TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018
- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer
da Comissão de Licitações, referente ao Pregão nº 006/2018 – COTAÇÃO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO DA UBS – UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2018, homologa e adjudica a entrega para a empresa a seguir
relacionada:
Empresa: FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 93.305.910/0001-63
Item

Descrição

Unid.

Quant.

44

GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 85
GRAMAS.
TIRAS – TESTE ACCU – CHEK ACTIVE - caixa com 50 tiras
TIRAS – TESTE ACCU – CHEK PERFORMA - caixa com 50 tiras
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Valor
Unitário
R$ 44,00
R$ 25,00
R$ 45,00
Tota:

Valor Total
R$ 1.320,00
R$ 2.500,00
R$ 6.750,00
R$
10.570,00

Empresa: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 00.802.002/0001-02
Item

Descrição

Unid.

Quant.

1
2

ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL.
ÁGUA OXIGENADA 1 LITRO. Antisséptico local, água
oxigenada 10 volumes, embalada em frasco contendo
1000ml, constando os dados de identificação, procedência,
número do lote, data de fabricação, validade e registro no
Ministério da Saúde.
AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM BISEL TRIFACIADO E
CANULA SILICONALIZADA 0,55MM X 20MM. Corpo de
paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação
perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em
plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo
luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem
vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem
individual com selagem eficiente que garanta a integridade
do produto até o momento de sua utilização permita a
abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde.
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Valor
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R$ 0,04
R$ 3,66
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AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM BISEL TRIFACIADO E
CANULA SILICONALIZADA 1,20MM X 40MM. Corpo de
paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação
perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em
plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo
luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem
vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem
individual com selagem eficiente que garanta a integridade
do produto até o momento de sua utilização, permita a
abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde.
ÁLCOOL 70%, 1 LITRO. Desinfetante hospitalar.
ALGODÃO ROLO HIDRÓFILO 500G COM FIBRAS 100%
ALGODÃO. Algodão absorvente em rolo formado por
camadas sobrepostas de fibras de algodão, medindo entre
1 e 1,5cm de espessura por 22cm de largura e contendo
500g. O produto deve ter aspecto uniforme, sem grumos,
sem substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor
branca (mínimo 80% de brancura), enrolado em papel
apropriado em toda a extensão. Embalagem resistente que
mantenha a integridade do produto até o momento de sua
utilização, trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de
fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no
Ministério da Saúde.
ALMOTOLIA 250 ML NA COR BRANCA, COM GRADUAÇÃO
EM ALTO RELEVO E BICO RETO.
ALMOTOLIA 250 ML NA COR AMBAR, COM GRADUAÇÃO
EM ALTO RELEVO E BICO RETO.
CATETER NASAL P/ O2 TIPO ÓCULOS – ADULTO. Cateter
nasal tipo óculos, adulto, com extensão de
aproximadamente 2,1m em PVC, flexível, com ajuste e
adaptação confortável no paciente, sendo que o conector
da cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta
qualidade, flexível, que não cause ferimentos no paciente.
Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme
plástico, contendo externamente dados de rotulagem
conforme RDC 185 de 22/10/2001.
EQUIPO PARA SORO GOTAS COM INJETOR LATERAL,
RESPIRO DE AR COM FILTRO E REGULADOR DE FLUXO DE
PRECISÃO
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS PARA CURATIVO. Loção oleosa
de origem vegetal rico em ácidos graxos essenciais +
triglicerídeos de cadeia média, vitamina A + vitamina que
auxilia no restabelecimento da integridade da pele de todo
o corpo e na prevenção da formação de escaras. Frasco
com 100 ml.
ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA. A ser utilizada na
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retirada de material endocervical para realização de
exames ginecológicos e como auxiliar na coleta de material
para exames microbiológicos como bacterioscopia, cultura
e coleta de células bucais para
exames de DNA.
ESPATULA DE AYRE. Instrumento utilizado para a obtenção
do material cérvico-vaginal. O formato da espátula é ideal
para a amostragem da superfície ectocervical e da porção
mais inferior do canal endocervical. Confeccionado em
madeira. Uso único descartável. Pacote com 100 unidades.
ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO M. Plástico, embalagem
única, estéril, descartável nº 02 (equivalente a M), em
poliestireno cristal e alto impacto, modelo collins, não
lubrificado, dimensões aproximadas; 35mm em sua maior
largura distal, 25mm em sua maior largura proximal,
112mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, que
devem apresentar contornos lisos e regulares sem
reentrâncias, protuberâncias ou quaisquer outras
formações (rebarbas), pronto para uso esterilizado a óxido
etileno, em embalagem individual. Data de fabricação e
validade. Com registro Anvisa/MS.
ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P. Em poliestireno cristal e
alto impacto, modelo collins, não lubrificado, dimensões
aproximadas; 27mm em sua maior largura distal, 23mm em
sua maior largura proximal, 107mm no eixo longitudinal
dos elementos articulados, que devem apresentar
contornos lisos e regulares sem reentrâncias,
protuberâncias ou quaisquer outras formações (rebarbas).
Pronto para uso esterilizado a óxido etileno, em
embalagem individual. Instruções de uso e descarte. Data
de fabricação e validade. Com registro Anvisa/MS.
