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SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS  
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público: 
    1) REGISTRO DE PREÇOS de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar, para suprimento das unidades 
municipais de saúde do Município de Francisco Beltrão do PREGÃO PRESENCIAL nº 152/2019 com vigência de 29/10/2019 a 
27/10/2020 conforme segue: 
 
ATA SRP Nº 908/2019 
EMPRESA DETENTORA: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI 
CNPJ Nº 80.392.566/0001-45 
Item Código  

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

31 68798 Bolsa ostomia, matéria prima: plástico, 
aplicação:  colostomia e ileostomia, número de 
peças: 1 peça (placa e bolsa acopladas), 
modelo: drenável, acessórios: 1 clip para cada 
10 bolsas, tipo de bolsa: transparente, tipo de 
adesivo: adesivo microporoso, material da 
placa: base de karaya, diâmetro: pré-cortada 
até 90 mm, características adicionais: com filtro 
de gases. Unidade: Unidade. Obs: Bolsa para 
Colostomia/Ileostomia, sistema de 01 (uma) 
peça, com 80mm drenável, transparente, 
flange de 80mm base quadrada, com clip 
aclopado a bolsa. Bolsa drenável 
confeccionada em material plástico, macio, 
atóxico, hipoalergênico, com barreira de 
hidrocolóide e grande aderência na pele, 
recortável.   

COLOPLAST UN 200,00 17,38 

32 68800 Bolsa ostomia, matéria prima: plástico, 
aplicação:  colostomia, número de peças: 1 
peça (placa e bolsa acopladas), modelo: 
drenável, tipo de adesivo: adesivo 
microporoso, tipo de placa: placa convexa, 
material da placa: resina sintética, diâmetro: 
recortável até 45 mm, outros componentes: 
infantil, características adicionais: válvula anti-
refluxo. Unidade: Unidade. Obs: Bolsa de 
colostomia intestinal pediátrica, sistema de 1 
peça drenável, recortável até 38mm, 
transparente, com barreira de resina sintética 
softflex e tecnologia de escapamento de ar. 
Sem orifício inicial para recorte que permite 
melhor ajuste ao estoma de 1 ou 2 bocas, com 
filme plástico de 4 camadas e fechamento por 
conectores plásticos Lock N´Roll. Comprimento 
da bolsa de 18 cm.  

COLOPLAST UN 200,00 43,46 

37 68805 Cabo bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: 
nº 4,  características adicionais: longo. 
Unidade: Unidade.  

ABC UN 100,00 7,00 

39 68808 Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, 
tipo construtivo: dobrável em x, material 
estrutura: aço inoxidável, acabamento 
estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, 
tamanho: adulto, tipo encosto: encosto 
reclinável, apoio braço: apoio braços fixos, 
acabamento do encosto e assento: náilon, tipo 
de pneu: pneus dianteiros giratórios maciços 
6", tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24", apoio 
pés: apoio pés removível, características 
adicionais 01: sistema de elevação linear. 
Unidade: Unidade. Obs: Trava de segurança. 
Capacidade até 100 kg.  

JAGARIBE UN 5,00 525,00 

96 68918 Conjunto drenagem tórax, componentes: 1 
conector dreno-tubo, tampa rosca 3 vias, 
frasco, aplicação:em procedimentos cirúrgicos 
torácicos, volume:2.000 ml, 
graduação:graduação de 50 em 50ml, 
características adicionais:tubo extensor em pvc 

ZAMMI UN 20,00 20,00 
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c/ pinça clamp. Unidade: Unidade. Obs: 
Frascos para drenagem torácica, mediastinal e 
gástrica: frasco em pvc cristal rígido, graduado 
a cada 50ml, com capacidade 2000 ml, tampa 
de rosca 3 vias. Extensão em pvc cristal com 
1,20m, pinça corta-fluxo, mola plástica, selo 
d'água rígido, conector escalonado e alça para 
transporte e fixação. Esterilizado em ETO.   

101 68848 Curativo, tipo: hidrocolóide, material: 
poliuretano, revestimento:  revestido com 
carmelose, gelatina e pectina, dimensão: cerca 
de 10 x 10 cm, permeabilidade: impermeável a 
líquidos, componentes: aderente, esterelidade: 
estéril, embalagem: embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Placa composta por 
camada interna autoadesiva hipoalérgica, 
contendo hidrocolóides, poliisobutileno e 
conservantes, uma camada externa de filme de 
poliuretano; e um liner composto por papel 
siliconado. Tamanho: 10x10cm.   

ELECT HYDRO 
10x10 

UN 100,00 15,00 

ATA SRP Nº 909/2019 
EMPRESA DETENTORA: AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME 
CNPJ Nº 25.137.947/0001-70 
Item Código  

 
Descrição Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

129 68875 Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, 
aneróide, tipo :   de braço, faixa de operação: 
até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira 
em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, 
tamanho: infantil. Unidade: Unidade. Obs: 
Fecho em velcro. 

PREMIUM UN 30,00 53,99 

130 68873 Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, 
aneróide, tipo: de braço, faixa de operação: até 
300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em 
nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: 
adulto. Unidade: Unidade. Obs: Fecho em 
velcro. 

PREMIUM UN 150,00 45,35 

131 68874 Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, 
aneróide, tipo:  de braço, faixa de operação: 
até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira 
em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, 
tamanho: adulto obeso. Unidade: Unidade. 
Obs: Fecho em velcro. 

PREMIUM UN 30,00 58,09 

ATA SRP Nº 910/2019 
EMPRESA DETENTORA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 
CNPJ Nº 00.802.002/0001-02 
Item Código  

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

5 68772 Agulha acupuntura, material: aço inoxidável, 
tipo: capilar cilíndrica  (filiforme), esterilidade: 
estéril, descartável, tamanho: 0,25 x 30 mm, 
tipo de cabo: com cabo, em espiral, bainha: 
com bainha protetora, individual. Unidade: 
Caixa 100,00 unidades.  

UNIQMED CX 5,00 29,93 

38 68806 Cadarço, material: 100% algodão, 
comprimento: 50 m, largura: 1 cm.  Unidade: 
metro. Obs: Cadarço sarjado para tubo de 
traqueostomia. Rolo com 10m.  

TECENIL M 1.000,00 4,24 

87 68797 Coletor de urina, material : pvc, tipo : sistema 
fechado, capacidade : cerca de 2000 ml, 
graduação: graduação de 100 em 100 ml, 
válvula: válvula anti-refluxo, pinça: clamp corta 
fluxo, componentes: alça de sustentação, 
outros componentes: membrana 
autocicatrizante, esterilidade : estéril, 
descartável. Unidade: Unidade.  

GRUPO LABOR UN 10.000,00 2,77 

107 68904 Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : 
tipo fita, material :  fibra de vidro, escala 
graduação: c, escala métrica - mm, cm e 
polegadas, faixa medição: cerca de 1,5 m, 

MD UN 20,00 6,39 
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componente iii: bilateral. Unidade: Unidade. 
Obs: Fita métrica para cálculo do IMC.  

108 68782 Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo: 
tipo régua, material: alumínio anodizado, 
escala graduação: com escala métrica - mm e 
cm, faixa medição: cerca de 1,0 m, 
componente II: com cursor fixo e deslizante. 
Unidade: Unidade.  

TAYLOR UN 25,00 58,53 

140 68871 Extensor equipo soro, aplicação:  p, perfusão 
simultânea, derivação y, n° de vias: duas vias, 
material: pvc cristal, tipo pinça: pinça corta 
fluxo em todas vias, tipo conector: conector 
luer lock e luer fêmea c, tampas, 
características adicionais: infantil, esterilidade: 
estéril e descartável. Unidade: Unidade. Obs: 
Equipo para soro 02 vias com clamp (polifix), 
infantil, luer fêmea de 02 vias com tampa 
rosqueável, conexão distal luer (slip ou lock) 
para dispositivo de acesso venoso, com clamp 
de fechamento rápido nas vias, extensão dupla 
em PVC cristal, estéril, esterilizado a Óxido de 
Etileno, câmara gotejadora flexível, atóxico, 
apirogênico, descartável.  

INFUSAO UN 50.000,00 0,59 

141 68870 Extensor equipo soro, aplicação:  p, perfusão 
simultânea, derivação y, n° de vias: duas vias, 
material: PVC cristal, tipo pinça: pinça corta 
fluxo em todas vias, tipo conector: conector 
Luer Lock e Luer fêmea com tampas, 
características adicionais: adulto, esterilidade: 
estéril e descartável. Unidade: Unidade. Obs: 
Equipo para soro 02 vias com clamp (polifix), 
luer fêmea de 02 vias com tampa rosqueável, 
conexão distal luer (slip ou lock) para 
dispositivo de acesso venoso, com clamp de 
fechamento rápido nas vias, extensão dupla 
em PVC cristal, estéril, esterilizado a Óxido de 
Etileno, câmara gotejadora flexível, atóxico, 
apirogênico, descartável.  

INFUSAO UN 100.000,00 0,53 

180 68976 Haste flexível, material haste: plástico, tipo 
haste:  com ranhuras, material ponta: algodão, 
características adicionais: com 2 
pontas.Unidade: Caixa 75,00 unidades. Obs: 
Palinetes (cotonetes), hastes flexíveis, 
inquebráveis, com pontas de algodão que não 
soltam fiapos, com base com ranhuras para 
fixação segura e higiênica.   

HIGIE TOPP CX 800,00 0,94 

271 69071 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 
calibre: nº 10, tamanho: curta, comprimento: 
cerca 50 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica curta, 10FR.  

BIOSANI UN 100,00 0,66 

274 69074 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 
calibre: nº 16, tamanho: curta, comprimento: 
cerca 50 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica curta, 16FR.  

BIOSANI UN 100,00 0,57 

292 69070 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo:  Sonda trato digestivo, 
aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, 
material: pvc, calibre: nº 8, tamanho: curta, 
comprimento: cerca 50 cm, conector: conector 
padrão c, tampa, componentes: ponta distal 
fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: 

BIOSANI UN 100,00 0,49 
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estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica curta, 08FR.  

321 69096 Termômetro clínico, ajuste: digital, escala: até 
45 °c, tipo :  uso auricular e de testa, 
componentes: c, alarmes, memória: memória 
até 30 medições, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.  

BIOLAND UN 20,00 159,99 

ATA SRP Nº 911/2019 
EMPRESA DETENTORA: AMARILDO BASEGGIO & CIA. LTDA. - ME 
CNPJ Nº 82.291.311/0001-11 
Item Código  

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário 

R$ 
Preço total 

9 68765 Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável 
siliconizado, dimensão: 27 G x 1,2", tipo ponta: 
bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector 
luer lock em plástico, tipo fixação: protetor 
plástico, característica adicional: com sistema 
segurança segundo NR 32, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem individual. Unidade: 
Caixa 100,00 unidades.  

SOLIDOR CX 600,00 7,93 4.758,00 

43 68820 Cânula de traqueostomia, material : aço 
inoxidável, diâmetro:  10 mm, acessórios: 
mandril com guia, acessórios 01: com haste, 
acessórios 02: cânula interna, esterelidade: 
estéril, embalagem: embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Cânula de 
traqueostomia metálica, confeccionada em 
metal cromado, número 4, longa, com diâmetro 
de 10mm e comprimento de 9cm, sem 
rebarbas ou sinais de oxidação. Jogo 
composto por 03 peças, sendo: 01 mandril com 
ponta arredondada; 01 cânula externa com 
impressão do número em local visível, asas 
para fixação com cadarço ou fixador e 
acabamento que não cause traumatismo 
traqueal; 01 cânula interna com encaixe e 
fixação adequados.   

FRADEL UN 10,00 39,90 399,00 

44 68821 Cânula de traqueostomia, material : aço 
inoxidável, diâmetro:  11 mm, acessórios: 
mandril com guia, acessórios 01: com haste, 
acessórios 02: cânula interna, esterelidade: 
estéril, embalagem: embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Cânula de 
traqueostomia metálica, confeccionada em 
metal cromado, número 5, longa, com diâmetro 
de 11mm e comprimento de 9,5cm, sem 
rebarbas ou sinais de oxidação. Jogo 
composto por 03 peças, sendo: 01 mandril com 
ponta arredondada; 01 cânula externa com 
impressão do número em local visível, asas 
para fixação com cadarço ou fixador e 
acabamento que não cause traumatismo 
traqueal; 01 cânula interna com encaixe e 
fixação adequados.   

FRADEL UN 10,00 39,90 399,00 

45 68822 Cânula de traqueostomia, material : aço 
inoxidável, diâmetro:  12 mm, acessórios: 
mandril com guia, acessórios 01: com haste, 
acessórios 02: cânula interna, esterelidade: 
estéril, embalagem: embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Cânula de 
traqueostomia metálica, confeccionada em 
metal cromado, número 6, longa, com diâmetro 
de 12mm e comprimento de 10cm, sem 
rebarbas ou sinais de oxidação. Jogo 
composto por 03 peças, sendo: 01 mandril com 
ponta arredondada; 01 cânula externa com 
impressão do número em local visível, asas 
para fixação com cadarço ou fixador e 
acabamento que não cause traumatismo 
traqueal; 01 cânula interna com encaixe e 

FRADEL UN 3,00 39,90 119,70 
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fixação adequados.   

46 68812 Cânula orofaríngea guedel, material : polímero, 
tamanho : tamanho nº 00. Unidade: Unidade.  

FOYOMED UN 20,00 2,85 57,00 

47 68817 Cânula orofaríngea Guedel, material : 
polímero, tamanho : tamanho nº 4, esterilidade 
: estéril, embalagem individual : embalagem 
individual. Unidade: Unidade.  

FOYOMED UN 20,00 2,92 58,40 

48 68819 Cânula orofaríngea Guedel, material : 
polímero, tamanho : tamanho nº 6, esterilidade 
: estéril, embalagem individual : embalagem 
individual. Unidade: Unidade.  

FOYOMED UN 20,00 2,85 57,00 

49 68813 Cânula orofaríngea Guedel, material : 
polímero, tamanho :  tamanho nº 0, esterilidade 
: estéril, embalagem individual : embalagem 
individual. Unidade: Unidade.  

FOYOMED UN 20,00 2,85 57,00 

51 68814 Cânula orofaríngea Guedel, material : 
polímero, tamanho :  tamanho nº 1, esterilidade 
: estéril, embalagem individual : embalagem 
individual. Unidade: Unidade.  

FOYOMED UN 20,00 2,85 57,00 

52 68815 Cânula orofaríngea Guedel, material : 
polímero, tamanho :  tamanho nº 2, esterilidade 
: estéril, embalagem individual : embalagem 
individual. Unidade: Unidade.  

FOYOMED UN 20,00 2,85 57,00 

53 68816 Cânula orofaríngea Guedel, material : 
polímero, tamanho :  tamanho nº 3, esterilidade 
: estéril, embalagem individual : embalagem 
individual. Unidade: Unidade.  

FOYOMED UN 20,00 2,85 57,00 

54 68818 Cânula orofaríngea Guedel, material : 
polímero, tamanho :  tamanho nº 5, esterilidade 
: estéril, embalagem individual : embalagem 
individual. Unidade: Unidade.  

FOYOMED UN 20,00 3,04 60,80 

64 68830 Cateter oxigenoterapia, material tubo: PVC 
flexível grau médico, tipo: tipo óculos, pronga 
silicone contorno arredondado, tipo uso: 
descartável, esterilidade: estéril, tamanho: 
infantil, características adicionais: a prova de 
deformação e torção , 2,10m, tipo adaptador: 
conector universal. Unidade: Unidade. Obs: 
Cateter nasal tipo óculos, tamanho infantil, 
descartável, PVC atóxico siliconado, estéril, 
apirogênico.   

BIOSANI UN 1.000,00 0,90 900,00 

201 68950 Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 
8, esterilidade: estéril, características 
adicionais: comprimento mínimo de 28cm, 
apresentação: lubrificada c, pó 
bioabsorvível,atóxica, tipo uso: descartável, 
formato: anatômico, embalagem: conforme 
norma ABNT c, abertura asséptica. Unidade: 
Par.  

MAXITEX PAR 3.500,00 0,82 2.870,00 

222 68962 Máscara gasoterapia, aplicação:múltipla 
função, modelo: facial oval, material:cúpula em 
plástico rígido, tipo borda:coxim inflável em 
silicone, tamanho:adulto m, tipo : 
conector:conector padrão, adicionais:c/ 
presilha. Unidade. Unidade. Obs: Máscara 
para inalação adulto, não estéril. Conjunto com 
máscara em PVC, copo em polipropileno e 
mangueira em PVC com conector adaptável, 
com opção para aplicação em saída de 
oxigênio, ar comprimido ou nebulizador 
doméstico. Embalada individualmente.  

DARU UN 300,00 4,65 1.395,00 

225 68957 Máscara gasoterapia, modelo: Venturi, 
material: plástico, adicional:  com tubo 
corrugado, tamanho: adulto, tipo fixação: com 
clipe nasal e fixador cefálico ajustável, tipo 
extensão: extensor cerca de 2,0 m, tipo 
conector: conector padrão, adicionais: jogo 
com 6 diluidores para fluxo O2. Unidade: 
Unidade.  

GOODCOME UN 30,00 9,85 295,50 

267 69056 Sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral, SOLUMED UN 200,00 8,89 1.778,00 
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material: silicone, calibre: nº 6, comprimento: 
cerca 60 cm, conector: conector em y c, tampa, 
graduação: graduada, componentes: ponta 
distal fechada, c, orifícios laterais, outros 
componentes: c, fio guia, peso metálico, 
adicionais: radiopaca, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda para 
nutrição enteral, infantil, 06 FR, siliconada, com 
conector universal e mandril, sonda com linha 
radiopaca, marcada em toda sua extensão.  

268 69055 Sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral, 
material: silicone, calibre: nº 8, comprimento: 
cerca 100 cm, conector: conector em y c, 
tampa, graduação: graduada, componentes: 
ponta distal fechada, c, orifícios laterais, outros 
componentes: c, fio guia, peso metálico, 
adicionais: radiopaca, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda para 
nutrição enteral, adulto, 08 FR, siliconada, com 
conector universal e mandril, sonda com linha 
radiopaca, marcada em toda sua extensão.  

SOLUMED UN 400,00 8,89 3.556,00 

269 69054 Sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral, 
material: poliuretano,  calibre: nº 10, 
comprimento: cerca 120 cm, conector: 
conector em y c, tampa, graduação: graduada, 
componentes: ponta distal fechada, c, orifícios 
laterais, outros componentes: c, fio guia, peso 
metálico, adicionais: radiopaca, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda para 
nutrição enteral, adulto, 10FR, siliconada, com 
conector universal e mandril, sonda com linha 
radiopaca, marcada em toda sua extensão  

SOLUMED UN 400,00 8,89 3.556,00 

270 69053 Sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral, 
material: silicone,  calibre: nº 12, comprimento: 
cerca 100 cm, conector: conector em y c, 
tampa, graduação: graduada, componentes: 
ponta distal fechada, c, orifícios laterais, outros 
componentes: c, fio guia, peso metálico, 
adicionais: radiopaca, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda para 
nutrição enteral, adulto, 12FR, siliconada, com 
conector universal e mandril, sonda com linha 
radiopaca, marcada em toda sua extensão.  

