
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

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 material médico 

hospitalar para suprimento das unid

norte e unidade de pronto atendimento 24 horas 

Domiciliar - SAD. Itens desertos do pregão 146/2021

nº 07/2022 com vigência de 18 de fevereiro de 2022

segue: 

ATA SRP Nº 135/2022 
EMPRESA DETENTORA: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 
EIRELI. 
CNPJ Nº 80.392.566/0001-45
Lote Item Código Descrição 

001 4 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
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. 

001 5 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 at
infantil, características adicionais: válvula anti
obs: bolsa de colostomia intestinal pediátrica, sistema de 1 peça drenável, 
recortável até 38mm, transparente, com barreira de resina sintética softf
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.  

001 6 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, ca
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. 

 
 
 
ATA SRP Nº 136/2022 
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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 
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:
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material médico 

hospitalar para suprimento das unidades básicas de saúde,  centro de saúde cidade 

norte e unidade de pronto atendimento 24 horas – UPA e Serviço de Atenção 

SAD. Itens desertos do pregão 146/2021, decorrente do Pregão eletrônico 

nº 07/2022 com vigência de 18 de fevereiro de 2022 a 17 de fevereiro de 2023 conforme 

EMPRESA DETENTORA: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 

45 
Marca UN

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, 

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 

om clip aclopado a bolsa. bolsa drenável confeccionada em 
material plástico, macio, atóxico, hipoalergênico, com barreira de 
hidrocolóide e grande aderência na pele, recortável.  

COLOPLAST UN

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 

COLOPLAST UN

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 

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 

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.  

COLOPLAST UN
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O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema 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: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material médico 

ades básicas de saúde,  centro de saúde cidade 

UPA e Serviço de Atenção 

, decorrente do Pregão eletrônico 

a 17 de fevereiro de 2023 conforme 

EMPRESA DETENTORA: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 200,00 25,00 

UN 200,00 26,00 

UN 200,00 30,00 
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CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

EMPRESA DETENTORA: 
CNPJ Nº 12.014.370/0001-67
Lote Item Código Descrição 

001 18 74326 extensor equipo soro, aplicação: p, perfusão simultânea, derivação y,  n° 
de vias: duas vias, material: pvc
todas vias, tipo conector: conector luerlock e luer fêmea c, tampas, 
características adicionais: infantil, esterilidade: estéril e descartável. 
unidade: unidade. obs: equipo para soro 02 vias com clamp (polifix), 
infantil, luer fêmea de 02 vias com tampa rosqueável, conexão distal luer 
(slip ou lock) para dispositivo de acesso venoso, com clamp de 
fechamento rápido nas vias, extensão dupla em pvc cristal, estéril, 
esterilizado a óxido de etileno, câmara gotejadora 
apirogênico, descartável. 

 
ATA SRP Nº 137/2022 
EMPRESA DETENTORA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ Nº 00.802.002/0001-02
Lote Item Código Descrição 

001 23 74343 fio de sutura, material:catgut simples c/ agulha, tipo fio: 5
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 rea
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. 

001 29 79221 Frasco coletor, tipo: universal, material: plástico transparente, capacidade: 
cerca de 80 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, graduação: graduado 

001 45 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.  

001 53 74497 sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo:  levine, 
material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, 
conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. unidade: unidade. obs: sonda naso

001 55 79220 tomada gás,ar, material corpo: metal cromado, tipo: dupla, aplicação:   
oxigênio medicinal, características adicionais: conexão em y, diâmetro 
saída: 7,16 pol. unidade: unidade. obs
utilização de 2 equipamentos ligados a um só regulador de pressão de 
oxigênio. possibilitam a ligação de dois maçaricos em uma só fonte de 
gás. válvulas de controle independente em cada saída e niples para 
mangueira.  