EXTENSOR PARA EQUIPO 2 VIAS. Dispositivo para
administração de medicamentos e soluções. Com 2
conectores luer lock fêmea universais com tampas. Tubo
flexível e transparente em PVC de 60mm de comprimento,
2 clamp corta fluxo. Embalado individualmente, contendo
os dados impressos de identificação, código, lote, data de
fabricação e validade, registro no Ministério da Saúde,
conforme NBR 14041/1998.
FITA
ADESIVA
PARA
AUTOCLAVE
16MMX50MT,
confeccionada com dorso de papel crepe a base de
celulose, recebendo em uma das faces massa adesiva a
base de borracha natural, oxido de zinco e na outra face
uma fina camada impermeabilizante acrílica, possui listras
diagonais de tinta termorreativa na cor branca, utilizada
para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão
esterilizados em autoclaves, indica que a esterilização foi
efetuada através da mudança da coloração das listras de
branca para preta, cor bege, embalada individualmente em
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saco plástico.
FITA CREPE 16MMX50MT, com embalagem individual,
adesiva com dorso de papel crepado e adesivo a base de
borrachas e resinas. Fita de uso geral.
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALÉRCICO 5 CM X 10
M NA COR BRANCA, hipoalérgica microporosa estéril,
confeccionada com substrato de não-tecido à base de
fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de
poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e
excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida,
sendo indicada para curativos em regiões do corpo com
alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. É
de excelente fixação em qualquer região do corpo; de
finíssima espessura, sendo bastante flexível, além de ser
esterilizado à Raio Gama, oferecendo maior garantia nos
procedimentos hospitalares cirúrgicos.
FIXADOR CELULAR 100 ML - COMPOSTO DE ÁLCOOL
ETÍLICO EXTRA FINO (95%), CARBOWAX (2,5%) E
PROPOLENTE. Solução de propilenoglicol e álcool absoluto
que possui propriedades de fixação e sustentação da
integridade celular de esfregaços de material biológico
estendidos em lâmina de vidro, estes esfregaços quando
fixados pelo fixador citológico e submetidos à coloração de
Papanicolau devem apresentar excelente características
tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias.
LÂMINA DE BISTURI Nº 11, estéril, com lâmina em aço
carbono, polida, afiada sem rebarbas ou sinais de
oxidação.Involucro esterilizado, seguro em aluminio. Estéril
a Raio Gama. Embalagem individual com selagem eficiente
que garanta a integridade do produto até o momento de
sua utilização, permita a abertura e transferência com
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, método, data e
validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da Saúde.
Caixa com 100 lâminas.
LÂMINA DE BISTURI Nº 15, estéril, com lâmina em aço
carbono, polida, afiada sem rebarbas ou sinais de
oxidação..Involucro esterilizado, seguro em aluminio.
Estéril a Raio Gama. Embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência
com
técnica
asséptica,
trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 lâminas.
LÂMINA DE BISTURI Nº 21, estéril, com lâmina em aço
carbono, polida, afiada sem rebarbas ou sinais de oxidação.
Involucro esterilizado, seguro em alumínio. Estéril a Raio
Gama. Embalagem individual com selagem eficiente que
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garanta a integridade do produto até o momento de sua
utilização, permita a abertura e transferência com técnica
asséptica, trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, método, data e
validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da Saúde.
Caixa com 100 lâminas.
LÂMINA DE VIDRO FOSCA SEM LAPIDAR ESPESSURA DE 1.0
A 1,2 MM 26MMX76MM, para microscopia lisa, não
lapidada, 26 x 76 mm, caixa c/ 50 lâminas. Intercaladas,
uma a uma, com folhas de papel com tratamento antifungo. Seladas à vácuo. espessuras entre 1,0 a 1,2 mm.
Tamanho de 26 x 76 mm.
PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA EM FORMULÁRIO 90 X
90 MMC COM 400 fls. (para aparelhos Schller).
PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA TERMOSENSÍVEL
215mm X 30 METROS ROLO - PARA APARELHO BIONET
CARDIOCARE
PAPEL GRAU CICÚRGICO 15CM X 200M. De acordo com as
exigências da Norma NBR 12946.
CATÉTER PERIFÉRICO INTRAVENOSO RÍGIDO Nº 21 COM
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. Dispositivo tipo "scalp" para
coleta de sangue para uso em sistemas fechados de coleta a
vácuo calibre 21G, descartável, estéril, com dispositivo de
segurança. Agulha siliconizada com bisel curto trifacetado,
biangulado, afiado em aço inoxidável, atraumático, sem
rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração
suave, com protetor em plástico rígido cobrindo toda a
extensão da agulha e dotado de trava junto à base das asa
de empunhadura, que devem ser de plástico flexível em
formato
de
borboleta,
hastes
anatômicas
e
antiderrapantes, trazendo estampado o calibre da agulha.
Tubo extensor em plático flexível transparente, sem
dobras; conector tipo luer lock e luer slip com agulha
dotada de válvula de segurança. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência
com
técnica
asséptica,
trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde.
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA,
confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico
central tipo luer lock (bico em rosca), capaz de garantir
conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado,
com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões
de 1,0 e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato
anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade
a seringa quando em superfície plana.
Embolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a
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impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha
fixado em sua extremidade. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate
o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência
