
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO       

CNPJ:
PRACA LEONARDO SELL, 40                 

C.E.P.:

09.522.642/0001-25

88470-000 - Rancho Queimado - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  2/2018 - PR

2/2018

2/2018

22/02/2018

Folha:  1/12

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 13 de Março de 2018, às 10:57 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO       , reuniram-se os
membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  065/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes
habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  2/2018, Licitação nº 2/2018 - PR, na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL.

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr .  

Parecer da Comissão:

Item

Participante:

Especificação

6786 - METROMED COMERCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA

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

3 Afastador Farabeuf (par) p/ cirurgias em geral fabricado em,
aço inox. Tamanho: 10x12mm (médio)

pr 3,00  ABC 0,0000 11,29    33,87   

29 Balança digital p/banheiro anti derrapante. un 4,00  BIOLAND/EB-9 0,0000 67,70    270,80   
35 Campo sem Fenestra 30cmx30cm. un 20,00  ANITA 0,0000 4,75    95,00   
52 Coletor universal de amostras biológicas descartável,

transparente, capacidae 80ml, com pá, tampa de rosca,
estéril.

un 300,00  CRAL 0,0000 0,26    78,00   

81 Fita de Kinésio Taping Profissional 5cmx5metros - cor azul un 5,00  ALPIDEX 0,0000 31,55    157,75   
82 Fita de Kinésio Taping Profissional 5cmx5metros - cor rosa un 5,00  ALPIDEX 0,0000 31,55    157,75   
90 Gel condutor frasco contendo 100 ml - composição: água

esterilizada, polímero caboxivínilico, espessante,
conservante, ionizante, agente sequestrante e corante.

frs 100,00  MULTIGEL 0,0000 1,48    148,00   

107 Luva cirúrgica estéril, látex anatômica,textura homogenea,:
alta semsibilidade ao tato, boa elasticidade, n°8.0 .
Espessura mínima: 0,22cm. Comprimemnto mínimo:
280mm. Cor natural. Superfície antiderrapante lubrificadas
com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência
menor que 100UG/grama) Esterelizadas por raio gama
(cobalto 60). Acondicionada e em invólucro interno em
dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão
hospitalar, identificando com fácil visualização a mão
esquerda/direita e posição do polegar. Embalada em papel
grau cirúrgico e/ou filme termoplástico.

pr 200,00  LATEX BR 0,0000 0,95    190,00   

117 Pinça de curetagem uterina 24cm aço inox; un 4,00  ABC 0,0000 50,70    202,80   
121 Reanimador manual recém nascido, em silicone translúcido

de; alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com
válvula tipo pop off. Válvula unidirecional transparente, com
membrana de segurança. Alça integrada para fixar o
reanimador na mão do operador. Reservatório de oxigênio
900ml com válvula. Máscara facial recém-nato de silicone
translúcido, autoclavável, com formato anatômico e
excelente vedação. (t) Registro junto ao Ministério da
Saúde/ANVISA.

un 2,00  PHARMATEX 0,0000 143,50    287,00   

123 Saco de lixo branco, para material infectante. Tamanho 30;
litros.

un 5.000,00  RAVA 0,0000 0,09    450,00   

139 Sonda uretral n°10 un 1.500,00  BIOSANI 0,0000 0,42    630,00   
142 Soro fisiológico 0,9% administração endovenosa frasco

com 100 ml sistema fechado
frs 500,00  EQUIPLEX 0,0000 1,78    890,00   

143 Soro fisiológico 0,9% administração endovenosa frasco
com; 250 ml sistema fechado

frs 2.400,00  EQUIPLEX 0,0000 2,18    5.232,00   

145 Soro glicosado 5% frasco com 100 ml sistema fechado; frs 500,00  EQUIPLEX 0,0000 1,98    990,00   
149 Tesoura Longa  para DIU (Metálica) 25 cm un 3,00  ABC 0,0000 84,40    253,20   



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO       

CNPJ:
PRACA LEONARDO SELL, 40                 

C.E.P.:

09.522.642/0001-25

88470-000 - Rancho Queimado - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  2/2018 - PR

2/2018

2/2018

22/02/2018

Folha:  2/12

Item

Participante:

Especificação

6786 - METROMED COMERCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA

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

153 Tiras com arca reagente para verificação de glicemia
capilar. Fita com área reagente para verificação de glicemia
capilar, com qq química enzimática e método de leitura
através de fotometria ou amperometria. Faixa de medição
deverá estar entre 20mg/dl a 600mg/dl. Aceitando-se
valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 600mg/dl. OBS:
obrigatoriedade  de fornecimento pela empresa vencedora
de 01 (um) monitor por paciente/ano, não implica na
aquisição, pela administração de qualquer quantidade fita
reagente. Não elide o compromisso da empresa fornecer
tantos monitores quando solicitado pela unidade
contratada. Caixa com 50 unidades.

cx 300,00  ON CALL
PLUS

0,0000 21,30    6.390,00   

167 Agulhas Lanceta - caixa com 200 unidades cx 2,00  G-TECH 0,0000 12,40    24,80   

Total do Participante --------> 16.480,97   
__________________

Item

Participante:

Especificação

7454 - ALTERMED MAT MED HOSPITALAR LTDA        

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

9 Agulha descartável 25 x 07 . Registro ANVISA un 2.000,00  Descarpack 0,0000 0,056  112,00   
10 Agulha descartável 25 x 08. Registro ANVISA un 2.000,00  Descarpack 0,0000 0,056  112,00   
11 Agulha descartável 30 x 07. Registro ANVISA un 2.000,00  Descarpack 0,0000 0,056  112,00   
13 Agulha descartável pa 40 x 12 . Registro ANVISA un 3.000,00  Descarpack 0,0000 0,0578 173,40   
15 Agulha para cupuntura, 0,30 x 50mm. un 1.000,00  DONG BANG 0,0000 0,2987 298,70   
16 Agulha para acupuntura, 0,18 x 8mm. un 1.000,00  DONG BANG 0,0000 0,2987 298,70   
17 Agulha para acupuntura 0,20 x 13mm. un 1.000,00  DONG BANG 0,0000 0,2987 298,70   
21 Almotolia 250ml, bico reto em plástico rígido, opaco; (para

soluções fotossensíveis) com boa vedação, ponta com
encaixe que impeça vazamento, proteção para ponteira,
resistente a desinfecção. Embalagem com dados de
identificação e procedência.

