a 
abertura do instrumento pelo profissional, 
embalado individualmente em papel grau 
cirurgico e identificado, devendo constar na 
embalagem do produto, o nome, data de 
fabricaçao, validade, nº do lote, conforme 
legislaçao vigente da anvisa.o produto a ser 
entregue devera apresentar validadade de, no 
minimo, 18 meses, no ato da entrega 

UNI 1500 R$ 0,84 CRAL 

43 

Especulo vaginal descartavel tamanho 
pequeno esteril, modelo collins, em 
poliestireno cristal e poliestireno alto impacto, 
exigindo elementos articulados simericos, 
contornos lisos e regulares sem reentrancas, 
protuberancia ou rebarbas, apresentado com 
parafuso ja introduzido em seu orificio e 
previamente rosqueado, de modo a facilitar a 
abertura do instrumento pelo profissional, 
embalado individualmente em papel grau 
cirurgico e identificado, devendo constar na 
embalagem do produto, o nome, data de 
fabricaçao, validade, nº do lote, conforme 
legislaçao vigente da anvisa.o produto a ser 
entregue devera apresentar validadade de, no 
minimo, 18 meses, no ato da entrega 

UNI 1500 R$ 0,81 CRAL 

44 estetoscopio simples UNI 12 R$ 15,99 SOLIDOR 



 

  

12  

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 
Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 

 

60 

Lençol em papel hospitalar em rolo grande 
com 100 % de fibras naturais, ambalado 
individualmente na cor branca resistente 
isento de furos e rasgos pct c/10 unid 
medindo 70cmx50mts branco luxo cx c/10 
rolos  

CX 750 R$ 73,89 DESCARBOX 

71 
Papel grau cirurgico tam 100mm x 100 m cx 
c/6 rolo 

CX 38 R$ 409,00 ESTERILCARE 

78 

SACO para acondicionamento de resíduos 
sólidos hospitalares / infectantes, com 
pigmentação branco leitoso, constituido de 
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, 
oferecendo uma perfeita resistência mecânica 
e proporcionando a opacidade necessária à 
aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela 
continua, homogenea e uniforme vedando 
completamente e permitindo a perda do 
conteudo durante o manuseio, de acordo com 
a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o 
risco de contaminação ou infecção das áreas 
por onde circula. Material de alta qualidade, 
compatível com os padrões da ABNT e do IPT 
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Com 
capacidade para 50 litros. Apresentação 
pacote com 100 unidades 

Pacot
e 

com 
100 
unid 

38 R$ 29,99 RAVA 

79 

SACO para acondicionamneto de resíduos 
sólidos hospitalares/ infectantes, com 
pigmentação branco leitoso, constituido de 
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, 
oferecendo uma perfeita resistência mecânica 
e proporcionando a opacidade necessária à 
aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela 
continua, homogenea e uniforme vedando 
completamente e permitindo a perda do 
conteudo durante o manuseio, de acordo com 
a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o 
risco de contaminação ou infecção das áreas 
por onde circula. Material de alta qualidade, 
compatível com os padrões da ABNT e do IPT 
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Com 
capacidade para 100 litros. Apresentação 
pacote com 100 unidades 

Pacot
e 

com 
100 
unid 

38 R$ 36,99 RAVA 
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103 

Agulha descartável calibre 20 x 0,55, paredes 
finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão 
translúcido, esterilizada individualmente, 
embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 
100 unidades, com data de esterilização, 
prazo de validade e nº de lote na embalagem. 

CX 125 R$ 6,00 
LABOR 

IMPORT 

104 

Agulha descartável calibre 25 x 08, paredes 
finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão 
translúcido, esterilizada individualmente, 
embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 
100 unidades, com data de esterilização, 
prazo de validade e nº de lote na embalagem. 

CX 125 R$ 6,00 
LABOR 

IMPORT 

105 

Agulha descartável calibre 25 x7, paredes 
finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão 
translúcido, esterilizada individualmente, 
embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 
100 unidades, com data de esterilização, 
prazo de validade e nº de lote na embalagem 

CX 125 R$ 6,00 
LABOR  

IMPORT 

106 

Agulha descartável calibre 30 x 07, paredes 
finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão 
translúcido, esterilizada individualmente, 
embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 
100 unidades, com data de esterilização, 
prazo de validade e nº de lote na embalagem 

CX 125 R$ 10,45 
LABOR  

IMPORT 

107 

Agulha descartável calibre 40 x 12, paredes 
finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão 
translúcido, esterilizada individualmente, 
embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 
100 unidades, com data de esterilização, 
prazo de validade e nº de lote na embalagem 

CX 5 R$ 11,00 DESCARPACK 

108 Alcool 70 % Litro 
LITR
OS 

500 R$ 6,50 SULMAR 

109 

Algodão hidrófilo em manta fina composto de 
fibras 100 % algodão purificadas em camadas 
de 1 a 15 cm alvejadas, em mantas 
unidiformes 80% branco isentas de impurezas 
absorventes com 22 cm de largura, embalado 

PCT 125 R$ 11,00 NATHY 

127 

Coletor de material perfuro cortante 13 litros, 
em caixa de papelão impermeável , com cinta 
de papelão rígido e resistente para o reforço 
interno, bandeja coletora de líquidos, saco 
plástico para revestimento, capacidade de 13 
litros, embalagem com dados de identificação 
e procedência seguindo as normas da abnt. 