SOLUMED UN 800,00 8,89 7.112,00 

272 69060 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 
calibre: nº 10, tamanho: longa, comprimento: 
cerca 120 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica longa, 10FR.  

BIOSANI UN 200,00 0,62 124,00 

277 69058 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 
calibre: nº 6, tamanho: longa, comprimento: 
cerca 120 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica longa, 06FR.  

BIOSANI UN 100,00 0,56 56,00 

278 69059 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 
calibre: nº 8, tamanho: longa, comprimento: 
cerca 120 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 

BIOSANI UN 200,00 0,59 118,00 
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descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica longa, 08FR.  

279 69061 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo:  levine, material: pvc, 
calibre: nº 12, tamanho: longa, comprimento: 
cerca 120 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica longa, 12FR.  

BIOSANI UN 200,00 0,68 136,00 

280 69073 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo:  levine, material: pvc, 
calibre: nº 14, tamanho: curta, comprimento: 
cerca 50 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica curta, 14FR.  

BIOSANI UN 100,00 0,52 52,00 

281 69062 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo:  levine, material: pvc, 
calibre: nº 14, tamanho: longa, comprimento: 
cerca 120 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica longa, 14FR.  

BIOSANI UN 200,00 0,72 144,00 

282 69063 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo:  levine, material: pvc, 
calibre: nº 16, tamanho: longa, comprimento: 
cerca 120 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica longa, 16FR.  

BIOSANI UN 100,00 0,79 79,00 

283 69075 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo:  levine, material: pvc, 
calibre: nº 18, tamanho: curta, comprimento: 
cerca 50 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica curta, 18FR.   

BIOSANI UN 100,00 0,58 58,00 

284 69064 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo:  levine, material: pvc, 
calibre: nº 18, tamanho: longa, comprimento: 
cerca 120 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica longa, 18FR.  

BIOSANI UN 100,00 0,88 88,00 

285 69065 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo:  levine, material: pvc, 
calibre: nº 20, tamanho: longa, comprimento: 
cerca 120 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica longa, 20FR.  

BIOSANI UN 100,00 1,00 100,00 

286 69077 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo:  levine, material: pvc, 
calibre: nº 22 french, tamanho: curta, 
comprimento: cerca 50 cm, conector: conector 
padrão c, tampa, componentes: ponta distal 

BIOSANI UN 100,00 0,62 62,00 
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fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: 
estéril, descartável. Unidade: Unidade. Obs: 
Sonda nasogástrica curta, 22FR.  

287 69066 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo:  levine, material: pvc, 
calibre: nº 22, tamanho: longa, comprimento: 
cerca 120 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: onda 
nasogástrica longa, 22FR.  

BIOSANI UN 100,00 1,08 108,00 

288 69078 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo:  levine, material: pvc, 
calibre: nº 24 french, tamanho: curta, 
comprimento: cerca 50 cm, conector: conector 
padrão c, tampa, componentes: ponta distal 
fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: 
estéril, descartável. Unidade: Unidade. Obs: 
Sonda nasogástrica curta, 24FR.  

BIOSANI UN 100,00 0,68 68,00 

291 69076 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo:  levine, material: 
silicone, calibre: nº 20, tamanho: curta, 
comprimento: cerca 50 cm, conector: conector 
padrão c, tampa, componentes: ponta distal 
fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica curta, 20FR.  

BIOSANI UN 100,00 0,62 62,00 

298 69039 Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 
silicone, calibre: 14 french, vias: 2 vias, 
conector: conectores padrão, volume: c, balão 
cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, embalagem: 
embalagem individual. Unidade: Unidade. Obs: 
Sonda de borracha (látex natural), tipo Folley, 
nº 14 com duas vias.  

SOLIDOR UN 3.000,00 2,46 7.380,00 

299 69040 Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 
silicone, calibre: 14 french, vias: 2 vias, 
conector: conectores padrão, volume: c, balão 
cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, embalagem: 
embalagem individual. Unidade: Unidade. Obs: 
Sonda de borracha (látex natural), tipo Folley, 
nº 14 com duas vias.  

SOLIDOR UN 5.500,00 2,46 13.530,00 

301 69046 Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 
silicone, calibre: 22 french, vias: 2 vias, 
conector: conectores padrão, volume: c, balão 
cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, embalagem: 
embalagem individual. Unidade: Unidade. Obs: 
Sonda de borracha (látex natural), tipo Folley, 
nº 22 com duas vias.  

SOLIDOR UN 500,00 2,46 1.230,00 

302 69042 Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 
silicone, calibre: 18 french, vias: 2 vias, 
conector: conectores padrão, volume: c, balão 
cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, embalagem: 
embalagem individual. Unidade: Unidade. Obs: 
Sonda de borracha (látex natural), tipo Folley, 
nº 18 com duas vias.  

SOLIDOR UN 3.500,00 2,46 8.610,00 

303 69043 Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 
silicone, calibre: 18 french, vias: 3 vias, 
conector: conectores padrão, volume: c, balão 
cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, embalagem: 

SOLIDOR UN 150,00 3,56 534,00 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 9 

 

embalagem individual. Unidade: Unidade. Obs: 
Sonda de borracha (látex natural), tipo Folley, 
nº 18 com três vias.  

309 69047 Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 
silicone, calibre:  22 french, vias: 3 vias, 
conector: conectores padrão, volume: c, balão 
cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, embalagem: 
embalagem individual. Unidade: Unidade. Obs: 
Sonda de borracha (látex natural), tipo Folley, 
nº 22 com 3 vias.  

SOLIDOR UN 150,00 3,56 534,00 

310 69086 Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: 
pvc, calibre: 20 french, conector: conector 
padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.   

SOLIDOR UN 100,00 0,60 60,00 

311 69087 Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: 
pvc, calibre: 22 french, conector: conector 
padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.   

SOLIDOR UN 100,00 0,62 62,00 

312 69079 Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: 
pvc, calibre: 6 french, conector: conector 
padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.  

BIOSANI UN 300,00 0,40 120,00 

313 69088 Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: 
pvc, calibre: 24 french, conector: conector 
padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.   

SOLIDOR UN 100,00 0,66 66,00 

314 69083 Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: 
pvc, calibre:  14 french, conector: conector 
padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.   

BIOSANI UN 2.000,00 0,42 840,00 

315 69085 Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: 
pvc, calibre:  18 french, conector: conector 
padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.   

BIOSANI UN 100,00 0,55 55,00 

317 69080 Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: 
pvc, calibre:  8 french, conector: conector 
padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.   

BIOSANI UN 10.000,00 0,38 3.800,00 

318 69081 Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: 
silicone, calibre: 10 french, conector: conector 
padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.   

BIOSANI UN 25.000,00 0,40 10.000,00 

319 69082 Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: 
silicone, calibre: 12 french, conector: conector 

BIOSANI UN 45.000,00 0,41 18.450,00 
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padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.   

345 68964 Tubo supraglótico, tipo: máscara laríngea, 
material : silicone, formato: em "l", vias: via p, 
acesso gástrico, tamanho : nº 4, componente 
1: c, linha de referência, conector: c, conector 
padrão, esterilidade : estéril, uso 
único.Unidade: Unidade. Obs: Máscara 
laríngea de silicone adulto.  

WELL LEAD UN 10,00 47,51 475,10 

346 68966 TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO:MÁSCARA 
LARÍNGEA, MATERIAL : PVC, TAMANHO :Nº 
1, COMPONENTE 1:C/ LINHA DE 
REFERÊNCIA, CONECTOR:C/ CONECTOR 
PADRÃO, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, USO 
ÚNICO. Unidade: Unidade. Obs: Máscara 
laríngea de silicone infantil.  

WELL LEAD UN 10,00 25,50 255,00 

347 68969 TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO:MÁSCARA 
LARÍNGEA, MATERIAL : PVC, TAMANHO :Nº 
2,5, COMPONENTE 1:C/ LINHA DE 
REFERÊNCIA, CONECTOR:C/ CONECTOR 
PADRÃO, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, USO 
ÚNICO. Unidade: Unidade.  

WELL LEAD UN 10,00 25,50 255,00 

348 68968 TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO:MÁSCARA 
LARÍNGEA, MATERIAL :PVC, TAMANHO :Nº 
2 COMPONENTE 1:C/ LINHA DE 
REFERÊNCIA, CONECTOR:C/ CONECTOR 
PADRÃO, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, USO 
ÚNICO. Unidade: Unidade.  

WELL LEAD UN 10,00 25,50 255,00 

349 68970 TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO:MÁSCARA 
LARÍNGEA, MATERIAL :PVC, TAMANHO :Nº 
3 COMPONENTE 1:C/ LINHA DE 
REFERÊNCIA, CONECTOR:C/ CONECTOR 
PADRÃO, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, USO 
ÚNICO. Unidade: Unidade.  

WELL LEAD UN 10,00 25,50 255,00 

350 68967 TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO:MÁSCARA 
LARÍNGEA, MATERIAL :PVC, VIAS: VIA P/ 
ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO :Nº 1,5, 
COMPONENTE 1:C/ LINHA DE 
REFERÊNCIA, CONECTOR:C/ CONECTOR 
PADRÃO, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, USO 
ÚNICO. Unidade: Unidade  

WELL LEAD UN 10,00 45,67 456,70 

351 68965 TUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO:MÁSCARA 
LARÍNGEA, MATERIAL :PVC, VIAS: VIA P/ 
ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO :Nº 5, 
COMPONENTE 1:C/ LINHA DE 
REFERÊNCIA, CONECTOR:C/ CONECTOR 
PADRÃO, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, USO 
ÚNICO. Unidade: Unidade.  

WELL LEAD UN 10,00 25,50 255,00 

ATA SRP Nº 912/2019 
EMPRESA DETENTORA: BASCEL SOLUÇÕES LTDA. - EPP 
CNPJ Nº 21.515.353/0001-02 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

8 68766 Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável 
siliconizado, dimensão: 26 G x 1,2", tipo ponta: 
bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector 
luer lock em plástico, tipo fixação: protetor 
plástico, característica adicional: com sistema 
segurança segundo NR 32, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem individual. Unidade: 
Caixa 100,00 unidades.  

LABOR IMPORT CX 1.000,00 4,79 

10 68770 Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável 
siliconizado,  dimensão: 21 G x 1", tipo ponta: 
bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector 
luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: 
protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, 
embalagem individual. Unidade: Caixa 100,00 
unidades.  

LABOR IMPORT CX 1.000,00 4,77 
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11 68769 Agulha hipodérmica, material:aço inoxidável 
siliconizado, dimensão:22 G x 1", tipo 
ponta:bisel curto trifacetado, tipo 
conexão:conector luer lock ou slip em plástico, 
tipo fixação:protetor plástico, tipo uso:estéril, 
descartável, embalagem individual. Unidade: 
Caixa 100,00 unidades.  

LABOR IMPORT CX 1.500,00 4,77 

65 69003 Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: 
tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, 
diametro: 25 gau, componente adicional: c, asa 
de fixação, tubo extensor, conector: conector 
padrão c, tampa, componente 1: c, adaptador 
coleta à vácuo, componente 2: c, sistema 
segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem individual. Unidade: 
Unidade  

DESCARPACK UN 10.000,00 0,29 

67 69001 Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo:  
tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, 
diametro: 21 gau, componente adicional: c, asa 
de fixação, tubo extensor, conector: conector 
padrão c, tampa, componente 1: c, adaptador 
coleta à vácuo, componente 2: c, sistema 
segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem individual. Unidade: 
Unidade  

DESCARPACK UN 10.000,00 0,16 

68 69002 Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo:  
tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, 
diametro: 23 gau, componente adicional: c, asa 
de fixação, tubo extensor, conector: conector 
padrão c, tampa, componente 1: c, adaptador 
coleta à vácuo, componente 2: c, sistema 
segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem individual. Unidade: 
Unidade.  

DESCARPACK UN 17.000,00 0,35 

70 68824 Cateter periférico, material cateter: polímero 
radiopaco, aplicação:  venoso, material agulha: 
agulha aço inox, diâmetro : 16 G, comprimento: 
cerca 50 mm, conector: conector padrão, 
componente 1: câmara refluxo com filtro, tipo 
uso: estéril, descartável, embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Cateter intravascular 
periférico sobre agulha nº 16G, descartável, 
estéril, cânula de Teflon ou Poliuretano, 
transparente, flexível, radiopaco, atóxico e 
apirogênico, com câmara de refluxo 
transparente, agulha atraumática com bisel 
trifacetado e siliconizado, conector luer e 
protetor de encaixe, esterilizado em Óxido de 
Etileno.  

DESCARPACK UN 4.000,00 0,53 

71 68825 Cateter periférico, material cateter: polímero 
radiopaco, aplicação:  venoso, material agulha: 
agulha aço inox, diâmetro : 18 G, comprimento: 
cerca 45 mm, conector: conector padrão, 
componente 1: câmara refluxo com filtro, tipo 
uso: estéril, descartável, embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Cateter intravascular 
periférico sobre agulha nº 18G, descartável, 
estéril, cânula de Teflon ou Poliuretano, 
transparente, flexível, radiopaco, atóxico e 
apirogênico, com câmara de refluxo 
transparente, agulha atraumática com bisel 
trifacetado e siliconizado, conector luer e 
protetor de encaixe, esterilizado em Óxido de 
Etileno.   

DESCARPACK UN 20.000,00 0,53 

72 68826 Cateter periférico, material cateter: polímero 
radiopaco, aplicação:  venoso, material agulha: 
agulha aço inox, diâmetro : 20 G, comprimento: 
cerca 30 mm, conector: conector padrão, 
componente 1: câmara refluxo com filtro, tipo 
uso: estéril, descartável, embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Cateter intravascular 

DESCARPACK UN 80.000,00 0,53 
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periférico sobre agulha nº 20G, descartável, 
estéril, cânula de Teflon ou Poliuretano, 
transparente, flexível, radiopaco, atóxico e 
apirogênico, com câmara de refluxo 
transparente, agulha atraumática com bisel 
trifacetado e siliconizado, conector luer e 
protetor de encaixe, esterilizado em Óxido de 
Etileno.   

73 68823 Cateter periférico, material cateter: polímero 
radiopaco, aplicação:  venoso, material agulha: 
agulha aço inox, diâmetro: 14 G, comprimento: 
cerca 50 mm, conector: conector padrão, 
componente 1: câmara refluxo com filtro, tipo 
uso: estéril, descartável, embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Cateter intravascular 
periférico sobre agulha nº 14G, descartável, 
estéril, cânula de Teflon ou Poliuretano, 
transparente, flexível, radiopaco, atóxico e 
apirogênico, com câmara de refluxo 
transparente, agulha atraumática com bisel 
trifacetado e siliconizado, conector luer e 
protetor de encaixe, esterilizado em Óxido de 
Etileno.  

DESCARPACK UN 3.000,00 0,53 

74 68827 Cateter periférico, material cateter: polímero 
radiopaco, aplicação:  venoso, material agulha: 
agulha aço inox, diâmetro: 22 G, comprimento: 
cerca 25 mm, conector: conector padrão, 
componente 1: câmara refluxo com, filtro, tipo 
uso: estéril, descartável, embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Cateter intravascular 
periférico sobre agulha nº 22G, descartável, 
estéril, cânula de Teflon ou Poliuretano, 
transparente, flexível, radiopaco, atóxico e 
apirogênico, com câmara de refluxo 
transparente, agulha atraumática com bisel 
trifacetado e siliconizado, conector luer e 
protetor de encaixe, esterilizado em Óxido de 
Etileno.   

DESCARPACK UN 70.000,00 0,53 

176 69023 Glicose, composição: associada ao cloreto de 
sódio, concentraçao: 5% + 0,9%, forma 
farmaceutica: solução injetável, caracteristica 
adicional: sistema fechado. Unidade: Bolsa 
500,00ml. Obs: Solução Glicofisiológica 500ml, 
sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 500ml.  

FRESENIUS UN 8.000,00 2,80 

177 69024 Glicose, concentração: 5%, indicação:  solução 
injetável, características adicionais: sistema 
fechado. Unidade: Bolsa 1000,00ml. Obs: 
Solução Glicosada 5% 1000ml, sistema 
fechado, estéril, frasco/bolsa 1000ml.  

FRESENIUS UN 3.000,00 4,37 

178 69025 Glicose, concentração: 5%, indicação:  solução 
injetável, características adicionais: sistema 
fechado. Unidade: Bolsa 250,00ml. Obs: 
Solução Glicosada 5% 250ml, sistema 
fechado, estéril, frasco/bolsa 250ml.   

FRESENIUS UN 8.000,00 2,01 

204 68940 Luva para procedimento não cirúrgico, 
material: látex natural íntegro e uniforme, 
tamanho: médio, características adicionais: 
lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, 
apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo 
uso: descartável, modelo: formato anatômico, 
finalidade: resistente à tração. Unidade: Caixa 
100,00 unidades.  

DESCARPACK CX 10.000,00 14,34 

206 68941 Luva para procedimento não cirúrgico, 
material:  látex natural íntegro e uniforme, 
tamanho: grande, características adicionais: 
lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, 
apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo 
uso: descartável, modelo: formato anatômico, 
finalidade: resistente à tração. Unidade: Caixa 
100,00 unidades.  

DESCARPACK CX 1.000,00 14,10 

218 68953 Manitol, dosagem: 20%, forma farmacêutica: FRESENIUS UN 800,00 4,19 
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solução injetável, características adicionais: 
sistema fechado. Unidade: Bolsa 250,00 ml | 
Frasco 250,00 ml.  

ATA SRP Nº 913/2019 
EMPRESA DETENTORA: BLUMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA. 
CNPJ Nº 01.470.743/0001-98 
Item Código  

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

1 68762 Abaixador língua, material: madeira, tipo: 
descartável, comprimento: 14 cm, formato: tipo 
espátula, largura: 1,50 cm, espessura: 2 mm. 
Unidade: Pacote 100,00 unidades.  

ESTILO PCT 2.000,00 2,68 

29 68796 Benzina, aspecto físico: líquido incolor, límpido,  
com odor de gasolina, fórmula química: mistura 
de hidrocarbonetos derivados do petróleo, 
faixa de destilação: destilados na faixa entre 60 
e 120°C, grau de pureza: pureza mínima de 
97%, característica adicional: benzina 
retificada, número de referência química: CAS 
64742-49-0. Unidade: Litro.  