un 15,00  J Prolab 0,0000 2,2761 34,14   

22 Almotolia 250ml bico reto em plástico rígido, transparente;
com boa vedação, ponta com encaixe que impeça
vazamento, proteção para ponteira, resistente á
desinfecção. Embalagem com dados de identificação e
procedência.

un 15,00  J Prolab 0,0000 2,2761 34,14   

23 Aparelho para tricotomia, com duas lâminas, descartável, un 200,00  Maxicor 0,0000 0,6119 122,38   
34 Campo Fenestrado 23cmx25cm em Tecido. un 30,00  Tereza 0,0000 6,936  208,08   
36 Cateter intravenoso periférico radiopaco tipo;

"por-fora-da-agulha" 16g com dispositivo de segurança - nr
32, constituído por: agulha siliconizada com bistel
trifacetado, cateter (ou cânula) em biomaterial teflon;
protetor do conjunto agulha; cateter; conector
luer-look,translúcido  e com ranhuras para fixaçação.
Câmara de fluxo em cristal, tampa/filtro da câmara de
refluxo em pvc, periférica para a infusão de média duração.

un 200,00  Injex 0,0000 1,4728 294,56   

37 Cateter intravenoso periférico radiopaco tipo
;"por-fora-da-agulha" 18g, nr 32, constituído por: agulha
siliconizada com bistel trifacetado, cateter (ou cânula) em
biomaterial teflon; protetor do conjunto agulha; cateter;
conector luer- look,translúcido na e com ranhuras para
fixaçação. Câmar de fluxo em cristal, tampa/filtro da
câmara de refluxo em pvc, periférica para a infusão de
média duração.

un 200,00  Injex 0,0000 1,4728 294,56   

38 Cateter intravenoso periférico radiopaco tipo
,"por-fora-da-agulha" 20g, com dispositivo de segurança -
nr 32, constituído por: agulha siliconizada com bistel
trifacetado, cateter (ou cânula) em biomaterial teflon;
protetor do conjunto agulha; cateter; conector
luer-look,translúcido  e com ranhuras para fixaçação.
Câmar de fluxo em cristal, tampa/filtro da câmara de refluxo
em pvc, periférica para a infusão de média duração.

un 200,00  Injex 0,0000 1,4728 294,56   

39 Cateter intravenoso periférico radiopaco tipo,
"por-fora-da-agulha" 22g, com dispositivo de segurança -nr
32, constituído por: agulha siliconizada com bistel
trifacetado, cateter (ou cânula) em biomaterial teflon;
protetor do conjunto agulha; cateter; conector luer-
look,translúcido na e com ranhuras para fixaçação. Câmar
de fluxo em cristal, tampa/filtro da câmara de refluxo em
pvc, periférica para a infusão de média duração.

un 400,00  Injex 0,0000 1,4728 589,12   
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40 Cateter intravenoso periférico radiopaco tipo.
"por-fora-da-agulha" 24g, com dispositivo de segurança -nr
32, constituído por: agulha siliconizada com bistel
trifacetado, cateter (ou cânula) em biomaterial teflon;
protetor do conjunto agulha; cateter; conector luer-
look,translúcido na e com ranhuras para fixaçação. Câmar
de fluxo em cristal, tampa/filtro da câmara de refluxo em
pvc, periférica para a infusão de média duração.

un 200,00  Injex 0,0000 1,4728 294,56   

41 Chumaço estéril 10x15cm. pct 150,00  Melhormed-Min 0,0000 0,96    144,00   
43 Clorexidina 0,5% Alcoolica 1000ml. l 10,00  Rioquimica 0,0000 10,9252 109,25   
44 Clorexidina 1% aquosa 1000ml. l 10,00  Rioquimica 0,0000 8,4081 84,08   
45 Clorexidina 2% Degermante 1000ml. l 10,00  Rioquimica 0,0000 12,746  127,46   
63 Escova ginecológica esteril un 1.000,00  Kolplast 0,0000 0,1874 187,40   
77 Fio de Sutura 4.0 - (poliglecaprona25) Monofilamentar,

sintético, estéril, absorvível, composto de copolímero de
glicolida e épsilon-caprolactona. Caixa com 12 unidades

cx 4,00  Shalon 0,0000 228,00    912,00   

79 Fita cirurgica microporosa hipoalergênica largura;
25mmx4,5m. Apresentar amostra.

rl 500,00  Cral 0,0000 1,1514 575,70   

80 Fita cirurgica microporosa hipoalergênica largura
;50mmx4,5m. Apresentar amostra.

rl 300,00  Cral 0,0000 1,84    552,00   

83 Fita para esterilização autoclave rolo 1,9cmx30m. rl 50,00  Poli Tape 0,0000 2,7715 138,58   
85 Formol solução a 37 % em peso e 40 % em volume frasco

com 1.000ml
l 5,00  Dgl 0,0000 10,7109 53,55   

92 Hipoclorito de Sódio 1% 5000ml Gl 10,00  Vic Pharma 0,0000 22,20    222,00   
94 Iodopovidona 1% de iodo ativo tópico.; frs 60,00  Rioquimica 0,0000 18,7441 1.124,65   
95 Iodopovidona degermante pvpi 7,5%; frs 60,00  Rioquimica 0,0000 19,4136 1.164,82   