com
técnica
asséptica,
trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número, lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação e/ou prazo de validade e numero de
registro no Ministério de Saúde.
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA,
confeccionada em plástico transparente, atóxico, capaz de
garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo
lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível,
com divisões de 1,0 e subdivisões de 0,2 ml. Flange com
formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira
estabilidade a seringa quando em superfície plana. Embolo
deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir
a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado
em sua extremidade. Embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do produto ate o
momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número, lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação e/ou prazo de validade e numero de
registro no Ministério de Saúde.
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA, confeccionada
em plástico transparente, atóxico, com bico central tipo
luer lock (bico em rosca), capaz de garantir conexões
seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala
externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 e
subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para
apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa
quando em superfície plana.
Embolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a
impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha
fixado em sua extremidade. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate
o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência
com
técnica
asséptica,
trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número do lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação e/ou prazo de validade e numero de
registro no Ministério de Saúde.
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA, confeccionada
em plástico transparente, atóxico, com bico central tipo
luer lock (bico em rosca), capaz de garantir conexões
seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala
externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 e
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subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para
apoio dos dedos e que confira estabilidade a seringa
quando em superfície plana.
Embolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a
impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha
fixado em sua extremidade. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate
o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência
com
técnica
asséptica,
trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número, lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação e/ou prazo de validade e numero de
registro no Ministério de Saúde.
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12
SONDA URETRAL N° 12
SONDA URETRAL N° 10
SONDA URETRAL N° 8
SOLUÇÃO FISIOLOGICO ESTÉRIL 1000 ML SISTEMA
FECHADO
SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICO ESTÉRIL 500 ML SISTEMA
FECHADO
SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA ESTÉRIL 1000 ML SISTEMA
FECHADO
TORNEIRINHA, material plástico rígido transparente, tipo
sistema 3 vias, uso orientador de fluxo direcionado,
conector luer slip c/tampa protetora, esterilidade estéril,
uso descartável, tipo conexão 2 conectores fêmeas e 1
macho.
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
FRASCO DESCARTAVEL PARA ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
BANDAGEM PARA PÓS-APLICAÇÃO DE INJEÇÃO. Caixa com
500 unidades
ÁLCOOL GEL 70°, para mão, 1L.
DETERGENTE POLI ENZIMÁTICO, composto por 4 enzimas,
amilase, protease, lipase e carbohidrase – volume 5 litros.
CLOREXIDINE DEGERMANTE 2% 1 LITRO
CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA 1
LITRO
TINTURA DE BENJOIN FRASCO 100ML
MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TNT COM ELÁSTICO, caixa c/
100 unidades. Atóxica, hipoalergênica, 100% polipropileno,
não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem
látex, uso único.
BATERIA 3V TIPO MOEDA
ELETRODO MÉDICO PARA CANETA DE BISTURI ELETRICO,
com ponta tipo alça, pequena (4,5mm) para aparelhos
Emai.
VÁLVULA REGULARODA PARA CILINDRO COM
FLUXOMÊTRO DE OXIGÊNIO CABO LONGO
LENÇOL PARA MACA COM ELÁSTICO. De uso único, em
polipropileno (TNT) na gramatura 30. Revestimento de
camas, macas ou cadeiras de trabalhos médicos,
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odontológicos e estéticos, com elástico na volta completa.
Proteção contra contaminação cruzada, fluidos corpóreos e
substâncias entre paciente e equipamentos. Comprimento
2m, largura 0,9m.
SERINGA DESCARTÁVEL 60ML LUER LOOK em
prolipropileno, siliconização interna.
SONDA URETRAL N° 14
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14
ELETRODO NEUROESTIMULADOR - Tamanho 5,0 x 5,0 cm
retangular pacote com 4 unidades. Composição copolimero
de poliacrilato - TNT- prata hidrogel - cabos de aço
inoxidável.
BOLAS PARA FISIOTERAPIA E EXERCÍCIO em vinil atóxico15CM
GEL CONDUTOR , inodoro e hipoalergênico, composição é
livre de álcool e sais, não provocando o ressecamento do
cabeçote dos aparelhos, para condutividade elétrica e
sônica, coloração azul, consistência firme e é de fácil
remoção, que não escorra e não grude. Frasco com 1000
ml.
FAIXA ELASTICA: de média complexidade para Reabilitação
de lesões; Prevenção de lesões reincidentes; Uso póscirúrgico;
Treinamento
esportivo;
Fitness
e
condicionamento corporal; Podem ser utilizadas em
fisioterapia, terapia ocupacional, ortopedia, medicina
esportiva, pediatria, geriatria, terapia manual, quiropraxia,
neurologia, medicina do trabalho, educação física, cuidados
intensivos, terapia domiciliar (home care). Comprimento de
1,20 à 2 metros – e 15 cm de altura
Tatame de EVA com encaixe, nas cor azul ou preta de
1mx1mx20mm
AGULHAS GENGIVAIS DESCARTÁVEIS (CAIXA COM 100
UNIDADES)
ROLETES DENTAIS DE ALGODÃO COM 100 UNIDADES

