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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 para futura e eventual aquisição de equipamentos, 

material e instrumental médico hospitalar para suprimento das unidades de saúde, 

farmácias municipais, centro de saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 

horas – UPA, decorrente do Pregão eletrônico nº 104/2020 com vigência de 11 de 

novembro de 2020 a 10 de novembro de 2021 conforme segue: 

ATA SRP Nº 853/2020 
EMPRESA DETENTORA:AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 
EIRELI. 
CNPJ Nº 80.392.566/0001-45 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

32 74195 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.  

COLOPLA
ST 

UN 200,00 7,85 

33 74196 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.  

COLOPLA
ST 

UN 200,00 17,38 

34 74197 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.  

COLOPLA
ST 

UN 200,00 37,00 

60 74223 cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso:  
descartável, características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais 

EMBRAM
ED 

UN 32.000,00 0,47 
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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.  

104 74277 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 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.  

ZAMMI UN 20,00 14,50 

118 74291 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.  

ZAMMI UN 10,00 4,40 

119 74292 dreno cirúrgico, modelo: torácico, material: 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.  

ZAMMI UN 10,00 5,50 

120 74293 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.  

ZAMMI UN 10,00 5,50 

121 74294 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.  

ZAMMI UN 10,00 5,50 

122 74295 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.  

ZAMMI UN 10,00 4,54 

123 74296 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.  

ZAMMI UN 10,00 4,74 

140 74313 esfigmomanômetro, ajuste:digital, tipo :de braço, faixa de operação: até 300 
mmhg, material braçadeira:braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em velcro, 
tamanho:adulto  

PREMIUM UN 150,00 117,50 
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149 74322 espéculo, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho: pequeno, 
características adicionais: estéril, descartável, sem lubrificação. unidade: 
unidade.  

CRAL UN 8.000,00 0,63 

184 74357 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.  

SLIM/MA
RDAM 

UN 14.400,00 1,14 

185 74358 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.  

SLIM/MA
RDAM 

UN 10.000,00 1,00 

190 74363 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.  

MULTIGE
L 

FR 500,00 4,20 

267 74443 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.  

SMITH&N
EPHEW 

CX 300,00 124,99 

324 74501 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.  

GMI UN 50,00 202,00 

326 74503 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.  

GMI UN 50,00 189,96 

327 74504 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 

GMI UN 50,00 171,11 
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posicionamento, balão interno para a retenção. conector em y removível, 
ponta distal com abertura, disco externo para proteção.  

328 74505 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 retenção. conector em y removível, 
ponta distal com abertura, disco externo para proteção.  

GMI UN 50,00 115,10 

366 74543 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.  

BCI UN 50,00 3,50 

367 74544 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.  

BCI UN 50,00 3,32 

373 74550 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.  

BCI UN 50,00 3,50 

ATA SRP Nº 854/2020 
EMPRESA DETENTORA:ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
CNPJ Nº 12.014.370/0001-67 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

61 74224 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.  

MARKME
D 

UN 1.000,00 0,52 

69 74232 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 0,83 

74 74247 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.  

DESCARP
ACK 

UN 5.000,00 0,158 

161 74334 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.  

DONATI UN 4.800,00 1,14 

162 74335 fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preto, 
comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 

DONATI UN 2.400,00 1,20 
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círculo cortante, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril  

163 74336 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 unidades.  

DONATI UN 9.600,00 1,14 

164 74337 fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0,  cor: preta, 
comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 
círculo cortante, comprimento agulha: 3,5 cm, esterilidade: estéril  

DONATI UN 2.400,00 1,20 

180 74353 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”.  

PLANTER PCT 1.000,00 9,99 

182 74355 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 07 
unidades.  

PLANTER UN 19.200,00 1,21 

183 74356 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.  

PLANTER UN 16.000,00 1,14 

188 74361 fralda descartável, tipo: hipoalergênico, tipo formato: anatômico,  tamanho: 
extra g, peso usuário: acima de 16 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: 
“extra g”.  

PLANTER UN 30.000,00 0,47 

193 74366 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 adicional:reagente pa., número de referência 
química:cas 56-81-5. obs: glicerina pura, líquida, incolor. embalagem 1 litro.  

ENERQUI
MICA 

FR 50,00 22,73 

198 74371 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.  

NATHY CX 1.000,00 0,8499 

269 74445 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 300,00 3,81 

274 74451 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.  

BLOWTEX UN 1.000,00 0,26 

279 74456 relógio termo-higrômetro, tipo: digital com termopar, tipo display:  cd, fonte SUPERME UN 50,00 58,00 
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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.  

DY 

284 74461 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. e/ou nihon kohden modelo 
pvm-2703  

PULSEOX
IMETER 

UN 20,00 190,00 

288 74465 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.  

DESCARP
ACK 

UN 25.000,00 0,17 

294 74471 sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal,  
tamanho: 16 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores 
padrão, vias: via irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula sucção: 
válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, 
embalagem: embalagem individual  

MARKME
D 

UN 100,00 0,66 

316 74493 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.  

MARKME
D 

UN 100,00 1,01 

357 74534 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.  

LABOR UN 1.000,00 0,625 

ATA SRP Nº 855/2020 
EMPRESA DETENTORA:ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – ME. 
CNPJ Nº 16.826.856/0001-50 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

95 74268 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 UN 8.000,00 2,84 

215 74391 lençol descartável, material: papel, largura: 0.70 m, comprimento:  50 m, 
apresentação: rolo. unidade: unidade.  

PARANA RL 3.000,00 5,58 

281 74458 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. obs: 
pacote com 100 unidades.  

VALPLASTIC UN 800.000,00 0,25 

282 74459 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.obs: 
pacote com 100 unidades.  

VALPLASTIC UN 900.000,00 0,16 

355 74532 toalha de papel, material: papel, tipo folha: 1 dobra, comprimento:  27 
cm, largura: 23 cm, cor: branca, características adicionais: interfolhada. 

PARANA FAR
DO 

15.000,00 7,31 
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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 com 1000 folhas.  