104 Luva cirúrgica estéril, látex anatômica,textura homogenea,
alta semsibilidade ao tato, boa elasticidade, n°6,5 .
Espessura mínima: 0,22cm. Comprimemnto mínimo:
280mm. Cor natural. Superfície antiderrapante lubrificadas
com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência
menor que 100UG/grama) Esterelizadas por raio gama
(cobalto 60). Acondicionada e em invólucro interno em
dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão
hospitalar, identificando com fácil visualização a mão
esquerda/direita e posição do polegar. Embalada em papel
grau cirúrgico e/ou filme termoplástico.

pr 300,00  Maxitex 0,0000 0,9653 289,59   

106 Luva cirúrgica estéril, látex anatômica,textura homogenea,;
alta semsibilidade ao tato, boa elasticidade, n°7.5 .
Espessura mínima: 0,22cm. Comprimemnto mínimo:
280mm. Cor natural. Superfície antiderrapante lubrificadas
com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência
menor que 100UG/grama) Esterelizadas por raio gama
(cobalto 60). Acondicionada e em invólucro interno em
dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão
hospitalar, identificando com fácil visualização a mão
esquerda/direita e posição do polegar. Embalada em papel
grau cirúrgico e/ou filme termoplástico.

pr 300,00  Maxitex 0,0000 0,92    276,00   

109 Luvas de procedimento não cirúrgico, látex de borracha;
natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável ,
levemente talcada com pó absorvível atóxico,
hipoalergênica, anatômicas; não estéris , ambidestra, caixa
com 100 unidades cada; aprovada pelo ministério da
saúde. Tamanho G.

cx 300,00  Medix 0,0000 14,15    4.245,00   

113 Miniemcubadora para Agentes Biológicos un 2,00  Biomeck 0,0000 101,7539 203,51   
114 Nebulizador. Equipamento indicado para tratamento do

trato respiratório. Característica mínima: tecnologia de mini
pistão, bivolt automático, deverá possuir adaptador ca
dc12v, peso máximo de 300g, tamanho das partículas
(damm) 75-80% das partículas menores que 3.0 micra.
Acessórios inclusos: kit nebulizador, tubo de ar, inalador
bucal, filtro de ar, 1 unidade mascara adulto, 1 unidade
mascara pediátrica, deverá atender as normas do inmetro.
Registro junto ao ministério da saúde/anvisa.

un 6,00  G Tech 0,0000 97,7373 586,42   

116 Papel para esterilização grau cirúrgico para autoclave rolo,
medindo 20cmx50m.

rl 50,00  Harbo 0,0000 42,8438 2.142,19   

119 Pinça mosquito reta 12cm; un 6,00  Abc 0,0000 17,6731 106,04   
124 Saco de lixo branco, para material infectante. Tamanho 50;

litros.
un 5.000,00  Rava 0,0000 0,1239 619,50   

125 Scalp para infusão intravenosa com dispositivo de
segurança; - NR32, para uso em equipos, 19G. Registro
MS

un 300,00  Pharmatex-Farm 0,0000 0,4017 120,51   
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126 Scalp para infusão intravenosa com dispositivo de
segurança - NR32, para uso em equipos, 21G. Registro MS

un 300,00  Pharmatex-Farm 0,0000 0,4017 120,51   

127 Scalp para infusão intravenosa com dispositivo de
segurança, - NR32, para uso em equipos, 23G. Registro
MS

un 300,00  Pharmatex-Farm 0,0000 0,4017 120,51   

128 Scalp para infusão intravenosa com dispositivo de
segurança. - NR32, para uso em equipos, 25G. Registro
MS

un 300,00  Pharmatex-Farm 0,0000 0,4017 120,51   

137 Solução para curativo: acido caprilico, acido caprico, acido
laurico, lecetina de soja, vitamina a, vitamina e, acido
caproico, oleo de girassol com 200ml, contendo os acidos
graxos essenciais, tipo dersani ou similar.

frs 200,00  Nutriex 0,0000 3,32    664,00   

144 Soro fisiológico 0,9% administração endovenosa frasco
com ;500 ml sistema fechado

frs 2.400,00  Segmenta-Euro 0,0000 2,54    6.096,00   

146 Soro glicosado 5% frasco com 250 ml sistema fechado; frs 500,00  Fresenius
Kabi Brasi

0,0000 2,50    1.250,00   

147 Termometro clinico digital com ponta flexivel, 100%
resistente a agua, certificado pelo inmetro

un 15,00  Bioland 0,0000 11,3804 170,71   

148 Tesoura spencer de retirada de pontos reta 13cm; un 6,00  Weldon 0,0000 14,3259 85,96   
150 Tesoura de Metzembaum curva 12 cm un 6,00  Abc 0,0000 22,8946 137,37   
151 Tesoura de Metzembaum reta 12 cm un 6,00  Abc 0,0000 22,8946 137,37   
152 Tiras para teste rápido de gravidez caixa com 100 unidades cx 10,00  LaborImport-La 0,0000 66,9434 669,43   
166 Vaselina líquida litro; l 4,00  Rioquimica 0,0000 20,083  80,33   
171 Esparadrapo Impermeável Bege - tamanho 10CM X 4,5CM rl 5,00  Missner 0,0000 5,7839 28,92   

Total do Participante --------> 27.237,47   
__________________

Item

Participante:

Especificação

8276 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

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

55 Cobertura estéril, não aderente, com dupla camada de
fibras; de carboximetilcelulose e prata iônica numa concent
ração de 1,0 à 2,0 %, composta de cloreto de benzetônio (
qu e atuacomo surfactante ) e EDTA ( que atua como
quelante e em combinação  com  a  prata  iônica  possibilita
a  quebra impedimento de nova formação de biofilme), que
se a dapte a superfície e/ou irregularidades da ferida,
possua costuras de
celulose regeneradas no sentido horizontal e vertical,
podendo ser recortada em qualquer direção sendo indicado
pa ra ferias agudas, crônicas, planas, cavitárias, com ou
sem a presença de biofilme,  tamanho  10x10cm,
apresentar  bula  do  produto juntamente com a proposta.

