MUNICÍPIO DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
ADM. 2017-2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Sistema de Registro de Preços
PREGÃO PRESENCIAL 019/2017
(Processo Administrativo n°. 087/2017)
O Município de Nanuque, com sede na Avenida Geraldo Romano nº 135 - Centro, na cidade de Nanuque MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº18. 398.974/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito, Sr.
ROBERTO DE JESUS, inscrito no CPF sob o nº 626.515.796-96 portador da Carteira de Identidade nº
M.5.562.96, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão presencial, para REGISTRO
DE PREÇOS, Processo Administrativo n.º 087/2017, RESOLVE registrar os preços da Empresa
ALFALAGOS LTDA nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada,
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição material médico para uso
hospitalar para o hospital e Pronto Socorro Renato Azeredo e Maternidade Risoleta Neves e Unidades
Básicas de Saúde, especificados nos itens 01, 05, 06, 07,3 08, 09, 10, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44,
46, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 109, 110, 111, 112, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 162, 163, 164, 167, 170, 172, 177, 188, 189, 191, 196, 197, 198, 200, 203, 204, 205, 213, 214,
228, 231, 235, 239, 240, 250, 253, 254, 257, 263, 265, 266, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 28/8, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 310, 303, 304, 305, 306, 307,308, 309, 310, 311, 312,
313, 315, 324, 325, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 367, 368, 369 , do Termo de
Referência, anexo do edital de Pregão nº 019/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1. O preço registrado, as especificações dos objetos, a quantidades, fornecedores e as demais condições
ofertadas nas propostas são as que seguem:

Item

1

Descrição Produtos/Serviços

Marca

Abaixador de língua - espátula de madeira ou plástico
atóxico, com rigidez compatível com a finalidade,
descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem
THEOTO
acabadas, sem rebarbas e com a superfície lisa, medindo
aproximadamente 1,5 cm de largura por 14 cm de
comprimento. Acondicionadas em pacotes c/100 unidades

Unid.

Quant.

V. Unit.

V. Total

PCT

116

2,95

342,20
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5

Agulha hipodérmica descartável calibre 25 x 7 mm Corpo
com 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, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento,
protegido por plástico rígido. Embalagem unitária em
papel grau cirúrgico com pétala, esterilizado em óxido de
etileno. O produto deverá apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria n°503, de 29 de
dezembro de 2011. Caixa c/ 100 unidades.

SR

CX

500

5,41

2.705,00

6

Agulha hipodérmica descartável calibre 30 x 7 mm Corpo
com 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, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento,
protegido por plástico rígido. Embalagem unitária em
papel grau cirúrgico com pétala, esterilizado em óxido de
etileno. O produto deverá apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria n°503, de 29 de
dezembro de 2011. Caixa c/ 100 unidades.

SR

CX

600

5,41

3.246,00

7

Agulha hipodérmica descartável calibre 25 x 8 mm. Corpo
com 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, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento,
protegido por plástico rígido. Embalagem unitária em
papel grau cirúrgico com pétala, esterilizado em óxido de
etileno. O produto deverá apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria n°503, de 29 de
dezembro de 2011. Caixa c/ 100 unidades.

SR

CX

400

5,41

2.164,00

8

Agulha hipodérmica descartável calibre 30 x 8 mm. Corpo
com 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, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento,
protegido por plástico rígido. Embalagem unitária em
papel grau cirúrgico com pétala, esterilizado em óxido de
etileno. O produto deverá apresentar o selo de aprovação
do INMETRO, conforme Portaria n°503, de 29 de
dezembro de 2011. Caixa c/ 100 unidades.