ATA SRP Nº 856/2020 
EMPRESA DETENTORA:AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTAÇAO E 
EXPORTAÇÃO LTDA. 
CNPJ Nº 06.276.904/0001-20 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

39 74202 cabo bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 3,  características 
adicionais: longo. unidade: unidade.  

AD UN 100,00 7,00 

40 74203 cabo bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 4, características 
adicionais: longo. unidade: unidade.  

AD UN 100,00 7,00 

ATA SRP Nº 857/2020 
EMPRESA DETENTORA:AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS  LTDA - ME 
CNPJ Nº 25.137.947/0001-70 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

28 74191 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.  

GTECH CX 15,00 89,44 

ATA SRP Nº 858/2020 
EMPRESA DETENTORA:ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 
CNPJ Nº 00.802.002/0001-02 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

12 74175 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.  

SR UN 100.000,00 0,07 

21 74184 aspirador secreções, tipo:portátil,elétrico, capacidade frasco coletor cerca de 
1300 ml, potência motor:1/4 hp, material frasco:frasco em polipropileno 
transparente, frequência:60 hz, pressão máxima:vazão 19l/min, vacuômetro 
550mmhg, tensão:110/220 v  

NEVONI UN 50,00 319,99 

22 74185 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.  

UNITEC UN 20,00 113,21 

150 74323 espéculo, material: poliestireno, tipo: vaginal, tamanho: extra pequeno, 
características adicionais: estéril, descartável, sem lubrificação  

KOLPLAS
T 

UN 1.000,00 1,26 

166 74339 fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preta, 
comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 
círculo cortante, comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril  

TECHNO
FIO-ACE 

UN 2.400,00 1,40 

186 74359 fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: médio,  peso usuário: BEBE UN 30.000,00 0,44 
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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: “ m”, pacote com 10 unidades  

191 74364 frasco coletor, tipo:p/ fluidos corporais, material:vidro transparente 
capacidade:cerca de 5000 ml, graduação:graduad  

NEVONI UN 20,00 169,99 

192 74365 glicerol, dosagem: 12%, apresentação: clister   JP UN 100,00 6,44 

204 74377 imobilizador (tala), material: alumínio revestido c, espuma, tamanho:  cerca 
de 25 x 1,5 cm. unidade: unidade. obs: tala metálica para imobilização. tala de 
alumínio com espuma de baixa densidade para imobilização de membros. cor 
cinza. descartável, não estéril, espuma antialérgica. embalagem com 12 
unidades  

MSO UN 100,00 11,19 

239 74415 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. obs: prancha de madeira 
naval infantil confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm com 
acabamento em verniz. sem materiais presos á madeira (prego, parafuso), 
medindo 1,26 x44x6 acompanha jogos de cintos com 3 peças mais apoio de 
cabeça impermeável, confeccionado em poliuretano injetado, resistente a 
impactos , utilizando em conjunto de prancha de imobilização; regulagem 
com velcro , base com regulagem.  

RESGATE UN 2,00 212,33 

280 74457 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.  

FRESENI
US 

UN 8.000,00 2,92 

287 74464 seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central luer 
lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala 
ml), numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem 
individual  

SR UN 25.000,00 0,13 

289 74466 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 0,23 

292 74469 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 80.000,00 0,11 

305 74482 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 0,56 

310 74487 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 

313 74490 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 0,83 

314 74491 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 0,63 

325 74502 sonda trato digestivo, aplicação: p, gastrostomia, modelo: gastrojejunal, MEDICO UN 50,00 210,36 
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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.  

NE 

360 74537 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.  

PREMISSE UN 1.000,00 9,97 

361 74538 Tubo hospitalar, material: borracha de látex natural, referência: nº 200, 
diâmetro interno: cerca de 3,0 mm, esterilidade: autoclavável. Obs: diâmetro 
externo: 5 mm, diâmetro. unidade: rolo 15,00 m.  
 
 

G.L RL 10,00 17,59 

377 74554 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.  

MD UN 100,00 47,50 

ATA SRP Nº 859/2020 
EMPRESA DETENTORA:AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME 
CNPJ Nº 82.291.311/0001-11 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

50 74213 cânula orofaríngea guedel, material : polímero, tamanho :  tamanho nº 4, 
esterilidade : estéril, embalagem individual : embalagem individual. unidade: 
unidade.  

FOYOME
D 

UN 20,00 2,79 

51 74214 cânula orofaríngea guedel, material : polímero, tamanho :  tamanho nº 6, 
esterilidade : estéril, embalagem individual : embalagem individual. unidade: 
unidade.  

FOYOME
D 

UN 20,00 2,79 

52 74215 cânula orofaríngea guedel, material : polímero, tamanho :  tamanho nº 0, 
esterilidade : estéril, embalagem individual : embalagem individual. unidade: 
unidade.  

FOYOME
D 

UN 20,00 2,79 

54 74217 cânula orofaríngea guedel, material : polímero, tamanho :  tamanho nº 1, 
esterilidade : estéril, embalagem individual : embalagem individual. unidade: 
unidade.  

FOYOME
D 

UN 20,00 2,79 

55 74218 cânula orofaríngea guedel, material : polímero, tamanho :  tamanho nº 2, 
esterilidade : estéril, embalagem individual : embalagem individual. unidade: 
unidade.  

FOYOME
D 

UN 20,00 2,79 

56 74219 cânula orofaríngea guedel, material : polímero, tamanho :  tamanho nº 3, 
esterilidade : estéril, embalagem individual : embalagem individual. unidade: 
unidade.  

FOYOME
D 

UN 20,00 2,79 

57 74220 cânula orofaríngea guedel, material : polímero, tamanho :  tamanho nº 5, 
esterilidade : estéril, embalagem individual : embalagem individual. unidade: 
unidade.  

FOYOME
D 

UN 20,00 2,79 

132 74305 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.  

HOSPFLE
X 

RL 150,00 22,80 

147 74320 espéculo, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho: grande, características 
adicionais: estéril, descartável, sem lubrificação. unidade: unidade.  

KOLPLAS
T 

UN 1.000,00 0,86 
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189 74362 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.  

JPROLAB UN 450,00 2,21 

265 74441 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.  

daru RL 500,00 19,17 

278 74455 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.  