QUIMI FR 20,00 18,00 

55 69033 Cateter aspiração traqueal, material: pvc 
atóxico flexível, tipo uso:  descartável, 
características adicionais: ponta atraumática, 
orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: 
estéril, embalagem individual, espessura: nº 
14, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: 
com válvula intermitente. Unidade: Unidade. 
Obs: Sonda de aspiração traqueal nº 14, 
descartável, atóxica, estéril, atraumática, 
siliconizada, maleável, transparente, com 
modelo de furação específica, conector com 
tampa universal, confeccionada em PVC 
flexível, embalada individualmente e 
reembalada em pacotes com 10 unidades  

MEDSONDA UN 1.000,00 0,63 

56 69031 Cateter aspiração traqueal, material: pvc 
atóxico flexível, tipo uso:  descartável, 
características adicionais: ponta atraumática, 
orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: 
estéril, embalagem individual, espessura: nº 
10, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: 
com válvula intermitente. Unidade: Unidade. 
Obs: Sonda de aspiração traqueal nº 10, 
descartável, atóxica, estéril, atraumática, 
siliconizada, maleável, transparente, com 
modelo de furação específica, conector com 
tampa universal, confeccionada em PVC 
flexível, embalada individualmente e 
reembalada em pacotes com 10 unidades  

MEDSONDA UN 1.000,00 0,56 

57 69032 Cateter aspiração traqueal, material: pvc 
atóxico flexível, tipo uso:  descartável, 
características adicionais: ponta atraumática, 
orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: 
estéril, embalagem individual, espessura: nº 
12, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: 
com válvula intermitente Unidade: Unidade. 
Obs: Sonda de aspiração traqueal nº 12, 
descartável, atóxica, estéril, atraumática, 
siliconizada, maleável, transparente, com 
modelo de furação específica, conector com 
tampa universal, confeccionada em PVC 
flexível, embalada individualmente e 
reembalada em pacotes com 10 unidades.  

MEDSONDA UN 1.000,00 0,58 

61 69029 Cateter aspiração traqueal, material: pvc 
atóxico flexível, tipo uso:  descartável, 
características adicionais: ponta atraumática, 
orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: 
estéril, embalagem individual, espessura: nº 6, 
tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com 
válvula intermitente. Unidade: Unidade. Obs: 
Sonda de aspiração traqueal nº 06, 
descartável, atóxica, estéril, atraumática, 

MEDSONDA UN 1.500,00 0,60 
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siliconizada, maleável, transparente, com 
modelo de furação específica, conector com 
tampa universal, confeccionada em PVC 
flexível, embalada individualmente e 
reembalada em pacotes com 10 unidades.  

62 69030 Cateter aspiração traqueal, material: pvc 
atóxico flexível, tipo uso:  descartável, 
características adicionais: ponta atraumática, 
orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: 
estéril, embalagem individual, espessura: nº 8, 
tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com 
válvula intermitente. Unidade: Unidade. Obs: 
Sonda de aspiração traqueal nº 08, 
descartável, atóxica, estéril, atraumática, 
siliconizada, maleável, transparente, com 
modelo de furação específica, conector com 
tampa universal, confeccionada em PVC 
flexível, embalada individualmente e 
reembalada em pacotes com 10 unidades  

MEDSONDA UN 1.800,00 0,55 

63 68829 Cateter oxigenoterapia, material tubo: PVC 
flexível grau médico, tipo: tipo óculos, pronga 
silicone contorno arredondado, tipo uso: 
descartável, esterilidade: estéril, tamanho: 
adulto, características adicionais: a prova de 
deformação e torção, 2,10m, tipo adaptador: 
conector universal. Unidade: Unidade. Obs: 
Cateter nasal tipo óculos, tamanho adulto, 
descartável, PVC atóxico siliconado, estéril, 
apirogênico.  

MEDSONDA UN 1.000,00 0,75 

293 69167 Sonda trato digestivo, aplicação: p, 
gastrostomia, modelo: nível de pele, material: 
silicone, calibre: 14 french, comprimento: cerca 
2 cm, conector: conector padrão em y, clamp e 
tampa, componentes: sistema para fixação, 
outros componentes: distal - intra gástrica e 
periostomal, esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual. Unidade: 
Unidade. Obs: Sonda de gastrostomia nº 14 
FR/CH – 5 ml em balão – para alimentação 
enteral, confeccionada em 100% silicone 
transparente, possui 3 vias (balão, dieta e via 
acessória), tampa para maior higiene, 
radiopaca, com anel de fixação a 1 cm da pele. 
Marcação de referênciaa cada centímetro para 
melhor posicionamento, balão interno para a 
retenção. Conector em y removível, ponta 
distal com abertura, disco externo para 
proteção.  

CREATE UN 50,00 194,00 

ATA SRP Nº 914/2019 
EMPRESA DETENTORA: CIRUPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA. 
CNPJ Nº 79.733.572/0001-30 
Item Código  

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

28 68988 Bateria não recarregável, sistema 
eletroquímico:  lithium, tensão nominal: 3 v, 
modelo: CR-2025 Obs: Pilha (botão) moeda de 
Litio 3V não recarregável.  

ENERGIZER CART 100,00 5,07 

50 68811 Cânula orofaríngea Guedel, material : 
polímero, tamanho :   tamanho nº 000, 
esterilidade : estéril. Unidade: Unidade.  

MD UN 20,00 4,20 

86 68838 Colchão - uso hospitalar, material: espuma, 
densidade: d-33,  comprimento: 190 cm, altura 
base: 7 cm, largura: 90 cm, características 
adicionais: tipo caixa de ovo, aplicação: forrado 
capa silicone,zipper,costura 100%poliester. 
Unidade: Unidade. Obs: Colchão de ar tipo 
casca de ovo, inflável, com orifícios anti-
escaras, lavável, de fácil transporte, com 
capacidade para até 130kg, tamanho 
1,90x90cm.  

BIOFLORENCE UN 100,00 171,01 

104 68853 Dispositivo incontinência urinária, BIOSANI UN 50,00 2,58 
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componentes: com extensor nº 5, com 
preservativo de látex, tipo uso: descartável, 
características adicionais: atóxico, apirogênico, 
estéril. Unidade: Unidade. Obs: Dispositivo 
uripen para incontinência urinária masculina 
(sonda de camisinha), em látex natural, 
atóxico, em forma de preservativo com 
extremidade afunilada e reforçada, extensão 
80cm, tamanho 5 (diâmetro 5cm).   

128 68869 Equipo, tipo de equipo: de infusão, material:  
PVC cristal, comprimento: mín. 120 cm, tipo 
câmara: câmara gotejadora flexível com filtro 
ar, tipo gotejador: microgotas, tipo pinça: pinça 
reguladora de fluxo, tipo injetor: injetor lateral 
valvulado, tipo conector: Luer rotativo com 
tampa e filtro, esterilidade: estéril,descartável. 
Unidade: Unidade. Obs: Equipo microgotas 
com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral 
em “Y’’ com área para rápida assepsia com 
membrana autocicatrizante ou valvulado, 
dispositivo de entrada de ar lateral com filtro 
hidrófobo de 15 µ, câmara de gotejamento com 
filtro de fluído no seu interior, transparente com 
microgotejador para 60 µts/ml, flexível e com 
perfurador do soro tipo lanceta, tubo extensor 
em PVC ou polietileno flexível, uniforme, 
transparente em toda sua extensão, igual ou 
superior a 1,20 m de comprimento. Conector 
luer lock e protetores que garantam a sua 
esterilidade.  

MEDIX UN 500,00 1,06 

165 68911 Fralda descartável, tipo formato: anatômico, 
tamanho: extra grande, peso usuário: acima de 
120 kg, características adicionais: flocos de 
gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo 
adesivo fixação: fitas adesivas 
multiajustáveis,reutilizáveis, uso: algodão não 
desfaça quando molhado. Obs: Fralda 
descartável básica, geriátrica, hipoalergênica, 
com elásticos ajustáveis na perna, com gel 
absorvente, com barreiras anti-vazamento, 
com fitas adesivas para ajuste ao corpo. 
Tamanho: “Extra G”. Pacote com no mínimo 08 
unidades.  

MARDAM PCT 150,00 10,47 

231 68834 Órtese para coluna vertebral, modelo: colar 
cervical resgate pré-hospitalar, material: 
polietileno de alta densidade, revestimento: 
acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, 
occipital e esternal, adicionais: abertura frontal 
e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, 
tamanho: g- grande, característica adicional: 
sem metal, radiotransparente. Unidade: 
Unidade.  

RESGATE SP UN 10,00 14,10 

232 68833 Órtese para coluna vertebral, modelo: colar 
cervical resgate pré-hospitalar, material: 
polietileno de alta densidade, revestimento: 
acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, 
occipital e esternal, adicionais: abertura frontal 
e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, 
tamanho: médio, característica adicional: sem 
metal, radiotransparente. Unidade: Unidade.  

RESGATE SP UN 10,00 14,33 

233 68832 Órtese para coluna vertebral, modelo: colar 
cervical resgate pré-hospitalar, material: 
polietileno de alta densidade, revestimento: 
acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, 
occipital e esternal, adicionais: abertura frontal 
e posterior, tipo fecho: velcro com 5 cm, 
tamanho: p- pequeno, característica adicional: 
sem metal, radiotransparente. Unidade: 
Unidade.  

RESGATE SP UN 10,00 12,14 

234 68835 Órtese para coluna vertebral, modelo: colar 
cervical Philadelphia, material: espuma de 

RESGATE SP UN 5,00 79,96 
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polifórmio, estrutura: apoio mentoniano, 
occipital e esternal, adicionais: abertura frontal, 
tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: 
grande. Unidade: Unidade.  

235 68836 Órtese para coluna vertebral, modelo: colar 
cervical Philadelphia, material: espuma de 
polifórmio, estrutura: apoio mentoniano, 
occipital e esternal, adicionais: abertura frontal, 
tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: 
médio. Unidade: Unidade.  

RESGATE SP UN 5,00 192,93 

236 68837 Órtese para coluna vertebral, modelo: colar 
cervical Philadelphia,  material: espuma de 
polifórmio, estrutura: apoio mentoniano, 
occipital e esternal, adicionais: abertura frontal, 
tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: 
pequeno. Unidade: Unidade.  

RESGATE SP UN 5,00 195,68 

242 68985 Papel para impressão - uso hospitalar, 
material: termosensível,  aplicação : p, 
cardiotocógrafo, dimensões: cerca 100 x 120 
mm, apresentação: formulário contínuo, dobra 
em "z", compatibilidade: compatibilidade c, 
equipamento. Unidade: Unidade. Obs: Papel 
para o Cardiotocógrafo ( marca Analogic 
Corporation, modelo CMS 800 g), papel 
dobrável em z , largura da cópia: 112 mm.  

TECNOPRINT BLOCO 50,00 49,95 

ATA SRP Nº 915/2019 
EMPRESA DETENTORA: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. 
CNPJ Nº 07.626.776/0001-60 
Item Código  

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

20 68787 Aspirador, modelo: venturi, sucção: oxigênio c, 
manômetro,  tipo reservátorio: frasco, frasco: 
vidro, capacidade: 500 ml, tipo uso: 
autoclavável, componentes 01: fluxômetro 
completo, outros componentes: tomada dupla. 
Unidade: Unidade. 
Obs: Aspirador de rede (vacuômetro) com 
frasco vidro 500 ml. Tampa de nylon injetado 
com enxerto em metal cromado. Botão de 
controle de aspiração e frasco coletor vidro 
com rosca, graduado 500 ml. Aspirador para 
rede à vácuo. Bóia em Propileno para evitar 
transbordamento.  

JG MORIYA PCT 20,00 119,21 

119 68862 Eletrodo, tipo: precordial, aplicação: 
eletrocardiografia, características adicionais: 
completo, formato: pêra, tipo uso: adulto. 
Unidade: Unidade. 
Obs: Ventosa base metálica, banho prata, jogo 
com 6 unidades  

MIKATOS UN 60,00 87,81 

139 68880 Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios:  
olivas anatômicas silicone, haste: haste aço 
inox, tubo: tubo "y" PVC, auscultador: 
auscultador duplo aço inox. Unidade: Unidade. 
Obs: Estetoscópio adulto com auscultador 
duplo de alta sensibilidade, capacitação 
precisa de mínimos ruídos, olivas em borracha 
antialérgica macias, perfeita vedação contra 
sons do ambiente, armação metálica leve, 
resistente com ajuste automático de moda de 
aço, tubo em Y em aço inoxidável moldado 
sem solda, acondicionado em embalagem 
individual, verificado e aprovado pelo 
INMETRO.  

PREMIUM UN 100,00 12,60 

223 68961 Máscara gasoterapia, aplicação:múltipla 
função, modelo: facial oval, material:cúpula em 
plástico rígido, tipo borda:coxim inflável em 
silicone, tamanho:infantil m, tipo 
conector:conector padrão. Unidade: Unidade. 
Obs: Máscara para inalação infantil.  

NS UN 300,00 12,17 

224 68958 Máscara gasoterapia, modelo: Venturi, COMPOWER UN 30,00 8,40 
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material: plástico, adicional:  c, tubo corrugado, 
tamanho: infantil, tipo fixação: c, clipe nasal e 
fixador cefálico ajustável, tipo extensão: 
extensor cerca de 2,0 m, tipo conector: 
conector padrão, adicionais: jogo c, 6 
diluidores p, fluxo O2. Unidade: Unidade.  

241 68864 Pá para desfibrilador, tipo equipamento:  
externo automático - dea, modelo: tipo 
eletrodo, adesiva,tamanho: infantil, 
apresentação: par, compatibilidade: c, 
compatibilidade específica, 
esterilidade:descartável. Unidade: Par. Obs: 
letrodo infantil para desfibrilador, compatível 
com Instramed.   

INSTRAMED UN 10,00 413,07 

324 68845 Tomada gás,ar, material corpo: metal cromado, 
tipo: dupla, aplicação:  oxigênio medicinal, 
características adicionais: conexão em y, 
diâmetro saída: 7,16 pol. Unidade: Unidade. 
Obs: Conexão em Y para oxigênio. Para 
utilização de 2 equipamentos ligados a um só 
regulador de pressão de oxigênio. Possibilitam 
a ligação de dois maçaricos em uma só fonte 
de gás. Válvulas de controle independente em 
cada saída e niples para mangueira.  

JG MORIYA UN 10,00 40,14 

ATA SRP Nº 916/2019 
EMPRESA DETENTORA: COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 
CNPJ Nº 03.800.317/0001-09 
Item Código  

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

30 68799 Bolsa ostomia, matéria prima: plástico, 
aplicação: colostomia, número de peças: 1 
peça (placa e bolsa acopladas), modelo: 
fechada, tipo de bolsa: transparente, tipo de 
adesivo: adesivo microporoso, tipo de placa: 
placa plana, diâmetro: pré-cortada até 62 mm, 
características adicionais: com filtro de gases. 
Obs: Bolsa para Colostomia, fechada, 01 peça, 
transparente, placa de resina sintética 
recortável, com orifício inicial de 10mm a 19 
mm, e recorte máximo de 60 mm e diâmetro de 
64mm, com segurança mínima de 15 mm de 
resina sintética quando do recorte máximo. 
Bolsa confeccionada em película plástica não 
aderente e uma tela protetora que permite a 
respiração da pele e com adesivo microporoso. 

CONVATEC UN 200,00 11,86 

ATA SRP Nº 917/2019 
EMPRESA DETENTORA: COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP 
CNPJ Nº 09.601.610/0001-15 
Item Código  

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

327 68996 TRICLOSANA, CONCENTRAÇÃO:5 MG/ML, 
FORMA FARMACÊUTICA: SABONETE 
LÍQUIDO CREMOSO, CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL:COM AROMATIZANTE. Obs: 
Sabonete líquido, aspecto físico: cremoso, 
aplicação: saboneteira para sabonete líquido, 
aroma: erva-doce. Unidade: Galão 5 litros.  

HIGIMAX 
TRICLOSAN 

GL 280,00 36,79 

328 68995 TRICLOSANA, CONCENTRAÇÃO:5 MG/ML, 
FORMA FARMACÊUTICA: SABONETE 
LÍQUIDO CREMOSO, CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL:COM AROMATIZANTE. Obs: 
Sabonete líquido, aspecto físico: cremoso, 
aplicação: saboneteira para sabonete líquido, 
características adicionais: refil 800 ml para 
dispenser, aroma: erva-doce. Unidade: Frasco 
800,00ml.  

HIGIMAX 
TRICLOSAN 

UN 1.000,00 10,79 

ATA SRP Nº 918/2019 
EMPRESA DETENTORA: FENIX COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
CNPJ Nº 33.398.831/0001-02 
Item Código  

 
 Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 
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95 68842 Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 
100% algodão,  dimensões: cerca de 45 x 50 
cm, características adicionais : com fio 
radiopaco, acessórios: com cordão 
identificador, esterilidade: uso único, 
embalagem: embalagem individual. Unidade: 
Pacote 50,00 unidades. Obs: Compressa 
cirúrgica campo operatório tamanho 45cm x 
50cm (tipo I), (ABNT NBR 14767). Tecido 
100% algodão, de construção tipo tela, 
constituído por 4 camadas de gaze, altamente 
absorventes e macias e com um dispositivo 
para fixação (alça).   

BIOTEXTIL PCT 150,00 45,99 

163 68915 Fralda descartável, tipo formato: anatômico, 
peso usuário:  até 2 kg, características 
adicionais: com elástico nas pernas, material 
manta absorção: tecido 
hipoalergênico,cobertura ext. impermeável, tipo 
adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis, 
tipo usuário: infantil. Unidade: Unidade. Obs: 
Fralda descartável básica, infantil, 
hipoalergênica, com elásticos ajustáveis na 
perna, com gel absorvente, com barreiras anti-
vazamento, com fitas adesivas para ajuste ao 
corpo. Tamanho: “P”.  

BEBECONFORT
O 

PCT 3.000,00 11,92 

168 68908 Fralda descartável, tipo formato: anatômico, 
tamanho:  pequeno, peso usuário: até 40 kg, 
características adicionais: flocos de gel, abas 
antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo 
fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo 
usuário: adulto, uso: algodão não desfaça 
quando molhado. Obs: Fralda descartável 
básica, geriátrica, hipoalergênica, com 
elásticos ajustáveis na perna, com gel 
absorvente, com barreiras anti-vazamento, 
com fitas adesivas para ajuste ao corpo. 
Tamanho: “P”. Pacote com no mínimo 10 
unidades.  

POPFRAL PCT 100,00 11,65 

169 68913 Fralda descartável, tipo formato: anatômico, 
tamanho: médio, peso usuário: até 10 kg, 
características adicionais: flocos de gel, abas 
antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo 
fixação: fitas adesivas 
multiajustáveis,reutilizáveis, tipo usuário: 
infantil, uso: algodão não desfaça quando 
molhado. Unidade: Unidade. Obs: Fralda 
descartável básica, infantil, hipoalergênica, 
com elásticos ajustáveis na perna, com gel 
absorvente, com barreiras anti-vazamento, 
com fitas adesivas para ajuste ao corpo. 
Tamanho: “ G”.   

