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Termo de Homologação

Objeto: Contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais de consumo,
instrumentos e equipamentos de enfermagem, de fisioterapia e da Vigilância em Saúde

          GUILHERME SIMOES NEVES, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado,
resolve homologa-lo, na forma a seguir:

ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDAFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

003 3000,0000 5,0000 15000,0010070 - Água destilada (galão de 5 litros) (CICLOFARMA)Unidade

15.000,00Valor Total:

ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELIFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

097 100,0000 6,1000 610,00
10199 - Líquido fixador para esfregaço cervico vaginal,  frasco
de 150ml (CRALL)

Unidade

118 30,0000 32,0000 960,0010214 - Par de caneleira de 1,0kg (CARCI)Unidade

119 30,0000 36,0000 1080,0010215 - Par de caneleira de 2,0kg (CARCI)Unidade

120 30,0000 47,5000 1425,0010216 - Par de caneleira de 3,0kg (CARCI)Unidade

4.075,00Valor Total:

CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDAFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

148 50000,0000 0,7900 39500,00
10127 - Tiras para Glicosímetro ACCU CHECK
(COMPATÍVEIS COM O APARELHO DE GLICOSÍMETRO
LICITADO!!!) (ROCHE)

Unidade

39.500,00Valor Total:

CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDAFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

023 1,0000 679,1400 679,14

1495 - Banho Maria de mesa, com cuba de polipropileno,
controle microprocessado, capacidade para 60 tubos de
Kahn, e temperatura regulada para até 60 graus.
(HEMOQUIMICA)

Unidade

027 40,0000 11,7600 470,4010206 - Bolsa de gel (para gelo) (TERMOGEL)Unidade

035 200,0000 30,0000 6000,004415 - camisolas genicologicas em tecido (PACENA)Unidade

038 1,0000 2528,4000 2528,40

1504 - Centrífuga de bancada automática, com capacidade
de volume de até 100 mL, detecção automática de
desbalanceamento, rotações horizontal e angular, controle
microprocessado, motor de indução, display de LCD, tampa
com chave de desligamento automático. (DAIKI)

Unidade

040 20,0000 10,0100 200,201943 - Colar Cervical adulto, tam. G, de 1a qualidade. (MSO)Unidade

041 20,0000 10,0100 200,201944 - Colar Cervical adulto, tam. M, de 1a qualidade. (MSO)Unidade

042 20,0000 10,0100 200,201945 - Colar Cervical adulto, tam. P, de 1a qualidade. (MSO)Unidade
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043 20,0000 10,0100 200,20
1947 - Colar cervical infantil de boa qualidade, Colar cervical
infantil    . Deve ser conforme a especificação do Anexo I do
Edital. (MSO)

Unidade

048 1,0000 1890,0000 1890,00
9869 - Compressor de ar para consultório Odontológico (para
2 cadeiras): consumo médio de ar de 80 l/min (por cadeira)
(COMP BRASIL)

Unidade

050 1,0000 632,0000 632,00

1510 - Contador diferencial, aparelho usado na contagem de
célula branca para leitura de lamina de hemograma
microscópio. Devera ter teclas especificas para os Basofilos,
Eosinófilos Mielócitos, Metamielocitos, Bastonetes
Segmentados, Linfócito e Monócito. (HEMOQUIMICA)

Unidade

058 5000,0000 0,1900 950,00
6859 - Escova cervical para exame ginecológico, Escova
cervical para exame ginecológico   , embaladas de forma
individual, de boa qualidade. (ADLIN)

Unidade

059 20,0000 60,0000 1200,00

10079 - Esfigmomanômetro adulto OBESO, completo, tipo
relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com
fecho de abotoar, confeccionada em lona de algodão,
resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, pêra
fabricada sem emendas de subpeças, com válvula de metal
reforçado. Que apresente resistência e perfeita vedação,
acondicionada em bolsa apropriada, individual (PREMIUM)

Unidade

061 20,0000 55,5700 1111,40

10080 - Esfigmomanômetro PEDIÁTRICO, completo,
composto de manômetro mecâmico (relógio) com mostrador
graduado em mmHg, braçadeira com fecho de abotoar,
confeccionado em lona de algodao, resistente, flexível e que
se molda ao braço (pêra sem emendas de subpeças e com
válvula em metal reforçado) - que apresente resistência e
perfeita vedação, acondicionado em bolsa apropriada
(individual) (PREMIUM)

Unidade

077 100,0000 9,9400 994,00
10118 - Fralda descartável adulto tamanhos G (pacote com
20 unidades) (DESCARPAK)

Pacote

078 100,0000 8,8200 882,00
10117 - Fralda descartável adulto tamanhos M (Pacote com
20 unidades) (DESCARPAK)