 
ATA SRP Nº 138/2022 
EMPRESA DETENTORA: AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA 
CNPJ Nº 82.291.311/0001-11
Lote Item Código Descrição 

001 9 74210 cânula de traqueostomia, material : aço inoxidável, diâmetro:  11 mm, 
acessórios: mandril com guia, acessórios 01: com haste, acessórios 02: 
cânula interna, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem individual. 
unidade: unidade. obs: cânula de traqueostomia me
em metal cromado, número 5, longa, com diâmetro de 11mm e 
comprimento de 9,5cm, sem rebarbas ou sinais de oxidação. jogo composto 
por 03 peças, sendo: 01 mandril com ponta arredondada; 01 cânula externa 
com impressão do número em loca
ou fixador e acabamento que não cause traumatismo traqueal; 01 cânula 
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EMPRESA DETENTORA: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Marca UN

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 luerlock e luer fêmea c, tampas, 
características adicionais: infantil, esterilidade: estéril e descartável. 
unidade: unidade. obs: equipo para soro 02 vias com clamp (polifix), 
infantil, luer fêmea de 02 vias com tampa rosqueável, conexão distal luer 
(slip ou lock) para dispositivo de acesso venoso, com clamp de 
fechamento rápido nas vias, extensão dupla em pvc cristal, estéril, 
esterilizado a óxido de etileno, câmara gotejadora flexível, atóxico, 
apirogênico, descartável.  

VITALGOLD UN

EMPRESA DETENTORA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
02 

Marca UN

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 

anvisa). caixa com 24 unidades.  

TECHNOFIO-
ACE 

UN

Frasco coletor, tipo: universal, material: plástico transparente, capacidade: 
cerca de 80 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, graduação: graduado  

CRAL UN

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. 

 

FARMAX-
AMARAL 

FR

sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo:  levine, 
, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, 

conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. unidade: unidade. obs: sonda nasogástrica longa, 04fr.  

BIOSANI UN

tomada gás,ar, material corpo: metal cromado, tipo: dupla, aplicação:   
oxigênio medicinal, características adicionais: conexão em y, diâmetro 
saída: 7,16 pol. unidade: unidade. obs: conexão em y para oxigênio. para 
utilização de 2 equipamentos ligados a um só regulador de pressão de 
oxigênio. possibilitam a ligação de dois maçaricos em uma só fonte de 
gás. válvulas de controle independente em cada saída e niples para 

IFAB UN

EMPRESA DETENTORA: AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME
11 

Marca UN 

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

FRADEL UN 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
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ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 50.000,00 0,84 

EMPRESA DETENTORA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 960,00 3,93 

UN 6.000,00 0,30 

FR 300,00 4,45 

UN 100,00 0,65 

UN 10,00 81,00 

ME 

Quant. Valor unitário 
R$ 

10,00 83,00 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

interna com encaixe e fixação adequados. 

001 10 74211 cânula de traqueostomia, material : aço inoxidável, diâmetro:  12 mm, 
acessórios: mandril com guia, acessórios 01: com haste, acessórios 02: 
cânula interna, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem individual. 
unidade: unidade. obs: cânula de traqueostomia me
em metal cromado, número 6, longa, com diâmetro de 12mm e 
comprimento de 10cm, sem rebarbas ou sinais de oxidação. jogo composto 
por 03 peças, sendo: 01 mandril com ponta arredondada; 01 cânula externa 
com impressão do número em local
ou fixador e acabamento que não cause traumatismo traqueal; 01 cânula 
interna com encaixe e fixação adequados. 

001 11 74209 cânula de traqueostomia, material: aço inoxidável, diâmetro:  10 mm, 
acessórios: mandril com guia, acessórios 01: com haste, acessórios 02: 
cânula interna, esterelidade: estéril, embalagem: embalagem individual. 
unidade: unidade. obs: cânula de traqueostom
em metal cromado, número 4, longa, com diâmetro de 10mm e 
comprimento de 9cm, sem rebarbas ou sinais de oxidação. jogo composto 
por 03 peças, sendo: 01 mandril com ponta arredondada; 01 cânula externa 
com impressão do número em l
ou fixador e acabamento que não cause traumatismo traqueal; 01 cânula 
interna com encaixe e fixação adequados. 

001 12 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, compone
nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. unidade: 
unidade.  