JPROLAB UN 20.000,00 0,70 

343 74520 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 500,00 0,44 

345 74522 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 5.000,00 0,45 

346 74523 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.  

SOLIDOR UN 500,00 0,51 

347 74524 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.  

SOLIDOR UN 500,00 0,49 

348 74525 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 0,40 

350 74527 sonda trato urinário, modelo: uretral, material: silicone, calibre: 12 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 60.000,00 0,44 

382 74559 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 UN 20,00 45,67 

385 74562 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.  

RWR UN 30,00 221,00 

ATA SRP Nº 860/2020 
EMPRESA DETENTORA:AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 
CNPJ Nº 05.818.423/0001-37 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

129 74302 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 

ADDPAK RL 1.200,00 42,78 
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100m. obs: papel grau cirúrgico para esterilização a vapor saturado sob 
pressão, bobina na medida de 15cm x 100m.  

130 74303 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.  

ADDPAK RL 1.000,00 85,57 

131 74304 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.  

ADDPAK RL 200,00 114,09 

133 74306 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.  

ADDPAK RL 500,00 28,52 

134 74307 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.  

ADDPAK RL 1.000,00 60,00 

ATA SRP Nº 861/2020 
EMPRESA DETENTORA:ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 
CNPJ Nº 24.118.004/0001-37 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

15 74178 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.  

PROLINK UN 10.000,00 0,97 

87 74260 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  

VIC FR 2.000,00 1,57 

88 74261 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 FR 5.000,00 1,41 

199 74372 hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução aquosa, concentração:  teor 1% de 
cloro ativo. unidade: litro.  

PROLINK L 5.000,00 2,09 

 
ATA SRP Nº 862/2020 
EMPRESA DETENTORA:BASCEL SOLUÇÕES LTDA - EPP 
CNPJ Nº 21.515.353/0001-02 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

16 74179 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/JAL
LES 

UN 10.000,00 3,80 

83 74256 cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_ solução injetável, aplicação: sistema 
fechado unidade: bolsa 100,00ml. obs: solução fisiológica (cloreto de sódio) 

EQUIPLE
X 

UN 150.000,00 1,65 
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0,9% 125ml, sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 100 ou 125ml.  

195 74368 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.  

FRESENI
US 

UN 3.000,00 3,69 

240 74416 manitol, dosagem: 20%, forma farmacêutica: solução injetável,  características 
adicionais: sistema fechado. unidade: bolsa 250,00 ml | frasco 250,00 ml.  

FRESENI
US 

UN 800,00 3,75 

ATA SRP Nº 863/2020 
EMPRESA DETENTORA:CASA DA INSTRUMENTAÇÃO LTDA – EPP 
CNPJ Nº 09.255.284/0001-31 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

384 74561 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.  

J.G UN 20,00 163,00 

ATA SRP Nº 864/2020 
EMPRESA DETENTORA:CIRUPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 
CIRURGICOS LTDA. 
CNPJ Nº 79.733.572/0001-30 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

6 74169 adipômetro, operação: analógico, material: metal, resolução:  resolução 0,1 
mm, faixa de operação: até 90 mm, pressão: cerca de 10 g,mm², tolerância: 
tolerância até 0,5 mm  

AVANUT
RI 

UN 3,00 385,61 

181 74354 fralda descartável, tipo formato: anatômico, peso usuário: até 5 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".  

BABY UN 30.000,00 0,39 

187 74360 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: “ g”.  

BABY UN 30.000,00 0,53 

200 74373 imobilizador (órtese), tipo:p/ membro superior, material: papelão, 
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.   

CIRUPAR UN 2.000,00 1,02 

201 74374 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.   

CIRUPAR UN 3.000,00 0,77 

202 74375 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.   

CIRUPAR UN 3.000,00 0,51 

203 74376 imobilizador (órtese), tipo:p/ membro superior, material: papelão,  CIRUPAR UN 1.000,00 1,45 
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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.   

211 74384 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 20,45 

253 74429 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 UN 10,00 11,44 

254 74430 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 UN 10,00 10,80 

ATA SRP Nº 865/2020 
EMPRESA DETENTORA:CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE 
LTDA – EPP. 
CNPJ Nº 07.626.776/0001-60 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

259 74435 otoscópio, tipo: clínico, modelo: fibra ótica, portátil, alimentação:  bateria 
recarregável, características adicionais: lâmpada halógena, jogo de espéculos 
reutilizáveis. obs: otoscópio convencional com cabo de metal com 
revestimento plástico reforçado com 5 espéculos em plástico para ouvido 4.0 
mm. porta pilhas metálico com revestimento plástico.  

MIKATOS UN 60,00 294,00 

260 74436 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 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.  

 UN 100,00 88,50 

ATA SRP Nº 866/2020 
EMPRESA DETENTORA:COTAÇÃO COM. REP.IMP. E EXP. LTDA 
CNPJ Nº 58.950.775/0001-08 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

66 74229 cateter central, aplicação: venoso, matéria prima:  poliuretano radiopaco, 
diâmetro: cerca 7 fr, vias: duplo lúmen, lúmen: 14 a 18 gau, comprimento: 
cerca 20 cm, conector: conectores padrão, componente: kit introdutor 
completo, componente ii: revestido c, antimicrobiano,antifúngico, tipo uso: 
estéril, descartável, embalagem individual  

BIOMEDI
CAL 

UN 30,00 65,34 

67 74230 cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, 
diâmetro: cerca 4 fr, vias: duplo lúmen, lúmen: 20 gau, comprimento: cerca 15 
cm, tipo fixação: fixação subcutânea, conector: conectores padrão, clamp em 
todas vias e tampas, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem individual  

BIOMEDI
CAL 

UN 10,00 79,40 

ATA SRP Nº 867/2020 
EMPRESA DETENTORA:DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 
CNPJ Nº 03.951.140/0001-33 
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Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

93 74266 coletor de urina, material : plástico, tipo: saco sistema aberto,  capacidade : 
cerca de 2000 ml, graduação: graduação de 100 em 100 ml, esterilidade : não 
estéril, descartável. obs: pacote com 100 unidades  