UN

50

R$ 1,45

R$ 72,50

UN
UN
PC

50
50
30

R$ 0,55
R$ 0,55
R$ 19,19

R$ 27,50
R$ 27,50
R$ 575,70

UN

2

R$ 60,00

R$ 120,00

FR

10

R$ 4,31

R$ 43,10

UN

24

R$ 15,08

R$ 361,92

UN

8

R$ 65,90

R$ 527,20

CX

2

R$ 23,30

R$ 46,60

ENV

10

R$ 1,58
Total:

R$ 15,80
R$
13.548,24

Empresa: CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.652.030/0001-70
Item

Descrição

4
24

ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML
CAIXA COLETORA DE MATERIAIS CONTAMINADOS E
PERFURO CORTANTES 13 LITROS. Coletor de material
perfuro cortante, recipiente, caixa descartável, com
bandeja interna em papelão rígido para descarte de objetos
cortantes e perfurantes, bocal adaptável que facilita
dispensa de vários tamanhos de objetos, alças externas e
tampa de segurança com trava dupla, alça dupla para
transporte, contra-trava de segurança produzido de acordo
com NBR 13.853.

Unid.

Quant.

UN
UN

200
100

Valor
Unitário
R$ 0,17
R$ 3,25

Valor Total
R$ 34,00
R$ 325,00

8

30
40

42

51

52

53

54

55

56

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 M.
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALÉRCICO 2,5 CM X 10
M NA COR BRANCA, hipoalérgica microporosa estéril,
confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras
de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de
poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e
excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida,
sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta
sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. É de
excelente fixação em qualquer região do corpo; de finíssima
espessura, sendo bastante flexível, além de ser esterilizado
à Raio Gama, oferecendo maior garantia nos
procedimentos hospitalares cirúrgicos.
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALÉRGICO 1,2 CM X
10 M NA COR BRANCA,hipoalérgica microporosa estéril,
confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras
de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de
poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e
excelente fixação, não machuca a pele ao ser removida,
sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta
sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. É de
excelente fixação em qualquer região do corpo; de finíssima
espessura, sendo bastante flexível, além de ser esterilizado
à Raio Gama, oferecendo maior garantia nos
procedimentos hospitalares cirúrgicos.
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,0, a base de látex natural e
lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, lisa e anatômica
estéril. Pacote com 2 unidades.
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5, a base de látex natural e
lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, lisa e anatômica
estéril. Pacote com 2 unidades.
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8,0, a base de látex natural e
lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, lisa e anatômica
estéril. Pacote com 2 unidades.
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8,5, a base de látex natural e
lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, lisa e anatômica
estéril. Pacote com 2 unidades.
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO M.
Para procedimentos não cirúrgicos. Uso único. Composição:
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível.
Anatômica. Não estéril. Ambidestras. Caixas dispensadora
com 100 unidades cada (50 pares). Aprovada pelo
Ministério da Saúde. Que atenda as exigências da RDC n°05
de 15/02/2008.
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO P.
Para procedimentos não cirúrgicos. Uso único. Composição:
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível.
Anatômicas.
Não
estéreis.
Ambidestras.
Caixas
dispensadora com 100 unidades cada (50 pares). Aprovada
pelo Ministério da Saúde. Que atenda as exigências da RDC
n°05 de 15/02/2008.