BEBECONFORT
O 

PCT 3.000,00 11,92 

170 68912 Fralda descartável, tipo: c, indicador de 
saturação, tipo formato: anatômico, peso 
usuário: 10 a 14 kg, características adicionais: 
com elástico nas pernas e flocos de gel 
consistent, tipo adesivo fixação: duplo adesivo 
de fixação, tipo usuário: infantil, tipo painel: 
abas antivazamentos. Unidade: Unidade. Obs: 
Fralda descartável básica, infantil, 
hipoalergênica, com elásticos ajustáveis na 
perna, com gel absorvente, com barreiras anti-
vazamento, com fitas adesivas para ajuste ao 
corpo. Tamanho: “Extra G”.   

JARDIM BABY PCT 3.000,00 11,92 

171 68914 Fralda descartável, tipo: hipoalergênico, tipo 
formato: anatômico, tamanho: pequeno, peso 
usuário: até 5 kg, características adicionais: 
flocos de gel, abas antivazamento, faixa 
ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas 
multiajustáveis,reutilizáveis, tipo usuário: 
infantil, uso: algodão não desfaça quando 
molhado. Unidade: Unidade. Obs: Fralda 
descartável básica, infantil, hipoalergênica, 

BEBECONFORT
O 

PCT 3.000,00 11,92 
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com elásticos ajustáveis na perna, com gel 
absorvente, com barreiras anti-vazamento, 
com fitas adesivas para ajuste ao corpo. 
Tamanho: “M”.  

ATA SRP Nº 919/2019 
EMPRESA DETENTORA: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A 
CNPJ Nº 33.255.787/0001-91 
Item Código  

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

142 68883 Filme radiológico, tipo: raio-X, adicional: para 
processamento seco, dimensões: 20 x 25 cm. 
Unidade: Caixa 100,00 unidades. 
Obs: Filme radiológico para processamento a 
seco para impressora Drystar, Modelo: DT2B. 
Marca: AGFA.  

AGFA CX 150,00 254,40 

143 68884 Filme radiológico, tipo: raio-X, adicional: para 
processamento seco, dimensões: 35 x 43 cm. 
Unidade: Caixa 100,00 unidades.Obs: Filme 
radiológico para processamento a seco para 
impressora Drystar, Modelo: DT2B. Marca: 
AGFA.  

AGFA CX 50,00 415,85 

ATA SRP Nº 920/2019 
EMPRESA DETENTORA: IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 
CNPJ Nº 01.122.234/0001-74 
Item Código  Descrição  Marca Unidade ida Quantidade Preço unitário R$ 

145 68886 Fio de sutura, material: Catgut simples com 
agulha, tipo fio: 2-0, comprimento: compr. 
mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo 
cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm, 
esterilidade: estéril. Unidade: Envelope. Obs: 
Tamanho da agulha desenhado em tamanho 
real e símbolo do tipo de agulha impresso no 
envelope interno, embalagem interna de 
alumínio e externa em papel grau cirúrgico e 
filme plástico (de acordo com a RDC 185/01 – 
ANVISA). Caixa com 24 unidades.  

COVIDIEN/POLY
SUTURE 

CX 40,00 70,00 

146 68887 Fio de sutura, material: Catgut simples com 
agulha, tipo fio: 3-0, comprimento: compr. 
mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo 
cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm, 
esterilidade: estéril. Unidade: Envelope. Obs: 
Tamanho da agulha desenhado em tamanho 
real e símbolo do tipo de agulha impresso no 
envelope interno, embalagem interna de 
alumínio e externa em papel grau cirúrgico e 
filme plástico (de acordo com a RDC 185/01 – 
ANVISA). Caixa com 24 unidades.  

COVIDIEN/POLY
SUTURE 

CX 40,00 70,00 

152 68888 Fio de sutura, material:catgut simples c/ 
agulha, tipo fio: 4-0, comprimento:compr. 
Mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo 
cilíndrica, comprimento agulha:2,0 cm, 
esterilidade:estéril. Unidade: Envelope. Obs: 
Tamanho da agulha desenhado em tamanho 
real e símbolo do tipo de agulha impresso no 
envelope interno, embalagem interna de 
alumínio e externa em papel grau cirúrgico e 
filme plástico (de acordo com a RDC 185/01 – 
ANVISA). Caixa com 24 unidades.  

COVIDIEN/POLY
SUTURE 

UN 40,00 74,10 

153 68889 Fio de sutura, material:catgut simples c/ 
agulha, tipo fio: 5-0, comprimento:compr. 
Mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo 
cilíndrica, comprimento agulha:1,50 cm, 
esterilidade:estéril. Unidade: Envelope. Obs: 
Tamanho da agulha desenhado em tamanho 
real e símbolo do tipo de agulha impresso no 
envelope interno, embalagem interna de 
alumínio e externa em papel grau cirúrgico e 
filme plástico (de acordo com a RDC 185/01 – 
ANVISA). Caixa com 24 unidades.  

COVIDIEN/POLY
SUTURE 

CX 40,00 74,10 

ATA SRP Nº 921/2019 
EMPRESA DETENTORA: INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME 
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CNPJ Nº 11.042.902/0001-07 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

253 69097 Relógio termo-higrômetro, tipo: digital com 
termopar, tipo display: lcd, fonte alimentação: 
bateria, altura: 108 mm, comprimento: 58 mm, 
espessura: 15 mm, peso: 100 g, faixa 
temperatura interna: 0 a + 50 °c, faixa 
temperatura externa: -50 a +70 °c, faixa 
medição unidade relativa: 20 a 90 per, 
características adicionais: indicação horas, 3 
leituras simultâneas função. Unidade: Unidade. 

INSMART UN 50,00 51,49 

ATA SRP Nº 922/2019 
EMPRESA DETENTORA: INTERJET COMERCIAL EIRELI 
CNPJ Nº 59.403.410/0001-26 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário  R$ 

21 68790 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% 
algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: 
cerca de 13 fios/ cm2, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Rolo 1,80 m. Pbs: Atadura 
de crepom de 15cm em tecido crepom 100% 
algodão ou misto, com propriedades elásticas, 
15cm de largura x 32,7/m2 (tipo I) com 1,80m 
de comprimento em repouso, segundo NBR 
14.056.  

POLAR FIX PCT 20.000,00 1,77 

23 68788 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% 
algodão, dimensões: 6 cm, gramatura 1: cerca 
de 13 fios/cm2, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Rolo 1,80 m. Obs: Atadura 
de crepom de 06 cm em tecido crepom 100% 
algodão ou misto, com propriedades elásticas, 
06cm de largura x 13,3g/m2 (tipo I) com 1,80m 
de comprimento em repouso, segundo NBR 
14.056.   

POLAR FIX PCT 10.000,00 2,47 

ATA SRP Nº 923/2019 
EMPRESA DETENTORA: JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
CNPJ Nº 18.279.039/0001-55 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário 

R$ 
Preço total 

92 68843 Compressa gaze, material: tecido 100% 
algodão, tipo:  13 fios,cm2, modelo: cor 
branca,isenta de impurezas, camadas: 8 
camadas, largura: 7,50 cm, comprimento: 7,50 
cm, dobras: 5 dobras, características 
adicionais: com fio 
radiopaco,estéril,descartável. Unidade: Pacote 
500,00 unidades. Obs: Compressa de gaze 7,5 
x 7,5cm, 100% algodão em tecido tipo tela, 
com 8 camadas e 5 dobras, 13 fios, cor branca 
e isenta de quaisquer impurezas, bordas 
devidamente voltadas para dentro que evitem 
a soltura dos fios, isenta de quaisquer defeitos 
prejudiciais a sua utilização.  

CREMED PCT 40.000,00 15,98 639.200,00 

ATA SRP Nº 924/2019 
EMPRESA DETENTORA: JUCA EMBALAGENS TRIELLE LTDA. - ME 
CNPJ Nº 17.094.518/0001-34 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

211 68952 Luva para procedimento não cirúrgico, 
material: plástica, tamanho: tamanho único, 
características adicionais: embalagem 
individual, esterilidade: estéril, tipo uso: 
descartável, modelo: ambidestra. Unidade: 
Caixa 100 unidades. Obs: Luva plástica 
ginecológica.  

TALGE PCT 250,00 5,00 

323 68986 Toalha de papel, material: papel, tipo folha: 1 
dobra, comprimento:  27 cm, largura: 23 cm, 
cor: branca, características adicionais: 
interfolhada. Unidade: Fardo 1000,00 FL. oBS: 
Papel toalha interfolhado, cor branca, alto grau 
de alvura, resistente e absorvente, não deixe 
resíduos nas mãos, formato 23x27 cm. Fardo 

REMAPEL FARDO 15.000,00 7,20 
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com 1000 folhas.  
ATA SRP Nº 925/2019 
EMPRESA DETENTORA: LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP 
CNPJ Nº 59.844.662/0001-90 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

42 68810 Caneta uso médico, material: polímero, tipo : 
monopolar, controle:  comando manual, 
componentes: c, cabo fixo, compatibilidade: 
conector compatível c, bisturi elétrico, 
esterilidade: esterilizável. Unidade: Unidade. 
Obs: Caneta padrão autoclavável para bisturí 
elétrico  

LOKTAL UN 15,00 228,99 

116 68866 Eletrodo uso médico, material filamento: aço 
inoxidável, tipo: bola, características adicionais: 
para bisturi elétrico, diâmetro: cerca 5 mm. 
Unidade: Unidade. Obs: Eletrodo para bisturi 
eletrônico tipo bola 6,0mm. Compatível com 
Wavetronic 5000, Loktal e BP 100 Plus.  

LOKTAL UN 10,00 33,29 

117 68865 Eletrodo uso médico, material filamento: aço 
inoxidável, tipo:  alça, características 
adicionais: para bisturi elétrico, diâmetro: cerca 
de 4,5 mm. Unidade: Unidade. Obs: Eletrodo 
para bisturi eletrônico tipo alça 9,0mm. 
Compatível com Wavetronic 5000, Loktal e BP 
100 Plus.  

LOKTAL UN 10,00 25,99 

118 68867 Eletrodo uso médico, material filamento: aço 
inoxidável, tipo:  faca pequena, comprimento: 
67 mm, características adicionais: para bisturi 
elétrico. Unidade: Unidade. Obs: Eletrodo para 
bisturi eletrônico tipo faca reta 67mm. 
Compatível com Wavetronic 5000, Loktal e BP 
100 Plus.  

LOKTAL UN 10,00 24,99 

132 69121 ESPECULO VAGINAL COM DUTO DE 
ASPIRACAO - Nº 1 – RMS: 10362619001. 
MARCA LOKTAL. Compatível com Aspirador 
Loktal Wavevac  

LOKTAL UN 8,00 201,99 

133 69122 ESPECULO VAGINAL COM DUTO DE 
ASPIRACAO - Nº 2 – RMS: 10362619001. 
MARCA LOKTAL. Compatível com Aspirador 
Loktal Wavevac  

LOKTAL UN 15,00 220,00 

134 69123 ESPECULO VAGINAL COM DUTO DE 
ASPIRACAO - Nº 3 – RMS: 10362619001. 
MARCA LOKTAL. Compatível com Aspirador 
Loktal Wavevac  

LOKTAL UN 5,00 220,00 

ATA SRP Nº 926/2019 
EMPRESA DETENTORA: LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. 
CNPJ Nº 00.339.246/0001-92 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

17 68779 Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em 
mantas, material: alvejado, purificado, isento 
de impurezas, características adicionais: 
enrolado em papel apropriado, esterilidade: 
não estéril, tipo embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Embalagem 500,00 g. 
Obs: Algodão Hidrófilo em camadas 
sobrepostas e uniformes em forma de rolo 
(manta), provido de papel apropriado em toda 
sua extensão, aspecto homogêneo e macio, 
boa absorvência, ausência de grumos ou 
quaisquer impurezas, inodoro, fibras 
cuidadosamente branqueadas através de 
tratamento com substâncias alcalinas, lavadas 
e cardadas mecanicamente, segundo ABNT 
NBR 14635. Embalado em saco plástico 
individual. Rolo de 500g.  

CREMER/DELIC
ATO 

RL 7.000,00 9,45 

80 69019 Cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_ 
solução injetável, aplicação: sistema fechado. 
Unidade: Bolsa 1000,00ml. Obs: Solução 
Fisiológica (Cloreto de Sódio) 0,9% 1000ml, 
sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 1.000ml.  

EUROFARMA UN 40.000,00 3,80 
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85 69017 Clorexidina digluconato, dosagem: 2%, 
aplicação: degermante. Unidade:  Frasco 
1000,00ml.Obs: Solução de Digliconato de 
Clorexidine 2% degermante, com tensoativos, 
antisséptico tópico, de acordo com a RDC 
199/06 ANVISA. Frasco de 1000ml.  

VICPHARMA FR 200,00 11,00 

137 68879 Espéculo, material: polietileno, tipo: vaginal, 
tamanho:  pequeno, características adicionais: 
estéril, descartável, sem lubrificação. Unidade: 
Unidade.  

ADLIN UN 8.000,00 0,62 

179 69026 Glicose, concentração: 5%, indicação: solução 
injetável características adicionais: sistema 
fechado. Unidade: Bolsa 500,00ml. Obs: 
Solução Glicosada 5% 500ml, sistema 
fechado, estéril, frasco/bolsa 500ml.  

EUROFARMA UN 4.000,00 2,57 

205 68939 Luva para procedimento não cirúrgico, 
material:  látex natural íntegro e uniforme, 
tamanho: extrapequeno, características 
adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, 
descartável, apresentação: atóxica, tipo: 
ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: 
formato anatômico, finalidade: resistente à 
tração. Unidade: Caixa 100,00 unidades.  

 CX 8.000,00 14,40 

208 68938 Luva para procedimento não cirúrgico, 
material:  látex natural íntegro e uniforme, 
tamanho: pequeno, características adicionais: 
lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, 
apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo 
uso: descartável, modelo: formato anatômico, 
finalidade: resistente à tração. Unidade: Caixa 
100,00 unidades.  

MEDIX CX 8.000,00 14,40 

219 68956 Máscara cirúrgica, tipo: não tecido, 3 camadas, 
pregas horizontais, atóxica, tipo fixação: com 
elástico, características adicionais: clip nasal 
embutido, hipoalergênica, tipo uso: 
descartável. Unidade: Unidade. Obs: Máscara 
cirúrgica descartável, branca, tecido não 
tecido, com elástico, tripla camada com filtro 
antibacteriano, clip nasal que possa ser 
flexionado e ajustado ao contorno do nariz e 
bochechas.   

DESCARPACK CX 5.000,00 4,35 

254 69027 Ringer, composição: associado com lactato de 
sódio, forma farmacêutica solução injetável, 
característica adicional: sistema fechado. 
Unidade: Bolsa 500,00ml. Obs: Solução Ringer 
com Lactato de Sódio 500ml, sistema fechado, 
estéril, frasco/bolsa 500ml.  

EUROFARMA UN 8.000,00 2,45 

261 69008 Seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 
ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo 
vedação: êmbolo de borracha, adicional: 
graduada (escala ml), numerada, tipo agulha: 
c, agulha 26 G x 1,2", esterilidade: estéril, 
descartável, apresentação: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.  

SR UN 15.000,00 0,14 

262 69009 Seringa, material: polipropileno, capacidade: 
10 ml, tipo bico:  bico central luer lock ou slip, 
tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: 
graduada, numerada, esterilidade: estéril, 
descartável, apresentação: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.  

SR UN 100.000,00 0,20 

263 69011 Seringa, material: polipropileno, capacidade: 
20 ml, tipo bico:  bico central luer lock ou slip, 
tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: 
graduada, numerada, esterilidade: estéril, 
descartável, apresentação: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.  

SR UN 25.000,00 0,30 

264 69010 Seringa, material: polipropileno, capacidade: 
20 ml, tipo bico:  bico lateral luer slip, tipo 
vedação: êmbolo de borracha, adicional: 
graduada, numerada, esterilidade: estéril, 

SR UN 25.000,00 0,30 
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descartável, apresentação: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.  

265 69012 Seringa, material: polipropileno, capacidade: 3 
ml, tipo bico:  bico central luer lock ou slip, tipo 
vedação: êmbolo de borracha, adicional: 
graduada, numerada, esterilidade: estéril, 
descartável, apresentação: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.  

SR UN 40.000,00 0,10 

ATA SRP Nº 927 /2019  
EMPRESA DETENTORA: MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA. 
CNPJ Nº 31.085.156/0001-46 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

13 68774 Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 
70% (70°GL), apresentação: líquido. Unidade: 
Frasco 100,00 ml. Obs: Álcool Etílico 70% em 
almotolia de 100ml, com identificação de 
embalagem hospitalar.  

CICLOFARMA UN 5.000,00 1,10 

120 68980 Embalagem p, esterilização, material: papel 
grau cirúrgico, composição: c, filme polímero 
multilaminado, gramatura , espessura: cerca 
de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes 
adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 
15 cm, componentes: c, indicador químico, tipo 
uso: uso único. Unidade: Rolo 100m. Obs: 
Papel grau cirúrgico para esterilização a vapor 
saturado sob pressão, bobina na medidade 
15cm x 100m.  

VEDAMAX RL 500,00 46,99 

124 68979 Embalagem p, esterilização, material: papel 
grau cirúrgico, composição composição: c, 
filme polímero multilaminado, gramatura , 
espessura: cerca de 60 g,m2, apresentação: 
rolo, componentes adicionais: termosselante, 
tamanho: cerca de 10 cm, componentes: c, 
indicador químico, tipo uso: uso único. 
Unidade: Rolo 100m. Obs: Papel grau cirúrgico 
para esterilização a vapor saturado sob 
pressão, bobina na medida de 10cm x 100m.  

VEDAMAX RL 400,00 32,46 

125 68981 Embalagem p, esterilização, material: papel 
grau cirúrgico,composição: c, filme polímero 
multilaminado, gramatura , espessura: cerca 
de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes 
adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 
20 cm, componentes: c, indicador químico, tipo 
uso: uso único. Unidade: Rolo 100m. Obs: 
Papel grau cirúrgico para esterilização a vapor 
saturado sob pressão, bobina na medida de 
20cm x 100m.  

VEDAMAX RL 400,00 64,89 

203 68937 Luva para procedimento não cirúrgico, 
material: látex natural íntegro e uniforme, 
tamanho: extrapequeno, características 
adicionais: sem pó, antiderrapante, tipo: 
ambidestra.  

LEMGRUBER CX 50,00 17,19 

209 68935 Luva para procedimento não cirúrgico, 
material:  látex natural íntegro e uniforme, 
tamanho: pequeno, características adicionais: 
sem pó, tipo: ambidestra.  

LEMGRUBER CX 50,00 17,19 

210 68934 Luva para procedimento não cirúrgico, 
material:  látex, tamanho: médio, 
características adicionais: sem pó, tipo: 
ambidestra, tipo uso: descartável.  