UNI 100 R$ 6,80 DESCARBOX 
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128 

Coletor de material perfuro cortante 7 litros, 
em caixa de papelão impermeável , com cinta 
de papelão rígido e resistente para o reforço 
interno, bandeja coletora de líquidos, saco 
plástico para revestimento, 

CX 
C/ 20 
UNID 

50 R$ 76,00 DESCARBOX 

129 

Coletor de urina sistema fechado coletor de 
urina - conector escalonado para sonda uretro 
vesicais com ponto de coleta que permite a 
retirada de amostras para exames 
laboratoriais; pinça ou clamp no tubo extensor 
para vedação, e no tubo de saída para 
desmame; tubo extensor flexível permite a 
passagem da secreção entre o paciente e a 
bolsa coletora; tira de deambulação que 
facilita a movimentação do paciente; alça de 
sustentação rígida dupla em "u" para fixação 
no leito; válvula anti-refluxo, tipo membrana 
que evita o retorno da urina para o paciente; 
bolsa coletora em pvc flexível, dupla face, 
com capacidade para 2000ml, e escala 
graduada a cada 100ml; tubo de saída central 
permite o esvaziamento, diminuindo o residual 
da bolsa. Validade mínima de 3 anos a partir 
da data de entrega. 

UNI 25 R$ 5,00 FARMATEX 

136 
Equipo macrogotas para alimentação enteral - 
com macrogotas: 20 gotas = 1 ± 0,1 ml de 
água destilada. 

UNI 125 R$ 0,84 DESCARPACK 

140 

Especulo vaginal descartavel tamanho grande  
esteril, modelo collins, em poliestireno cristal e 
poliestireno alto impacto, exigindo elementos 
articulados simericos, contornos lisos e 
regulares sem reentrancas, protuberancia ou 
rebarbas, apresentado com parafuso ja 
introduzido em seu orificio e previamente 
rosqueado, de modo a facilitar a abertura do 
instrumento pelo profissional, embalado 
individualmente em papel grau cirurgico e 
identificado, devendo constar na embalagem 
do produto, o nome, data de fabricaçao, 
validade, nº do lote, conforme legislaçao 
vigente da anvisa.o produto a ser entregue 
devera apresentar validadade de, no minimo, 
18 meses, no ato da entrega 

UNI 500 R$ 0,92 CRAL 
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141 

Especulo vaginal descartavel tamanho medio 
(nº2) esteril, modelo collins, em poliestireno 
cristal e poliestireno alto impacto, exigindo 
elementos articulados simericos, contornos 
lisos e regulares sem reentrancas, 
protuberancia ou rebarbas, apresentado com 
parafuso ja introduzido em seu orificio e 
previamente rosqueado, de modo a facilitar a 
abertura do instrumento pelo profissional, 
embalado individualmente em papel grau 
cirurgico e identificado, devendo constar na 
embalagem do produto, o nome, data de 
fabricaçao, validade, nº do lote, conforme 
legislaçao vigente da anvisa.o produto a ser 
entregue devera apresentar validadade de, no 
minimo, 18 meses, no ato da entrega 

UNI 500 R$ 0,84 CRAL 

142 

Especulo vaginal descartavel tamanho 
pequeno esteril, modelo collins, em 
poliestireno cristal e poliestireno alto impacto, 
exigindo elementos articulados simericos, 
contornos lisos e regulares sem reentrancas, 
protuberancia ou rebarbas, apresentado com 
parafuso ja introduzido em seu orificio e 
previamente rosqueado, de modo a facilitar a 
abertura do instrumento pelo profissional, 
embalado individualmente em papel grau 
cirurgico e identificado, devendo constar na 
embalagem do produto, o nome, data de 
fabricaçao, validade, nº do lote, conforme 
legislaçao vigente da anvisa.o produto a ser 
entregue devera apresentar validadade de, no 
minimo, 18 meses, no ato da entrega 

UNI 500 R$ 0,81 CRAL 

143 estetoscopio simples UNI 3 R$ 30,00 SOLIDOR 

170 
Papel grau cirurgico tam 100mm x 100 m cx 

c/6 rolo 
CX 12 R$ 457,00 ESTERILCARE 

171 
Papel grau cirurgico tam 150mm x 100 m cx 

c/4 rolo 
CX 12 R$ 548,00 ESTERILCARE 

172 
Papel grau cirurgico tam 200mm x 100 m cx 

c/4 rolo 
CX 12 R$ 743,00 ESTERILCARE 

173 

Preservativo não lubrificado em latex alta 
resistencia, testado eletronicamente e 
individualmente, embalado individualmente 
com numero de lote e prazo de validade. Cx 
c/ 144 

CX 2 R$ 62,44 RILEX 
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176 

SACO para acondicionamneto de resíduos 
sólidos hospitalares/ infectantes, com 
pigmentação branco leitoso, constituido de 
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, 
oferecendo uma perfeita resistência mecânica 
e proporcionando a opacidade necessária à 
aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela 
continua, homogenea e uniforme vedando 
completamente e permitindo a perda do 
conteudo durante o manuseio, de acordo com 
a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o 
risco de contaminação ou infecção das áreas 
por onde circula. Material de alta qualidade, 
compatível com os padrões da ABNT e do IPT 
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Com 
capacidade para 30 litros. Apresentação 
pacote com 100 unidades 