UN
UN

40
150

R$ 5,18
R$ 1,56

R$ 207,20
R$ 234,00

UN

20

R$ 1,02

R$ 20,40

PC

200

R$ 0,85

R$ 170,00

PC

200

R$ 0,85

R$ 170,00

PC

200

R$ 0,85

R$ 170,00

PC

50

R$ 0,85

R$ 42,50

CX

350

R$ 13,00

R$ 4.550,00

CX

350

R$ 13,00

R$ 4.550,00

9

71
72
73

SOLUÇÃO FISIOLÓGICO ESTÉRIL 100 ML SISTEMA FECHADO
SOLUÇÃO FISIOLÓGICO ESTÉRIL 250 ML SISTEMA FECHADO
SOLUÇÃO FISIOLÓGICO ESTÉRIL 500 ML SISTEMA FECHADO

FR
FR
FR

400
400
250

R$ 1,79
R$ 2,35
R$ 2,48
Total:

R$ 716,00
R$ 940,00
R$ 620,00
R$
12.749,10

Valor Total

Empresa: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.072.182/0001-06
Item

Descrição

Unid.

Quant.

3
5

ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML
AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM BISEL TRIFACIADO E
CANULA SILICONALIZADA 0,45 X 13MM. Corpo de paredes
finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas,
resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao
canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido,
transparente e atóxico, com encaixe tipo luer lock, capaz de
garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por
plástico rígido.Embalagem individual com selagem eficiente
que garanta a integridade do produto até o momento de
sua utilização, permita a abertura e transferência com
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, método, data e
validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da Saúde.
AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM BISEL TRIFACIADO E
CANULA SILICONALIZADA 0,70MM X 30MM. Corpo de
paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação
perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico
rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer lock,
capaz de garantir conexão segura e sem vazamento,
protegido por plástico rígido.Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização permita a abertura e
transferência
com
técnica
asséptica,
trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde.
AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM BISEL TRIFACIADO E
CANULA SILICONALIZADA 0,70MM X 25MM. Corpo de
paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação
perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico
rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer lock,
capaz de garantir conexão segura e sem vazamento,
protegido por plástico rígido. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até

UN
UN

200
800

Valor
Unitário
R$ 2,20
R$ 0,07

UN

500

R$ 0,07

R$ 35,00

UN

2.000

R$ 0,06

R$ 120,00

6

8

R$ 440,00
R$ 56,00
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10

15

16

17

o momento de sua utilização permita a abertura e
transferência
com
técnica
asséptica,
trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde.
AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM BISEL TRIFACIADO E
CANULA SILICONALIZADA 0,80MM X 25MM. Corpo de
paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação
perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico
rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer lock,
capaz de garantir conexão segura e sem vazamento,
protegido por plástico rígido. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização permita a abertura e
transferência
com
técnica
asséptica,
trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde.
ATADURA CREPOM TIPO I 6CM. 80% algodão, 4% elastano e
16% poliester com densidade de 13 fios/cm2 – 6 cm de
largura e comprimento em repouso de 1,80 m –
comprimento esticado 4,5m, com propriedades elásticas,
enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas,
sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas.
Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração de
suas características. Embalagem individual resistente de
modo a assegurar proteção do produto até o momento de
sua utilização e trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, método, data
de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. Conforme ABMT 14056, peso
mínimo 17,8g rolo.
ATADURA CREPOM TIPO I 10CM. 80% algodão, 4% elastano
e 16% poliester com densidade de 13 fios/cm2 – 10 cm de
largura e comprimento em repouso de 1,80 m –
comprimento esticado 4,5 m, com propriedades elásticas,
enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas,
sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas.
Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração de
suas características. Embalagem individual resistente de
modo a assegurar proteção do produto até o momento de
sua utilização e trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, método, data
de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. Conforme ABMT 14056, peso
mínimo 21,8g rolo.
ATADURA CREPOM TIPO I 20CM. 80% algodão, 4% elastano
e 16% poliester com densidade de 13 fios/cm2 – 20 cm de