ATA SRP Nº 139/2022 
EMPRESA DETENTORA: BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA 
CNPJ Nº 12.918.336/0003-89
Lote Item Código Descrição 

001 48 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 

ATA SRP Nº 140/2022 
EMPRESA DETENTORA: CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ Nº 93.480.192/0001-61
Lote Item Código Descrição 

001 24 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.

001 27 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
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
um adesivo de base acrílica e 
uniforme bidirecional.

ATA SRP Nº 141/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 10.596.721/0001-60
Lote Item Código Descrição 
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interna com encaixe e fixação adequados.  

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

FRADEL UN 

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

FRADEL UN 

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: 

MEDIX UN 

EMPRESA DETENTORA: BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 

89 
Marca UN

sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal,  
, 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  

BECARE UN

EMPRESA DETENTORA: CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 

61 
Marca UN 

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. 

CIEX UN 

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. 

CIEX UN 

EMPRESA DETENTORA: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
60 

Marca UN 
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3,00 83,00 

10,00 83,00 

17.000,00 0,35 

EMPRESA DETENTORA: BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 500,00 33,00 

EMPRESA DETENTORA: CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

Quant. Valor unitário 
R$ 

15.000,00 3,20 

20.000,00 2,30 

GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 

Quant. Valor unitário 
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001 1 74174 agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão:  27 g 
x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luerlock 
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. 

001 13 74263 clorexidina digluconato, dosagem: 2%, aplicação: degermante. unidade:  
frasco 1000,00ml.obs: solução de digliconato
degermante, com tensoativos, antisséptico tópico, de acordo com a rdc 
199/06 anvisa. frasco de 1000ml. 

001 14 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 esteriliz
saturado sob pressão, bobina na medida de 30cm x 100m. 

001 15 74306 embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição 
composição: c, filme polímero multilaminado
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 
medida de 10cm x 100m. 

 
ATA SRP Nº 142/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 33.255.787/0001-94
Lote Item Código Descrição 

001 20 74329 filme radiológico, tipo: raio
dimensões: 20 x 25 cm. unidade: caixa 100,00 unidades.obs: filme 
radiológico para processamento a seco para impressora drystar, modelo: 
dt2b. marca: agfa.  

 
ATA SRP Nº 143/2022 
EMPRESA DETENTORA:
HOSPITALARES EIRELI 
CNPJ Nº 33.375.370/0001-62
Lote Item Código Descrição 

001 44 78036 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 infantil, visor de l
freqüência cardíaca. fácil visualização, compacto, digital, resistente à água. 
alimentado por pilha. acompanha estojo. deve ter registro na anvisa. 

 
ATA SRP Nº 144/2022 
EMPRESA DETENTORA:
LTDA 
CNPJ Nº 25.463.374/0001-74
Lote Item Código Descrição 

001 26 74347 fita adesiva, material:crepe, tipo:gomada
50 mm, aplicação:multiuso. unidade: unidade. obs: fita adesiva 
autoclave 19mmx30m, para esterilização à vapor, aderência à variedade 
de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel, coloração bege sem 
listras antes da utilização passando a bege com listras negras bem 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão:  27 g 
x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luerlock 
em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com 

a segundo nr 32, tipo uso: estéril, descartável, 
embalagem individual. unidade: caixa 100,00 unidades.  

SR UN 200.000,00

clorexidina digluconato, dosagem: 2%, aplicação: degermante. unidade:  
frasco 1000,00ml.obs: solução de digliconato de clorexidine 2% 
degermante, com tensoativos, antisséptico tópico, de acordo com a rdc 
199/06 anvisa. frasco de 1000ml.  

VIC 
PHARMA 

FR 

embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição c, 
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.  

POLLITEX RL 

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.  

POLLITEX RL 

EMPRESA DETENTORA: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA
94 

Marca UN

filme radiológico, tipo: raio-x, adicional: para processamento seco, 
dimensões: 20 x 25 cm. unidade: caixa 100,00 unidades.obs: filme 
radiológico para processamento a seco para impressora drystar, modelo: 

AGFA CX 

EMPRESA DETENTORA: MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
 

62 
Marca UN

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 infantil, 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.  