SEGMED UN 100.000,00 0,25 

94 74267 coletor de urina, material : plástico, tipo : sistema aberto,  capacidade : cerca 
de 1200 ml, graduação: graduada, esterilidade : não estéril, descartável. obs: 
frasco  

UROMED FR 1.000,00 2,46 

ATA SRP Nº 868/2020 
EMPRESA DETENTORA:FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 
INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA. 
CNPJ Nº 26.043.097/0001-03 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

270 74446 Pinça anatômica, modelo 1: micro adson, formato ponta: ponta reta, tipo 
ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: s, 
cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. embalagem 
individual, contendo dados de identificação (n° de lote, procedência)   

FATO UN 20,00 13,00 

271 74447 pinça adson com serrilha 12cm. produto em aço inoxidável. garantia contra 
defeitos de fabricação. embalagem individual, contendo dados de 
identificação (n° de lote, procedência)  

FATO UN 20,00 13,02 

272 74448 Pinça anatômica, modelo 1: dente de rato, formato ponta: ponta reta, tipo 
ponta: 1 x 2 dentes, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: s, 
cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável. garantia 
contra defeitos de fabricação. embalagem individual, contendo dados de 
identificação (n° de lote, procedência)   

FATO UN 40,00 10,00 

354 74531 tesoura, material: aço inoxidável, comprimento: 20 cm, tipo ponta:  reta, 
características adicionais: romba-romba, tipo: sims).  

FATO UN 20,00 50,00 

ATA SRP Nº 869/2020 
EMPRESA DETENTORA:FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 
CNPJ Nº 49.324.221/0016-90 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

84 74257 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  

FRESENI
US 

UN 100.000,00 1,74 

86 74259 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.  

FRESENI
US 

UN 80.000,00 2,14 

194 74367 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.  

FRESENI
US 

UN 8.000,00 2,28 

196 74369 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.  

FRESENI
US 

UN 8.000,00 1,88 

197 74370 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.  

FRESENI
US 

UN 4.000,00 2,33 

ATA SRP Nº 870/2020 
EMPRESA DETENTORA:GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
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CNPJ Nº 10.596.721/0001-60 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

18 74181 algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em bolas, material:  alvejado, 
purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril. unidade: 
embalagem 95,00g.  

NATHY PCT 5.000,00 2,69 

85 74258 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.  

JP UN 40.000,00 3,36 

109 74282 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. 

CASEX UN 3.600,00 4,86 

137 74310 equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc cristal, comprimento: mín. 
140 cm, tipo câmara: câmara flexível c,filtro partículas 15 micras, tipo 
gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo, tipo injetor: c,injetor 
lateral"y",autocicatrizante, tipo conector: luer c, tampa, esterilidade: 
estéril,descartável. obs: equipo macrogotas  

LABOR UN 200.000,00 0,76 

359 74536 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.  

COSMOD
ERMA 

GL 280,00 42,40 

ATA SRP Nº 871/2020 
EMPRESA DETENTORA:GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICOS EIRELI 
CNPJ Nº 06.157.734/0001-65 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

36 74199 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: pediátrico. modelo star 8000d. aparelho 
comen e/ou nihon kohden modelo pvm-2703..  

GLOBALT
EC 

UN 10,00 67,22 

37 74200 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 e/ou nihon kohden modelo pvm-2703  

GLOBALT
EC 

UN 10,00 59,55 

38 74201 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 
e/ou nihon kohden modelo pvm-2703.  

GLOBALT
EC 

UN 10,00 67,90 

82 74255 circuito p/ ventilador pulmonar, tipo:completo, universal, tamanho:  adulto, 
material:silicone, compatibilidade:compatível c/ventilador servo e bird, 
componentes:4 traquéias médias, 2 drenos acrílico,conector "y", características 
adicionais:autoclaváve obs: traquéia corrugada para circuitos respiratórios e 
de anestesia em silicone 100% puro, autoclavável, atóxica, isenta de látex, 
hemocompatível. com circuito corrugado externamente e parede interna lisa 
22x1200mm. adulto. registro na anvisa. compatível com respirador leistung.  

GLOBALT
EC 

UN 10,00 450,00 

285 74462 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 e/ou nihon kohden modelo 

GLOBALT
EC 

UN 10,00 218,02 
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pvm-2703  

ATA SRP Nº 872/2020 
EMPRESA DETENTORA:HTM CONFECÇOES - EIRELI 
CNPJ Nº 33.002.875/0001-81 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

241 74417 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.  

HTM CX 10.000,00 0,39 

ATA SRP Nº 873/2020 
EMPRESA DETENTORA:JOAOMED COM DE MAT CIRURGICOS 
CNPJ Nº 78.742.491/0001-33 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

20 74183 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.  

VITALMA
X 

UN 5.000,00 0,66 

41 74204 cadarço, material: 100% algodão, comprimento: 50 m, largura: 1 cm.  unidade: 
metro. obs: cadarço sarjado para tubo de traqueostomia. rolo com 10m.  

SONI M 1.000,00 2,65 

49 74212 cânula orofaríngea guedel, material : polímero, tamanho :  tamanho nº 00. 
unidade: unidade  

VITAL UN 20,00 2,70 

62 74225 cateter aspiração traqueal, material: pvc atóxico flexível, tipo uso:  descartável, 
características adicionais: ponta atraumática, 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.  

MEDSON
DA 

UN 1.000,00 0,47 

124 74297 Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, 
tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, 
tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único. Obs.: 
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.  

VITALCO
R 

UN 10.000,00 0,24 

151 74324 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.  

ADVANTI
VE 

UN 50,00 12,86 

154 74327 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 

VITAL UN 150.000,00 0,60 
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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.  

158 74331 filtro ventilação mecânica, esterilidade: estéril, aplicação: auto umidificador, 
p, circuito de respirador mec., características adicionais: espaço morto padrão 
p, tamanho adulto, tipo: 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.  

YOUMIDI
TY 

UN 500,00 6,30 

178 74351 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.  

HAOXI UN 20,00 55,70 

286 74463 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.  

ADVANTI
VE 

UN 200,00 1,50 

302 74479 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.  

MEDSON
DA 

UN 100,00 0,47 

304 74481 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.  