Pacote

079 100,0000 7,9400 794,00
10114 - Fralda descartável adulto tamanhos P (pacote com
20 unidades) (DESCARPAK)

Pacote

082 500,0000 4,3000 2150,00
10122 - Gel para detector fetal (galão com 1 litro)  para
ultrassonografia (MULTIGEL)

Unidade

089 30,0000 49,0200 1470,60
10136 - Jogo de tala aramada em EVA (tamanho) G para
imobilização de membros superiores e inferiores (SP
RESGATE)

Unidade

090 30,0000 47,9000 1437,00
10135 - Jogo de tala aramada em EVA (tamanho) M para
imobilização de membros superiores e inferiores (SP
RESGATE)

Unidade

095 2000,0000 8,5000 17000,00
10139 - Lençol descartável (TNT) pacote com 10 unidades
(SKY DESCARTAVEIS)

Pacote

109 1000,0000 1,5300 1530,00
10151 - Micropore fita cirúrgica - micropore com perfeita
aderência, hipoalergenico, extra flexivel, proteção para a pele,
facilidade de rasgo sem desfiar. (VITALPORE)

Unidade

117 30,0000 20,5800 617,4010213 - Par de caneleira de 0,5kg (ANILHAS DE MINAS)Unidade

122 20,0000 7,3500 147,00
10169 - Pinça dente de rato 16cm em aço inoxidável (STARK)

Unidade

123 20,0000 11,9700 239,4010174 - Pinça hemostática reta em aço inoxidável (STARK)Unidade

124 20,0000 23,9000 478,00
10164 - Pinça Kelly 16 cm ponta curva com serrilha em aço
inoxidável (STARK)

Unidade
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129 20,0000 24,5300 490,6010175 - Porta agulha MayoHegar 16 cm (STARK)Unidade

131 50,0000 90,5000 4525,0010180 - Régua antropométrica infantil (CAUMAQ)Unidade

143 1000,0000 10,5000 10500,00

10240 - Spray repelente de insetos. Dermatologicamente
testado, hipoalergênico, de longa duração. Efetivo na
proteção contra os mosquitos culex quinquefasciatus, aedes
aegypti, anófeles sp (NUTRIEX)

Unidade

59.517,14Valor Total:

DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELIFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

018 30,0000 60,0000 1800,0010081 - Bacia de inox (3,100 ml) com 32 cm de diâmetro (BR)Unidade

019 20,0000 758,0000 15160,0010082 - Bala de oxigênio de 3,7m³, completa (GASWID)Unidade

037 12,0000 699,0000 8388,007801 - Carrinho de curativo inox com balde e bacia (IMER)Unidade

054 50,0000 640,0000 32000,00

10197 - Detector fetal de mesa – Dimensões: 10 x 18 x 26cm.
– Alimentação: 127 V / 220 V. – Suporte para fixação do
transdutor. – Ajuste de tonalidade. – Transdutor com conexão
no gabinete (maior facilidade na manutenção) – Gabinete
plástico em ABS (auto impacto) antiferrugem. (MEDPEJ)

Unidade

055 50,0000 450,0000 22500,00

10198 - Detector fetal portátil Peso: 500g. – Modelo portátil. –
Transdutor: 2,2 Mhz. – Dimensões: 4,5 x 8,5 x 18cm. –
Alimentação: 2 baterias de 9 volts. – Acessórios
acompanhantes: Capa em Couro Sintético, 2 Baterias 9V, Gel
e Manual. (SIGMED)

Unidade

083 1,0000 6200,0000 6200,00

9873 - Gerador de Energia (6 KVA) - Autonomia 50% de
carga (12 h); capacidade do tanque (16 litros); A Diesel;
monofásico; motor 10,0 cv, partida elétrica; 127 v de tensão.
(NAGANO)

Unidade

86.048,00Valor Total:

DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - MEFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

029 10,0000 19,5000 195,00
10093 - Caixa plastica organizadora (média), capacidade para
10 litros - transparente, com tampa, com travas laterais,
resistentes à alta e baixa temperaturas (RAINHA)

un

030 10,0000 36,0000 360,00
10092 - Caixa plastica organizadora, capacidade para 20
litros - com tampa, transparente, de plástico (contendo travas
laterais - resistente à baixas e altas temperaturas) (RAINHA)

Unidade

044 20,0000 615,0000 12300,00
10203 - Colchão de casal 1,38m, densidade 45, forrado com
napa (ORTHOVIDA)

Unidade

045 20,0000 365,0000 7300,00
10202 - Colchão de solteiro (80 cm, densidade 45, forrado
com napa) (ORTHOVIDA)

Unidade

149 60,0000 21,0000 1260,0010204 - Travesseiro forrado com napa (ORTHOVIDA)Unidade

21.415,00Valor Total:

Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.Fornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