SR

CX

400

5,41

2.164,00
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9

10

29

30

31

Agulha hipodérmica descartável calibre 13 x 4,5 mm.
Corpo com 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, capaz de garantir conexão segura e sem
vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem
unitária em papel grau cirúrgico com pétala, esterilizado
em óxido de etileno. O produto deverá apresentar o selo
de aprovação do INMETRO, conforme Portaria n°503, de
29 de dezembro de 2011. Caixa c/ 100 unidades.
Agulha hipodérmica descartável calibre 20 x 5,5 mm.
Corpo com 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, capaz de garantir conexão segura e sem
vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem
unitária em papel grau cirúrgico com pétala, esterilizado
em óxido de etileno. O produto deverá apresentar o selo
de aprovação do INMETRO, conforme Portaria n°503, de
29 de dezembro de 2011. Caixa c/ 100 unidades.
Algodão hidrófilo absorvente em rolo formado por
camadas sobrepostas de fibras de algodão, medindo entre
1 e 1,5 cm de espessura por 22 cm de largura, e contendo
500 g. o profuto deve ter aspecto uniforme, isento de
impurezas, inodoro e insípido, sem grumos, sem
substâncias e sem alvejantes ópticos, na cor branca
(mínimo de 80% de brancura), enrolado em papel
apropriado em toda a extensão. 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 identidicação, procedência,
número de lote, método, data de esterilização, data de
fabricação e/ou prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo
deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega.
ALGODAO, ortopédico, 100% cru, baixo teor de impurezas,
10cm x 1,00m, mantas uniformes, camada de goma
aplicada em uma das faces. Embalagem devera estar
impresso dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde – pacote c/12 unidades
ALGODAO, ortopédico, 100% cru, baixo teor de impurezas,
15cm x 1,00m, mantas uniformes, camada de goma
aplicada em uma das faces. Embalagem devera estar
impresso dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde – pacote c/12 unidades

SR

CX

600

5,41

3.246,00

SR

CX

200

5,41

1082,00

NEVOA

ROLO

POLAR
FIX

PCT

70

4,39

307,30

POLAR
FIX

PCT

70

6,71

469,70

400

7,99 3.196,00
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ALGODAO, ortopédico, 100% cru, baixo teor de impurezas,
20cm x 1,00m, mantas uniformes, camada de goma
aplicada em uma das faces. Embalagem devera estar POLAR
impresso dados de identificação, procedência, data de
FIX
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde – pacote c/12 unidades
Almotolia âmbar 250ml c/ tampa - unidade
J PROLAB
Almotolia incolor 250ml c/ tampa - unidade
J PROLAB

PCT

70

8,95

626,50

UNID
UNID

40
40

2,01
2,01

80,40
80,40

UNID

100

54,47

6.364,00

PREMIUM

UNID

100

54,47

5.447,00

PREMIUM

UNID

30

60,14

1804,00

44

Atadura gessada, material tela tipo giro inglês, 100%
algodão, largura 12 cm, comprimento 300 cm,
POLARFIX
características adicionais impregnada c/gesso coloidal,
secagem ultra rápida - Caixa c/20 unidades

CX

33

27,90

920,70

46

Atadura gessada, material tela tipo giro inglês, 100%
algodão,
largura
20cm,
comprimento
400cm,
POLARFIX
características adicionais impregnada c/gesso coloidal,
secagem ultra rápida - Caixa c/20 unidades

CX

33

62,44

2060,52

48

Bandagem adesiva, hipoalergênica, para uso após punção
venosa e/ou infecção, confeccionada em fita microporosa
e disco absorvente, tamanho aproximado de 2,5 X 2,5 cm.
Unidade