MEDSON
DA 

UN 100,00 0,48 

306 74483 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.  

MEDSON
DA 

UN 100,00 1,23 

307 74484 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.  

MEDSON
DA 

UN 100,00 0,41 

311 74488 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.  

MEDSON
DA 

UN 100,00 0,50 

321 74498 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.  

MEDSON
DA 

UN 100,00 0,45 

323 74500 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: estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. unidade: unidade. obs: sonda nasogástrica curta, 08fr.  

MEDSON
DA 

UN 100,00 0,47 

351 74528 tampa protetora, aplicação: p/ conector luer lock descartável, 
esterilidade:estéril, embalagem individual. unidade: caixa 100 unidades. obs: 

VITAL UN 100.000,00 0,12 
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tampa descartável para cateteres universal, dispositivo rígido para oclusão de 
conexões luer fêmea, fechamento luer lock, esterilizado a óxido de etileno, 
embalada individualmente.  

371 74548 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. unidade: unidade.  

VITAL UN 200,00 3,91 

ATA SRP Nº 874/2020 
EMPRESA DETENTORA:J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA 
CNPJ Nº 07.370.983/0001-05 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

159 74332 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.  

COVIDIE
N/POLYS
UTURE 

UN 960,00 2,90 

160 74333 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.  

COVIDIE
N/POLYS
UTURE 

UN 960,00 2,75 

169 74342 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.  

COVIDIE
N/POLYS
UTURE 

UN 960,00 3,05 

 
 
ATA SRP Nº 875/2020 
EMPRESA DETENTORA:LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
CNPJ Nº 57.532.343/0001-14 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

111 74284 curativo, material: rayon, revestimento: revestido com petrolato,  formato: 
rolo, dimensão: cerca de 7,5 x 150 cm, componentes: não aderente, 
característica adicional: poroso, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem 
individual  

CURATEC UN 15,00 71,50 

ATA SRP Nº 876/2020 
EMPRESA DETENTORA:LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA - EPP 
CNPJ Nº 59.844.662/0001-90 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

45 74208 caneta uso médico, material: polímero, tipo : monopolar, controle:  comando LOKTAL UN 15,00 179,99 
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manual, componentes: c, cabo fixo, compatibilidade: conector compatível c, 
bisturi elétrico, esterilidade: esterilizável. unidade: unidade. obs: caneta 
padrão autoclavável para bisturí elétrico  

125 74298 Eletrodo bisturi elétrico, aplicação: p, caneta, tipo uso: monopolar,  tipo: 
ponta bola, material ponteira: aço inoxidável, dimensão ponta: diâmetro cerca 
de 2 mm, haste: haste reta, comprimento haste: cerca de 5 cm, esterilidade: 
esterilizável. unidade: unidade. obs: eletrodo para bisturi eletrônico tipo bola 
6,0mm. compatível com wavetronic 5000, loktal e bp 100 plus.   

LOKTAL UN 10,00 19,99 

126 74299 Eletrodo bisturi elétrico, aplicação: p, caneta, tipo uso: monopolar,  tipo: 
ponta alça, material ponteira: fio de tungstênio e aço inoxidável, dimensão 
ponta: diâmetro cerca de 4,5 mm, haste: haste reta, comprimento haste: cerca 
de 5 cm, esterilidade: esterilizável. unidade: unidade. obs: eletrodo para 
bisturi eletrônico tipo alça 9,0mm. compatível com wavetronic 5000, loktal e 
bp 100 plus.   

LOKTAL UN 10,00 19,59 

127 74300 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 19,59 

144 74317 especulo vaginal com duto de aspiracao - nº 1 – rms: 10362619001. marca 
loktal. compatível com aspirador loktal wavevac  

LOKTAL UN 8,00 285,00 

145 74318 especulo vaginal com duto de aspiracao - nº 2 – rms: 10362619001. marca 
loktal. compatível com aspirador loktal wavevac  

LOKTAL UN 15,00 292,40 

146 74319 especulo vaginal com duto de aspiracao - nº 3 – rms: 10362619001. marca 
loktal. compatível com aspirador loktal wavevac  

LOKTAL UN 5,00 292,39 

ATA SRP Nº 877/2020 
EMPRESA DETENTORA:LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMETNOS 
HOSPITALARES LTDA 
CNPJ Nº 05.652.247/0001-06 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

81 74254 circuito p/ ventilador pulmonar, tipo:completo, tamanho: pediátrico, 
material:silicone, compatibilidade:compatível c/ equipamento, características 
adicionais:esterilizável obs: traquéia corrugada para circuitos respiratórios e 
de anestesia em silicone 100% puro, autoclavável, atóxica, isenta de látex, 
hemocompatível. com circuito corrugado externamente e parede interna lisa 
15x1000mm. infantil/pediátrico. registro na anvisa.  

LHB UN 5,00 472,00 

246 74422 máscara gasoterapia, modelo: venturi, material: plástico, adicional:  com 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.  

LHB UN 100,00 10,00 

247 74423 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.  

LHB UN 100,00 10,44 

ATA SRP Nº 878/2020 
EMPRESA DETENTORA:MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE 
MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI 
CNPJ Nº 07.396.733/0001-36 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

24 74187 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 

ERIMAX UN 25.000,00 0,77 
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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.  

96 74269 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.  

DESCARB
OX 

UN 15.000,00 4,44 

ATA SRP Nº 879/2020 
EMPRESA DETENTORA:MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 
CNPJ Nº 25.463.374/0001-74 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

10 74173 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.  

SR UN 100.000,00 0,07 

11 74174 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.  

SR UN 200.000,00 0,07 

23 74186 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.  

AMERICA UN 25.000,00 0,57 

106 74279 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.  

ARTINOX UN 30,00 32,29 

135 74308 equipo, tipo de equipo: p,nutrição enteral, material: pvc cristal, comprimento: 
mín. 180 cm, tipo câmara: câmara flexível c,filtro ar, tipo gotejador: gota 
padrão, tipo pinça: regulador de fluxo, tipo conector: conector p, sonda 
escalonado c, tampa, esterilidade: estéril,descartável  

LA UN 10.000,00 0,98 

141 74314 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 54,99 

238 74414 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.  