031 15,0000 75,0000 1125,00
8988 - Caixa plástica tipo maleta em Pvc para curativo,01
bandeja tamanho, 0,37x0,19x0, 19cm (STANLEY)

Unidade

032 20,0000 104,0000 2080,00
10090 - Caixa termica (30 litros) para acondicionamento de
vacinas (OBBA)

Unidade
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033 10,0000 338,0000 3380,00
10091 - Caixa termica (50 litros) para transporte de
vacinas(10091) (SOPRANO)

un

034 20,0000 87,8400 1756,80
10089 - Caixa termica 15 litros (para acondicionamento de
vacinas) (ANTARES)

Unidade

036 120,0000 11,6300 1395,60

10241 - Capa de chuva durável de PVC Laminado. capa de
segurança com capuz, confeccionada em PVC, fechamento
frontal por meio de quatro botões plásticos de pressão e
costuras por meio de solda eletrônica.Tamanho único
(MCA/RCM)

Unidade

098 100,0000 76,3300 7633,00

10196 - Lixeira cilíndrica com capacidade para 10 litros.
Corpo de metal e tampa em material plástico, cor branca, com
cesto removível, sistema embutido de acionamento, em aço,
de tampa e pedal reforçado e alça traseira para transporte
manual. Possui sistema antiderrapante que impede
deslocamento quando o pedal é acionado. (VIEL)

Unidade

147 50,0000 48,5000 2425,00
10191 - Termômetro para geladeira. Termômetro digital
externo para geladeira. (HESAI TPM10)

Unidade

19.795,40Valor Total:

J. Pharma Hospitalar MEFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

004 8000,0000 0,0600 480,00
10065 - Agulha descartavel (13x4,5) - ter boas práticas da
ANVISA (DESCARPACK)

Unidade

005 10000,0000 0,0600 600,00
10069 - Agulha descartavel (25x5,5) - ter boas práticas da
ANVISA (DESCARPACK)

Unidade

006 5000,0000 0,0600 300,00
10064 - Agulha descartavel (25x6) ter boas práticas da
ANVISA (DESCARPACK)

Unidade

007 10000,0000 0,0600 600,00
10066 - Agulha descartavel (25x7) - ter boas práticas da
ANVISA (DESCARPACK)

Unidade

008 10000,0000 0,0600 600,00
10067 - Agulha descartavel (25x8) - ter boas práticas da
ANVISA (DESCARPACK)

Unidade

009 1000,0000 0,0700 70,00
10063 - agulha descartavél (40x12) - ter boas práticas da
ANVISA (DESCARPACK)

Unidade

011 100,0000 1,4000 140,00
10074 - Almotolia de plastico (120 ml) com tampa e três
partes (J. PROLAB)

Unidade

020 100,0000 46,6500 4665,00

10084 - Balança adulto com capacidade para 150 kg
(graduação de 100g em visor de LCD), pés antiderrapantes,
acabamento em vidro temperado - elevada visibilidade de
dígitos (dimensões 38x30x30 cm)  - utiliza bateria CR2032
(G-TECH)

Unidade

039 3,0000 2,6100 7,83
11863 - Cloridrato de lidocaína geleia 2% ( 20mg/g).
Embalagem com 1 bisnaga de 30g + aplicador (PHARLAB)

Unidade

051 20,0000 33,5000 670,00

1963 - Cuba rim de dimensões de 26x12cm com capacidade
para 740ml, fabricada em aço inoxidável, utilizada para
assepsia e acondicionamento de medicações, resíduos, soro,
álcool iodado, e o que mais for necessário durante o
atendimento odontológico. Promove maior higiene nos
procedimentos. (FORTINOX)

Unidade

063 1000,0000 5,1900 5190,00

6865 - Esparadrapo 10 x 4,5, Esparadrapo ipermeável de 10
cm x 4,5 M. Procedencia nacional. Facilidade de rasgo sem
desdiar. Especificação conforme o Anexo I do Edital
(MISSNER)

Unidade
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067 50,0000 12,4800 624,00

10104 - Estetoscópio adultocom auscultador em metal com
acabamento escovado; Olivas Soft que proporciona melhor
acústica e conforto; ângulo ajustado em 15° permite melhor
ergonomia; hastes ajustáveis para obter a tensão desejada;
anel não frio para conforto térmico ao paciente e totalmente
livre de látex (ACCUMED)

Unidade

068 20,0000 12,4800 249,60

10103 - Estetoscópio infantil com auscultador em metal com
acabamento escovado; Olivas Soft que proporciona melhor
acústica e conforto; ângulo ajustado em 15° permite melhor
ergonomia; hastes ajustáveis para obter a tensão desejada;
anel não frio para conforto térmico ao paciente e totalmente
livre de látex (ACCUMED)