un 60,00  AQUACEL AG
+ EXTRA

0,0000 55,00    3.300,00   

56 Cobertura estéril, não aderente, com dupla camada de
fibras, de carboximetilcelulose e prata iônica numa concent
ração de 1,0 à 2,0 %, composta de cloreto de benzetônio (
qu e atuacomo surfactante ) e EDTA ( que atua como
quelante e em combinação  com  a  prata iônica possibilita
a quebra impedimento de nova formação de biofilme), que
se adapte asuperfície e/ou irregularidades da ferida, possua
costuras de celulose regeneradas no sentido horizontal e
vertical, podendo ser recortada em qualquer direção sendo
indicado para feridas agudas, crônicas, planas, cavitárias,
com ou sem a presença de biofilme, tamanho 15x15cm,
apresentar bula do produto juntamente com a proposta.

un 60,00  AQUACEL AG
+ EXTRA

0,0000 100,00    6.000,00   

57 Curativo tratamento placa, interativo composto de uma
camada interna a base de 3 Hidrocolóides - Gelatina,
Pectina e Carboximetilcelulose Sódica - revestido  de uma
lâmina de poliisobutileno, borracha butílica, borracha de
estireno-isopropeno-estireno, metileno 3,5, éster de
pentaeritritol, óleo mineral e poliuretano, impermeável a
água e a outros agentes externos, absorvente, flexível,
auto-aderente, ação bacteriostática, estéril, espessura
média, para prevenção e tratamento de úlcera de pressão
limpa, com apresentação de CBPF emitido pela ANVISA e
bula junto com a proposta. Tamanho 20x20cm.

un 60,00  DUODERM
CGF

0,0000 66,00    3.960,00   
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58 Curativo tratamento placa, interativo composto de uma;
camada interna a base de 3 Hidrocolóides - Gelatina,
Pectina e Carboximetilcelulose Sódica - revestido  de uma
lâmina de poliisobutileno, borracha butílica, borracha de
estireno-isopropeno-estireno, metileno 3,5, éster de
pentaeritritol, óleo mineral e poliuretano, impermeável a
água e a outros agentes externos, absorvente, flexível,
auto-aderente, ação bacteriostática, estéril, espessura
média, para prevenção e tratamento de úlcera de pressão
limpa, com apresentação de CBPF emitido pela ANVISA e
bula junto com a proposta. Tamanho 10x10cm..

un 60,00  DUODERM
CGF

0,0000 20,00    1.200,00   

89 Curativo   tratamento   GEL,   oclusivo   estéril   debridador,
hidroativo a base de àgua, estéril, incolor, levemente
aderente, para  facilitar  a  aplicação,  composto  por  02
Hidrocolóides (Pectina e carboximetilcelulose Sódica) e
Propilenoglicol, que promove autólise e desprendimento de
crostas, tubo com 15 gramas, com apresentação de CBPF
emitido pela ANVIS A e bula do produto junto com a
proposta.

un 10,00  DUODERM
GEL

0,0000 24,00    240,00   

91 Curativo de Hidrocolóide e Alginato de Cálcio e Sódio,
constituído   de   água   purificada,   propilenoglicol,
carboximetilcelulose sódica, trietanolamina,  alginato  de
cálcio  e  sódio,  sorbato de potássio, ácido bórico,
hidantoína, - conservantesestes de grande importância para
manutenção da estabilida do produto por até 28 dias após
aberto- num ambiente aquoso, hidratante e absorvente,
transparente na forma
de gel,  que apresenta a capacidade de hidratar feridas
secas e absorver o exsudato, interagindo com diversos
níveis de umidade da ferida, para cavidades profundas,
úlceras  de  perna  –  venosa  e  arterial  –  pé  diabético,
cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1º e 2º
graus e úlceras de pressão, ação hemostática, debridante,
com ph neutro, com tampa flip top, tubo com 85gr, com
apresentação de CBPF emitido pela ANVISA e bula do
produto juntamente com a proposta.

tb 30,00  SAF-GEL 0,0000 50,00    1.500,00   

Total do Participante --------> 16.200,00   
__________________

Item

Participante:

Especificação

8283 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA

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

5 Água destilada embalagem individual. Ampola com 10ml. amp. 10.000,00  SAMTEC 0,0000 0,132  1.320,00   
6 Agulha descartável 20 x 5,5. Registro ANVISA. un 2.000,00  SOLIDOR 0,0000 0,058  116,00   
7 Agulha descartável 13 x 4,5. Registro ANVISA un 4.000,00  SOLIDOR 0,0000 0,055  220,00   
8 Agulha descartável 25 x 06. Registro ANVISA un 2.000,00  SOLIDOR 0,0000 0,056  112,00   
12 Agulha descartável 30x08. Registro ANVISA un 2.000,00  SOLIDOR 0,0000 0,055  110,00   
20 Algodão Hidrófilo 500 gramas. un 30,00  FAROL 0,0000 8,10    243,00   
46 Cloridrato de Lidocaína 2% com vasoconstritor - frasco

20ml.
frs 10,00  HYPOFARMA 0,0000 2,537  25,37   

47 Cloridrato de Lidocaína 2% sem vasoconstritor - frasco
20ml.

frs 10,00  HIPOLABOR 0,0000 1,90    19,00   

93 Indicador biológico a vapor caixa com 10 ampolas, com as
seguintes especificações mínimas: di tipo auto-cuidado,
com tempo de resposta de no máximo 24 horas, composto
de uma tira de papel contendo uma população microbiana
mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados
de bacilos stearothermophillus, para controle biológico dos
processos de esterilização à vapor saturado. A tira
contendo esporos deve estar armazenada em uma ampola
plástica que também acondiciona uma ampola de vidro
contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos
microrganismos. A ampola plástica deve estar fechada com
tampa perfurada e protegida por papel  de filtro hidrofóbico.
A ampola deve conter um rótulo externo que informa o lote
e a data da fabricação do produto, contendo campos para
identificação da ampola e um indicador químico externo
que diferencia as ampolas processadas das
não-processadas.