RESGATE UN 5,00 220,00 

293 74470 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 100.000,00 0,14 

ATA SRP Nº 880/2020 
EMPRESA DETENTORA:MEDICAMENTOS DE AZ LTDA 
CNPJ Nº 09.676.256/0001-98 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

5 74168 água destilada, aspecto físico: estéril e apirogênica. unidade: galão 5,00 l.  2I GL 700,00 5,80 
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14 74177 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.  

LABOR UN 200.000,00 0,06 

19 74182 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.  

NATHY RL 10.000,00 9,62 

25 74188 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.  

MB UN 10.000,00 0,24 

26 74189 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 

MB UN 20.000,00 0,39 

70 74233 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  

LABOR UN 10.000,00 0,20 

75 74248 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.  

LABOR UN 4.000,00 0,55 

78 74251 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.  

LABOR UN 3.000,00 0,57 

80 74253 cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação:  venoso, 
material agulha: 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.  

LABOR UN 60.000,00 0,62 

97 74270 coletor rígido de resíduos perfurocortantes,  com capacidade de 7 litros, 
constituído de plástico polipropileno rígido, projetado de forma a permitir 
autoclavagem e incinerações em conformidade com os órgãos estaduais de 
saúde pública e controle ambiental, na cor amarela translúcida podendo ser 

DESCARB
OX 

UN 1.000,00 15,80 
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visualizado o conteúdo. a tampa e bocal deve evitar o contato e o retorno do 
material descartado sobre tampa, de fechamento seguro livre de vazamentos. 
apresentar o símbolo internacionalmente normatizado para material 
infectante e linha demarcatória de enchimento, assim como demais 
identificações e advertências (número de registro no ministério da saúde) na 
cor preta impressa de tinta atóxica e apirogênica. o coletor deve possuir alças 
para transporte ou encaixe para as mãos, atender as normas da nr-32 e rdc-
302, conforme portaria cvs n.21, de 10/09/2008.  

152 74325 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.  

LAMEDID UN 100,00 11,69 

171 74344 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.  

MASTERF
IX 

UN 15.000,00 2,46 

206 74379 lâmina bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 11, tipo:  descartável, 
esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. 
unidade: caixa 100,00 unidades.  

SOLIDOR CX 60,00 25,80 

207 74380 lâmina bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 12, tipo:  descartável, 
esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. 
unidade: caixa 100,00 unidades.  

SOLIDOR CX 60,00 21,69 

208 74381 lâmina bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 15, tipo: descartável, 
esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. 
unidade: caixa 100,00 unidades.  

SOLIDOR CX 60,00 24,60 

209 74382 lâmina bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 21, tipo:  descartável, 
esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. 
unidade: caixa 100,00 unidades.  

SOLIDOR CX 60,00 21,40 

210 74383 lâmina bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 23, tipo:  descartável, 
esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente. 
unidade: caixa 100,00 unidades.  

SOLIDOR CX 60,00 21,20 

218 74394 luva cirúrgica, material: nitrile, tamanho: 6,50, esterilidade:  estéril, 
características adicionais: sem pó,isenta de látex  

LEMGRU
BER 

PAR 2.000,00 2,46 

220 74396 luva cirúrgica,material:nitrile,tamanho:7,0 esterilidade: esterilizada, 
características adicionais: sem pó,isenta de látex  

LEMBRUB
ER 

PAR 2.000,00 1,40 

222 74398 luva cirúrgica, material: nitrile, tamanho: 7,50, esterilidade:  esterilizada, 
características adicionais: sem pó,isenta de látex  

LEMBRUB
ER 

PAR 2.000,00 2,46 

235 74411 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.  

TALGE CX 200,00 15,30 

236 74412 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.  

TALGE CX 300,00 14,59 

237 74413 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.  

TALGE CX 250,00 13,00 

329 74506 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.  

CIRUTI UN 3.000,00 2,99 

330 74507 sonda trato urinário, modelo: foley, material: silicone,  calibre: 16 french, vias: 
2 vias, conector: conectores padrão, volume: c, balão cerca 5 ml, tipo ponta: 

CIRUTI UN 6.000,00 2,99 
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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 duas vias.  

331 74508 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.  

CIRUTI UN 150,00 3,49 

332 74509 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.  

CIRUTI UN 500,00 2,94 

333 74510 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.  

CIRUTI UN 6.000,00 2,99 

334 74511 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: embalagem individual. unidade: unidade. 
obs: sonda de borracha (látex natural), tipo folley, nº 18 com três vias.  

CIRUTI UN 150,00 3,89 

335 74512 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.  

CIRUTI UN 150,00 3,37 

336 74513 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.  

CIRUTI UN 1.200,00 2,99 

337 74514 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.  

CIRUTI UN 150,00 2,52 

338 74515 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.  

CIRUTI UN 150,00 2,29 

339 74516 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.  

CIRUTI UN 200,00 3,47 

340 74517 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.  

CIRUTI UN 150,00 3,53 

342 74519 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 0,61 

344 74521 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: 

SOLIDOR UN 100,00 0,64 
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estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade.  

349 74526 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.  

SOLIDOR UN 30.000,00 0,40 

353 74530 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  

LAMEDID UN 500,00 9,89 

364 74541 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.  

CIRUTI UN 50,00 3,34 

365 74542 tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 5,0, 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.  

CIRUTI UN 50,00 3,47 

368 74545 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.  

CIRUTI UN 50,00 3,44 

369 74546 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.  

CIRUTI UN 200,00 3,54 

370 74547 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.  

CIRUTI UN 200,00 3,40 

374 74551 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.  

CIRUTI UN 50,00 3,51 

ATA SRP Nº 881/2020 
EMPRESA DETENTORA:MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR 
CNPJ Nº 07.752.236/0001-23 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

1 74164 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 2,41 

27 74190 avental hospitalar, material : sms, tamanho : único, gramatura:  cerca de 20 
g,cm2, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, 
punho elástico, 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 com 10 
unidades.  

ANADON
A 

PCT 5.000,00 3,12 

89 74262 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.  