Unidade

081 500,0000 28,0500 14025,00
10124 - Gaze tipo queijo. O rolo de gaze deverá ser 13 fios
com 91x91 cm 100% algodão alvejado e hidrofilado (MB
TEXTIL)

Unidade

086 200,0000 2,0000 400,00
10128 - Hipoclorito de sódio a 1% (frasco de 1 litro)
(ANTARES)

Unidade

093 2000,0000 0,0600 120,00
10147 - Lâmina de vidro ponta fosca p/ exame ginecológicoq
(ADLIN)

Unidade

104 3000,0000 17,3900 52170,00

10140 - Luva de procedimento tamanho:PP .Luvas em látex
100% natural, não estéril, ambidestras, resistentes, com
tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL
Superfície lisa, caixa com 100 unidades. (MEDIX)

Caixa

105 50,0000 144,9600 7248,00
10154 - Manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para
oxigenação de boa qualidade. (UNITEC)

Unidade

106 100,0000 1,9800 198,00
10150 - Máscara de proteção - máscara de proteção N95
(DESCARPACK)

Unidade

110 10,0000 242,0000 2420,00

10155 - Negatoscópio - com 1 corpo, para fixação em parede,
luminosidade através de luz fluorescente homogênea. Visor
em plástico acrílico, translúcido e flexível. Prendedor de
radiografia com moldura em chapa de aço pintada após
tratamento anti-ferruginoso. Botão frontal liga/desliga
Dimensões aproximadas referente a área de leitura: Alt.35cm
x Larg.43cm (HOSPITALARE)

Unidade

113 50,0000 230,6900 11534,50

10158 - Otoscópio- com botão liga/desliga com controle de
intensidade de luz;Iluminação com lâmpada 2,5V, perfeita
transmissão de luz;  Cabeça com conexão tipo baioneta;
Lente removível tipo lupa, com aumento de 4x;  Cabo
metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 2
pilhas C (médias); Espéculo permanente autoclavável;
Acompanhar no mínimo 5 espéculos reutilizáveis de encaixe
metálico com trava (baioneta). Espéculos de fácil limpeza e
desinfecção, autoclavévcel a 134°C. (MIKATOS)

Unidade

114 20,0000 142,5200 2850,40

10157 - Oximetro de dedo- Aparelho portátil e compacto
indicado para adultos. Monitoramento preciso da frequência
cardíaca e da verificação da SpO2. Alarme sonoro e visual.
Desligamento automático após 08 segundos sem atividade.
Visor Luminoso de LED - OLED de duas cores de fácil leitura;
• Indicador de pulso; • Compacto, portátil e iluminado; • Dois
formatos de visualização: Possibilita a mudança da direção de
visualização; • Alarme visual e sonoro - Alarme de O2 abaixo
de 90%; • Inclui cordão para o pescoço; • Alimentação através
de duas pilhas alcalinas "AAA". (MONTSERRAT)

Unidade
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116 1000,0000 105,0000 105000,00

10178 - Papel grau cirúrgico:bobinas compostas de papel
grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno,
possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas
indicativas para os processos de esterilização. Tamanho 30
cmx 100m (ESTERILCARE)

Unidade

121 20,0000 35,2800 705,60
10162 - Pinça Cheron 24cm  em aço inoxidável
(PROFESSIONAL)

Unidade

132 300,0000 3,3000 990,00
10183 - Sabonete líquido de primeira qualidade (frasco de 1
litro) (CICLO FARMA)

Unidade

138 15,0000 2,7900 41,85

11861 - Sonda Foley com balão com balão. Modelo 2 vias.
Tamanho 16. Fabricada em Látex. Siliconizada. Atóxica.
Descartável estéril. Embalada em pael grau cirúrgico. Balão
simétrico (fino e resistente ao volume proposto). (WELL
LEAD)

Unidade

139 10,0000 2,8100 28,10
10182 - Sonda Folley duas vias nº 16 e 18, sonda veiscal de
demora (WELL LEAD)

Unidade

144 40,0000 67,7000 2708,00
10236 - Termometro analógico para vacina -25+30°c base
plástica, escala externa capilar transparente cabo de 700 mm
enchimento a liquido Vermelho (J. PROLAB)

Unidade

146 50,0000 8,6300 431,50

10192 - Termômetro digital - Resistente à água, com aviso
sonoro,memória da última leitura, medida axilar ou
oral.Bateria de longa durabilidade. Com registros e
certificados: na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária)e  INMETRO. (PREMIUM)

Unidade

215.067,38Valor Total:

JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDAFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

001 200,0000 5,5000 1100,00

10125 - "Gelox" Gel à base de celulose vegetal, conservante
e água, que por ser mais denso, permanece congelado por
mais tempo que o gelo (atoxico). MEDIDA 12 X 7 X 2,5 CM  -
frasco 200 ml (TERMOGEL)