LEMGRUBER CX 50,00 17,94 

257 68999 Sapatilha hospitalar, material :não tecido 100% 
polipropileno, modelo: c/ elástico, cor :c/ cor, 
gramatura :cerca de 20 g/m2, tamanho :único, 
tipo uso :descartável. unidade: caixa 100,00 
unidades. obs: sapatilha pro-pé descartável, 
branca.   

dejamaro CX 50,00 6,79 

ATA SRP Nº 928 /2019  
EMPRESA DETENTORA: MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 
CNPJ Nº 05.022.486/0001-82 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 
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19 68786 Aspirador secreções, tipo: cirúrgico, 
capacidade frasco coletor:  2 frascos plástico 
mínimo 2,5l cada l, potência motor: mínimo 1,4 
hp hp, características adicionais: baixo ruído, 
motor com proteção, microfiltro, frequência: 60 
hz, volume ar: fluxo de 0 a 24, tensão: 110,220 
v, acessórios: vacuômetro, teclado membrana, 
alarmes,frasco extra, outros componentes: 10 
circuitos completos para aspiração. Unidade: 
Unidade. Obs: Aspirador cirúrgico de 
secreções - mecanismo isento de óleo e baixo 
nível de ruídos, ajuste a vácuo, suporte para 
coletor, vacuômetro graduado até 30 POL.Hg, 
funcionamento através de sistema de 
diafragama ou pistão, alça para transporte, 
tampa do frasco removível, com válvula de 
segurança anti-transbordamento, motor de alta 
durabilidade, frascos coletores de vidro ou 
policarbonato, transparente e autoclaváveis, 
pedal de acionamento contínuo/intermitente, 
sistema eletrônico com alarme de 
desligamento automático para frasco cheio, 
microfiltro bacteriológico.  

ASPIRATEX UN 10,00 1.720,00 

ATA SRP Nº 929 /2019  
EMPRESA DETENTORA: MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. 
CNPJ Nº 30.881.804/0001-08 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

93 68919 Compressa gaze, material: tecido 100% 
algodão, tipo:   tipo queijo, modelo: cor 
branca,isenta de impurezas, camadas: 8 
camadas, quantidade fios: 13 fios,cm2, largura: 
91 cm, comprimento: 91 m, dobras: 4 dobras, 
características adicionais: embalagem plástica 
individual. Obs: Gaze hidrófila, tipo queijo 
(bobina). Rolo.  

ALBUS MEDBL RL 5.000,00 27,95 

123 68978 Embalagem p, esterilização, material: papel 
grau cirúrgico, composição  c, filme polímero 
multilaminado, gramatura , espessura: cerca 
de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes 
adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 5 
cm, componentes: c, indicador químico, tipo 
uso: uso único. Unidade: Rolo 100m. Obs: 
Papel grau cirúrgico para esterilização a vapor 
saturado sob pressão, bobina na medida 
aproximada de 7cm x 100m.  

HOSPFLEX RL 150,00 23,88 

156 68903 Fita adesiva, material: teflon, largura: 20 mm, 
comprimento:  15 m, aplicação: máquina 
seladora. Unidade: Unidade.  

TACONIC UN 30,00 137,00 

183 69092 IMOBILIZADOR (ÓRTESE), TIPO:P/ 
MEMBRO SUPERIOR, MATERIAL: 
PAPELÃO, ADICIONAIS:C/ MARCAÇÕES 
PARA DOBRAS, TAMANHO:TAMANHO 
ADULTO, POSIÇÃO:BILATERAL. Obs: Tala 
de papelão tamanho médio, 50x20cm, 
destinada à imobilização temporária de 
membros superiores e inferiores. Kit com 10 
unidades.  

RESGATESP KT 30,00 13,14 

229 68785 Nebulizador, tipo : ultrassônico, modelo: de 
mesa, ajuste: com interruptor liga,desliga, 
material: compressor c, gabinete plástico, 
componentes: c, no mínimo: máscara, 
traqueia, componente 1: c,copos de medicação 
descartáveis Unidade: Unidade. Obs: Aparelho 
para inalação completo com máscara, extensor 
e cachimbo. Tamanho: pequeno. Bivolt.  

GTECH 
NEBOCMV 

UN 20,00 121,00 

238 68975 Oxímetro, tipo: dedo, faixa medição saturação 
1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 
20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 24 
h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor. 
Unidade: Unidade. 
Obs: Oximetro pulso portátil de dedo, visor de 

CMS 50DL UN 10,00 96,15 
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LED. Mede saturação de oxigênio e freqüência 
cardíaca. Fácil visualização, compacto, digital, 
resistente à água. Alimentado por pilha. 
Acompanha estojo. Deve ter registro na 
ANVISA. 
  

243 68984 Papel termosensível, 216 mm, 30 m, em 
bobina, p/ eletrocardiógrafo. Unidade: Rolo. 
Obs: Papel milimetrado para ECG 216x30m 
para aparelho Cardiocare cardiotouch – Bionet: 
papel termo sensível, de alta definição, 
compatível com Cardiotouch 2000 e 
Cardiotouch 3000.  

MM RL 500,00 17,80 

244 68987 Peça equipamento médico, tipo 1: pera de 
borracha, compatível:  p, esfigmomanômetro 
 
Unidade: Unidade. Obs: Pêra para ECG 
pequena, em látex ou siliconada. Kit com 06 
unidades. 

MIKATOS JG 20,00 31,17 

305 69044 Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 
silicone, calibre:  20 french, vias: 2 vias, 
conector: conectores padrão, volume: c, balão 
cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, embalagem: 
embalagem individual. Unidade: Unidade. Obs: 
Sonda de borracha (látex natural), tipo Folley, 
nº 20 com duas vias.  

SOLIDO UN 1.200,00 2,45 

307 69038 Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 
silicone, calibre:  12 french, vias: 2 vias, 
conector: conectores padrão, volume: c, balão 
cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, embalagem: 
embalagem individual. Unidade: Unidade. Obs: 
Sonda de borracha (látex natural), tipo Folley, 
nº 12 com duas vias.  

SOLIDOR UN 150,00 2,45 

344 69103 Tubo hospitalar, material: silicone, formato: 
circular, tipo:  liso, espessura: 6 mm, tamanho: 
nº 204, transmitância: transparente, diâmetro 
externo: 12 mm, comprimento: 15 m. Unidade: 
Metro.  

KINNER RL 10,00 133,00 

ATA SRP Nº 930 /2019  
EMPRESA DETENTORA: MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS – EIRELI 
CNPJ Nº 07.396.733/0001-36 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

3 68763 Ácidos graxos essenciais, composição: 
composto dos ácidos caprílico, cáprico, láurico, 
componentes: óleo de girassol e óleo de 
canola, outros componentes: petrolato e 
vitamina "e", forma farmacêutica: loção 
cremosa hidratante. Unidade: Frasco 
200,00ml. Obs: Óleo com base em ácidos 
graxos essenciais, triglecerídeos de cadeia 
média e vitaminas A e E. Uso tópico, 
hipoalergênico, adulto ou pediátrico.   

NUTRIEX UN 50,00 3,38 

88 68839 Coletor material pérfuro-cortante, material: 
papelão, capacidade total 13 l, acessórios: 
alças rígidas e tampa, componentes adicionais: 
revestimento interno em polietileno alta 
densidade, tipo uso: descartável. Unidade: 
Unidade. Obs: Caixa com 10 unidades.  

DESCARBOX CX 800,00 24,90 

89 68840 Coletor material pérfuro-cortante, material: 
papelão, capacidade total 20 l, acessórios: 
alças rígidas e tampa, componentes adicionais: 
revestimento interno em polietileno alta 
densidade, tipo uso: descartável. Unidade: 
Unidade. Obs: Caixa com 10 unidades.  

DESCARBOX CX 1.500,00 39,90 

135 68877 Espéculo, material: polietileno, tipo: vaginal, 
tamanho: grande, características adicionais: 

CRAL UN 1.000,00 0,81 
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estéril, descartável, sem lubrificação. Unidade: 
Unidade.  

196 68933 Lençol descartável, material: papel, largura: 
0.70 m, comprimento: 50 m, apresentação: 
rolo. Unidade: Unidade.  

DESCARBOX RL 3.000,00 4,97 

213 68942 Luva para procedimento não cirúrgico, 
material: vinil, tamanho: grande, características 
adicionais: sem pó, descartável, esterilidade: 
não estéril, apresentação: atóxica, tipo: 
ambidestra, modelo: formato anatômico, 
finalidade: resistente à tração. Unidade: Caixa 
100,00 unidades.  

BOMPACK CX 100,00 11,18 

214 68943 Luva para procedimento não cirúrgico, 
material: vinil, tamanho: médio, características 
adicionais: descartável, sem látex, sem pó, 
esterilidade: não estéril, cor: anatômica, 
resistente a tração. Unidade: Caixa 100,00 
unidades.  

BOMPACK CX 300,00 10,09 

255 68997 SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, 
COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA: 75 CM, 
ALTURA:105 CM, APLICAÇÃO:HOSPITALAR, 
MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA 
Unidade: Fardo 100,00 unidades. Obs: Saco 
branco leitoso 10µ, para lixo hospitalar , 
capacidade de 100 litros, impresssão de 
simbologia de material infectante de acordo 
com a NBR 7500. Os símbolos, textos e 
números são pretos, com exceção da frase de 
advertência “RSSS – Resíduos Sólidos de 
Serviço de Saúde”, impressa na cor vermelha  

DESCARBOX FARDO 5.000,00 24,40 

256 68998 SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, 
COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA: 70 CM, 
ALTURA:57 CM, APLICAÇÃO:HOSPITALAR, 
MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE. 
Unidade: Fardo 100,00 unidades. Obs: Saco 
branco leitoso 08µ, para lixo hospitalar , 
capacidade de 60 litros, impresssão de 
simbologia de material infectante de acordo 
com a NBR 7500. Os símbolos, textos e 
números são pretos, com exceção da frase de 
advertência “RSSS – Resíduos Sólidos de 
Serviço de Saúde”, impressa na cor vermelha.  

DESCARBOX FARDO 8.000,00 18,55 

266 69013 Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 
ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo 
vedação: êmbolo de borracha, adicional: 
graduada, numerada, esterilidade: estéril, 
descartável, apresentação: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.  

SR UN 80.000,00 0,12 

306 69036 Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 
silicone, calibre:  8 french, vias: 2 vias, 
conector: conectores padrão, volume: c, balão 
cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, embalagem: 
embalagem individual. Unidade: Unidade. Obs: 
Sonda de borracha (látex natural), tipo Folley, 
nº 08 com duas vias.  

MEDIX UN 150,00 2,52 

ATA SRP Nº 931 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 
CNPJ Nº 10.686.941/0001-84 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

33 68802 Braçadeira com mangueira para PNI – monitor 
01 via, com manguito em silicone, próprio para 
monitor, produto isento de látex. Braçadeira em 
nylon com fecho em velcro. Tamanho: obeso. 
Modelo STAR 8000D. Aparelho COMEN.  

MM PNI UN 10,00 59,43 

35 68803 Braçadeira com mangueira para PNI –  monitor 
01 via, com manguito em silicone, próprio para 
monitor, produto isento de látex. Braçadeira em 
nylon com fecho em velcro. Tamanho: obeso. 

MM PNI UN 10,00 60,80 
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Modelo STAR 8000D. Aparelho COMEN.  

258 69005 SENSOR, APLICAÇÃO:DE OXIMETRIA, 
MODELO:DE DEDO, COMPONENTES: C/ 
CABO, TAMANHO:TAMANHO ADULTO, 
COMPATIBILIDADE:C/ COMPATIBILIDADE 
ESPECÍFICA, 
ESTERILIDADE:REUTILIZÁVEL. Obs: Sensor 
de oximetria, aplicação de dedo, para oxímetro 
de pulso, reutilizável, com cabo extensor. 
Modelo compatível com o monitor COMEN – 
modelo STAR 8000 D – adulto.   

MM OXI UN 20,00 218,02 

259 69006 SENSOR, APLICAÇÃO:DE OXIMETRIA, 
MODELO:DE DEDO, COMPONENTES: C/ 
CABO, TAMANHO:TAMANHO NEONATAL, 
COMPATIBILIDADE:C/ COMPATIBILIDADE 
ESPECÍFICA, ESTERILIDADE:REUTILIZÁVEL 
. Obs: Sensor de oximetria, aplicação de dedo, 
para oxímetro de pulso, reutilizável, com cabo 
extensor. Modelo compatível com o monitor 
COMEN – modelo STAR 8000 D – pediátrico.   

MM OXI UN 10,00 218,02 

ATA SRP Nº 932 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  MAYCON WILL EIRELI 
CNPJ Nº 18.712.730/0001-80 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

181 68923 Hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução 
aquosa, concentração:  teor 1% de cloro ativo. 
Unidade: Litro.  

HOSPCLEAN L 3.000,00 2,67 

226 68963 Máscara, tipo: p,proteção contra poeiras, 
fumos e névoas tóxicas, características 
adicionais: semi-facial, classe PFF-2, 
referência 3M N95. Unidade: Unidade. Obs: 
Máscara de proteção N95 PFF-2, modelo bico 
de pato, descartável. Caixa com 20 unidades.  

 UN 1.000,00 52,98 

ATA SRP Nº 933 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. 
CNPJ Nº 02.949.582/0001-82 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

34 68801 Braçadeira com mangueira para PNI – monitor 
01 via, com manguito removível em silicone, 
próprio para monitor, produto isento de látex. 
Braçadeira em nylon com fecho em velcro. 
Tamanho: adulto. Modelo STAR 8000D. 
Aparelho COMEN  

unimed UN 10,00 44,10 

ATA SRP Nº 934 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP 
CNPJ Nº 09.676.256/0001-98 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

4 68764 Água destilada, aspecto físico: estéril e 
apirogênica. Unidade: Galão 5,00 L.  

CICLOFARMA GL 700,00 6,45 

6 68771 Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável 
siliconizado, dimensão: 18 G x 1 1,2", tipo 
ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: 
conector luer lock ou slip em plástico, tipo 
fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem individual. Unidade: 
Caixa 100,00 unidades.  

LABOR IMPORT CX 5.000,00 5,18 

7 68767 Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável 
siliconizado, dimensão: 24 G x 3,4", tipo ponta: 
bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector 
luer lock em plástico, tipo fixação: protetor 
plástico, característica adicional: com sistema 
segurança segundo NR 32, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem individual. Unidade: 
Caixa 100,00 unidades.  

LABOR IMPORT CX 1.200,00 6,28 

36 68804 Cabo bisturi, material: aço inoxidável, 
tamanho: nº 3,  características adicionais: 
longo. Unidade: Unidade.  

ABC UN 100,00 6,88 

75 68828 Cateter periférico, material cateter: polímero 
radiopaco, aplicação:  venoso, material agulha: 

DESCARPACK UN 50.000,00 0,58 
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agulha aço inox, diâmetro: 24 G, comprimento: 
cerca 20 mm, conector: conector padrão, 
componente 1: câmara refluxo com filtro, tipo 
uso: estéril, descartável, embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Cateter intravascular 
periférico sobre agulha nº 24G, descartável, 
estéril, cânula de Teflon ou Poliuretano, 
transparente, flexível, radiopaco, atóxico e 
apirogênico, com câmara de refluxo 
transparente, agulha atraumática com bisel 
trifacetado e siliconizado, conector luer e 
protetor de encaixe, esterilizado em Óxido de 
Etileno.   

127 68868 Equipo bomba infusora, tipo: para nutrição 
enteral, material: PVC cristal, tipo câmara: 
câmara flexível com filtro ar, tipo gotejador: 
gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo e 
corta fluxo, tipo injetor: derivação para lavagem 
e infusão, Luer Lock com tampa, tipo conector: 
conector escalonado para sonda com tampa, 
esterilidade: estéril,descartável. Unidade: 
Unidade. Obs: Equipo para nutrição enteral 
estéril, em PVC flexível, atóxico, apirogênico, 
descartável, com ponta perfurante com tampa 
protetora, câmara de gotejamento, pinça rolete 
ou regulador de fluxo que garante precisão no 
controle de gotejamento, tubo disponível na 
cor azul, conectores luer slip ou escalonado, 
respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ.  

DESCARPACK UN 6.000,00 0,95 

136 68878 Espéculo, material: polietileno, tipo: vaginal, 
tamanho: médio, características adicionais: 
estéril, descartável, sem lubrificação. Unidade: 
Unidade.  

CRAL UN 8.000,00 0,71 

138 68881 Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios:  
olivas anatômicas borracha, haste: haste 
alumínio, tubo: tubo plástico, auscultador: 
auscultador aço inox, tamanho: pediátrico. 
Unidade: Unidade. Obs: Estetoscópio 
pediátrico com auscultador duplo de alta 
sensibilidade, capacitação precisa de mínimos 
ruídos, olivas em borracha antialérgica macias, 
perfeita vedação contra sons do ambiente, 
armação metálica leve, resistente com ajuste 
automático de moda de aço, tubo em Y em aço 
inoxidável moldado sem solda, acondicionado 
em embalagem individual, verificado e 
aprovado pelo INMETRO.  

LAMEDID UN 50,00 12,60 

147 68890 Fio de sutura, material: Nylon monofilamento, 
tipo fio: 2-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, 
características adicionais: com agulha, tipo 
agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento 
agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril. Unidade: 
Envelope. Obs: Tamanho da agulha 
desenhado em tamanho real e símbolo do tipo 
de agulha impresso no envelope interno, 
embalagem interna de alumínio e externa em 
papel grau cirúrgico e filme plástico (de acordo 
com a RDC 185/01 – ANVISA). Caixa com 24 
unidades.  

PROCARE CX 200,00 24,20 

148 68891 Fio de sutura, material: Nylon monofilamento, 
tipo fio: 3-0, cor:  preto, comprimento: 45 cm, 
características adicionais: com agulha, tipo 
agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento 
agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril. Unidade: 
Envelope. 
 
Obs: Tamanho da agulha desenhado em 
tamanho real e símbolo do tipo de agulha 
impresso no envelope interno, embalagem 
interna de alumínio e externa em papel grau 
cirúrgico e filme plástico (de acordo com a 
RDC 185/01 – ANVISA). Caixa com 24 

PROCARE CX 400,00 24,40 
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unidades. 
 
  

150 68893 Fio de sutura, material: Nylon monofilamento, 
tipo fio: 5-0, cor:  preto, comprimento: 45 cm, 
características adicionais: com agulha, tipo 
agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento 
agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril. Unidade: 
Envelope.Obs: Tamanho da agulha desenhado 
em tamanho real e símbolo do tipo de agulha 
impresso no envelope interno, embalagem 
interna de alumínio e externa em papel grau 
cirúrgico e filme plástico (de acordo com a 
RDC 185/01 – ANVISA). Caixa com 24 
unidades.  

PROCARE CX 100,00 24,35 

154 68901 Fita adesiva, material: crepe, tipo: monoface, 
largura:  19 mm, comprimento: 50 m, cor: 
bege, aplicação: multiuso. Unidade: Unidade. 
Fita adesiva hospitalar, confeccionada com 
dorso de papel crepado, cor bege, medindo 
19mm de largura x 30m de comprimento.  