UNID

1.700

0,05

85,00

32

33
34

35

36

37

Aparelho de esfigmomanometro adulto, completo,
composto de manometro mecanico tipo relogio, com
mostrador graduado em mmHg, bracadeira com fecho de
velcro,
confeccionada
em
lona
de
algodao,
resistente,flexivel e se molda facilmente ao braco,
SOLIDOR
manguito e pera fabricados sem emendas de subpecas,
com borracha especial, que recebe tratamento termico,
recozimento e polimento, apresentam resistencia e
perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada,
embalagem individual - Unidade
Aparelho de esfigmomanometro infantil, completo,
composto de manometro mecanico tipo relogio, com
mostrador graduado em mmHg, bracadeira com fecho de
velcro,
confeccionada
em
lona
de
algodao,
resistente,flexivel e se molda facilmente ao braco,
manguito e pera fabricados sem emendas de subpecas,
com borracha especial, que recebe tratamento termico,
recozimento e polimento, apresentam resistencia e
perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada,
embalagem individual - Unidade
Aparelho de esfigmomanometro obeso, completo,
composto de manometro mecanico tipo relogio, com
mostrador graduado em mmHg, bracadeira com fecho de
velcro,
confeccionada
em
lona
de
algodao,
resistente,flexivel e se molda facilmente ao braco,
manguito e pera fabricados sem emendas de subpecas,
com borracha especial, que recebe tratamento termico,
recozimento e polimento, apresentam resistencia e
perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada,
embalagem individual - Unidade

LABOR
CARE

MUNICÍPIO DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
ADM. 2017-2020

56

Campo operatório 45 x 50 cm- 4camadas, 100% algodão,
com fio radiopaco, com cadarço duplo em forma de alça,
altamente absorvente, isento de substâncias gordurosas,
amido e alvejantes ópticos - pacote c/50 unidades.

57

PCT

40

47,31

1.892,40

Cânula de Guedel nº 1 - fabricada em PVC atóxico, ADVANTI
transparente e inodora - unidade
VE

UNID

10

2,16

21,60

58

Cânula de Guedel nº 2 - fabricada em PVC atóxico, ADVANTI
transparente e inodora - unidade
VE

UNID

10

2,16

21,60

59

Cânula de Guedel nº 3 -fabricada em PVC atóxico, ADVANTI
transparente e inodora - unidade
VE

UNID

10

2,16

21,60

60

Cânula de Guedel nº 4 - fabricada em PVC atóxico, ADVANTI
transparente e inodora - unidade
VE

UNID

10

2,16

21,60

61

Cânula de Guedel nº 05 - fabricada em PVC atóxico, ADVANTI
transparente e inodora - unidade
VE

UNID

10

2,16

21,60

UNID

10

2,16

21,60

CX

10

32,50

325,00

CX

10

32,50

325,00

CX

10

32,50

325,00

62

74

75

76

WS

Cânula de Guedel nº 06 - fabricada em PVC atóxico, ADVANTI
transparente e inodora - unidade
VE
Catéter intravenoso n°14 - periférico em infusões de
média permanência, uso único, estéril, descartável,
constituído por agulha siliconada com bisel bi-angulado e
trifacetado e atraumático, cânula em biomaterial
poliuretano, flexível, transparente (radiopaco), protetor VITAL
de agulha/cateter, conector Luer-Lok, translúcido, GOLD
codificado por cores, câmara de refluxo em cristal,
permitindo rápida visualização do sangue. Esterelizado em
óxido de etileno.Embalagem unitária. Caixa com 50
unidades
Catéter intravenoso n°16 - periférico em infusões de
média permanência, uso único, estéril, descartável,
constituído por agulha siliconada com bisel bi-angulado e
trifacetado e atraumático, cânula em biomaterial
poliuretano, flexível, transparente (radiopaco), protetor VITAL
de agulha/cateter, conector Luer-Lok, translúcido, GOLD
codificado por cores, câmara de refluxo em cristal,
permitindo rápida visualização do sangue. Esterelizado em
óxido de etileno.Embalagem unitária. Caixa com 50
unidades
Catéter intravenoso n°18 - periférico em infusões de
média permanência, uso único, estéril, descartável,
constituído por agulha siliconada com bisel bi-angulado e
trifacetado e atraumático, cânula em biomaterial
poliuretano, flexível, transparente (radiopaco), protetor VITAL
de agulha/cateter, conector Luer-Lok, translúcido, GOLD
codificado por cores, câmara de refluxo em cristal,
permitindo rápida visualização do sangue. Esterelizado em
óxido de etileno.Embalagem unitária. Caixa com 50
unidades
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Catéter intravenoso n°20 - periférico em infusões de
média permanência, uso único, estéril, descartável,
constituído por agulha siliconada com bisel bi-angulado e
trifacetado e atraumático, cânula em biomaterial
poliuretano, flexível, transparente (radiopaco), protetor VITAL
de agulha/cateter, conector Luer-Lok, translúcido, GOLD
codificado por cores, câmara de refluxo em cristal,
permitindo rápida visualização do sangue. Esterelizado em
óxido de etileno.Embalagem unitária. Caixa com 50
unidades
Catéter intravenoso n°22 - periférico em infusões de
média permanência, uso único, estéril, descartável,
constituído por agulha siliconada com bisel bi-angulado e
trifacetado e atraumático, cânula em biomaterial
poliuretano, flexível, transparente (radiopaco), protetor VITAL
de agulha/cateter, conector Luer-Lok, translúcido, GOLD
codificado por cores, câmara de refluxo em cristal,
permitindo rápida visualização do sangue. Esterelizado em
óxido de etileno.Embalagem unitária. Caixa com 50
unidades
Catéter intravenoso n°24 - periférico em infusões de
média permanência, uso único, estéril, descartável,
constituído por agulha siliconada com bisel bi-angulado e
trifacetado e atraumático, cânula em biomaterial
poliuretano, flexível, transparente (radiopaco), protetor DESCARP
de agulha/cateter, conector Luer-Lok, translúcido,
ACK
codificado por cores, câmara de refluxo em cristal,
permitindo rápida visualização do sangue. Esterelizado em
óxido de etileno.Embalagem unitária. Caixa com 50
unidades