Unidade

024 50,0000 9,5000 475,00
10210 - Bolinhas de borracha - Composto por material
emborrachado; Dimensões: 6.0 cm x 6.0 cm x 6.0 cm (C x L x
A) Peso: 0.036 kg (DILEPÉ)

Unidade

028 50,0000 40,0000 2000,00
10217 - Cabo de tens (Cabo Elestroestimulação
multicorrentes com 2 vias, comprimento de 1,5m, eso
aproxidamente 100g) (QUARK)

Unidade

049 50,0000 56,0000 2800,00

10201 - Conjuntos de Theraband (faixa elástica) Kit
exercitadores elásticos de diferentes intensidades (suave,
médio, forte, extra forte) Modelo 30 cm, composto em
borracha, Dimensões  30.0 cm x 7.7 cm x 0.5 cm (C x L x A).
Peso: 0.249 kg (ACTE)

Unidade

053 2,0000 6600,0000 13200,00
1971 - DEA - Desfibrilador automático externo de boa
qualidade, DEA - Desfibrilador automático externo.Deve ser
conforme a especificação do Anexo I do Edital. (MACROSUL)

Unidade
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069 1,0000 3220,0000 3220,00

10511 - ESTUFA ELÉTRICA PARA ESTERILIZAÇÃO A
SECO DE INSTRUMENTAL LABORATORIAL Capacidade
para 110 litros. Controle de temperatura até 250 graus: feita
de aço tratado, isolamento termiico com lã de vidro em todas
as paredes e portas para diminuir a transferência de calor
para o exterior da estufa. O acabamento interno deverá ser
com tinta de alumínio resistente ao calor. A porta deve ser
com fecho de rolete e as prateleiras internas removíveis, com
no mínimo 3 bandejas. Tempo estimado de esterilização: 2h a
160ºC e 1h a 170°C Cor preferencialmente branca ou cinza
(SOLIDSTEEL)

,

070 1,0000 1300,0000 1300,00

10510 - ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM
Capacidade para 13 litros Gabinete em chapa de aço,
tratamento anti-corriso, acabamento com pintura epóxi e tinta
de alumínio internamente, que resiste ao calor. Deverá ter
isolação térmica em lã de vidro em todos os lados e portas. O
controle de temperatura é analógico feito por termostato,
indicação de processo lâmpada piloto. A temperatura deve
variar de 50 a 250 graus, com termostato no painel de
controle. A porta deverá ter abertura para o lado DIREITO,
com fecho tipo Rolete. Interior com no mínimo 2 bandejas.
Tensão bivolt Cor preferencialmente branca ou cinza
(SOLIDSTEEL)

Unidade

24.095,00Valor Total:

K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

021 15,0000 960,0000 14400,00

10086 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - com
capacidade para pesar pessoas de até 200 kg,graduada de
50gr. Display de LCD, backlight. Superfície de pesagem
revestida de borracha antiderrapante, com régua
antropométrica acoplada (LIDER)

Unidade

14.400,00Valor Total:

MAT MED HOSPITALAR LTDAFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

015 10000,0000 0,4900 4900,00
10075 - Atadura de crepom (10 cm) com fibras de algodão cru
(18 fios) (POLAR EUROPA)

Unidade

084 100,0000 58,9000 5890,00

10126 - Glicosimetro ACCU CHECK- de manuseio rápido e
descomplicado, com codificação automática de chip
lateralizado e visor grande. Que tenha aviso de vencimento
da tira de teste e possibilidade de 2ª gota em 10 segundos.
Armazenamento de resultados com data e horário, que tenha
conexão USB para transferência dos resultados para o
computador. Duração da bateria de 1000 testes. (ROCHE)

Unidade

112 1000,0000 3,9800 3980,00

10227 - Óleo de hidratação e cicatrização frasco com 200 ml :
óleo composto por Ácidos graxos Essenciais com
triglicerídeos de cadeia média, rico em vitaminas A e Ee
Lecitina de soja que em conjunto agem na hidratação
preventiva, além de possuir propriedades emolientes que
protegem a pele e auxiliam no processo de cicatrização de
feridas. (DERMAEX)

Unidade
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137 1000,0000 29,8000 29800,00
10184 - Seringa descartável p/ insulina (B Dultra- Fine agulha
6mm comprimento; 0, 25 mm calibre, 1ml caixa com 50
unidades) (ULTRA FINE)

Caixa

44.570,00Valor Total:

MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELIFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

002 5000,0000 0,0300 150,00
10062 - abaixador de língua, descartável, em madeira
(TALGE)

Unidade

010 10000,0000 3,5100 35100,00
10068 - Álcool etílico  70% (01 litro) - com validade de 36
meses(10068) (ITAJÁ)