Pacot
e 

com 
100 
unid 

12 R$ 32,27 RAVA 

177 

SACO para acondicionamneto de resíduos 
sólidos hospitalares / infectantes, com 
pigmentação branco leitoso, constituido de 
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, 
oferecendo uma perfeita resistência mecânica 
e proporcionando a opacidade necessária à 
aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela 
continua, homogenea e uniforme vedando 
completamente e permitindo a perda do 
conteudo durante o manuseio, de acordo com 
a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o 
risco de contaminação ou infecção das áreas 
por onde circula. Material de alta qualidade, 
compatível com os padrões da ABNT e do IPT 
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Com 
capacidade para 50 litros. Apresentação 
pacote com 100 unidades 

Pacot
e 

com 
100 
unid 

12 R$ 37,30 RAVA 

178 

Saco para acondicionamneto de resíduos 
sólidos hospitalares/ infectantes, com 
pigmentação branco leitoso, constituido de 
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, 
oferecendo uma perfeita resistência mecânica 
e proporcionando a opacidade necessária à 
aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela 
continua, homogenea e uniforme vedando 
completamente e permitindo a perda do 
conteudo durante o manuseio, de acordo com 
a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o 
risco de contaminação ou infecção das áreas 
por onde circula. Material de alta qualidade, 
compatível com os padrões da ABNT e do IPT 
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Com 
capacidade para 100 litros. Apresentação 
pacote com 100 unidades 

Pacot
e 

com 
100 
unid 

12 R$ 45,30 RAVA 
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192 
Touca branca descartavel com elástico 
sanfonada de tnt – pacote com100 unidades 

PCT 12 R$ 9,94 DESCARPACK 

 
            

EMPRESA: DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 12.164.483/0001-49.1 

ITEM DESCRITIVO Un QUAN VALOR 
Marca/ 

fabricante 

34 

Compressa de gaze, medindo 7,5 x 7,5 cm, 
100 % algodão, estéril, pacote com 10 
unidades, confeccionada com 0,8 camadas, 
05 dobras, 11 fios por cm², absorventes, 
alvejados, isentos de substâncias gordurosas, 
amido, álcalis e ácido, dextrina, corantes, 
corretivos e alvejantes ópticos, resistente e 
manipulação sem perder a forma 

UNI 41250 R$ 0,35 
AMERICA/
HERIKA 

61 

Luva cirurgica nº 7 de latex natural, formato 
anatomico, com alta sensibilidade tatil, esteril, 
embalada em papel grau cirurgico em par, 
com identificaçao da numeraçao referente ao 
tamanho, direita e esquerda, numero de lote, 
registrado no ministerio da saude, data da 
esterilizaçao e prazo de validade 

PAR 375 R$ 0,90 
NEW 
HAND 

62 

Luva cirurgica nº 8.0 de latex natural, formato 
anatomico, com alta sensibilidade tatil, esteril, 
embalada em papel grau cirurgico em par, 
com identificaçao da numeraçao referente ao 
tamanho, direita e esquerda, numero de lote, 
registrado no ministerio da saude, data da 
estereizaçao e prazo de validade. 

PAR 375 R$ 0,90 
NEW 
HAND 

63 

Luva de latex natural para procedimento, 
tamanho pp, p, m, g , com formato anatomico, 
ambidestra, com boa sensibilidade tatil, 
numero de lote, caixa com 100 unidades 

CX 3750 R$ 15,00 PROCED 

64 

Luva nitrilicas para procedimento,não 
estereis, sem pó tamanho m com formato 
anatomico, ambidestra, com boa sensibilidade 
tatil, numero de lote, caixa com 100 unidades 

CX 38 R$ 19,00 BLUE SAIL 

80 

Seringa 20 ml s/agulha em prolipropileno 
siliconizada com bico simples lateralizada, 
com anel de retenção, graduada com escala 
de numeros nitidos e visiveis, embalada e 
identificada individualmente em papel grau 
cirurgico, esteril, com data de esterilização, 
prazo de validade e numero de lote descritos 
visivelmente na caixa e em cada unidade. 
Atendendo as normas da nr 32. Caixa com 
100 unidades 

CX 150 R$ 87,00 
SALDANHA 
RODRIGUES 
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81 

Seringa descartável 03 ml sem agulha - 
seringa de 03 ml sem agulha em proliproleno 
siliconada comsom, com rosca, com anel de 
retenção, graduada com escala de números 
nítidos e visíveis, embalada e identificada 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
estéril, com data de esterilização, prazo de 
validade e número do lote descritos 
visivelmente na caixa e em casa unidade. 
Atendendo as normas da nr32. Validade 
mínima de 3 anos a partir da data de entrega. 
Caixa com 100 unidades 

CX 300 R$ 37,00 
SALDANHA 
RODRIGUES 

82 

Seringa descartável 05 ml sem agulha - 
seringa de 03 ml sem agulha em proliproleno 
siliconada comsom, com rosca, com anel de 
retenção, graduada com escala de números 
nítidos e visíveis, embalada e identificada 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
estéril, com data de esterilização, prazo de 
validade e número do lote descritos 
visivelmente na caixa e em casa unidade. 
Atendendo as normas da nr32. Validade 
mínima de 3 anos a partir da data de entrega. 
Caixa com 100 unidades 