UN

1.000

R$ 0,07

R$ 70,00

UN

1.000

R$ 0,42

R$ 420,00

UN

1.200

R$ 0,57

R$ 684,00

UN

350

R$ 1,44

R$ 504,00
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20

21

largura e comprimento em repouso de 1,80 m –
comprimento esticado 4,5 m, com propriedades elásticas,
enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas,
sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas.
Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração de
suas características. Embalagem individual resistente de
modo a assegurar proteção do produto até o momento de
sua utilização e trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, método, data
de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde.Conforme ABMT 14056, peso
mínimo 42,8g rolo.
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO FLEXÍVEL 24 COM
DISPOSITIVO PASSIVEL DE SEGURANÇA. Agulhado
radiopaco, estéril, descartável, calibre 24. Confeccionado
em poliuretano, agulha de paredes finas em aço inox,
siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas,
resíduos ou sinais de oxidação. Sistema passivo de
segurança contra acidentes com pérfurocortantes. Cânula
confeccionada em poliuretano com resistência, flexibilidade
e espessura adequadas, de modo a impedir a formação de
rugas, torções ou rachaduras, com canhão em plástico
transparente rígido atóxico, com encaixe tipo luer capaz de
garantir conexões seguras e sem vazamento, protegido por
plástico rígido, filtro hidrófobo. Câmara de visualização
transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno
de acordo com NBR 10555-5. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência
com
técnica
asséptica,
trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde.
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO FLEXÍVEL 22 COM
DISPOSITIVO PASSIVEL DE SEGURANÇA. Agulhado
radiopaco, estéril, descartável, calibre 22. Confeccionado
em poliuretano, agulha de paredes finas em aço inox,
siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas,
resíduos ou sinais de oxidação. Sistema passivo de
segurança contra acidentes com pérfurocortantes. Cânula
confeccionada em poliuretano com resistência, flexibilidade
e espessura adequadas, de modo a impedir a formação de
rugas, torções ou rachaduras, com canhão em plástico
transparente rígido atóxico, com encaixe tipo luer capaz de
garantir conexões seguras e sem vazamento, protegido por
plástico rígido, filtro hidrófobo. Câmara de visualização
transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno
de acordo com NBR 10555-5. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência
com
técnica
asséptica,
trazendo

UN

100

R$ 1,69

R$ 169,00

UN

100

R$ 1,69

R$ 169,00
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externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde.
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO FLEXÍVEL 20 COM
DISPOSITIVO PASSIVEL DE SEGURANÇA. Agulhado
radiopaco, estéril, descartável, calibre 20. Confeccionado
em poliuretano, agulha de paredes finas em aço inox,
siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas,
resíduos ou sinais de oxidação. Sistema passivo de
segurança contra acidentes com pérfurocortantes. Cânula
confeccionada em poliuretano com resistência, flexibilidade
e espessura adequadas, de modo a impedir a formação de
rugas, torções ou rachaduras, com canhão em plástico
transparente rígido atóxico, com encaixe tipo luer capaz de
garantir conexões seguras e sem vazamento, protegido por
plástico rígido, filtro hidrófobo. Câmara de visualização
transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno
de acordo com NBR 10555-5. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência
com
técnica
asséptica,
trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde.
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO FLEXÍVEL 18 COM
DISPOSITIVO PASSIVEL DE SEGURANÇA. Agulhado
radiopaco, estéril, descartável, calibre 18. Confeccionado
em poliuretano Agulha de paredes finas em aço inox,
siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas,
resíduos ou sinais de oxidação. Sistema passivo de
segurança contra acidentes com pérfurocortantes. Cânula
confeccionada em poliuretano com resistência, flexibilidade
e espessura adequadas, de modo a impedir a formação de
rugas, torções ou rachaduras, com canhão em plástico
transparente rígido atóxico, com encaixe tipo luer capaz de
garantir conexões seguras e sem vazamento, protegido por
plástico rígido, filtro hidrófobo. Câmara de visualização
transparente. Uso único. Esterilizado em óxido de etileno
de acordo com NBR 10555-5. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência
com
técnica
asséptica,
trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização,
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde.
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS/CM2 7,5 CM X 7,5
CM IRÍS 100% ALGODÃO 8CAMADAS 5 DOBRAS E
DIMENSÃO ABERTA 15CM X 30 CM PACOTE COM 500
UNIDADES – NÃO ESTÉRIL. Constituída de tecido tipo tela