cx 20,00  3M 0,0000 15,549  310,98   

96 Lâmina de bisturi nº 11 caixa c/ 100 unidades cx 3,00  SOLIDOR 0,0000 19,968  59,90   
97 Lâmina de bisturi nº 15 caixa c/ 100 unidades; cx 3,00  SOLIDOR 0,0000 19,90    59,70   
98 Lâmina de bisturi nº 24 caixa c/ 100 unidades; cx 3,00  SOLIDOR 0,0000 19,968  59,90   
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105 Luva cirúrgica estéril, látex anatômica,textura homogenea,
;alta semsibilidade ao tato, boa elasticidade, n°7. 0.
Espessura mínima: 0,22cm. Comprimemnto mínimo:
280mm. Cor natural. Superfície antiderrapante lubrificadas
com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência
menor que 100UG/grama) Esterelizadas por raio gama
(cobalto 60). Acondicionada e em invólucro interno em
dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão
hospitalar, identificando com fácil visualização a mão
esquerda/direita e posição do polegar. Embalada em papel
grau cirúrgico e/ou filme termoplástico.

pr 300,00  MAXITEX 0,0000 0,91    273,00   

157 Tubo orotraqueal  5,0mm com balão un 5,00  SOLIDOR 0,0000 3,242  16,21   

Total do Participante --------> 2.945,06   
__________________

Item

Participante:

Especificação

8384 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E

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

4 Água deionizada para uso em autoclave.Embalagem de 5
litros.

Gl 300,00  Aquatec 0,0000 5,60    1.680,00   

24 Atadura de Crepom tipo I medindo 06 cm de largura por
1,80m. em repouso de comprimento, com densidade de 13
fios/cm², com peso de 13,3g por unidade, confeccionada
em tecido com no mínimo 90% de algodão, fios de alta
torção, possuindo bastante elasticidade no sentido
longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência
uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos,
impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que
possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas
individualmente. O produto deverá atender na íntegra as
especificações da NBR 14.055 e NBR14.056. Apresentar
amostra

un 2.400,00  Biotextil 0,0000 0,28    672,00   

25 Atadura de Crepom tipo I medindo 08 cm de largura por
1,80m. em repouso de comprimento, com densidade de 13
fios/cm², com peso de 17,8g por unidade, confeccionada
em tecido com no mínimo 90% de algodão, fios de alta
torção, possuindo bastante elasticidade no sentido
longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência
uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos,
impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que
possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas
individualmente. O produto deverá atender na íntegra as
especificações da BR 14.055 e NBR14.056. Apresentar
amostra.

un 3.600,00  Biotextil 0,0000 0,37    1.332,00   

26 Atadura de Crepom tipo I medindo 10 cm de largura por
1,80m. em repouso de comprimento, com densidade de 13
fios/cm², com peso de 21,8g por unidade, confeccionada
em tecido com no mínimo 90% de algodão, fios de alta
torção, possuindo bastante elasticidade no sentido
longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência
uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos,
impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que
possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas
individualmente. O produto deverá atender na íntegra as
especificações da BR 14.055 e NBR14.056. Apresentar
amostra.

un 4.000,00  Biotextil 0,0000 0,47    1.880,00   

27 Atadura de Crepom tipo I medindo 15 cm de largura por
1,80m. em repouso de comprimento, com densidade de 13
fios/cm², com peso de 32,7g por unidade, confeccionada
em tecido com no mínimo 90% de algodão, fios de alta
torção, possuindo bastante elasticidade no sentido
longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência
uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos,
impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que
possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas
individualmente. O produto deverá atender na íntegra as
especificações da BR 14.055 e NBR14.056. Apresentar
amostra.

un 4.000,00  Biotextil 0,0000 0,70    2.800,00   
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28 Atadura de Crepom tipo I medindo 25 cm de largura por
1,80m. em repouso de comprimento, com densidade de 13
fios/cm², com peso de 64,3g por unidade, confeccionada
em tecido com no mínimo 90% de algodão, fios de alta
torção, possuindo bastante elasticidade no sentido
longitudinal, enroladas sobre si mesmas, aparência
uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos,
impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que
possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas
individualmente. O produto deverá atender na íntegra as
especificações da BR 14.055 e NBR14.056. Apresentar
amostra.

un 2.400,00  Biotextil 0,0000 1,17    2.808,00   

30 Cabo de Bisturi nº 03. un 5,00  LM 0,0000 6,45    32,25   
31 Cabo de Bisturi nº 04. un 5,00  LM 0,0000 7,15    35,75   
50 Coletor de Material Perfurocortante 13 Litos. un 500,00  Descarbox 0,0000 3,18    1.590,00   
54 Equipo duas vias (tipo polifix). Conexão duas vias p/;

infusão parenteral, estéril, descartável, transparente, pinça
corta fluxo nas 2 (duas) vias de vedação precisa,
conectores macho e fêmea com tampa protetora. Conector
luer rotativo slip/lock na mesma peça, com acabamento
lateral sem saliências que permita apoio seguro na pele.
Comprimento  de 18 cm. Todo sistema deve ser resistente
e oferecer segurança na utilização, deve ser atóxico,
apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e
impurezas, e de fácil manuseio. Embalagem unitária que
proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com
selagem que garanta a integridade do produto até o
momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de
identificação, tipo e data de esterilização, validade.
Apresentar registro MS. Apresentar amostra.