Unidade

012 10,0000 125,0000 1250,00

1881 - Ambú adulto, Reanimador manual adulto composto de
balão de vinil capacidade 1200ml, valcula paciente, entrada
de O2 na valvula posterior, mascara de PVC transparente no
3, bolsa em TNT. (PHARMATEX)

Unidade

013 10,0000 117,0000 1170,00
1883 - Ambú infantil, Reanimador manual infantil composto de
balão de vinil (PHARMATEX)

Unidade

022 10,0000 615,0000 6150,00

10085 - BALANÇA PEDIÁTRICA - com estrutura interna em
aço carbono bicromatizado com cobertura em ABS;Pés
reguláveis em borracha sintética;- Acabamento na cor branca;
Capacidade máxima 15 kg com divisões de 5g; Cadeira
ergonômica para acomodar o bebê, possibilitando maior
conforto;  Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento
automático; Balança BI VOLT (110V/220V) AUTOMATICA
(regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada); Display
LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;
Função TARA até capacidade máxima da balança;
Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.01 ano de
garantia; procedência nacional e assistência técnica em todo
território nacional. (BALMACK)

Unidade

046 5000,0000 2,7000 13500,00
1951 - Coletor de material perfuro cortante de treze litros
(FLEX PELL)

Unidade

052 500,0000 10,0000 5000,00

10220 - Curativo de Alginato de Cálcio e sódio: placas de 10
x20 cm estéril, com alta absorção, composto por ácidos
manurônico e gulurônico constituído por fibras de não tecido
(alginato de cálcio e sódio) obtidas a partir de algas marinhas
marrons (Phaeophyceae). Curativo macio, de tonalidade
branca, estéril, não entrelaçado, em placa ou fita, de fibras de
alginato cálcio. Atóxicos e hipoalergênicos, totalmente
biodegradáveis, com pouca ou nenhuma reação tissular.
Recortável (CASEX)

Unidade

057 50,0000 0,8500 42,50

6854 - Equipo para soro com câmara gotejadora em
macrogotas, Equipo para soro com câmara gotejadora em
macrogotas . Deve ser conforme a descrição do Anexo I do
Edital . (TKL)

Unidade

060 100,0000 50,3000 5030,00

10078 - Esfigmomanômetro adulto, completo, mecânico, tipo
relógio, com mostrador grasuado em mmHg, braçadeira com
fecho abotoador, confeccionada em lona de algodão
resistente, flexível e se molda ao braço - pêra fabricada sem
emenda de subpeças e com válvula de metal reforçado. Que
apresentem resistência e perfeita vedação, acondicionada em
bolsa apropriada (embalagens individuais) de boa
procedência. (PREMIUM)

Unidade
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066 5000,0000 0,6300 3150,00

10101 - Espéculo vaginal descartável P produzido em
poliestireno cristal de alto impacto, permitindotransparência e
transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos
e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais.
Dispositivo de abertura parafuso borboleta. (ADLIN)

Unidade

071 10,0000 24,5000 245,00
10106 - Fio de sutura mononylon nº 2com agulha
(PROCARE)

Unidade

072 10,0000 24,5000 245,00
10105 - Fio de sutura mononylon nº 3 com agulha
(PROCARE)

Unidade

073 10,0000 24,5000 245,00
10107 - Fio de sutura mononylon nº 4 com agulha
(PROCARE)

Unidade

074 10,0000 24,5000 245,00
10108 - Fio de sutura mononylon nº5 com agulha
(PROCARE)

Unidade

075 10,0000 24,5000 245,00
10109 - Fio de sutura mononylon nº6 com agulha
(PROCARE)

Unidade

076 5000,0000 2,3400 11700,00

10110 - Fita para autoclave - Utilizada para fechamento de
pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em
autoclave. Instrumento indicador de que a esterilização foi
efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e
tempo, através da mudança de coloração das listras de cor
amarela para a corpreta. Confeccionada com dorso de papel
crepado à base de celulose. E em uma de suas faces, massa
adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas
e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de
resina acrílica. (MASTER FIX)

Unidade

085 500,0000 13,1600 6580,0010123 - Glutaraldeído 2% (frasco de 01 litro) (CINORD)Unidade

099 300,0000 0,9500 285,00

10146 - Luva cirúrgica nº 7 - Luva em látex 100% natural,
anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de
amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície
microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à
água e a outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com
tensão de ruptura mínima. Embalagem tipo wallet, indicando
mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas
confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura.
Atóxica esterilizada por óxido de etileno (MEDIX)

Caixa

100 300,0000 0,9500 285,00

10145 - Luva cirúrgica nº 7,5 -Luva em látex 100% natural,
anatômicas, pulverizadas com pó bio-absorvível a base de
amido de milho para facilitar o calçamento. Superfície
microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável à
água e a outros fluidos. Bainhas reforçadas, resistentes, com
tensão de ruptura mínima. Embalagem tipo wallet, indicando
mão direita e esquerda. Embalagem do par de luvas
confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura.
Atóxica esterilizada por óxido de etileno (MEDIX)