MASTERFIX UN 15.000,00 2,34 

157 68895 Fita adesiva, material:crepe, tipo:gomada, 
largura:19 mm, comprimento: 50 mm, 
aplicação:multiuso. Unidade: Unidade. Obs: 
Fita adesiva autoclave 19mmx30m, para 
esterilização à vapor, aderência à variedade de 
pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel, 
coloração bege sem listras antes da utilização 
passando a bege com listras negras bem 
identificáveis após a autoclavagem, papel 
crepe à base de fibra de celulose, tinta 
termoreativa.   

MASTERFIX UN 3.000,00 2,24 

172 68781 Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno 
(plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, 
com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: 
âmbar, capacidade: 250 ml. Unidade: Unidade. 

JPROLAB UN 150,00 2,10 

187 68924 Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, 
tamanho: nº 11, tipo: descartável, esterilidade: 
estéril, características adicionais: embalada 
individualmente. Unidade: Caixa 100,00 
unidades.  

LABOR IMPORT CX 60,00 21,00 

188 68925 Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, 
tamanho: nº 12, tipo: descartável, esterilidade: 
estéril, características adicionais: embalada 
individualmente. Unidade: Caixa 100,00 
unidades.  

LABOR IMPORT CX 60,00 21,00 

189 68926 Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, 
tamanho: nº 15, tipo:  descartável, esterilidade: 
estéril, características adicionais: embalada 
individualmente. Unidade: Caixa 100,00 
unidades.  

LABOR IMPORT CX 60,00 21,00 

190 68927 Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, 
tamanho: nº 21, tipo:  descartável, esterilidade: 
estéril, características adicionais: embalada 
individualmente. Unidade: Caixa 100,00 
unidades.  

LABOR IMPORT CX 60,00 21,00 

191 68928 Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, 
tamanho: nº 23, tipo: descartável, esterilidade: 
estéril, características adicionais: embalada 
individualmente. Unidade: Caixa 100,00 
unidades.  

LABOR IMPORT CX 60,00 21,00 

197 68946 Luva cirúrgica, material: látex natural, 
tamanho: 6, esterilidade: estéril, características 
adicionais: comprimento mínimo de 28cm, 
apresentação: lubrificada c, pó 
bioabsorvível,atóxica, tipo uso: descartável, 
formato: anatômico, embalagem: conforme 
norma ABNT c, abertura asséptica. Unidade: 
Par.  

LEMGRUBER PAR 4.000,00 0,87 

198 68947 Luva cirúrgica, material: látex natural, LEMGRUBER PAR 7.000,00 0,87 
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tamanho: 6,50, esterilidade:  estéril, 
características adicionais: comprimento 
mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, 
pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: descartável, 
formato: anatômico, aplicação: antiderrapante, 
embalagem: conforme norma ABNT c, 
abertura asséptica. Unidade: Par.  

199 68948 Luva cirúrgica, material: látex natural, 
tamanho: 7, esterilidade:  estéril, 
características adicionais: comprimento 
mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, 
pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: descartável, 
formato: anatômico, aplicação: antiderrapante, 
embalagem: conforme norma ABNT c, 
abertura asséptica. Unidade: Par.  

LEMGRUBER PAR 8.000,00 0,85 

200 68949 Luva cirúrgica, material: látex natural, 
tamanho: 7,50, esterilidade:  estéril, 
características adicionais: comprimento 
mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, 
pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: descartável, 
formato: anatômico, aplicação: antiderrapante, 
embalagem: conforme norma ABNT c, 
abertura asséptica. Unidade: Par.  

LEMGRUBER PAR 8.000,00 0,89 

202 68951 Luva cirúrgica, material: látex natural, 
tamanho: 8,50, esterilidade:  estéril, 
características adicionais: comprimento 
mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada c, 
pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: descartável, 
formato: anatômico, embalagem: conforme 
norma abnt c, abertura asséptica. Unidade: 
Caixa 100,00 unidades.  

LEMGRUBER PAR 1.500,00 0,85 

246 69018 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), tipo: 
10 volumes. Unidade:  Frasco 1000,00 ml. 
Obs: Solução de Peróxido de Oxigênio (Água 
Oxigenada) 3%, 10 volumes. Antisséptico 
tópico, uso externo, adulto e pediátrico. 
Embalagem de 1 litro.  

FARMAX FR 100,00 3,60 

304 69037 Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 
silicone, calibre:  10 french, vias: 2 vias, 
conector: conectores padrão, volume: c, balão 
cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, embalagem: 
embalagem individual. Unidade: Unidade. 
Sonda de borracha (látex natural), tipo Folley, 
nº 10 com duas vias.  

MEDIX UN 150,00 2,53 

308 69041 Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 
silicone, calibre:  16 french, vias: 3 vias, 
conector: conectores padrão, volume: c, balão 
cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, embalagem: 
embalagem individual. Unidade: Unidade. Obs: 
Sonda de borracha (látex natural), tipo Folley, 
nº 16 com três vias.  

MEDIX UN 150,00 3,50 

316 69084 Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: 
pvc, calibre:  16 french, conector: conector 
padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, 
tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, 
componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade.   

MARKMED UN 100,00 0,47 

332 69109 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre: 4,5, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão alto 
volume e baixa pressão, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: conector 
padrão, esterilidade: estéril, uso único. 
Unidade: Unidade.  

MEDIX UN 50,00 3,50 

333 69110 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre: 5,0, tipo ponta: c, ponta 

MEDIX UN 50,00 3,50 
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distal atraumática, componente 1: balão alto 
volume e baixa pressão, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: conector 
padrão, esterilidade: estéril, uso único. 
Unidade: Unidade.  

334 69111 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre: 5,5, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão alto 
volume e baixa pressão, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: conector 
padrão, esterilidade: estéril, uso único. 
Unidade: Unidade.  

MEDIX UN 50,00 3,50 

335 69112 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão alto 
volume e baixa pressão, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: conector 
padrão, esterilidade: estéril, uso único. 
Unidade: Unidade.   

MEDIX UN 50,00 3,50 

336 69113 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre: 6,5, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão alto 
volume e baixa pressão, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: conector 
padrão, esterilidade: estéril, uso único. 
Unidade: Unidade.   

MEDIX UN 50,00 3,50 

337 69114 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre: 7,0, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão alto 
volume e baixa pressão, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: conector 
padrão, esterilidade: estéril, uso único. 
Unidade: Unidade.  

MEDIX UN 200,00 3,50 

ATA SRP Nº 935 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. 
CNPJ Nº 10.807.173/0001-70 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

82 69014 Clorexidina digluconato, dosagem: 0,5%, 
aplicação: solução alcoólica.  Unidade: Frasco 
100,00ml. Obs: Solução de Digliconato de 
Clorexedine 0,5% alcoólica, antisséptico 
tópico, de acordo com a RDC 199/06 ANVISA. 
Almotolia de 100ml  

SEPTMAX FR 5.000,00 1,53 

ATA SRP Nº 936 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
CNPJ Nº 05.788.117/0001-03 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário  R$ 

228 68971 MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL 
ESTRUTURA: ESTRUTURA EM AÇO INOX 
POLIDO, MATERIAL TAMPO:TAMPO EM 
AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, COMPRIMENTO 
TAMPO:70 CM, LARGURA TAMPO:40 CM, 
ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:COM 4 RODÍZIOS DE 2", TIPO 
GAVETA:2 PRATE. Unidade: Unidade. Obs: 
Mesa hospitalar portátil para refeição no leito 
com rodinhas. Estrutra tubular, tampo em 
MDF, regulagem de altura. Altura mínima de 
90cm e máxima de 125cm. Rodízios de 03”. 
Dimensões: 66cm comprimento x 45cm largura 
x 100cm altura.  

METALIC 
MEDICAL 

UN 40,00 474,50 

ATA SRP Nº 937 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA. 
CNPJ Nº 04.078.043/0003-02 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

144 68885 Filtro ventilação mecânica, esterilidade: 
estéril, aplicação:  auto umidificador,p, 
circuito de respirador mec., características 
adicionais: espaço morto padrão p, tamanho 
adulto, tipo: 

AUTO SUTURE UN 100,00 6,00 
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higroscópico,bacteriostático,bacteriano,viral, 
acessórios: tubo flexível, tipo embalagem: 
embalagem individual em papel grau 
cirúrgico,filme, tipo uso: descartável. 
Unidade: Unidade. Obs: Filtro eletrostático 
com conexão universal reta estéril; composto 
por uma cápsula de polipropileno 
transparente, que permite visualizar o filtro 
hidrofóbico em seu interior. Meio filtrante: 
Polipropileno Hidrofóbico eletrostático, 
conector padrão IOS 15 e 22mm e entrada 
para capnografia e suplementação de 
oxigênio tipo luer lock. Atóxico. Embalado 
em papel grau cirúrgico.   

ATA SRP Nº 938 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ Nº 32.421.421/0001-82 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

14 68784 Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 
70% (70°GL), apresentação: líquido. Unidade: 
Frasco 1000,00 ml. Obs: Álcool Etílico 70% em 
frasco plástico de 1 litro com identificação de 
embalagem hospitalar.  

ITAJA UN 10.000,00 3,50 

78 69020 Cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_ 
solução injetável, aplicação: sistema fechado 
Unidade: Bolsa 100,00ml. Obs: Solução 
Fisiológica (Cloreto de Sódio) 0,9% 125ml, 
sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 100 ou 
125ml.  

EQUIPLEX UN 150.000,00 1,65 

81 69022 Cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_ 
solução injetável, aplicação: sistema fechado. 
Unidade: Bolsa 500,00ml. Obs: Solução 
Fisiológica (Cloreto de Sódio) 0,9% 500ml, 
sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 500ml.  

EQUIPLEX UN 80.000,00 2,35 

84 69016 Clorexidina digluconato, dosagem: 2%, 
aplicação: degermante. Unidade:  Frasco 
100,00ml. Obs: Solução de Digliconato de 
Clorexedine 2% degermante, com tensoativos, 
antisséptico tópico, de acordo com a RDC 
199/06 ANVISA. Almotolia de 100ml.  

RIOQUIMICA FR 5.000,00 2,15 

ATA SRP Nº 939 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  ODONTOMEDI - PROD ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP. 
CNPJ Nº 06.194.440/0001-03 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

24 68789 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% 
algodão, dimensões:  10 cm, gramatura 1: 
cerca de 13 fios/ cm2, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Rolo 1,80 m. Obs: Atadura 
de crepom de 10 cm em tecido crepom 100% 
algodão ou misto, com propriedades elásticas, 
10cm de largura x 21,8g/m2 (tipo I) com 1,80m 
de comprimento em repouso, segundo NBR 
14.056  

NEVE PCT 20.000,00 0,59 

58 69034 Cateter aspiração traqueal, material: pvc 
atóxico flexível, tipo uso:  descartável, 
características adicionais: ponta atraumática, 
orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: 
estéril, embalagem individual, espessura: nº 
16, tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: 
com válvula intermitente. Unidade: Unidade. 
Obs: Sonda de aspiração traqueal nº 16, 
descartável, atóxica, estéril, atraumática, 
siliconizada, maleável, transparente, com 
modelo de furação específica, conector com 
tampa universal, confeccionada em PVC 
flexível, embalada individualmente e 
reembalada em pacotes com 10 unidades.  

BIOSANI UN 1.000,00 0,69 

59 69035 Cateter aspiração traqueal, material: pvc 
atóxico flexível, tipo uso:  descartável, 
características adicionais: ponta atraumática, 

BIOSANI UN 1.000,00 0,60 
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orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: 
estéril, embalagem individual, espessura: nº 
18. Unidade: Unidade. Obs: Sonda de 
aspiração traqueal nº 18, descartável, atóxica, 
estéril, atraumática, siliconizada, maleável, 
transparente, com modelo de furação 
específica, conector com tampa universal, 
confeccionada em PVC flexível, embalada 
individualmente e reembalada em pacotes com 
10 unidades.  

60 69028 Cateter aspiração traqueal, material: pvc 
atóxico flexível, tipo uso:  descartável, 
características adicionais: ponta atraumática, 
orifícios distais lateralizados, tipo embalagem: 
estéril, embalagem individual, espessura: nº 4, 
tipo lubrificação: siliconizada, acessórios: com 
válvula intermitente. Unidade: Unidade. Obs: 
Sonda de aspiração traqueal nº 04, 
descartável, atóxica, estéril, atraumática, 
siliconizada, maleável, transparente, com 
modelo de furação específica, conector com 
tampa universal, confeccionada em PVC 
flexível, embalada individualmente e 
reembalada em pacotes com 10 unidades.  

BIOSANI UN 500,00 0,64 

83 69015 Clorexidina digluconato, dosagem: 1%, 
aplicação: solução aquosa. Unidade: Frasco 
100,00ml. Obs: Solução de Digliconato de 
Clorexedine 1% aquosa, antisséptico tópico, de 
acordo com a RDC 199/06 ANVISA. Almotolia 
de 100ml.  

VIC PHARMA FR 5.000,00 1,41 

100 68794 Curativo, material: não tecido, resina e 
adesivo, componentes: com almofada viscose 
antisséptica, formato: redondo, opacidade: 
opaco, característica adicional: microporoso, 
hipoalergênico, esterilidade : estéril. Unidade: 
Unidade. Obs: Bandagem adesiva pós 
punções, estéril, antialérgico, esterilizado por 
Óxido de Etileno, caixa com 500 unidades 
embaladas individualmente.  

CIEX CX 500,00 10,74 

105 68854 Dispositivo incontinência urinária, 
componentes: com extensor nº 6, com 
preservativo de látex, tipo uso: descartável, 
características adicionais: atóxico, apirogênico, 
estéril. Unidade: Unidade. Obs: Dispositivo 
uripen para incontinência urinária masculina 
(sonda de camisinha), em látex natural, 
atóxico, em forma de preservativo com 
extremidade afunilada e reforçada, extensão 
80cm, tamanho 6 (diâmetro 6cm).   

BIOSANI UN 50,00 2,97 

106 68852 Dispositivo incontinência urinária, 
componentes:  em látex, maleável, anel de 
contorno, 
 
sem extensor, características adicionais: 
descartável, estéril, tamanho: nº 4. Unidade: 
Unidade. 
 
Obs: Com preservativo de látex (extensor). 
Obs: Dispositivo uripen para incontinência 
urinária masculina (sonda de camisinha), em 
látex natural, atóxico, em forma de preservativo 
com extremidade afunilada e reforçada, 
extensão 80cm, tamanho 4 (diâmetro 4cm).  
 
  

BIOSANI UN 50,00 2,32 

151 68894 Fio de sutura, material: Nylon monofilamento, 
tipo fio: 6-0, cor:  preto, comprimento: 45 cm, 
características adicionais: com agulha, tipo 
agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento 
agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril. Unidade: 
Unidade.  

PROCARE CX 50,00 25,29 
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167 68909 Fralda descartável, tipo formato: anatômico, 
tamanho:  médio, peso usuário: de 40 a 70 kg, 
características adicionais: flocos de gel, abas 
antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo 
fixação: fitas adesivas multiajustáveis, tipo 
usuário: adulto, uso: algodão não desfaça 
quando molhado. Obs: Fralda descartável 
básica, geriátrica, hipoalergênica, com 
elásticos ajustáveis na perna, com gel 
absorvente, com barreiras anti-vazamento, 
com fitas adesivas para ajuste ao corpo. 
Tamanho: “M”. Pacote com no mínimo 08 
unidades.  

HOME CARE PCT 100,00 9,48 

273 69072 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 
calibre: nº 12, tamanho: curta, comprimento: 
cerca 50 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica curta, 12FR.  

BIOSANI UN 100,00 0,51 

275 69067 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 
calibre: nº 24, tamanho: longa, comprimento: 
cerca 120 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica longa, 24FR.  

BIOSANI UN 100,00 1,14 

276 69068 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 
calibre: nº 4, tamanho: curta, comprimento: 
cerca 50 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica curta, 04FR.  

BIOSANI UN 100,00 0,46 

289 69057 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo:  levine, material: pvc, 
calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: 
cerca 120 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica longa, 04FR.  

BIOSANI UN 100,00 0,55 

290 69069 Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 
nasogástrica, modelo:  levine, material: pvc, 
calibre: nº 6, tamanho: curta, comprimento: 
cerca 50 cm, conector: conector padrão c, 
tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Sonda 
nasogástrica curta, 06FR.  

BIOSANI UN 100,00 0,58 

338 69115 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre: 7,5, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão alto 
volume e baixa pressão, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: conector 
padrão, esterilidade: estéril, uso único. 
Unidade: Unidade.   

SOLIDOR UN 200,00 3,84 

339 69116 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre: 8,0, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão alto 
volume e baixa pressão, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: conector 
padrão, esterilidade: estéril, uso único. 

SOLIDOR UN 150,00 3,84 
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Unidade: Unidade.  

340 69117 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre: 8,5, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão alto 
volume e baixa pressão, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: conector 
padrão, esterilidade: estéril, uso único. 
Unidade: Unidade.   

SOLIDOR UN 100,00 2,76 

341 69106 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre:  3,0, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão alto 
volume e baixa pressão, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: conector 
padrão, esterilidade: estéril, uso único. 
Unidade: Unidade.  

SOLIDOR UN 50,00 2,76 

342 69107 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre:  3,5, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão alto 
volume e baixa pressão, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: conector 
padrão, esterilidade: estéril, uso único. 
Unidade: Unidade.   

SOLIDOR UN 50,00 2,76 

343 69108 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 
curva magill, calibre:  4,0, tipo ponta: c, ponta 
distal atraumática, componente 1: balão alto 
volume e baixa pressão, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: conector 
padrão, esterilidade: estéril, uso único. 
Unidade: Unidade.  

SOLIDOR UN 50,00 2,76 

ATA SRP Nº 940 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 
CNPJ Nº 08.863.966/0001-64 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

91 68977 Compadre (urinol), material:aço inoxidável, 
capacidade:1000 ml. unidade: Unidade. Obs: 
Papagaio (receptáculo para diurese), com 
superfície lisa para facilitar a limpeza e garantir 
o conforto, usado para coletar urina de 
pacientes do sexo masculino, com capacidade 
1 litro. Produto em aço inoxidável  

ARTINOX UN 30,00 68,84 

ATA SRP Nº 941/2019  
EMPRESA DETENTORA:  PESENTI E OELAIS LTDA. - EPP 
CNPJ Nº 02.776.642/0001-02 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

239 68974 Oxímetro, tipo: mesa, faixa medição saturação 
1: 0 a 100%,  faixa medição pulso 1: cerca de 
20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 16 
h, alimentação: rede elétrica, acessórios: c, 
sensor. Unidade: Unidade. Obs: Oxímetro de 
pulso portátil, com sensor de SpO2 padrão, 
alimentação bivolt automática e também por 
meio de baterias recarregáveis. Com visor de 
LCD colorido de alta resolução. Indica 
também, além de SpO2, frequência cardíaca, 
onda pletismográfica, força de pulso, tabela de 
tendências. Possui memória interna e conexão 
USB para computador. Aplicável para 
pacientes adulto, pediátrico e neonatal.  