un 200,00  TKL 0,0000 1,28    256,00   

60 Doppler fetal digital de mesa portátil. Equipamento; utilizado
para detecção da frequência cardíaca fetal. O detector fetal
deverá ser ultrassônico de baixa energia. Deverá possuir
troca fácil do transdutor através da conexão de engate
rápido. Deverá possuir transdutores de 2mhz ou 3mhz.
Características do visor de lcd digital, alto-falante, modos
de visualização, ajustes de volume, indicador de carga da
bateria, visor da fhr. Funcionamento bateria recarregável.
Deverá possuir sinal do som fetal podendo ser transferido
para o computador e gravado por um gravador de som. O
arquivo do som pode ser reproduzido, transferido para cd
ou enviado por e-mail. Possuir sensibilidade: a partir de
09-12 semanas. Leve, pesando no máximo 600g. Deverá
possuir porta usb para transmissão de dados. Alimentação
bivolt automático, faixa de medição de 50-240bpm.
Equipamento em conformidade com as normas
internacionais de segurança elétrica e emissões
eletromagnéticas. (t). Deverá apresentar juntamente com a
proposta: registro junto ao ministério da saúde/anvisa.

un 2,00  MD / FD300D 0,0000 696,00    1.392,00   

61 Equipo macro gotas estéril, uso único, biocompatível,
ponta; perfurante, multiajustável com protetor, câmara de
macrogotas flexível, liberando 20 gts/min, filtro de 15 micras
para solução, filtro bacteriano para ar, tubo extensor em pvc
atóxico e apirogênico, flexível com regulador de fluxo tipo
roldana, ponto de infusão lateral autovedante, conector
macho multiajustável com protetor que permita a retirada
do ar sem desconectar a tampa, medindo o sistema inteiro
o mínimo de 150cm, acondicionado em embalagem segura
com abertura asséptica contendo identificação do produto,
data de fabricação, lote, validade e registro no ms.

un 2.500,00  TKL 0,0000 1,80    4.500,00   

62 Escova ginecológica descartável, tipo citobruch estéril,
pacote c/ 100 unid. Apresentar amostra.

pct 100,00  Cralplast 0,0000 28,90    2.890,00   

66 Esparadrapo impermeável, composto de tecido 100%
algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é
aplicada massa adesiva isenta de látex, óxido de zinco e
resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade indicado
para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras,
sondas, drenos, cateteres. Esparadrapo hospitalar com
capa largura: 10cm; comprimento: 4,5cm. Apresentar
amostra.

rl 500,00  Missner 0,0000 7,00    3.500,00   
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68 Especulo esterilizado grande produzido em poliestireno;
cristal, permite excelente transparência e transmissão
luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e
regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais.
Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em
poliestereno de alto impacto (psai), pigmentado e
inderfomável.

un 500,00  Cralplast 0,0000 0,77    385,00   

69 Especulo esterilizado médio produzido em poliestireno
;cristal, permite excelente transparência e transmissão
luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e
regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais.
Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em
poliestereno de alto impacto (psai), pigmentado e
inderfomável.

un 500,00  Cralplast 0,0000 0,69    345,00   

70 Especulo esterilizado pequeno produzido em poliestireno
,cristal, permite excelente transparência e transmissão
luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e
regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais.
Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em
poliestereno de alto impacto (psai), pigmentado e
inderfomável.

un 1.000,00  Cralplast 0,0000 0,65    650,00   

71 Estetoscópio clínico adulto professional - estetoscópio;
adulto, fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar
sons de baixa e alta frequência girando o lado do
auscultador.  Revestimento da borda anti-frio para maior
conforto do paciente. Mola do ângulo flexível e interna ao
tubo de pvc. Todas as partes do produto devem ser isentos
de látex. O equipamento deverá acompanhar um
identificador de propriedade para encaixe no y do tubo.
Deverá vir sobressalente, dois pares de olivas. Garantia
mínima de cinco anos comprovada através do manual
registrado na anvisa. Registro junto ao ministério da
saúde/anvisa.

un 8,00  Profissional
Spirit

0,0000 300,00    2.400,00   

75 Fio cirurgico preto monofilamentar n°5.0 (mononylon ) com.
agulha triangular de  2,0cm com caixa com 24 unidades.

cx 8,00  Procare 0,0000 24,00    192,00   

76 Fio cirurgico preto monofilamentar n°6.0 (mononylon ) com
agulha triangular de 2,0 cm com caixa com 24 unidades.

cx 8,00  Procare 0,0000 24,00    192,00   

99 Lâmina para microscopia fosca. Caixa com 50 unidades; cx 20,00  Precision 0,0000 3,03    60,60   
108 Luva cirúrgica estéril, látex anatômica,textura homogenea,

:alta semsibilidade ao tato, boa elasticidade, n°8. 5.
Espessura mínima: 0,22cm. Comprimemnto mínimo:
280mm. Cor natural. Superfície antiderrapante lubrificadas
com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência
menor que 100UG/grama) Esterelizadas por raio gama
(cobalto 60). Acondicionada e em invólucro interno em
dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão
hospitalar, identificando com fácil visualização a mão
esquerda/direita e posição do polegar. Embalada em papel
grau cirúrgico e/ou filme termoplástico.

pr 100,00  Maxitex 0,0000 0,96    96,00   

110 Luvas de procedimento não cirúrgico, látex de borracha
;natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável ,
levemente talcada com pó absorvível atóxico,
hipoalergênica, anatômicas; não estéris , ambidestra, caixa
com 100 unidades cada; aprovada pelo ministério da
saúde. Tamanho P.

cx 600,00  Despack 0,0000 14,10    8.460,00   

112 Máscara com tripla proteção, com efb 99,92% devido a
camada intermediária de filtro bacteriológico, com elástico,
contendo 50 unidades. Apresentar amostra.

cx 150,00  ProtDesc 0,0000 10,00    1.500,00   

115 Papel para esterilização grau cirúrgico para autoclave rolo;
medindo 15cmx50m.

rl 50,00  Hospflex 0,0000 31,00    1.550,00   

133 Seringa de insulina com agulha corpo única. Fabricada em
polímero plástico inerte, ou seja. Nao reage com a insulina;
bisel trifacetado- reduz ao mínimo a dor e o incômodo
causados no paciente, eliminando a necessidade de uma
anestesia tópica antes da injeção: atóxica; apirogênica,
descartável: uso unico estéril - esterilizada por óxido de
etileno, corpo transparente — permite a perfeita
visualização do nível de medicamento. Além de facilitar
detecção de possiveis impurezas: movimento suave do
êmbolo, a lubrificação com silicone de alta qualidade reduz
a pressão exigida durante a aplicação da injeção,
tonando-a muito mais confortável. Tamanho 1ml/100u.i
com agulha 8 x 0.3.  Apresentar amostra.