CX 300 R$ 40,00 
SALDANHA 
RODRIGUES 

133 

Compressa de gaze, medindo 7,5 x 7,5 cm, 
100 % algodão, estéril, pacote com 10 
unidades, confeccionada com 0,8 camadas, 
05 dobras, 11 fios por cm², absorventes, 
alvejados, isentos de substâncias gordurosas, 
amido, álcalis e ácido, dextrina, corantes, 
corretivos e alvejantes ópticos, resistente e 
manipulação sem perder a forma 

UNI 13750 R$ 0,40 
AMERICA 
HERIKA 

159 

Lençol em papel hospitalar em rolo grande 
com 100 % de fibras naturais, ambalado 
individualmente na cor branca resistente 
isento de furos e rasgos pct c/10 unid 
medindo 70cmx50mts branco luxo cx c/10 
rolos 

CX 250 R$ 100,00 GRANDESC 

160 

Luva cirurgica nº 7 de latex natural, formato 
anatomico, com alta sensibilidade tatil, esteril, 
embalada em papel grau cirurgico em par, 
com identificaçao da numeraçao referente ao 
tamanho, direita e esquerda, numero de lote, 
registrado no ministerio da saude, data da 
esterilizaçao e prazo de validade 

PAR 125 R$ 1,00 
NEW 
HAND 
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161 

Luva cirurgica nº 8.0 de latex natural, formato 
anatomico, com alta sensibilidade tatil, esteril, 
embalada em papel grau cirurgico em par, 
com identificaçao da numeraçao referente ao 
tamanho, direita e esquerda, numero de lote, 
registrado no ministerio da saude, data da 
estereizaçao e prazo de validade. 

PAR 125 R$ 1,00 
NEW 
HAND 

162 

Luva de latex natural para procedimento, 
tamanho pp, p, m, g , com formato anatomico, 
ambidestra, com boa sensibilidade tatil, 
numero de lote, caixa com 100 unidades 

CX 1250 R$ 15,00 PROCED 

163 

Luva nitrilicas para procedimento,não 
estereis, sem pó tamanho m com formato 
anatomico, ambidestra, com boa sensibilidade 
tatil, numero de lote, caixa com 100 unidades 

CX 12 R$ 18,99 BLUE SAIL 

179 

Seringa 20 ml s/agulha em prolipropileno 
siliconizada com bico simples lateralizada, 
com anel de retenção, graduada com escala 
de numeros nitidos e visiveis, embalada e 
identificada individualmente em papel grau 
cirurgico, esteril, com data de esterilização, 
prazo de validade e numero de lote descritos 
visivelmente na caixa e em cada unidade. 
Atendendo as normas da nr 32. Caixa com 
100 unidades 

CX 50 R$ 87,75 
SALDANHA 
RODRIGUES 

180 

Seringa descartável 03 ml sem agulha - 
seringa de 03 ml sem agulha em proliproleno 
siliconada comsom, com rosca, com anel de 
retenção, graduada com escala de números 
nítidos e visíveis, embalada e identificada 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
estéril, com data de esterilização, prazo de 
validade e número do lote descritos 
visivelmente na caixa e em casa unidade. 
Atendendo as normas da nr32. Validade 
mínima de 3 anos a partir da data de entrega. 
Caixa com 100 unidades 

CX 100 R$ 82,90 
SALDANHA 
RODRIGUES 

181 

Seringa descartável 05 ml sem agulha - 
seringa de 03 ml sem agulha em proliproleno 
siliconada comsom, com rosca, com anel de 
retenção, graduada com escala de números 
nítidos e visíveis, embalada e identificada 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
estéril, com data de esterilização, prazo de 
validade e número do lote descritos 
visivelmente na caixa e em casa unidade. 
Atendendo as normas da nr32. Validade 
mínima de 3 anos a partir da data de entrega. 
Caixa com 100 unidades 

CX 100 R$ 88,27 
SALDANHA 
RODRIGUES 
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182 

Seringa descartável 10 ml sem agulha - 
seringa de 03 ml sem agulha em proliproleno 
siliconada comsom, com rosca, com anel de 
retenção, graduada com escala de números 
nítidos e visíveis, embalada e identificada 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
estéril, com data de esterilização, prazo de 
validade e número do lote descritos 
visivelmente na caixa e em casa unidade. 
Atendendo as normas da nr32. Validade 
mínima de 3 anos a partir da data de entrega. 
Validade mínima de 3 anos a partir da data de 
entrega. Caixa com 100 unidades 

CX 125 R$ 106,77 
SALDANHA 
RODRIGUES 

 
 

EMPRESA: MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA,  
CNPJ 10.807.173/0001-70. 

ITEM DESCRITIVO Un QUAN VALOR 
Marca/ 

fabricante 

35 

Desinfetante hospitalar para superficies fixas, 
ativo germecida e tensoativos, associados a 
elementos antioxidantes e sequestrante, a 
base de quartenário de amônio, ph 9,0 a 10,5, 
galão de 5 litros 

LITR
OS 

75 R$ 129,99 INDAGERM 

 
 

EMPRESA: DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME,  
CNPJ 29.032.826/0001-14. 