ENDOBRAX UN 10,00 1.210,00 

ATA SRP Nº 942 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
CNPJ Nº 07.946.202/0001-70 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

16 68778 Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em 
bolas, material: alvejado,  purificado, isento de 
impurezas, esterilidade: não estéril. Unidade: 
Embalagem 95,00g.  

NATHALYA PCT 1.000,00 2,65 

25 68792 Avental hospitalar, material : sms, tamanho : 
único, gramatura: cerca de 20 g,cm2, 
componente: tiras para fixação, característica 
adicional: manga longa, punho elástico, 

TALGE PCT 500,00 11,20 
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esterilidade : uso único. Unidade: Unidade 
Obs: Avental descartável manga longa, não 
estéril, fabricado em material não tecido (100% 
polopropileno), cor branca, com punho da 
manga com elástico, com tiras externas para 
amarrar no pescoço e cintura, medindo 1,15m 
de comprimento e 1,37m de largura. 
Gramatura 25g/m2. Tamanho único. Pacote 
copm 10 unidades.  

66 69000 Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo:  
tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, 
diametro: 19 gau, componente adicional: c, asa 
de fixação, tubo extensor, conector: conector 
padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, 
embalagem individual. Unidade: Unidade.  

FARMATEX UN 5.000,00 0,12 

69 69004 Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo:  
tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, 
diametro: 27 gau, componente adicional: c, asa 
de fixação, tubo extensor, conector: conector 
padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, 
embalagem individual. Unidade: Unidade.  

FARMATEX UN 5.000,00 0,12 

94 68841 Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 
100% algodão, dimensões: cerca de 25 x 25 
cm, características adicionais : com fio 
radiopaco, acessórios: com cordão 
identificador, esterilidade: uso único, 
embalagem: embalagem individual. Unidade: 
Pacote 50,00 unidades. Obs: Compressa 
cirúrgica campo operatório tamanho 25cm x 
28cm (tipo II), (ABNT NBR 14767).Tecido 
100% algodão, de construção tipo tela, 
constituído por 4 camadas de gaze, altamente 
absorventes e macias e com um dispositivo 
para fixação (alça).   

AMERICA PCT 50,00 30,70 

102 68850 Curativo, tipo: hidrofibra, revestimento: com 
prata iônica, formato:  quadrado, dimensão: 
cerca de 10 x 10 cm, componentes: sem 
borda, esterelidade: estéril, embalagem: 
embalagem individual. Unidade: Unidade. Obs: 
Aquacel: curativo de hidrofibra antimicrobiano, 
estéril, placa seca e macia, composto por 
carboximetilcelulose sódica e prata, em duas 
camadas, tamanho 10x10cm.   

M TEC UN 100,00 26,90 

103 68851 Detector fetal, tipo: portátil, ajuste :  ajuste 
digital e tela gráfica, material: gabinete 
plástico, tipo de análise: ausculta BCF, fluxo 
sanguíneo placenta e cordão, faixa medição: 
BCF até cerca 200 BPM, frequência: até cerca 
2,2 Mhz, fonte alimentação: à bateria, 
componentes: com alto falante, transdutor, 
outros componentes: entrada auxiliar. Unidade: 
Unidade.  

G TECH UN 20,00 326,00 

115 68861 Eletrodo aparelho médico medição, tamanho: 
adulto, tipo uso:  para monitorização cardíaca, 
características adicionais: impregnado com gel 
AgCl2, adesivo hipoalergênico, aplicação: 
monitorização cardíaca, material: flexível, pino 
aço inox, com contra-pino universal, tipo 
embalagem: individualmente selado. Unidade: 
Unidade.  

MAXICOR UN 10.000,00 0,21 

173 68780 Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno 
(plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, 
com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: 
transparente, capacidade: 250 ml, graduação: 
graduado em ml. Unidade: Unidade.  

J PROLAB UN 250,00 2,15 

193 68930 Lanceta, material lâmina: aço inoxidável,ponta 
afiada,trifacetada,  uso: descartável, 
características adicionais: estéril, embalagem 
individual, tipo: com sistema retrátil. Unidade: 
Caixa 200,00 unidades.  

TKL CX 500,00 20,00 

194 68931 Laringoscópio, tipo lâmpada: de led, MD UN 10,00 493,00 
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componentes:  c, 5 lâminas, componentes 
adicionais: c,cabo, material 2: em aço 
inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem : 
c, estojo. Unidade: Unidade. Obs: 
Laringoscópio convencional adulto. 
Acompanha lâminas convencionais curvas, em 
aço inoxidável, à prova de ferrugem, com 
acabamento acetinado, arestas arredondadas, 
tamanhos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Com estojo.   

195 68932 Laringoscópio, tipo lâmpada: de Led, 
componentes:  com 5 lâminas, componentes 
adicionais: c,cabo, material 2: em aço 
inoxidável, tamanho cabo: infantil, embalagem 
: c, estojo. Unidade: Unidade.  

MD UN 5,00 445,00 

207 68936 Luva para procedimento não cirúrgico, 
material:  látex natural íntegro e uniforme, 
tamanho: grande, características adicionais: 
sem pó, tipo: ambidestra.  

LEMGRUBER CX 10,00 18,10 

212 68945 Luva para procedimento não cirúrgico, 
material: vinil, tamanho: extra-pequeno, 
características adicionais: sem pó, descartável, 
esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, 
tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, 
finalidade: resistente à tração. Unidade: Caixa 
100,00 unidades.  

TALGE CX 100,00 7,80 

230 68972 Óculos de proteção individual, material 
armação:  armação em aço revestido de 
polipropileno, material lente: lente em acrílico 
transparente, incolor, tipo lente: anti-
embaçante, características adicionais: ajuste e 
regulagem lateral, esterelizável a frio, 
tamanho: tamanho único. Unidade: Unidade. 
Obs: Óculos para proteção profissional, 
plástico transparente e resistente, formato 
anatômico, anti-embaçante, lavável e passível 
de desinfecção química, com haste regulável.  

SUPERMEDY UN 200,00 3,98 

248 68991 Preservativo masculino, material: látex, 
comprimento mínimo:  16 cm, largura: 4,40 cm, 
espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: 
exames de ultrassonografia, características 
adicionais: sem lubrificante. Unidade: Unidade. 

MADEITEX UN 1.000,00 0,25 

249 68993 Reanimador manual, material balão: silicone, 
capacidade balão: cerca 500 ml, componente 
1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, 
tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 
40 cCMH2O , peep, componente 2: 
reservatório de O2 em plástico c, válvula, 
componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, 
tamanhos: infantil. Unidade: Unidade. Obs: 
Reanimador pulmonar manual (Ambu) 
completo com Reservatório. Balão em silicone 
translúcido, autoclavável, Infantil.   

FOYOMED UN 10,00 108,00 

250 68992 Reanimador manual, material balão: silicone, 
capacidade balão:  cerca 1,5 l, componente 1: 
máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo 
válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 
CMH2O, peep, componente 2: reservatório de 
O2 em plástico c, válvula, componentes 3: 
entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: 
adulto. Unidade: Unidade. Obs: Reanimador 
pulmonar manual (Ambu) completo com 
Reservatório. Balão em silicone translúcido, 
autoclavável, Adulto.  

FOYOMED UN 20,00 107,00 

251 68994 Reanimador manual, material balão: silicone, 
capacidade balão:  cerca 250 ml, componente 
1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, 
tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 
40 CMH2O , componente 2: reservatório de O2 
em plástico c, válvula, componentes 3: entrada 
de o2 e extensor pvc, tamanhos: neonatal. 
Unidade: Unidade. Obs: Reanimador pulmonar 

FOYOMED UN 5,00 108,00 
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manual (Ambu) completo com Reservatório. 
Balão em silicone translúcido, autoclavável, 
Neonato.  

252 68917 Recipiente nutrição enteral, material: plástico 
transparente,  capacidade: 300 ml, 
componentes: com tampa rosqueada, alça, 
etiqueta, bico conector, graduação: graduado, 
esterilidade: estéril, atóxico, tipo uso: 
descartável, apresentação: embalagem 
individual. Unidade: Unidade. Obs: Frasco 
descartável para dieta enteral.  

BIOBASE UN 10.000,00 0,66 

260 69007 Seringa, material: polipropileno, capacidade: 
60 ml, tipo bico: bico tipo cateter, tipo vedação: 
êmbolo de borracha, adicional: graduada, 
numerada, esterilidade: estéril, descartável, 
apresentação: embalagem individual.Unidade: 
Unidade. Obs: Seringa descartável de 60 ml, 
graduada a cada 5ml, com bico cateter, sem 
agulha.  

SR UN 200,00 1,40 

325 69098 Torneirinha, material: plástico rígido 
transparente, tipo sistema: 3 vias, uso: alta 
pressão, volante giratório, características 
adicionais: protetor luer lock, esterilidade: 
estéril. Tipo uso: descartável. Unidade: 
Unidade.   

TKL UN 1.000,00 0,60 

326 69099 Touca hospitalar, material : não tecido 100% 
polipropileno, modelo:  com elástico em toda 
volta, cor : com cor, gramatura : cerca de 20 
g,m2, tamanho : único, tipo uso : descartável, 
característica adicional 01: hipoalergênica, 
atóxica, inodora, unissex. Unidade: 
Embalagem 100,00 unidades. Obs: Touca 
descartável, branca, não estéril, atóxica, 
sanfonada com elástico, 100% polipropileno, 
fácil ajuste, tamanho único, ajustável a 
qualquer tamanho de cabeça, unissex.   

FARMATEX CX 5.000,00 4,30 

ATA SRP Nº 943 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  PLASLOPES COMERCIO LTDA. 
CNPJ Nº 10.848.698/0001-53 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

2 68831 Abraçadeira, material: náilon, tipo: com 
ranhuras, comprimento total:  200 mm, largura: 
2,50 mm, espessura: 1 mm, aplicação: lacre, 
características adicionais: sem sistema fixação 
e travamento definitivo, cor: branca. Unidade: 
Pacote 1000,00 unidades. Obs: Cinta plástica 
(braçadeira de nylon ou lacre).  

PLASLOPES UN 5.000,00 4,80 

ATA SRP Nº 944 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  POSSATTO & POSSATO LTDA. - EPP 
CNPJ Nº 72.150.550/0001-06 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

12 68768 Agulha hipodérmica, material:aço inoxidável 
siliconizado, dimensão:23 G x 1", tipo 
ponta:bisel curto trifacetado, tipo 
conexão:conector luer lock ou slip em plástico, 
tipo fixação:protetor plástico, tipo uso:estéril, 
descartável, embalagem individual. Unidade: 
Caixa 100,00 unidades.  

SOLIDOR CX 1.000,00 4,76 

27 68795 Bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa, 
dimensões:  cerca de 30 x 20 x 4 cm, 
esterilidade: esterilizável. Unidade: Unidade.  

FAMI UN 20,00 46,35 

40 68809 Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, 
tipo construtivo:   dobrável, material estrutura: 
alumínio, acabamento estrutura: pintura epóxi, 
tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, apoio 
braço: apoio braços fixos, acabamento do 
encosto e assento: encosto e assento em 
nylon, apoio pernas: elevação de pernas, apoio 
panturrilha, tipo de pneu: pneus dianteiros 
maciços, tipo pneu traseiro: traseiro maciço, 

PROLIFE UN 5,00 850,00 
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tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés 
removível, capacidade máxima: até 250 kg. 
Unidade: Unidade.  

41 68807 Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, 
tipo construtivo:  fixa, material estrutura: aço 
inoxidável, acabamento estrutura: esmaltado, 
tipo uso: banho, tamanho: adulto, tipo encosto: 
encosto fixo, acabamento do encosto e 
assento: plástico resistente, tipo de pneu: 
pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: 
maciço, apoio pés: apoio pés fixo, capacidade 
máxima: até 120 kg, características adicionais: 
encaixe para vaso sanitário. Unidade: Unidade. 
Obs: Capacidade 150kg.  

PROLIFE UN 5,00 331,89 

90 68844 Comadre, material: aço inoxidável, 
capacidade: 2.000 ml, tamanho:  tamanho 
adulto padrão mundial, tipo: tipo pá, 
característica adicional: com alça. Unidade: 
Unidade.  

FAMI UN 30,00 99,98 

97 68846 Cuba uso hospitalar, material: aço inox, 
formato: redondo, capacidade: cerca de 150 
ml. Unidade: Unidade. Obs: Cuba para 
assepsia em aço inoxidável, redonda, 4 x 8 
cm, capacidade de 150ml.   

FAMI UN 30,00 10,95 

98 68847 Cuba uso hospitalar, material: aço inox, 
formato: tipo rim, capacidade cerca de 700 ml. 
Unidade: Unidade. Obs: Cuba rim em inox, 
26x12cm, capacidade de 700ml.   

FAMI UN 30,00 27,87 

122 68983 Embalagem p, esterilização, material: papel 
grau cirúrgico, composição c, filme polímero 
multilaminado, gramatura , espessura: cerca 
de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes 
adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 
40 cm, componentes: c, indicador químico, tipo 
uso: uso único. Unidade: Rolo 100m. Obs: 
Papel grau cirúrgico para esterilização a vapor 
saturado sob pressão, bobina na medida de 
40cm x 100m.  

HOSPFLEX RL 200,00 139,78 

149 68892 Fio de sutura, material: Nylon monofilamento, 
tipo fio: 4-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, 
características adicionais: com agulha, tipo 
agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento 
agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril. Unidade: 
Envelope. 
 
Obs: Tamanho da agulha desenhado em 
tamanho real e símbolo do tipo de agulha 
impresso no envelope interno, embalagem 
interna de alumínio e externa em papel grau 
cirúrgico e filme plástico (de acordo com a 
RDC 185/01 – ANVISA). Caixa com 24 
unidades.  

PROCARE CX 400,00 24,48 

158 68876 Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, 
impermeável, material:  algodão, 
componentes: adesivo à base de zinco, 
dimensões: cerca de 10 cm, características 
adicionais: hipoalergênico, cor: com cor. 
Unidade: Rolo 4,50 m.  

MISSNER UN 10.000,00 4,88 

159 68900 Fita hospitalar, tipo: microporosa, material: 
dorso em não tecido, componentes: adesivo 
acrílico, dimensões: cerca de 25 mm, 
características adicionais: hipoalergênico, cor: 
com cor.Unidade: Rolo 10,00m. Obs: Fita 
adesiva hipoalergênica microporosa, branca, 
não oclusiva, para fixação de curativos em 
geral, na medida de 25mm x 10m. Composta 
de papel poroso, revestida por dorso de rayon 
de viscose não-tecido, poroso, recoberto por 
um adesivo de base acrílica e 
comprovadamente hipoalergênico, com corte 
uniforme bidirecional.  

MISSNER UN 20.000,00 1,59 
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160 68899 Fita hospitalar, tipo: microporosa, material: 
dorso em não tecido, componentes: adesivo 
acrílico, dimensões: cerca de 50 mm, 
características adicionais: hipoalergênico, cor: 
com cor. Unidade: Rolo 10,00 m. Obs: Fita 
adesiva hipoalergênica microporosa, branca, 
não oclusiva, para fixação de curativos em 
geral, na medida de 50mm x 10m. Composta 
de papel poroso, revestida por dorso de rayon 
de viscose não-tecido, poroso, recoberto por 
um adesivo de base acrílica e 
comprovadamente hipoalergênico, com corte 
uniforme bidirecional.  

MISSNER UN 10.000,00 3,04 

166 68910 Fralda descartável, tipo formato: anatômico, 
tamanho:  grande, peso usuário: acima de 90 
kg, características adicionais: flocos de gel, 
abas antivazamento, faixa ajustável, tipo 
adesivo fixação: fitas adesivas 
multiajustáveis,reutilizáveis, uso: algodão não 
desfaça quando molhado. Obs: Fralda 
descartável básica, geriátrica, hipoalergênica, 
com elásticos ajustáveis na perna, com gel 
absorvente, com barreiras anti-vazamento, 
com fitas adesivas para ajuste ao corpo. 
Tamanho: “ G”. Pacote com no mínimo 08 
unidades.  

SAFETY 
CONFORT 

PCT 120,00 9,60 

215 68944 Luva para procedimento não cirúrgico, 
material: vinil, tamanho:  pequeno, 
características adicionais: sem pó, descartável, 
esterilidade: não estéril, apresentação: atóxica, 
tipo: ambidestra, modelo: formato anatômico, 
finalidade: resistente à tração. Unidade: Caixa 
100,00 unidades.  

DESCARPACK CX 250,00 10,75 

322 69095 TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, 
ESCALA:ATÉ 45 ¿C, TIPO : USO AXILAR E 
ORAL, COMPONENTES:C/ ALARMES, 
MEMÓRIA:MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, 
EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. 
Obs: Termômetro, tipo: digital, aplicação: 
hospitalar, comprimento: 120 mm, 
características adicionais: botão liga,desliga , 
memória , desligamento auto-, largura: 17,5 
mm, espessura: 8,5 mm, tipo haste: flexível a 
um ângulo de 4 a 5 graus, material bulbo: 
metálico. Unidade: Unidade.  

SOLIDOR UN 500,00 10,85 

ATA SRP Nº 945 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
CNPJ Nº 29.700.587/0001-23 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

26 68793 Balança pesar pessoas, capacidade: até 200 
kg, divisão:  graduação no mínimo de 50 g, 
dimensão plataforma: dimensões mínimas de 
30x35 cm, características adicionais: com piso e 
pés antiderrapante, modelo: display cristal 
líquido ou led, acessórios: desligamento 
automático. Unidade: Unidade. Obs: Balança 
portátil até 200 kg, eletrônica, com desligamento 
automático.  

G-TECH CX 15,00 90,08 

109 68855 Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: 
silicone, calibre: 28 french, comprimento: cerca 
de 50 cm, conector universal: c, conector, 
componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Dreno de tórax estéril, 
calibre 28, confeccionado em 100% silicone, 
descartável, atóxico, com linha radiopaca em 
toda extensão, conector universal ajustável, 
extremidade arredondada e multi-perfurada, 
indicado para drenagem torácica, mediastinal, 
pleural e drenagem em geral.  

MEDSHARP UN 5,00 4,49 

110 68856 Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: MEDSHARP UN 5,00 10,48 
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silicone, calibre: 30 french, comprimento: cerca 
de 50 cm, conector universal: c, conector, 
componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Dreno de tórax estéril, 
calibre 30, confeccionado em 100% silicone, 
descartável, atóxico, com linha radiopaca em 
toda extensão, conector universal ajustável, 
extremidade arredondada e multi-perfurada, 
indicado para drenagem torácica, mediastinal, 
pleural e drenagem em geral.  

111 68857 Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: 
silicone, calibre: 32 french, comprimento: cerca 
de 50 cm, conector universal: c, conector, 
componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Dreno de tórax estéril, 
calibre 32, confeccionado em 100% silicone, 
descartável, atóxico, com linha radiopaca em 
toda extensão, conector universal ajustável, 
extremidade arredondada e multi-perfurada, 
indicado para drenagem torácica, mediastinal, 
pleural e drenagem em geral.  