RIOHEX UN 5.000,00 2,00 

90 74263 clorexidina digluconato, dosagem: 2%, aplicação: degermante. unidade:  RIOHEX FR 1.000,00 12,37 
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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.  

92 74265 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.  

DESCARP
ACK 

UN 10.000,00 2,69 

ATA SRP Nº 882/2020 
EMPRESA DETENTORA:MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA 
CNPJ Nº 10.807.173/0001-70 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

35 74198 borrifador, material: plástico, tipo: spray, 1000ml contendo bico borrifador, 
aplicação: material de limpeza  

MARIOL UN 3.800,00 9,78 

ATA SRP Nº 883/2020 
EMPRESA DETENTORA:MULTIFLEX DO BRASIL LTDA 
CNPJ Nº 11.858.330/0001-39 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

91 74264 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.  

MULTIFL
EX 

UN 100,00 99,00 

 
ATA SRP Nº 884/2020 
EMPRESA DETENTORA:MZZ – COMERCIO DE PRODUTOS PRA 
CNPJ Nº 24.384.602/0001-58 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

30 74193 bateria não recarregável, sistema eletroquímico:  lithium, tensão nominal: 3 v, 
modelo: cr-2025 obs: pilha (botão) moeda de litio 3v não recarregável.  

FLEX UN 500,00 3,44 

42 74205 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.  

PROLIFE UN 5,00 429,00 

43 74206 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, tipo freio: freio bilateral, apoio pés: apoio pés 
removível, capacidade máxima: até 250 kg. unidade: unidade.  

PROLIFE UN 10,00 850,00 

112 74285 detector fetal, tipo: portátil, ajuste : ajuste digital e tela gráfica material: JUMPER UN 80,00 377,00 
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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.  

250 74426 mesa auxiliar hospitalar, material estrutura: estrutura em aço inox  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 UN 40,00 450,00 

252 74428 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.  

SUPERME
DY 

UN 1.000,00 3,90 

255 74431 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 UN 10,00 10,48 

ATA SRP Nº 885/2020 
EMPRESA DETENTORA:NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. 
CNPJ Nº 33.839.828/0001-97 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

212 74385 lanceta, material lâmina: aço inoxidável,ponta afiada,trifacetada,  uso: 
descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual, tipo: 
com sistema retrátil. unidade: caixa 200,00 unidades.  

UNIQME
D 

UN 100.000,00 0,17 

248 74424 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.  

NEVE 
PREMIUM 

UN 10.000,00 1,65 

ATA SRP Nº 886/2020 
EMPRESA DETENTORA:NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA. 
CNPJNº 12.095.582/0001-16 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

100 74273 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.  

ANDREO
NI 

PCT 40.000,00 17,19 

ATA SRP Nº 887/2020 
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EMPRESA DETENTORA:ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 
HOSPITALARES LTDA. 
CNPJ Nº 06.194.440/0001-03 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

44 74207 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.  

CDS UN 10,00 289,89 

53 74216 cânula orofaríngea guedel, material : polímero, tamanho : tamanho nº 000, 
esterilidade : estéril. unidade: unidade.  

MD UN 20,00 4,92 

99 74272 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  

ARTNOX UN 30,00 61,63 

101 74274 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.  

AMERICA
N 

RL 5.000,00 46,21 

102 74275 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
N 

PCT 50,00 35,39 

165 74338 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.  

TECHNO
FIO 

UN 9.600,00 1,22 

167 74340 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.  

TECHNO
FIO 

UN 2.400,00 1,22 

168 74341 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.  

TECHNO
FIO 

UN 1.200,00 1,22 

303 74480 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 0,69 

308 74485 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 0,60 
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309 74486 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, descartável, embalagem: embalagem 
individual. unidade: unidade. obs: sonda nasogástrica longa, 08fr.  

BIOSANI UN 200,00 0,63 

317 74494 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 fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável. unidade: unidade. obs: 
sonda nasogástrica curta, 22fr.  

BIOSANI UN 100,00 0,73 

319 74496 sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo:  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 0,76 

322 74499 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 0,69 

341 74518 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.  

BIOSANI UN 100,00 0,61 

ATA SRP Nº 888/2020 
EMPRESA DETENTORA:PLASLOPES COMERCIO LTDA. 
CNPJ Nº 10.848.698/0001-53 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

205 74378 lacre de segurança numerado 16cm.   PLASLOP
ES 

UN 1.000,00 0,26 

ATA SRP Nº 889/2020 
EMPRESA DETENTORA:POSSATTO & POSSATO LTDA - EPP 
CNPJ Nº 72.150.550/0001-06 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

8 74171 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.  

SOLIDOR UN 550.000,00 0,06 

9 74172 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 UN 200.000,00 0,06 

13 74176 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.  

SOLIDOR UN 350.000,00 0,06 

29 74192 bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa, dimensões:  cerca de 30 x 20 x 4 
cm, esterilidade: esterilizável. unidade: unidade.  

FAMI UN 20,00 46,18 

71 74234 cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: 
agulha aço inox, diametro: 19 gau, componente adicional: c, asa de fixação, 

DESCARP
ACK 

UN 5.000,00 0,16 
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tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, 
descartável, embalagem individual. unidade: unidade.  

72 74241 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  

DESCARP
ACK 

UN 10.000,00 0,17 

73 74246 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.  

DESCARP
ACK 

UN 17.000,00 0,16 

76 74249 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.  

DESCARP
ACK 

UN 20.000,00 0,64 

98 74271 comadre, material: aço inoxidável, capacidade: 2.000 ml, tamanho:  tamanho 
adulto padrão mundial, tipo: tipo pá, característica adicional: com alça. 
unidade: unidade.  

FAMI UN 30,00 108,88 

105 74278 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 11,80 

113 74286 dispositivo incontinência urinária, 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).  

BIOSANI UN 500,00 1,55 

114 74287 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 500,00 1,30 

115 74288 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 500,00 1,09 

170 74343 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.  

SERTIX UN 960,00 2,99 

173 74346 fita adesiva, material: teflon, largura: 20 mm, comprimento: 15 m, aplicação: 
máquina seladora. unidade: unidade.  