ITEM DESCRITIVO Un QUAN VALOR 
Marca/ 

fabricante 

46 

Fio catgut simples 2.0, 3.0, 4.0 e 5.0,fio de 
sutura uso medico hospitalar cirurgico 
absorvivel de origem animal, esteril, serosa 
bovina selecionada, cortada em fitas 
unidiformes purificadas de forma mecanica, 
fisica e quimicamente, resultando em fios de 
colaração amarelo palha, podendo ser 
providos de agulha cirurgica de aço inox 3/8 
cilindrica de 3 cm e 70 cm de comprimento. O 
produto deve atender as especificações da 
nbr 13904 da abnt para sutura cirurgica 
absorviveis, devendo constar na embalagem 
do produto o nome, data de fabricação, data 
de validade, lote e registro no ms cx com 24 
unidades 

CX 150 R$ 109,99 DATA 

86 
Sonda vesical de alivio esteril embalada 
individualmente nº 12, 14 e 16 

UNI 11250 R$ 2,99 DATA 
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145 

Fio catgut simples 2.0, 3.0, 4.0 e 5.0,fio de 
sutura uso medico hospitalar cirurgico 
absorvivel de origem animal, esteril, serosa 
bovina selecionada, cortada em fitas 
unidiformes purificadas de forma mecanica, 
fisica e quimicamente, resultando em fios de 
colaração amarelo palha, podendo ser 
providos de agulha cirurgica de aço inox 3/8 
cilindrica de 3 cm e 70 cm de comprimento. O 
produto deve atender as especificações da 
nbr 13904 da abnt para sutura cirurgica 
absorviveis, devendo constar na embalagem 
do produto o nome, data de fabricação, data 
de validade, lote e registro no ms cx com 24 
unidades 

CX 50 R$ 109,99 DATA 

183 

Sonda aspiração traqueal nº04, 06, 08, 
10,12,14 e 16- dispositivo para introdução em 
órgãos corporais para drenagem de fluidos 
(secreções ou excreções) ou de 
administração de soluções diversas 
(hidratação, contrastes, medicamentos), em 
caso de sondas respiratórias, administração 
de oxigênio ou ar comprimido. Espessura da 
sonda: 1,5mm; traqueal para aspiração de 
secreções da arvore traqueobrônquica; estéril; 
atóxica; apirogênico; descartável (uso único); 
todas as sondas descartáveis são compostas 
de tubo de pvc atóxico flexível com modelo de 
furação específica e conector com tampa. 
Validade mínima de 3 anos a partir da data de 
entrega. 

UNI 3000 R$ 1,85 DATA 

184 

Sonda de alimentação enteral - com conector 
em ³y´ de ajuste fácil a todos os tipos de 
equipo e peso distal externo de tungstênio. 
Produzidas em poliuretano, são flexíveis e 
adaptam-se facilmente à anatomia do 
paciente permitindo uma introdução suave e 
sem traumas; são resistentes e suportam 
longos períodos em contato com a acidez do 
suco gástrico sem perder suas propriedades 
elásticas, podendo permanecer em uso por 
até quatro meses no paciente; acompanham 
fio-guia em aço inox para facilitar a colocação 
da sonda; esterilizadas em óxido de etileno. 
Validade mínima de 3 anos a partir da data de 
entrega. 

UNI 125 R$ 16,13 DATA 

185 
Sonda vesical de alivio esteril embalada 
individualmente nº 12, 14 e 16 

UNI 3750 R$ 2,99 DATA 
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EMPRESA: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,  
CNPJ 32.364.822/0001-48. 

ITEM DESCRITIVO Un QUAN VALOR 
Marca/ 

fabricante 

47 
Fio de sutura nylon agulhado nº. 2, 3, 4 , 5 e 6 
- caixa com 24 unidades 

CX 19 R$ 34,99 PROCARE 

50 
Fita microporosa na cor branca, largura: 2,5 x 
10 mt. 

UNI 300 R$ 2,15 AD PELE 

65 

Mascara cirurgica descartavel hipoalergenia 
confeccionada em poliester com viscose, em 
varias camadas, com clip nasal e elastico 
para sustentação caixa com 100 inf. Detal.: 
mascara t branca c/ elastico c/50 

CX 12 R$ 13,22 RMDESC 

67 

Mascara n95: mascara n95 0170101 - 
máscara de proteção n95. Respirador 
semifacial dobrável, descartável, na cor azul, 
constituído de filtro mecânico de não-tecido 
(tnt), composto de fibras sintéticas 
sobrepostas aleatoriamente. Fabricada em 
peça única com 6 camadas, filtros tratados 
eletrostaticamente, protegida externamente 
por feltro de tnt, partes incorporadas por 
ultrassom; clipe nasal para ajuste mantendo a 
vedação do respirador. Fixação por duplo 
elástico em presilha plástica para a correta 
colocação e selagem do respirador e, por fim, 
uma camada de spunidbonded de conforto 
para proteção da pele. Enquadra-se na 
categoria pff2, e obedece os requisitos da 
norma nbr 13698 da abnt. Embalagem: 
embalada em dispenser box com 20 
unidades, e reembaladas em caixa de 
papelão com 8 dispenser box, constando 
externamente os dados exigidos na lei 
8078/90 (cód. De defesa do consumidor). 
Certificado de aprovação no ministério do 
trabalho e emprego: ca nº 13.211, impresso 
no corpo da máscara 

CX 38 R$ 67,84 CAMPER 

100 

Abaixador de língua em madeira lisa, tipo 
espátula, com extremidades arredondadas, 
sem rebarbas, descartável, nº de lote, pacote 
com 100 unidades. 