Caixa

101 2000,0000 16,8900 33780,00

10144 - Luva de procedimento tamanho: G .Luvas em látex
100% natural, não estéril, ambidestras, resistentes, com
tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL
Superfície lisa, caixa com 100 unidades. (LEMGRUBER)

Caixa

102 3000,0000 16,8900 50670,00

10142 - Luva de procedimento tamanho: M .Luvas em látex
100% natural, não estéril, ambidestras, resistentes, com
tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL
Superfície lisa, caixa com 100 unidades. (LEMGRUBER)

Caixa
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103 3000,0000 16,8900 50670,00

10141 - Luva de procedimento tamanho:P .Luvas em látex
100% natural, não estéril, ambidestras, resistentes, com
tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL
Superfície lisa, caixa com 100 unidades. (LEMGRUBER)

Caixa

111 50,0000 3,9700 198,50

10156 - Óculos de Proteção Individual - Óculos de proteção
em sobreposição aos óculos de grau, permite adaptação para
vários modelos de óculos de correção, nível excepcional de
cobertura ocular incluindo as laterais.travas de segurança
atrás da orelha impedindo seu deslizamento no uso; com
tratamento anti-embaçante e anti-risco das lentes e lente
incolor. (SS PLUS)

Unidade

125 100,0000 16,0000 1600,00
10221 - Placa de Carvão Ativado com Prata (sachê): Curativo
estéril, 10,5x10,5 cm composto por camada de carvão ativado
com prata  inserida em uma placa tipo sachê. (CASEX)

Unidade

126 500,0000 28,3500 14175,00

10224 - Placa de Hidrocolóide 15x18cm: curativo estéril,
semipermeável, auto-aderente, composto por
carboximetilcelulose sódica e poli-isubutileno e recoberto por
película de poliuretano. Com alta absorção de exudato.
(CASEX)

Unidade

127 500,0000 16,0000 8000,00

10222 - Placa de Hidrocolóide 15x20cm: curativo estéril,
semipermeável, auto-aderente, composto por
carboximetilcelulose sódica e poli-isubutileno e recoberto por
película de poliuretano. Com alta absorção de exudato.
(CASEX)

Unidade

128 500,0000 16,7000 8350,00

10223 - Placa de Hidrocolóide 20x20cm: curativo estéril,
semipermeável, auto-aderente, composto por
carboximetilcelulose sódica e poli-isubutileno e recoberto por
película de poliuretano. Com alta absorção de exudato.
(CASEX)

Unidade

133 10000,0000 0,2600 2600,0010187 - Seringa descartável 10ml - sem agulha (SR)Unidade

134 5000,0000 0,4100 2050,0010188 - Seringa descartável 20ml - sem agulha (SR)Unidade

135 10000,0000 0,1300 1300,0010185 - Seringa descartável 3 ml - sem agulha (SR)Unidade

136 10000,0000 0,1500 1500,0010186 - Seringa descartável 5ml - sem agulha (SR)Unidade

140 2,0000 10,3900 20,78

11864 - Sonda Nasogástrica longa n 16 PGC. Policloreto de
Vinila (PVC). COMPRIMENTO: 110CM. (LONGA). 4 orifícios
laterais alternados, ponta fechada. Estéril: Esterilizado a
Óxido de Etileno. Pct com 10 unidades. (MARK MED)

Pacote

141 15000,0000 2,3000 34500,0010189 - Soro fisiológico (250 ml) (FRESENIUS)Unidade

142 10000,0000 2,5700 25700,0010190 - Soro fisiológico (500 ml) (FRESENIUS)Unidade

145 30,0000 51,9800 1559,40
10235 - Termômetro de Maximo e mínimo digital interno -
20+70x0,1externo -50+70X0,1 com cabo de 2,30m (J

Unidade

327.291,18Valor Total:

PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDAFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

014 10,0000 450,0000 4500,00

10219 - Aparelho infravermelho - Aparelho portátil, suporte
com rodízio, iluminação no mínimo de 150W, em aço
inoxidável, botão liga-desliga, bivolt, altura mínima 1,35m.
(PHILLIPS)

Unidade

016 10000,0000 0,7100 7100,00
10076 - Atadura de crepom (15 cm) fibras de algodão cru (18
fios) (TEXCARE)

Unidade
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017 10000,0000 0,9600 9600,00
10077 - Atadura de crepom (20 cm) com fibras de algodão cru
(18 fios) (TEXCARE)