MAPMED UN

EMPRESA DETENTORA: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES 

74 
Marca UN

fita adesiva, material:crepe, tipo:gomada, largura:19 mm, comprimento: 
50 mm, aplicação:multiuso. unidade: unidade. obs: fita adesiva 
autoclave 19mmx30m, para esterilização à vapor, aderência à variedade 
de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel, coloração bege sem 

ção passando a bege com listras negras bem 

POLITAPE UN
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R$ 

200.000,00 0,09 

1.000,00 15,64 

1.000,00 113,98 

500,00 37,97 

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

 150,00 249,30 

MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 100,00 82,00 

HOSPITALARES 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 3.000,00 3,56 
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identificáveis após a autoclavagem, papel crepe à base de fibra de 
celulose, tinta termoreativa. 

001 37 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. o
prancha de madeira naval adulto confeccionada em compensado naval 
rígido de 18 mm com acabamento em verniz. 

001 38 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 
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
imobilização; regulagem com velcro , base com regulagem. 

001 47 74465 seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central 
luerlock 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.  

 
ATA SRP Nº 145/2022 
EMPRESA DETENTORA:
MATERIAIS MEDICOS LTDA
CNPJ Nº 36.757.380/0001-50
Lote Item Código Descrição 

001 2 74177 agulha hipodérmica, material:aço inoxidável siliconizado, dimensão: 23 g 
x 1", tipo ponta:bisel curto trifacetado, tipo conexão:conectorluerlock ou 
slip em plástico, tipo fixação:protetor plástico, tipo uso:estéril, descartável, 
embalagem individual. unidade: caixa 100,00 unidades. 

 
ATA SRP Nº 146/2022 
EMPRESA DETENTORA:
LTDA 
CNPJ Nº 41.464.907/0001-99
Lote Item Código Descrição 

001 19 78020 extensor nutrição enteral, material: polímero, tipo: c, cor, vias:  1 via, 
dimensões: cerca de 3 fr x 120 cm, tipo conexão: luerlock ,slip, adicional 1: 
c, tampas, adicional 2: conector escalonado p, gastrostomia, esterilidade: 
estéril, descartável. obs: esse exte
a conexão do equipo com a sonda. 

 
ATA SRP Nº 147/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 28.199.997/0001-70
Lote Item Código Descrição 

001 22 74340 fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5
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 agulh
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 
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identificáveis após a autoclavagem, papel crepe à base de fibra de 
celulose, tinta termoreativa.  

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

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

seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central 
, 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: 

DESCARPACK UN

EMPRESA DETENTORA: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS MEDICOS LTDA 

50 
Marca UN 

agulha hipodérmica, material:aço inoxidável siliconizado, dimensão: 23 g 
1", tipo ponta:bisel curto trifacetado, tipo conexão:conectorluerlock ou 

slip em plástico, tipo fixação:protetor plástico, tipo uso:estéril, descartável, 
embalagem individual. unidade: caixa 100,00 unidades.  

WILTEX UN 200.000,00

EMPRESA DETENTORA: MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

99 
Marca UN

nutrição enteral, material: polímero, tipo: c, cor, vias:  1 via, 
dimensões: cerca de 3 fr x 120 cm, tipo conexão: luerlock ,slip, adicional 1: 
c, tampas, adicional 2: conector escalonado p, gastrostomia, esterilidade: 
estéril, descartável. obs: esse extensor/adaptador é indicados para efetuar 
a conexão do equipo com a sonda.  

HARTMANN UN

EMPRESA DETENTORA: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI
70 

Marca UN

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.  

BRASUTURE UN
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UN 5,00 210,00 

UN 2,00 210,00 

UN 25.000,00 0,28 

MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

Quant. Valor unitário 
R$ 

200.000,00 0,09 

MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 200,00 27,00 

MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 2.400,00 1,38 
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ATA SRP Nº 148/2022 
EMPRESA DETENTORA:
LTDA 
CNPJ Nº 24.384.602/0001-58
Lote Item Código Descrição 

001 28 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 usuár
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”. 

001 33 74378 lacre de segurança numerado 16cm.  