PCT 75 R$ 3,14 TALGE 

132 
Compressa de gaze rolo tipo queijo 8 dobras 
91 x 91 cm 

PCT 1 R$ 101,99 BIOTEXTIL 
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146 
Fio de sutura nylon agulhado nº. 2, 3, 4 , 5 e 6 
- caixa com 24 unidades 

CX 6 R$ 45,00 PROCARE 

149 
Fita microporosa na cor branca, largura: 2,5 x 
10 mt. 

UNI 100 R$ 3,20 ADPELE 

187 

Soro fisiológico 250ml, sistema fechado, 
estéril, em frascos / bolsa de polipropileno, 
transparente, um ponto de infusão em 
borracha e um ponto de conexão para 
equipamento em polipropileno, para irrigação, 
não necessita de adaptadores 

UNI 1250 R$ 3,00 FRESENIUS 

188 

Soro fisiológio 500ml sistema fechado - soro 
fisiológico 500ml,sistema fechado, estéril, em 
frascos /bolsa de polipropileno, transparente, 
um ponto de infusão em borracha e um ponto 
de conexão para equipamento em 
polipropileno, para irrigação. Validade mínima 
de 3 anos a partir da data de entrega 

UNI 1250 R$ 3,76 FRESENIUS 

 
 

EMPRESA: IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA,  
CNPJ 30.597.921/0001-44. 

ITEM DESCRITIVO Un QUAN VALOR 
Marca/ 

fabricante 

57 

Integrador químico - quando utilizar: 
diariamente, em todos os processos de 
esterilização, no interior de cada pacote. 
Leitura do resultado: permitir leitura imediata 
do resultado através da mudança de cor. 
Integron. Classificação: classe 5 (iso 11140-1) 
/ classe d (en 867-1). Parâmetros: classe 5 - 
134°c por 3.5 minutos / 121°c por 15 minutos; 
dimensões do indicador: 60 x 25 mm; 
apresentação: caixas com 250 unidades; 
composição: tinta indicativa de alta qualidade, 
isenta de chumbo e metais pesados; 

CX 3 R$ 227,00 MAXXITEST  

156 

Integrador químico - quando utilizar: 
diariamente, em todos os processos de 
esterilização, no interior de cada pacote. 
Leitura do resultado: permitir leitura imediata 
do resultado através da mudança de cor. 
Integron. Classificação: classe 5 (iso 11140-1) 
/ classe d (en 867-1). Parâmetros: classe 5 - 
134°c por 3.5 minutos / 121°c por 15 minutos; 
dimensões do indicador: 60 x 25 mm; 
apresentação: caixas com 250 unidades; 
composição: tinta indicativa de alta qualidade, 
isenta de chumbo e metais pesados; 

CX 1 R$ 225,00 MAXXITEST 
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EMPRESA: SMC FARMACEUTICA LTDA EPP,  
CNPJ 29.036.138/0001-22 

ITEM DESCRITIVO Un QUAN VALOR 
Marca/ 

fabricante 

96 Tubo a vácuo para coleta de sangue preto 

Pcte 
com 
100 
unid 

15 R$ 105,80 WEIHAI 

139 

Espatula de ayres em madeira lisa que não 
solte lascas resistentes, com uma 
extremidade arredondada e outra bifurcada e 
arredondada medindo aproximadamente 
18cm de comprimento,8cm de largura e 
02mm de altura, embalagem com 100 
unidades 

PCT 75 R$ 9,28 ESTILO 

 
 

EMPRESA: ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,  
CNPJ 19.844.928/0001-80 

ITEM DESCRITIVO Un QUAN VALOR 
Marca/ 

fabricante 

114 

Atadura crepe, 10 cm x 1,80 m em repouso: 
100 % de algodão cru, com alta torção, com 
13 fios por m² , possuindo bastante 
elasticidade no sentido longitudinal e não 
transversal, podendo ser reutilizada com 
fibras que não esgarcem e devidamente 
aparadas, e embaladas individualmente em 
pacotes com 12 unidades. 

PCT 500 R$ 4,55 ERIMAX 

115 

Atadura crepe, 15 cm x 1,80 m em repouso: 
100 % de algodão cru, com alta torção, com 
13 fios por m² , possuindo bastante 
elasticidade no sentido longitudinal e não 
transversal, podendo ser reutilizada com 
fibras que não esgarcem e devidamente 
aparadas, e embaladas individualmente em 
pacotes com 12 unidades. 

PCT 500 R$ 6,80 ERIMAX 

116 

Atadura crepe, 20 cm x 1,80 m em repouso: 
100 % de algodão cru, com alta torção, com 
13 fios por m² , possuindo bastante 
elasticidade no sentido longitudinal e não 
transversal, podendo ser reutilizada com 
fibras que não esgarcem e devidamente 
aparadas, e embaladas. 