Unidade

025 10,0000 3,2000 32,00
10087 - BOLSA COLETORA DE URINA (SISTEMA
FECHADO PARA SONDAGEM VESICAL) (LABOR IMPORT)

Unidade

026 15,0000 3,2000 48,00

11862 - Bolsa coletrora de urina, Capacidade: 2000ml
(Graduada a partir de 25ml até 2000ml), transparente na
parte frontal e opaca ao verso para uma melhor visulaização
do aspecto da diurese, com câmaras simples evitando desta
maneira que venham a ocorrer infecçôes
ascendentes;contém dispositivo anti-refluxo; o conector
possui um ajuste perfeito para sonda vesical com tampa
protetora contém tubo extensor em PVC de 120 cm
transparente e fino, com pinça corta fluxo; estéril; GARANTIA:
03 meses contra defeitos de fabricação. (LABOR IMPORT)

Unidade

047 2,0000 5000,0000 10000,00

10195 - COLPOSCÓPIO - Macro regulagem de altura entre a
mínima de 95 até a máxima de 135 cm e a micro regulagem
de altura pela alavanca lateral com cremalheira. Objetiva de
alta resolução com distância focal de 300mm ou 400mm.
Diâmetro do campo de visão: 15, 25 ou 50mm campo
iluminado 80mm. Oculares: grande angular 12,5x, uma fixa e
outra móvel e regulável através do ajuste de dioptrias,
utilizada para que sejam coincidentes a linha de visão com
precisão da DIP (distância interpupilar) regulável. (MEDPEJ)

Unidade

056 500,0000 86,9000 43450,002910 - Detergente enzimático - 5 litros (PODEROSO)
Galão 5
Litros

062 50,0000 30,6600 1533,00

10096 - Espaçador para inalação com tubo em alumínio que
assegure maior deposição de medicamento no pulmão
quando comparado com espaçadores de plástico. utilizado
para administrar diferentes medicamentos inalatórios, não
havendo a necessidade de lavá-lo entre a aplicação de uma
medicação e outra.Possuir máscara flexível de fácil
adaptação ao rosto de crianças (INAL-AIR)

Unidade

064 1000,0000 0,8300 830,00

10102 - Espéculo vaginal descartável G produzido em
poliestireno cristal de alto impacto, permitindo  transparência
e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos
lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices
vaginais. Dispositivo de abertura parafuso borboleta (CRAL)

Unidade

065 5000,0000 0,6500 3250,00
6873 - Espéculo vaginal descartável M, Espéculo vaginal
descartável M (CRAL)

Unidade

087 50,0000 45,4000 2270,00

10193 - Histerômetro de Collin - Produto confeccionado em
aço inoxidável, tamanho 28 cm, embalagem plástica
individual, constando os dados de identificação,pocedência e
rastreabilidade. (ABC)

Unidade

088 1000,0000 0,8000 800,00

10130 - Indicador Químico:Indicador químico integrador
classe 5 designado para reagir a todos os parâmetros críticos
do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e
vapor). Tem que ser validado de acordo com as Norma ISO
11140-1:2005 e registrado no FDA . Atende os requisitos da
RDC 15 para monitorização de pacotes e para cargas quando
em pacote desafio. (CLEANTEST)

Unidade

091 30,0000 41,9000 1257,00
10134 - Jogo de tala aramada em EVA (tamanho) P para
imobilização de membros superiores e inferiores
(MARIMAR(OF. JG COM 4 UNID))

Unidade
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092 30,0000 41,9000 1257,00
10133 - Jogo de tala aramada em EVA (tamanho) PP para
imobilização de membros superiores e inferiores
(MARIMAR(OF. JG COM 4 UNID))

Unidade

094 10000,0000 3,4500 34500,00

10149 - Lancetas para punção para monitoramento dos níveis
da glicose no sangue para diabéticos e pré- diabéticos.
Diâmetro da agulha: 0,4mm; com revestimento de silicone.
(CRAL (CX C/100))

Unidade

096 1000,0000 5,8000 5800,00
10137 - Lençol descartável branco (rolo de 70cm x 50m)
(SURGYPLAST)

Unidade

107 2000,0000 0,1000 200,0010153 - Máscara descartável (com elástico) (TALGE)Unidade

115 10000,0000 0,3500 3500,00
10160 - Papel crepado em folhas 50 x 50 cm , com gramatura
de 6 g/m2, para embalar artigos a serem submetidos a
processo de esterilização por autoclave. (HOSPFLEX)

Unidade

130 50,0000 29,0000 1450,00

10073 - PVPI Degermante - produto à base de
polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante,
contendo 1% de Iodo ativo - frasco de 01 litro) (RIO
QUIMICA)

Unidade

131.377,00Valor Total:

Quinta-feira, 16 de Agosto de 2018

GUILHERME SIMOES NEVES

Prefeito Municipal

Serro,