ATA SRP Nº 149/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 02.816.696/0001-54
Lote Item Código Descrição 

001 21 74330 filme radiológico, tipo: raio
dimensões: 35 x 43 cm. unidade: caixa 100,00 unidades.obs: filme 
radiológico para processamento a seco para impressora drystar, modelo: 
dt2b. marca: agfa.  

ATA SRP Nº 150/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 29.125.166/0001-16
Lote Item Código Descrição 

001 8 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
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. 

ATA SRP Nº 151/2022 
EMPRESA DETENTORA:
VAREJO LTDA. 
CNPJ Nº 05.247.406/0001-97
Lote Item Código Descrição 

001 40 78030 órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical bivalvado, material: 
polipropileno, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, 
occipital e esternal, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: adulto 
sob medida  

ATA SRP Nº 152/2022 
EMPRESA DETENTORA:
HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ Nº 32.635.445/0001-34
Lote Item Código Descrição 

001 7 74204 cadarço, material: 100% algodão, comprimento: 50 m, largura: 1 cm.  
unidade: metro. obs: cadarço sarjado para tubo de traqueostomia. rolo com 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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EMPRESA DETENTORA: MZZ – COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 

58 
Marca UN

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”.  

PANTHER PCT

lacre de segurança numerado 16cm.   RIGORAN UN

EMPRESA DETENTORA: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 
54 

Marca UN

radiológico, tipo: raio-x, adicional: para processamento seco, 
dimensões: 35 x 43 cm. unidade: caixa 100,00 unidades.obs: filme 
radiológico para processamento a seco para impressora drystar, modelo: 

HR-U CX 

EMPRESA DETENTORA: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA 
16 

Marca UN

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. 

de segurança. capacidade até 100 kg.  

CDS UN

EMPRESA DETENTORA: TORRE FORTE DISTRIBUIDORA ATACADO E 

97 
Marca UN

órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical bivalvado, material: 
polipropileno, revestimento: acolchoado, estrutura: apoio mentoniano, 
occipital e esternal, tipo fecho: tiras ajustáveis em velcro, tamanho: adulto 

 UN

EMPRESA DETENTORA: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
EIRELI 

34 
Marca UN

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

LINITEX RL 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103  Página 6 

COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

PCT 1.000,00 13,24 

UN 1.000,00 0,28 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

 25,00 367,00 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 5,00 950,00 

TORRE FORTE DISTRIBUIDORA ATACADO E 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 50,00 103,46 

VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 

UN Quant. Valor unitário 
R$ 

 1.000,00 3,00 
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10m.  

001 41 78032 órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate pré
material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, 
estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura 
frontal e posterior, tipo fecho: velcro 
característica adicional: sem metal, radiotransparente. unidade: unidade. 

001 42 78033 órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate  pré
material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, 
estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura 
frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5
característica adicional: sem metal, radiotransparente. unidade: unidade. 

001 43 78034 órtese para coluna vertebral, modelo: colar cervical resgate  pré
material: polietileno de alta densidade, revestimento: acolchoado, 
estrutura: apoio mentoniano, occipital e esternal, adicionais: abertura 
frontal e posterior, tipo fecho: velcro com 5
característica adicional: sem metal, radiotransparente. unidade: unidade. 

001 49 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 nas

001 51 74494 sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo:  levine, 
material: pvc, calibre: nº 22 french
cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal 
fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável. unidade: 
unidade. obs: sonda nasogástrica curta, 22fr. 

001 52 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. 

001 54 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, compo
laterais, esterilidade: estéril, descartável. unidade: unidade. obs: sonda 
nasogástrica curta, 24fr. 

Francisco Beltrão, 18 de fevereiro de 2022.
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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.  

SS 
RESGATE 

UN

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.  

SS 
RESGATE 

UN

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.  

SS 
RESGATE 

UN

sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, 
, 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.  

BIOBASE UN

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

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, 

erilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. unidade: unidade. obs: sonda nasogástrica longa, 24fr.  

BIOBASE UN

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
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UN 10,00 14,17 
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UN 100,00 1,28 

UN 100,00 1,50 
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