PCT 250 R$ 9,00 ERIMAX 

131 
Compressa de gaze não esteril 7,5 x 7,5 cm 
13 fios - pacote com 500 unidades 

PCT 3750 R$ 13,90 ERIMAX 
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ITENS DESERTOS / FRACASSADOS 
 

ITEM DESCRITIVO Un QUAN 

2 Acido Acetico 5% - Litro LITROS 8 DESERTO 

12 

Aparelho de pressão digital - visor: digital, lcd e 
de fácil leitura ± aproximadamente display: 50,6 
x 68,6 mm - medição: método oscilométrico - 
faixa de medição: pressão (0 a 299 mmhg) e 
pulso (40 a 180 batimentos/min) - memória: 2x50 
medições com data e hora - precisão: pressão 
(faixa ±3 mmhg) e pulso (faixa de ±5% da leitura) 
- enchimento: automático - por bomba elétrica - 
esvaziamento: desinflação rápida e automática - 
detecção da pressão: sensor de pressão 
capacitivo - fonte de alimentação: 04 pilhas aa - 
composição: equipamento: plástico abs - 
braçadeira: pvc e pano - indicador oms - 
indicador de arritmia 

UND 8 

DESERTO 

14 
Aparelho para aferir pressão arterial digital de 
braço - liberação rápida de ar: válvula de 
liberação automática 

UND 8 FRACASSADO 

 

19 
Bolsa de 1 peça de ostomia drenável padrão 
opaca microporosa de 64 mm. 

PCT C/ 
100 

UNID 
26 

FRACASSADO 

 

20 
Bolsa de 2 peças de ostomia drenável padrão 
opaca microporosa de 45 mm. 

PCT C/ 
10 UNID 

99 
FRACASSADO 

 

21 
Bolsa de 2 peças de ostomia drenável padrão 
opaca microporosa de 57 mm. 

PCT C/ 
100 

UNID 
90 

FRACASSADO 

 

23 
Bolsa drenável para colostomia/ileostomia- 
recortável até 64mm – cx c/ 15 unidades 

CX 90 
FRACASSADO 

 

45 eter 1 litro LITROS 4 DESERTO 

49 
Fita microporosa na cor branca, largura: 10 x 4,5 
mt. 

UNI 38 
FRACASSADO 

 

51 
Fita para ecg medindo aproximadamente 215 
mm termosensivel 

UNI 750 

FRACASSADO 

 

53 Formol 10% - litro LITROS 8 DESERTO 

91 
Swab em tubo sem meio esteril com haste de 
plástico – caixa com 100 unidades 

CX 30 
FRACASSADO 

 

101 Acido Acetico 5% - Litro LITROS 2 DESERTO 
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102 

Agulha descartável calibre 13 x 4,5; paredes 
finas, bisel trifacetado, siliconizado, canhão 
translúcido, esterilizada individualmente, 
embalada em papel grau cirúrgico, caixa com 
100 unidades, com data de esterilização, prazo 
de validade e nº de lote na embalagem. 
Adaptador para coleta de sangue á vácuo em 
plástico rígido, adaptável à quaisquer tipos de 
agulhas para coletas de sangue à vácuo, nº de 
lote de fabricação 

CX 50 

DESERTO 

110 
Almotolia em plástico transparente, capacidade 
de 100 ml bico reto, tampa protetora da ponteira 
com encaixe que impeça vazamento. 

UND 50 
DESERTO 

111 

Aparelho de pressão digital - visor: digital, lcd e 
de fácil leitura ± aproximadamente display: 50,6 
x 68,6 mm - medição: método oscilométrico - 
faixa de medição: pressão (0 a 299 mmhg) e 
pulso (40 a 180 batimentos/min) - memória: 2x50 
medições com data e hora - precisão: pressão 
(faixa ±3 mmhg) e pulso (faixa de ±5% da leitura) 
- enchimento: automático - por bomba elétrica - 
esvaziamento: desinflação rápida e automática - 
detecção da pressão: sensor de pressão 
capacitivo - fonte de alimentação: 04 pilhas aa - 
composição: equipamento: plástico abs - 
braçadeira: pvc e pano - indicador oms - 
indicador de arritmia 

UND 2 

DESERTO 

113 
Aparelho para aferir pressão arterial digital de 
braço - liberação rápida de ar: válvula de 
liberação automática 

UND 2 

FRACASSADO 

 

117 
Bandagem anti septica (blod-stop) adesivo 
economica modelo adulto cx com 500 unidaes 

CX 2 
DESERTO 

118 
Bolsa de 1 peça de ostomia drenável padrão 
opaca microporosa de 64 mm. 

PCT C/ 
100 

UNID 
8 

FRACASSADO 

 

119 
Bolsa de 2 peças de ostomia drenável padrão 
opaca microporosa de 45 mm. 

PCT C/ 
10 UNID 

33 
FRACASSADO 

 

120 
Bolsa de 2 peças de ostomia drenável padrão 
opaca microporosa de 57 mm. 

PCT C/ 
100 

UNID 
30 

FRACASSADO 

 

125 Clorexidine aquoso 0,2% 100 ml UNI 37 DESERTO 

126 
Clorexidine degermante 2% sol. C/tensoativo 
100 ml 

UNI 50 

DESERTO 
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134 

Desinfetante hospitalar para superficies fixas, 
ativo germecida e tensoativos, associados a 
elementos antioxidantes e sequestrante, a base 
de quartenário de amônio, ph 9,0 a 10,5, galão 
de 5 litros 

LITROS 25 

DESERTO 

137 
Escova cervical ginegológica descartável - 
esteril, embaladas- pacote com 100uni. 

UNI 75 
DESERTO 

144 eter 1 litro LITROS 1 
DESERTO 

147 

Fita cirurgica - tipo esparadrapo; medindo 25mm 
x 10m; dorso de nao tecido a base de fibras de 
viscose, com area adesiva na face 
interna,aquorepelente, termoestavel, 
hipoalergenica, espessura fina, na cor da pele ou 
na cor branca, enrolada em rolo ou em carretel 
plastico com protecao, com dados de 
identificacao, procedencia, data de fabricaçao e 
prazo de validade de 3 anos apos a data de 
entrega 

UNI 25 

DESERTO 

148 
Fita microporosa na cor branca, largura: 10 x 4,5 
mt. 

UNI 12 
FRACASSADO 

 

150 
Fita para ecg medindo aproximadamente 215 
mm termosensivel 

UNI 250 
DESERTO 

151 Fixador para lâminas (fixador celular) 100 ml UNI 37 
DESERTO 

152 Formol 10% - litro LITROS 2 
DESERTO 

153 
Frasco para administração de dieta enteral, 
polietileno, graduado c/ escala de 10mlk com 
trava de segurança e alça de sustentação. 