TEFLON UN 30,00 111,00 
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176 74349 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 1,70 

177 74350 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 3,34 

225 74401 luva para procedimento não cirúrgico, material: plástica, tamanho:  tamanho 
único, características adicionais: embalagem individual, esterilidade: estéril, 
tipo uso: descartável, modelo: ambidestra. pacote com 100 unidades.  

DESCARP
ACK 

PC 400,00 5,70 

273 74449 Pinça cirúrgica 1, material: aço inoxidável, modelo: biopsia, comprimento: 24 
cm, diâmetro: 3 mm, modelo 1: professor medina  

ABC UN 20,00 189,90 

 
 
ATA SRP Nº 890/2020 
EMPRESA DETENTORA:PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 
CNPJ Nº 29.700.587/0001-23 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

7 74170 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 com 100 unidades  

TONY UN 500,00 0,24 

31 74194 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.  

QUIMIDR
OL 

FR 20,00 23,65 

ATA SRP Nº 891/2020 
EMPRESA DETENTORA:PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 
EPP 
CNPJ Nº 03.889.336/0001-45 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

136 74309 equipo bomba infusora, tipo: para infusão, material: pvc cristal, 
comprimento: cerca de 200 cm, tipo câmara: câmara flexível com filtro ar, tipo 
gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo 
injetor: injetor lateral"y", autocicatrizante, tipo conector: conector luer lock 
com tampa, característica adicional: com filtro partículas 15 micras, tipo 
bomba: bomba volumétrica, esterilidade: estéril,descartável. unidade: 
unidade. obs: equipo para terapia parenteral compatível com bomba icatu e 
st1000 samtronic  

SAMTRO
NIC 

UN 1.000,00 24,07 

138 74311 equipo bomba infusora, tipo: parenteral, material: pvc cristal, comprimento: 
mín.230 cm, tipo câmara: câmara flexível, filtro de ar e 15 micras, tipo 

SAMTRO
NIC 

UN 200,00 23,25 
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gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo, tipo injetor: injetor 
lateral "y" valvulado, isento de látex, tipo conector: conector luer lock, 
característica adicional: fotossensível, tipo bomba: peristáltica linear, 
esterelidade: estéril,descartável. obs: equipo fotossensível para terapia 
parenteral compatível com bomba icatu e st1000 samtronic  

ATA SRP Nº 892/2020 
EMPRESA DETENTORA:RAPHAEL GONÇALVES NICESIO 
CNPJ Nº 22.654.814/0001-82 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

256 74432 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: 
grande. unidade: unidade  

RESGATE UN 5,00 90,00 

257 74433 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 UN 5,00 85,30 

258 74434 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 UN 5,00 54,70 

 
 
ATA SRP Nº 893/2020 
EMPRESA DETENTORA:SIPROLIMP – SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA – ME 
CNPJ Nº 05.340.608/0001-89 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

17 74180 álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),  apresentação: gel. 
unidade: frasco 500,00ml.  

SIPROLIM
P 

UN 8.000,00 4,04 

ATA SRP Nº 894/2020 
EMPRESA DETENTORA:SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 
CNPJ Nº 00.656.468/0001-39 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

297 74474 sonda trato digestivo, aplicação: orogástrica, modelo: fouchet,  material: pvc, 
calibre: nº 32, comprimento: cerca 80 cm, conector: conector padrão, 
componentes: ponta distal aberta, atraumática, esterilidade: estéril, 
descartável, embalagem: embalagem individual  

cremer UN 200,00 117,00 

ATA SRP Nº 895/2020 
EMPRESA DETENTORA:STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES 
LTDA 
CNPJ Nº 06.106.005/0001-80 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
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R$ 

58 74221 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  

MARKMED UN 32.000,00 0,56 

59 74222 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  

MARKMED UN 10.000,00 0,45 

63 74226 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.  

MARKMED UN 2.000,00 0,42 

64 74227 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, 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.  

MARKMED UN 6.000,00 0,43 

65 74228 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  

MARKMED UN 6.000,00 0,45 

224 74400 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.  

LEMGRUBE
R  

PAR 1.500,00 1,22 

ATA SRP Nº 896/2020 
EMPRESA DETENTORA:STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 
LTDA - EPP 
CNPJ Nº 11.388.997/0001-15 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

213 74386 laringoscópio, tipo lâmpada: de led, componentes: c, 5 lâminas,  componentes stra UN 10,00 520,67 
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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.  

352 74529 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.  

stra UN 40,00 87,00 

ATA SRP Nº 897/2020 
EMPRESA DETENTORA:TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR EIRELI - EPP 
CNPJ Nº 22.862.531/0001-26 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

4 74167 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.  

DERMAT
ROL 

UN 3.000,00 3,30 

103 74276 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).  

BIOTEXTI
L 

PCT 150,00 45,90 

148 74321 espéculo, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho: médio, características 
adicionais: estéril, descartável, sem lubrificação. unidade: unidade.  

VAGISPE
C/KOLPL

AST 

UN 8.000,00 0,70 

221 74397 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.  

MEDFEEL PAR 8.000,00 1,18 

ATA SRP Nº 898/2020 
EMPRESA DETENTORA:VIVER EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 
CNPJ Nº 07.976.695/0001-90 
Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor 

unitário 
R$ 

2 74165 acessório para equipamento médico, tipo: cabo paciente, aplicação: p, 
monitorização de ecg, componente i: 10 vias, acessórios: conectores 
compatíveis c, equipamento bionet cardio care 2000, esterilidade: reusável  

EPEX UN 10,00 389,50 

128 74301 Pera uso médico, aplicação 1: uso c, eletrodo precordial - ecg, materia prima: 
látex natural, tamanho: adulto, esterilidade: reutilizável. unidade: unidade. 
obs: ventosa base metálica, banho prata, jogo com 6 unidades   

EPEX UN 5,00 111,00 

262 74438 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.  

INSTRAM
ED 

UN 10,00 390,00 

263 74439 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.  

INSTRAM
ED 

UN 10,00 390,00 
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Francisco Beltrão, 13 de novembro de 2020. 
 
 
                               Nádia Ap. Dall Agnol     Antonio Carlos Bonetti 
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