un 10.000,00  Vacuplast 0,0000 0,218  2.180,00   
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136 Solução para curativo: acido caprilico, acido caprico, acido
laurico, lecetina de soja, vitamina a, vitamina e, acido
caproico, oleo de girassol com 100ml, contendo os acidos
graxos essenciais, tipo dersani ou similar.

frs 250,00  DermaEx 0,0000 2,20    550,00   

138 Sonda uretral n°08 un 800,00  Biosani 0,0000 0,43    344,00   
140 Sonda uretral n°12 un 1.000,00  Biosani 0,0000 0,45    450,00   
141 Sonda uretral n°14 un 800,00  Biosani 0,0000 0,46    368,00   
155 Tubo orotraqueal 4,0 mm com balão; un 5,00  Vitalgold 0,0000 3,30    16,50   
156 Tubo orotraqueal 4,5 mm com balão; un 5,00  Vitalgold 0,0000 3,30    16,50   
158 Tubo orotraqueal 5,5mm com balão; un 5,00  Vitalgold 0,0000 3,30    16,50   
159 Tubo orotraqueal  6,0mm com balão; un 5,00  Vitalgold 0,0000 3,30    16,50   
160 Tubo orotraqueal  6,5mm com balão; un 5,00  Vitalgold 0,0000 3,30    16,50   
161 Tubo orotraqueal  7,0mm com balão; un 5,00  Vitalgold 0,0000 3,30    16,50   
162 Tubo orotraqueal  7,5mm com balão; un 5,00  Vitalgold 0,0000 3,30    16,50   
163 Tubo orotraqueal  8,0mm com balão; un 5,00  Vitalgold 0,0000 3,30    16,50   
164 Tubo orotraqueal  8,5mm com balão; un 5,00  Vitalgold 0,0000 3,30    16,50   
165 Tubo orotraqueal  9,0mm com balão; un 5,00  Vitalgold 0,0000 3,30    16,50   

Total do Participante --------> 45.255,60   
__________________

Item

Participante:

Especificação

8865 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

1 ÁCIDO ACÉTICO3% PARA EXAME PAPANICOLAU.
FRASCO COM UM LITRO.

frs 2,00  CINETICA 0,0000 19,00    38,00   

14 Agulha para acupuntura, 0,30 x 40mm. un 1.000,00  SHUNHE 0,0000 0,24    240,00   
42 Clorexidina 0,2% Tópica 1000ml. l 10,00  VIC PHARMA 0,0000 6,08    60,80   
59 Detergente Enzimático 1000ml com 5 Enzimas; frs 20,00  KELDRIN 0,0000 17,39    347,80   
73 Fio cirurgico preto monofilamentar n°3.0 (mononylon ) com.

agulha triangular de 3,0cm com caixa com 24 unidades.
cx 8,00  PROCARE 0,0000 24,90    199,20   

74 Fio cirurgico preto monofilamentar n°4.0 (mononylon ) com
,agulha triangular de 3,0cm com caixa com 24 unidades.

cx 8,00  PROCARE 0,0000 25,90    207,20   

78 Fio de Sutura 3.0 - (Poliglactina 910) sintético, estéril,
absorvível, composto de copolímero obtido a partir de 90%
de glicolida e 10% de L-lactida. Caixa com 12 unidades

cx 4,00  SHALON 0,0000 78,09    312,36   

86 Fralda geriátrica tamanho G com as seguintes
características: camadas de distribuição para rápida
distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele
e redução do retorno do líquido; barreiras mais altas
proporcionando muito mais segurança contra vazamentos
laterais; novo design co nucleo de formato anatômico
proporcionando maior conforto; cobertura interior de não
tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tornando
a cobertura macia ao toque na pele; camada externa toque
suave dando maciez ao produto com aparência de tecido e
sem ruído típico do plástico, proporcionando maior
segurança e conforto; indicador de umidade para maior
praticidade: as duas listras tornan-se azuis sinalizando a
hora de trocar o produto; controlador de odor com extrato
natural; os componentes são atóxicos e pré-testados.
Composição: camada interna de não tecido de fibras de
polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno,
fibras de celulose, plímeros superabsorventes ( dry gel),
barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de
elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para
fixação. Pacote com 8 unidades.  Apresentar amostra.

pct 1.000,00  DESCARPACK
PREMIUM

0,0000 8,86    8.860,00   
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8865 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

87 Fralda geriátrica tamanho M com as seguintes
características: c amada de distribuição para rápida
distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele
e redução do retorno do líquido; barreira mais altas
proporcionando muito mais segurança contra vazamentos
laterais; novo design co nucleo de formato anatômico
proporcionando maior conforto; cobertura interior de não
tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tornando
a cobertura macia ao toque na pele; camada externa toque
suave dando maciez ao produto com aparência de tecido e
sem ruído típico do plástico, proporcionando maior
segurança e conforto; indicador de umidade para maior
praticidade: as duas listras tornan-se azuis sinalizando a
hora de trocar o produto; controlador de odor com extrato
natural; os componentes são atóxicos e pré-testados.
Composição: camada interna de não tecido de fibras de
polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno,
fibras de celulose, plímeros superabsorventes ( dry gel),
barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de
elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para
fixação. Pacote com 8 unidades.  Apresentar amostra.