MEDSHARP UN 5,00 9,98 

112 68858 Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: 
silicone, calibre: 34 french, comprimento: cerca 
de 50 cm, conector universal: c, conector, 
componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Dreno de tórax estéril, 
calibre 34, confeccionado em 100% silicone, 
descartável, atóxico, com linha radiopaca em 
toda extensão, conector universal ajustável, 
extremidade arredondada e multi-perfurada, 
indicado para drenagem torácica, mediastinal, 
pleural e drenagem em geral.  

MEDSHARP UN 5,00 6,49 

113 68860 Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: 
silicone, calibre: 38 french, comprimento: cerca 
de 50 cm, conector universal: c, conector, 
componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Dreno de tórax estéril, 
calibre 38, confeccionado em 100% silicone, 
descartável, atóxico, com linha radiopaca em 
toda extensão, conector universal ajustável, 
extremidade arredondada e multi-perfurada, 
indicado para drenagem torácica, mediastinal, 
pleural e drenagem em geral.  

MEDSHARP UN 5,00 4,49 

114 68859 Dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: 
silicone, calibre:  36 french, comprimento: cerca 
de 50 cm, conector universal: c, conector, 
componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem individual. 
Unidade: Unidade. Obs: Dreno de tórax estéril, 
calibre 36, confeccionado em 100% silicone, 
descartável, atóxico, com linha radiopaca em 
toda extensão, conector universal ajustável, 
extremidade arredondada e multi-perfurada, 
indicado para drenagem torácica, mediastinal, 
pleural e drenagem em geral.  

MEDSHARP UN 5,00 4,49 

174 68921 Gel condutor, composição: a base de água, 
características adicionais:  ph neutro. Unidade: 
Frasco 1000,00ml.Obs: Gel condutivo para 
ultra-som, com pH neutro, incolor, inodoro e 
hidrossolúvel e não gorduroso, inodoro, 
contendo em sua composição 
Polimerocarboxivinilico, neutralizante, 
Propilenoglicol, conservante e água purificada.   

CICLOFARMA FR 500,00 4,91 

175 68922 Glicerol, aspecto físico:líquido viscoso, incolor, 
higroscópico,  fórmula química:C3H8O3, peso 
molecular:92,09 g/mol, teor de pureza:pureza 
mínima de 99,5%, característica 

VICPHARMA FR 50,00 17,59 
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adicional:reagente PA., número de referência 
química:CAS 56-81-5. Obs: Glicerina pura, 
líquida, incolor. Embalagem 1 litro.  

294 69166 Sonda trato digestivo, aplicação: p, 
gastrostomia, modelo:  gastrojejunal, material: 
silicone, vias: 2 vias, calibre: 12 french, 
comprimento: cerca 70 cm, conector: conector 
padrão c, tampa, outros componentes: c, fio 
guia, esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual.Unidade: 
Unidade. Obs: Sonda de gastrostomia nº 12 
FR/CH – 5 ml em balão – para alimentação 
enteral, confeccionada em 100% silicone 
transparente, possui 3 vias (balão, dieta e via 
acessória), tampa para maior higiene, 
radiopaca, com anel de fixação a 1 cm da pele. 
Marcação de referênciaa cada centímetro para 
melhor posicionamento, balão interno para a 
retenção. Conector em y removível, ponta distal 
com abertura, disco externo para proteção.  

MEDICONE UN 50,00 226,74 

295 69050 Sonda trato digestivo, aplicação: p, 
gastrostomia, modelo:  nível de pele, material: 
silicone, calibre: 16 french, comprimento: cerca 
3 cm, conector: conector padrão em y, clamp e 
tampa, componentes: sistema para fixação, 
outros componentes: distal - intra gástrica e 
periostomal, esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual. Unidade: 
Unidade. Obs: Sonda de gastrostomia nº 16 
FR/CH – 20 ml em balão – para alimentação 
enteral, confeccionada em 100% silicone 
transparente, possui 3 vias (balão, dieta e via 
acessória), tampa para maior higiene, 
radiopaca, com anel de fixação a 1 cm da pele. 
Marcação de referência a cada centímetro para 
melhor posicionamento, balão interno para a 
retenção. Conector em y removível, ponta distal 
com abertura, disco externo para proteção.  

MEDICONE UN 50,00 189,96 

296 69051 Sonda trato digestivo, aplicação: p, 
gastrostomia, modelo:  nível de pele, material: 
silicone, calibre: 18 french, comprimento: cerca 
3,5 cm, conector: conector padrão em y, clamp 
e tampa, componentes: sistema para fixação, 
outros componentes: distal - intra gástrica e 
periostomal, esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual. Unidade: 
Unidade. Obs: Sonda de gastrostomia nº 18 
FR/CH – 20 ml em balão – para alimentação 
enteral, confeccionada em 100% silicone 
transparente, possui 3 vias (balão, dieta e via 
acessória); tampa para maior higiene, 
radiopaca, com anel de fixação a 1 cm da pele. 
Marcação de referência a cada centímetro para 
melhor posicionamento, balão interno para a 
retenção. Conector em y removível, ponta distal 
com abertura, disco externo para proteção.  

MEDICONE UN 50,00 228,98 

297 69052 Sonda trato digestivo, aplicação: p, 
gastrostomia, modelo:  nível de pele, material: 
silicone, calibre: 20 french, comprimento: cerca 
3,5 cm, conector: conector padrão em y, clamp 
e tampa, componentes: sistema para fixação, 
outros componentes: distal - intra gástrica e 
periostomal, esterilidade: estéril, descartável, 
embalagem: embalagem individual. Unidade: 
Unidade. Obs: Sonda de gastrostomia nº 20 
FR/CH – 20 ml em balão – para alimentação 
enteral, confeccionada em 100% silicone 
transparente, possui 3 vias (balão, dieta e via 
acessória); tampa para maior higiene, 
radiopaca, com anel de fixação a 1 cm da pele. 
Marcação de referência a cada centímetro para 
melhor posicionamento, balão interno para a 

MEDICONE UN 50,00 155,10 
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retenção. Conector em y removível, ponta distal 
com abertura, disco externo para proteção.  

300 69045 Sonda trato urinário, modelo: foley, material: 
silicone, calibre: 20 french, vias: 3 vias, 
conector: conectores padrão, volume: c, balão 
cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica 
fechada, componentes: c, orifícios laterais, 
esterilidade: estéril, descartável, embalagem: 
embalagem individual. Unidade: Unidade. Obs: 
Sonda de borracha (látex natural), tipo Folley, nº 
20 com três vias.  

SOLIDOR UN 150,00 3,55 

329 69102 Tubo de latex, diâmetro externo: 5 mm, 
diâmetro interno: 3 mm, aplicação: uso 
hospitalar, finalidade: administração de 
oxigênio, referência: nº 200. Unidade: Rolo 
15,00 M.  

LATEX BR RL 10,00 19,83 

330 69104 Tubo endotraqueal , material: pvc siliconizado 
atóxico, tamanho: 2,0, características 
adicionais: marcador radiopaco, tipo: s, balão, 
transmitância: transparente, componentes: 
orifício lateral de murphy, tipo uso: descartável, 
esterilidade: estéril. Unidade: Unidade.  

SOLIDOR UN 50,00 2,96 

331 69105 Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, 
modelo: curva magill, calibre: 2,5, tipo ponta: c, 
ponta distal atraumática e orifício murphy, 
componente 2: radiopaco, graduado, tipo 
conector: conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único. Unidade: Unidade  

SOLIDOR UN 50,00 3,49 

ATA SRP Nº 946 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
CNPJ Nº 85.247.385/0001-49 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

79 69021 Cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_ 
solução injetável, aplicação: sistema fechado 
Unidade: Bolsa 250,00ml. Obs: Solução 
Fisiológica (Cloreto de Sódio) 0,9% 250ml, 
sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 250ml. 

EQUIPLEX UN 100.000,00 2,06 

ATA SRP Nº 947 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 
CNPJ Nº 06.207.441/0001-45 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário 

161 68906 Fluxômetro, material filtro:bronze, capacidade 
fluxo: 0 a 15 l/min, graduação:litro em litro, 
aplicação:ar comprimido. Unidade: Unidade. 
Obs: Fluxômetro para válvula de ar 
comprimido com corpo em metal cromado, 
cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 
a 15 litros por minuto, esfera de inox, botão de 
controle de fluxo e intermediário com rosca 
macho ¼ NPT.  

PROTEC UN 20,00 35,00 

162 68907 Fluxômetro, material filtro:bronze, capacidade 
fluxo: 0 a 15 l/min, graduação:litro em litro, 
aplicação:oxigênio. Unidade: Unidade. Obs: 
Fluxômetro para válvula reguladora de 
oxigênio em corpo em metal cromado, cápsula 
e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 
litros por minuto, esfera de inox, botão de 
controle de fluxo e intermediário com rosca 
macho ¼ NPT.  

PROTEC UN 20,00 35,00 

220 68959 Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta 
concentração de reinalação parcial, material: 
plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: c, clipe 
nasal e fixador cefálico ajustável, componente 
adicional: balão reservatório, tipo conector: 
conector padrão. Unidade: Unidade. Obs: 
Mascara de alta concentração de Oxigênio 
com reservatório, adulto, acompanha tubo de 
oxigênio 2,10m.  

PROTEC UN 30,00 9,90 

221 68960 Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta PROTEC UN 30,00 9,90 
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concentração de reinalação  parcial, material: 
plástico, tamanho: infantil, tipo fixação: c, clipe 
nasal e fixador cefálico ajustável, componente 
adicional: balão reservatório, tipo conector: 
conector padrão. Unidade: Unidade. Obs: 
Mascara de alta concentração de Oxigênio 
com reservatório, infantil, acompanha tubo de 
oxigênio 2,10m.  

227 69118 Material gasoterapia, modelo: umidificador, 
saída: p, oxigênio, tipo frasco: frasco plástico 
graduado, c, tampa, volume: cerca de 250 ml, 
característica adicional: conector metal 
c,rosca, esterilidade : esterilizável. Unidade: 
Unidade. Obs: Umidificador para oxigênio com 
tampa injetada e porca borboleta com enxerto 
em metal (padrão ABNT), frasco em PVC de 
250 ml com boca larga nível mínimo e máximo. 

PROTEC UN 100,00 11,00 

352 69119 Vacuômetro, material: metálico, tipo: bourdon, 
modelo: analógico, capacidade: 0 a 1 kgf,cm2, 
características adicionais: marcador com 
glicerina. Unidade: Unidade. Obs: Vacuômetro 
para sucção de secreções através da rede de 
vácuo. Tampa em polipropileno/Nylon de alta 
resistência e cor normatizada. Manômetro de 0 
a 30mmHg. Frasco coletor em vidro 
transparente, capacidade 500ml. Sistema de 
bóia em polipropileno, para evitar 
transbordamento. Conexões conforme normas 
ABNT.   

PROTEC UN 20,00 78,00 

353 69120 Válvula reguladora cilindro gás, tipo 
fechamento: manual, componentes: 
manômetro e fluxometro, tipo rosca: para 
oxigênio. Unidade: Unidade. Obs: Válvula 
reguladora para cilindro de oxigênio, com 
fluxômetro, embutido para controle do fluxo, 
permitindo a acoplagem de nebulizadores, 
umidifcadores e outros aparelhos para 
administração direta do gás ao paciente, em 
metal cromado com componentes injetados em 
nylon, com manômetro de alta pressão com 
escala de 0 a 300 Kgf/cm², entrada com filtro 
de bronze sinterizado, válvula de segurança e 
fluxômetro com escala de 0 a 15 lpm. Pressão 
de saída fixa de 3,5 Kgf/cm². Conexões padrão 
ABNT NBR 11725 e 11906.  

PROTEC UN 10,00 150,00 

ATA SRP Nº 948 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 
CNPJ Nº 28.537.922/0001-51 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

18 68783 Aparelho barbear, tipo: descartável, material 
lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas: 2 
lâminas un, material cabo: cabo plástico. 
Unidade: Unidade. Obs: Aparelho de barbear, 
tipo lâmina descartável, com 2 lâminas 
paralelas de aço, cabo de plástico,anatômico, 
com estrias de borracha, com fita lubrificante e 
microtensores.  

VITALMAX UN 10.000,00 1,86 

164 68916 Fralda descartável, tipo formato: anatômico, 
peso usuário:  até 2 kg, características 
adicionais: com elástico nas pernas, material 
manta absorção: tecido 
hipoalergênico,cobertura ext. impermeável, 
tipo adesivo fixação: fitas adesivas 
multiajustáveis, tipo usuário: infantil. Unidade: 
Unidade. Obs: Fralda descartável básica, 
infantil, hipoalergênica, com elásticos 
ajustáveis na perna, com gel absorvente, com 
barreiras anti-vazamento, com fitas adesivas 
para ajuste ao corpo. Tamanho: “RN”.  

MEDI HOUSE PCT 1.000,00 14,33 

320 69089 TAMPA PROTETORA, APLICAÇÃO:P/ 
CONECTOR LUER LOCK DESCARTÁVEL, 

BIOBASE UN 100.000,00 0,12 
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ESTERILIDADE:ESTÉRIL, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL. unidade: Caixa 100 unidades. 
Obs: Tampa descartável para cateteres 
universal, dispositivo rígido para oclusão de 
conexões luer fêmea, fechamento luer lock, 
esterilizado a Óxido de Etileno, embalada 
individualmente.  

ATA SRP Nº 949 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  RPF COMERCIAL LTDA. - ME 
CNPJ Nº 03.217.016/0001-49 
Item Código  escrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário 

192 68929 Lâmpada - laringoscópio, tipo: universal, 
tensão: 2,2 v. Unidade: Unidade. Obs: 
Lâmpada para laringoscópio universal. Com 
tensão 2,5V, rosca 8-32 (Rosca grossa), 
modelo K-128.  

JPN UN 50,00 18,89 

ATA SRP Nº 950 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA. 
CNPJ Nº 27.311.107/0001-07 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

22 68791 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% 
algodão, dimensões: 20 cm, gramatura 1: 
cerca de 13 fios/cm2, embalagem: embalagem 
individual. Unidade: Rolo 1,80 m. Obs: Atadura 
de crepom de 20cm em tecido crepom 100% 
algodão ou misto, com propriedades elásticas, 
20cm de largura x 42,8g/m2 (tipo I) com 1,80m 
de comprimento em repouso, segundo NBR 
14.056.   

NEVE 
INDUSTRIA E 

COM 

PCT 20.000,00 1,76 

245 68905 Película adesiva, material: poliuretano, 
permeabilidade: permeável a gases e 
impermeável a líquidos, opacidade: 
transparente, dimensões : cerca de 5 x 7,5 cm, 
uso: fixar sonda e catéter, esterilidade : estéril, 
uso único. Unidade: Unidade. Obs: Fixador 
estéril para cateter periféricos, composto por 
tecido macio, com dorso de rayon e poliéster, 
resistente a água mais não impermeável, não 
oclusivo, com adesivo de acrilato, 
hipoalergênico. Possui corte central para saída 
dos equipo e tubulações com duas tiras extras 
para estabilização dos cateteres e tubulações, 
estéril, 50x71mm e as tiras 74x12mm.  

BSN MEDICAL CX 300,00 124,99 

ATA SRP Nº 951 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  SIPROLIMP SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. 
CNPJ Nº 05.340.608/0001-89 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

15 68773 Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 
70%_(70°gl),  apresentação: gel. Unidade: 
Frasco 500,00ml.  

SIPROLIMP UN 1.000,00 3,65 

ATA SRP Nº 952 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  SISPACK MEDICAL LTDA. 
CNPJ Nº 54.565.478/0001-98 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

121 68982 Embalagem p, esterilização, material: papel 
grau cirúrgico, composição c, filme polímero 
multilaminado, gramatura , espessura: cerca 
de 60 g,m2, apresentação: rolo, componentes 
adicionais: termosselante, tamanho: cerca de 
30 cm, componentes: c, indicador químico, tipo 
uso: uso único. Unidade: Rolo 100m. Obs: 
Papel grau cirúrgico para esterilização a vapor 
saturado sob pressão, bobina na medida de 
30cm x 100m.  

SISPACK RL 300,00 93,90 

ATA SRP Nº 953 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  TECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
CNPJ Nº 21.831.246/0001-85 
Item Código  Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

182 69091 IMOBILIZADOR (ÓRTESE), TIPO:P/ 
MEMBRO SUPERIOR, MATERIAL: PAPELÃO, 

TECNIMED KT 20,00 14,49 
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ADICIONAIS:C/ MARCAÇÕES PARA 
DOBRAS, TAMANHO:TAMANHO ADULTO, 
POSIÇÃO:BILATERAL. Obs: Tala de papelão 
tamanho grande, 70x20cm, destinada à 
imobilização temporária de membros 
superiores e inferiores. Kit com 10 unidades.  

184 69093 IMOBILIZADOR (ÓRTESE), TIPO:P/ 
MEMBRO SUPERIOR, MATERIAL: PAPELÃO, 
ADICIONAIS:C/ MARCAÇÕES PARA 
DOBRAS, TAMANHO:TAMANHO ADULTO, 
POSIÇÃO:BILATERAL. Obs: Tala de papelão 
tamanho pequeno, 30x20cm, destinada à 
imobilização temporária de membros 
superiores e inferiores. Kit com 10 unidades.  

TECNIMED KT 30,00 6,35 

185 69090 IMOBILIZADOR (ÓRTESE), TIPO:P/ 
MEMBRO SUPERIOR, MATERIAL: PAPELÃO, 
ADICIONAIS:C/ MARCAÇÕES PARA 
DOBRAS, TAMANHO:TAMANHO ADULTO, 
POSIÇÃO:BILATERAL. Obs:Tala de papelão 
tamanho extra grande, 90x20cm, destinada à 
imobilização temporária de membros 
superiores e inferiores. Kit com 10 unidades.  

TECNIMED KT 10,00 17,79 

216 68989 Maca de resgate, material: compensado 
marítimo, tipo: prancha, largura: mínimo de 
0,40 m, componentes: mínimo de 3 cintos de 
segurança, características adicionais: mínimo 
de 6 pega mãos, características adicionais 01: 
mínimo de 1,80 m. Unidade: Unidade. Obs: 
Prancha de madeira naval adulto 
confeccionada em compensado naval rígido de 
18 mm com acabamento em verniz.   

TECNIMED UN 5,00 214,92 

ATA SRP Nº 954 /2019  
EMPRESA DETENTORA:  VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. - EPP 
CNPJ Nº 07.976.695/0001-90 
Item Código   Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

240 68863 Pá para desfibrilador, tipo equipamento:  
externo automático - dea, modelo: tipo 
eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, 
apresentação: par, compatibilidade: c, 
compatibilidade específica, esterilidade: 
descartável. Unidade: Par. Obs: Eletrodo 
adulto para desfibrilador, compatível com 
Instramed.   

INSTRAMED UN 10,00 392,00 

 
Francisco Beltrão, 29 de outubro de 2019 
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