UNI 500 
DESERTO 

154 

Gel para ultra-som, inodoro, incolor, consistente, 
não gorduroso, isento de sal, resistente a 
corrosão, eletrocondutor formulado para 
propiciar excelente condução entre a pele e o 
eletrodo, não irritante à pele e não danificante ao 
eletrodo constando externamente marca 
comercial, procedencia, fabricacao,data de 
validade, lote e registro no ministério de saúde. 
Frasco c/aplicador contendo 1000 grs 

UNI 75 

DESERTO 

155 
Haste plastica flexivel, longas, com pontas 100% 
algodao pacote com 100 

PCT 1 
DESERTO 

157 
Lamina de bisturi nº11, 15 e 21- caixa com 100 
unidades 

CX 3 
DESERTO 

158 
Lamina para microscopia 26x76 mm com ponta 
fosca cx c/ 50 

UNI 100 
DESERTO 
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164 

Mascara cirurgica descartavel hipoalergenia 
confeccionada em poliester com viscose, em 
varias camadas, com clip nasal e elastico para 
sustentação caixa com 100 inf. Detal.: mascara t 
branca c/ elastico c/50 

CX 3 

DESERTO 

165 
Máscara cirurgica simples de tnt para proteção 

respiratória – pacote com 100 unidades 
PCT 7 

DESERTO 

166 

Mascara n95: mascara n95 0170101 - máscara 
de proteção n95. Respirador semifacial dobrável, 
descartável, na cor azul, constituído de filtro 
mecânico de não-tecido (tnt), composto de fibras 
sintéticas sobrepostas aleatoriamente. Fabricada 
em peça única com 6 camadas, filtros tratados 
eletrostaticamente, protegida externamente por 
feltro de tnt, partes incorporadas por ultrassom; 
clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do 
respirador. Fixação por duplo elástico em 
presilha plástica para a correta colocação e 
selagem do respirador e, por fim, uma camada 
de spunidbonded de conforto para proteção da 
pele. Enquadra-se na categoria pff2, e obedece 
os requisitos da norma nbr 13698 da abnt. 
Embalagem: embalada em dispenser box com 
20 unidades, e reembaladas em caixa de 
papelão com 8 dispenser box, constando 
externamente os dados exigidos na lei 8078/90 
(cód. De defesa do consumidor). Certificado de 
aprovação no ministério do trabalho e emprego: 
ca nº 13.211, impresso no corpo da máscara 

CX 12 

DESERTO 

167 
Oculos de proteção óculos de segurança 

constituído de armação , resistente e flexível 
UNI 12 

DESERTO 

168 
Otoscopio c/5 espéculos reutilizavel e 

acondicionado em estojo 
UNI 1 

DESERTO 

169 
Oxímetro de pulso portátilmedidor de saturação 

de oxigênio 
UNI 2 

DESERTO 

174 Punch 4mm p/biopsia de pele descartavel UNI 25 
DESERTO 

175 Punch 5mm p/biopsia de pele descartavel UNI 25 
DESERTO 

189 
Suporte de parede para coletor de papelão 13 
litros 

UNI 1 
DESERTO 

190 
Swab em tubo sem meio esteril com haste de 
plástico – caixa com 100 unidades 

CX 10 

DESERTO 
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191 
Termometro digital de 35° a 42°, gravada no 
corpo do termometro, de facil leitura, embalado 
em caixas individuais conforme normas anvisa. 

UNI 2 
DESERTO 

193 Tubo a vácuo para coleta de sangue azul 
Pacote 

com 100 
unid 

5 
DESERTO 

194 Tubo a vácuo para coleta de sangue cinza 
Pacote 

com 100 
unid 

25 
DESERTO 

195 Tubo a vácuo para coleta de sangue preto 
Pacote 

com 100 
unid 

5 

DESERTO 

196 Tubo a vácuo para coleta de sangue roxo 
Pacote 

com 100 
unid 

25 

DESERTO 

197 
Tubo a vácuo para coleta de sangue vermelho 4 

ml 

Pacote 
com 100 

unid 
25 

DESERTO 

198 Vaselina liq 100 ml cx c/24 unid CX 1 DESERTO 
 
Prazo de entrega: Os produtos serão fornecidos em atendimento a requisições escritas, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis após o recebimento da requisição.  As entregas deverão ser feitas As entregas 
deverão ser feitas no seguinte local: Garagem Municipal, sito a Avenida Sete de Setembro S/N, centro, 
nesta cidade de Piracaia. 

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da data da 
entrega efetiva de todos os produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento, em conta 
bancária cuja titularidade seja a do fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura.  

Piracaia, 20 de Dezembro de 2.019 
 
 
 
 
 

Dr. Jose Silvino Cintra 
Prefeito Municipal 