pct 800,00  DESCARPACK
PREMIUM

0,0000 8,86    7.088,00   

88 Fralda geriátrica tamanho XG com as seguintes
características: c amada de distribuição para rápida
distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele
e redução do retorno do líquido; barreira mais altas
proporcionando muito mais segurança contra vazamentos
laterais; novo design co nucleo de formato anatômico
proporcionando maior conforto; cobertura interior de não
tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tornando
a cobertura macia ao toque na pele; camada externa toque
suave dando maciez ao produto com aparência de tecido e
sem ruído típico do plástico, proporcionando maior
segurança e conforto; indicador de umidade para maior
praticidade: as duas listras tornan-se azuis sinalizando a
hora de trocar o produto; controlador de odor com extrato
natural; os componentes são atóxicos e pré-testados.
Composição: camada interna de não tecido de fibras de
polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno,
fibras de celulose, plímeros superabsorventes ( dry gel),
barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de
elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para
fixação. Pacote com 7 unidades.  Apresentar amostra.

pct 1.200,00  DESCARPACK
PREMIUM

0,0000 8,86    10.632,00   

118 Pinça dente de rato 12cm; un 6,00  PROFESSIONA 0,0000 7,02    42,12   
120 Pinça pozzi 24cm, para cólo uterino; un 6,00  PROFESSIONA 0,0000 41,00    246,00   
129 Serina descartável 03ml:polipropileno ou outro material;

plastico , esteril, apirogenica, transparente, cilindro de
corpo reto, com trava de embolo impedindo o reuso, uso
único, siliconizado, parede de espessura uniforme
permitindo deslize suave, bico central do tipo simples.
Conforme NR n°32.

un 3.000,00  SR 0,0000 0,42    1.260,00   

130 Serina descartável 05ml:polipropileno ou outro material
plastico , esteril, apirogenica, transparente, cilindro de
corpo reto, com trava de embolo impedindo o reuso, uso
único, siliconizado, parede de espessura uniforme
permitindo deslize suave, bico central do tipo simples.
Conforme NR n°32.

un 8.000,00  SR 0,0000 0,45    3.600,00   

131 Serina descartável 10ml:polipropileno ou outro material
plastico , esteril, apirogenica, transparente, cilindro de
corpo reto, com trava de embolo impedindo o reuso, uso
único, siliconizado, parede de espessura uniforme
permitindo deslize suave, bico central do tipo simples.
Conforme NR n°32.

un 4.000,00  SR 0,0000 0,52    2.080,00   

132 Serina descartável 20ml:polipropileno ou outro material
plastico , esteril, apirogenica, transparente, cilindro de
corpo reto, com trava de embolo impedindo o reuso, uso
único, siliconizado, parede de espessura uniforme
permitindo deslize suave, bico central do tipo simples.
Conforme NR n°32.

un 1.000,00  SOLMILLENIUM 0,0000 1,29    1.290,00   

135 Solução lugol (iodo - iodetada) 5%. Frasco com 1 litro; frs 2,00  CINETICA 0,0000 90,00    180,00   

Total do Participante --------> 36.683,48   
__________________
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8882 - L A Dalla Porta Junior

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

48 Cloridrato de Lidocaína Gel 2% 20mg/g tubo com 30
gramas.

tb 10,00  PHARLAB 0,0000 2,20    22,00   

49 Coletor de Material Perfurocortante 7 litros un 100,00  DESCARBOX 0,0000 2,41    241,00   
51 Coletor de Material Perfurocortante 20 Litos. un 500,00  DESCARBOX 0,0000 4,79    2.395,00   
53 Compressa de Gaze 7,5 X 7,5 : constituída de tecido 100%;

algodão, com densidade de 13 fios por cm2,  15 cm X 30
cm  quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a
medir 7,5 X 7,5 cm quando dobrada, 500 g por pacote no
minimo  com as bordas voltadas para parte interna e sem
fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de
absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido,
alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Pacotes
com 500 unidades, não estéril. Com selagem eficiente que
garanta a integridade do produto até o momento de sua
utilização, permita a abertura e transferência com técnica
asséptica. ABNT NBR 13843.Apresentar  Registro MS.
Apresentar amostra.

pct 1.500,00  MELHORMED 0,0000 18,35    27.525,00   

67 Espátula de Ayres c/100 pct 50,00  CRAL 0,0000 4,58    229,00   
84 Fixador celular para lâmina frasco com 100 ml. frs 20,00  CRAL 0,0000 5,59    111,80   

103 Lençol descartável em tnt, com gramatura 30gr, 2,20x1,10
e elástico nas extremidades para fixação. Caixa 10
unidades.

cx 150,00  MEGAUZE 0,0000 9,57    1.435,50   

111 Luvas de procedimento não cirúrgico, látex de borracha
natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável ,
levemente talcada com pó absorvível atóxico,
hipoalergênica, anatômicas; não estéris , ambidestra, caixa
com 100 unidades cada; aprovada pelo ministério da
saúde. Tamanho M.

cx 500,00  LEMGRUBER 0,0000 14,19    7.095,00   

154 Touca descartável com elástico pacote com 100 unidades pct 100,00  TALGE 0,0000 4,73    473,00   

Total do Participante --------> 39.527,30   
__________________

Item

Participante:

Especificação

9542 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PROD., ALIMENTOS E EQU

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

19 Álcool 70% - frasco: 1000 ml. l 1.000,00  Itajá 0,0000 3,90    3.900,00   
102 Lenço umedecido - sem álcool, ph neutro, hipoalergênico.

;Embalagem com 50 unidades
un 50,00  Cottonbaby 0,0000 5,00    250,00   

134 Shampoo para bebê - ph lacrimal, hipoalergênico, ideal par
recém nascidos. Frasco com 200ml.

frs 50,00  Bebê Vida 0,0000 9,12    456,00   

Total do Participante --------> 4.606,00   
__________________

Total Geral ----------------------> 188.935,88   
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

ALEXSANDRA BRUCH

JULIANE HASS SCHILLER

MARCILÉIA BRATFICH INÁCIO

Rancho Queimado,  13  de  Março  de  2018
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