UN

10

R$ 1,69

R$ 16,90

UN

10

R$ 1,69

R$ 16,90

PC

170

R$ 23,00

R$ 3.910,00

13
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100% algodão, com densidade de 13 fios por cm², medindo
aproximadamente 15 cm x 30cm quando aberta, com 5
dobras e 8 camadas de modo a medir aproximadamente
7,5cm x 7,5cm quando dobrada, com as bordas voltadas
para a parte interna para evitar o desfiamento. A
compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser
macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou
substâncias alergênicas. Embalagem com selagem eficiente
que garanta a integridade do produto até o momento de
sua utilização trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, método, data e
validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da Saúde. Peso
mínimo 465g pacote conforme norma da ABNT.
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5. Pacote com 10 unidade
esterelizadas. Constituída de tecido tipo tela 100% algodão,
com densidade de 13 fios por cm², medindo
aproximadamente 15cm x 30cm quando aberta, com 5
dobras e 8 camadas de modo a medir aproximadamente
7,5cm x 7,5cm quando dobrada, com as bordas voltadas
para a parte interna para evitar o desfiamento. A
compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser
macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou
substâncias alergênicas. Embalagem com selagem eficiente
que garanta a integridade do produto até o momento de
sua utilização, permita a abertura e transferência com
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, método, data e
validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da Saúde. . O
produto deve seguir a NBR 13843.
FIO SUTURA 3.0, sintético, de nylon monofilamentar,
estéril, não absorvível, de encapsulamento gradual por
tecido conectivo fibroso. Biodegradado a uma taxa de 20%
ao ano. Com agulhas cirúrgicas de corte reverso, em aço
inoxidável qualidade premium temperado, formulado
especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao
dobramento sem quebrar. Com estrias longitudinais que
aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas. Que
proporcione reação inflamatória mínima nos tecidos.
Esterilizados por irradiação Gama Cobalto 60. Caixa com 24
envelopes.
FIO SUTURA 4.0, sintético, de nylon monofilamentar,
estéril, não absorvível, de encapsulamento gradual por
tecido conectivo fibroso. Biodegradado a uma taxa de 20%
ao ano. Com agulhas cirúrgicas de corte reverso, em aço
inoxidável qualidade premium temperado, formulado
especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao
dobramento sem quebrar. Com estrias longitudinais que
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4.000

R$ 0,69

2.760,00

CX

3

R$ 27,00

R$ 81,00
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3

R$ 31,00

R$ 93,00
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aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas. Que
proporcione reação inflamatória mínima nos tecidos.
Esterilizados por irradiação Gama Cobalto 60. Caixa com 24
envelopes.
FIO SUTURA 5.0, sintético, de nylon monofilamentar,
estéril, não absorvível, de encapsulamento gradual por
tecido conectivo fibroso. Biodegradado a uma taxa de 20%
ao ano. Com agulhas cirúrgicas de corte reverso, em aço
inoxidável qualidade premium temperado, formulado
especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao
dobramento sem quebrar. Com estrias longitudinais que
aumentam a estabilidade da agulha no porta-agulhas. Que
proporcione reação inflamatória mínima nos tecidos.
Esterilizados por irradiação Gama Cobalto 60. Caixa com 24
envelopes.
IODO FOR AQUOSO FRASCO DE 1 LITRO.
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 200M. Embalagem flexível
composta por filme laminado transparente, com 4 camadas
em poliéster e polipropileno (PET/PP de 57g/m ) e papel
grau cirúrgico de 60g/m de selagem direta, impresso com
indicadores químicos para monitoração do processo de
esterilização. De acordo com as exigências da Norma NBR
12946/14707.
SERINGA DE INSULINA COM AGULHA FIXA E PROTETOR DE
EMBOLO (comprimento de agulha de 8mm x 0,3mm),
plástica, estéril, descartável, com capacidade para 1ml,
confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico
central fixo. Corpo lubrificado, com escala externa gravada,
precisa e visível, com divisões de 10 U.I. e a secundária a
cada 2 U.I. Flange com formato anatômico, para apoio dos
dedos e que confira estabilidade a seringa quando em
superfície plana. Embolo deslizável, ajustado ao corpo da
seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de
retenção de borracha fixado em sua extremidade.
Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a
integridade do produto ate o momento de sua utilização,
permita a abertura e transferência com técnica asséptica,
trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, numero lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e
numero de registro no Ministério de Saúde.
PROTETOR OCULAR ADULTO - caixa com 20 unidades
PROTETOR OCULAR INFANTIL - caixa com 20 unidades
ESPONJA ANTIADERENTE, DUPLA FACE E SANITÁRIA, com
tamanho de 110 mm x 75 mm x 20 mm.
TOALHA DE PAPEL ROLO SUPER ABSORÇÃO, com 55 tolhas
cada de 20cm x 22 cm (100% de fibras celulósicas).
ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL,
com 15cm de comprimento, cerdas de nylon nas duas
extremidades, e uma das extremidades com três filas de
cerdas para descontaminação geral e, na outra

CX

1

R$ 31,00

R$ 31,00

FR
UN

4
4

R$ 22,30
R$
149,00

R$ 89,20
R$ 596,00

UN

1.000

R$ 0,25

R$ 250,00

CX
CX
UN

5
5
20

R$ 30,00
R$ 30,00
R$ 12,50

R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 250,00

UN

100

R$ 5,50

R$ 550,00

UN

15

R$ 21,00

R$ 315,00
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91

98

106

107
111

118
121
123

126
127

128
129
130
131
132
133
134
135

extremidade, com uma única fileira de cerdas para
descontaminação delicada e fina, cabo antiderrapante.
VASELINA LÍQUIDA 1000 MILILITROS. Emoliente para a pele.
A ser utilizada na remoção de crostas e de pomadas, pastas
e outros produtos previamente utilizados na pele.
Lubrificante puro ou como base de preparações
farmacêutica e cosmética.
SOLUÇÃO DE LUGOL FRACO (2%), para coloração de
bactérias Gram positivas e/ou Gram negativas em
esfregaços de material colhido em áreas diversas. Utilizado
também no processo de identificação de colônias
bacterianas isoladas em meios de cultura sólidos ou
líquidos. Frasco com 100 ml.
UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, composto de tampa e corpo
de nylon, frasco plástico de 250ml com níveis de máximo e
mínimo, conexão de entrada de oxigênio com rosca metal
padrão 9/16 x 18fios
TUBO DE SILICONE COM RANHURAS - para oxigenioterapia
em netros.
COMPRESSA GAZE ALGODONADA ESTÉRIL -Apósito Embalagem com uma unidade, tamanho aberto 15x30 cm confeccionada em algodão, purificadas e isentas de
impureza destinado para uso de curativos de grande porte.
DISCO PARA TREINO DE PROPRIOCEPÇÃO EM PVC
Espelho com moldura e rodas para treino de propriocepção.
TENS portátil: equipamento para aplicação de corrente
elétrica via eletrodos em Neurodyn II é um equipamento
para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em
contato direto com o paciente para terapia de disfunções
neuromusculares com as correntes TENS, FES e Russa e
conta com quatro canais com ajuste de intensidade
independentes, possibilita a escolha de parâmetros,
entretanto, oferece programas de terapias prédeterminados para facilitar os atendimentos.
RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA SERINGA COM 4G
NA COR A2B
ADESIVO DE FRASCO ÚNICO FOTOPOLIMERIZÁVEL, frasco
com 6g, com partícula de carga de 5nm, solvente à base de
água e álcool, com tampa “flip top.
FLÚOR GEL COM SABOR
BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195
BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195 F
BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168
BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168 F
BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118
BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118 F
BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO N° 4

UN

2

R$ 19,00

R$ 38,00

UN

2

R$ 30,00

R$ 60,00

UN

3

R$ 15,30

R$ 45,90

METR
OS

10

R$ 16,00

R$ 160,00

UN

300

R$ 2,30

R$ 690,00

UN
UN

1
1

R$ 85,00
R$ 500,00

UN

1

R$ 85,00
R$
500,00
R$
1.195,00

UN

3

R$
189,00

R$ 567,00

UN

5

R$
118,00

R$ 590,00

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

2
20
20
20
20
20
20
20

R$ 4,00
R$ 1,98
R$ 1,98
R$ 1,98
R$ 1,98
R$ 1,98
R$ 1,98
R$ 6,10

R$ 8,00
R$ 39,60
R$ 39,60
R$ 39,60
R$ 39,60
R$ 39,60
R$ 39,60
R$ 122,00

R$ 1.195,00
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136
137
138
140

BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO N °6
BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO N° 2
MATRIZ DE POLIESTER COM 50 UNIDADES
IONOMERO DE VIDRO, FOTOPOLIMERIZAVEL, IONOSEAL
VOCO

UN
UN
ENV
SER

20
20
2
10

R$ 6,10
R$ 6,10
R$ 8,10
R$
185,00
Total:

R$ 122,00
R$ 122,00
R$ 16,20
R$ 1.850,00
R$
18.334,70

Vila Flores, 27 de fevereiro de 2018.

VILMOR CARBONERA
Prefeito Municipal
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