CX

100

32,50

3.250,00

CX

100

32,50

3.250,00

CX

100

35,00

3500,00

82

Catéter nasal tipo óculos tamanho neonato,
confeccionado em P.V.C. Atóxico Siliconado, estéril, BIOSANI
atóxico, aspirogênico, descartável (Uso único). - unidade

UNID

170

0,91

154,70

83

Catéter nasal tipo óculos tamanho adulto, confeccionado
em P.V.C. Atóxico Siliconado, estéril, atóxico, BIOBASE
aspirogênico, descartável (Uso único). - unidade

UNID

250

0,68

170,00

84

Clamp umbilical, descartável, sistema tipo pinça em “V”
com vedação definitiva, em PVC atóxico, estéril.
Embalagem individual.

UNID

250

0,30

75,00

86

Clorexidina degermente a 2%. Acondicionado em frasco
de 1 litro,contendo em seu rótulo, nº de registro no
RIOQUIM
Ministério da Saúde, dados do fabricante,nome do
ICA
responsável técnico, nº do lote, nº de lote e validade do
produto - litro

LITRO

70

13,35

934,50

78

79

ADLIN
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93

98

99

100

101

Coletor de urina, sistema fechado, bolsa coletora com
capacidade de 1500 a 2000 ml, com conector de sonda
rígido e conizado, extensor em PVC branco transparente
medindo 1,30 m e diâmetro interno entre 0,7 e 0,9 mm
com dispositivo autovedante para coleta de urina. Bolsa
ADVANTI
coletora de material resistente, branco opaco na face
VE
posterior e branco transparente na anterior, graduada
válvula antirefluxo e filtro de ar. Pinça para interrupção do
fluxo no extensor e no sistema de drenagem. Conter alças
plásticas para fixação na beira do leito. Capacidade acima
de 1.000 ml, adulto.
Detergente enzimático com 4 enzimas, superconcentrada,
CICLO
contendo tensoativo não iônico, pH neutro, não
FARMA
espumante e não deixa resíduos - 1000 ml
Dispositivo de incontinência urinária, cateter masculino
externo, látex, 1 peça, borracha natural siliconizada,
adesivo de hidrocolóide na face interna do cateter,
atóxico, hipoalergênico, elasticidade que permita BIOSANI
suprimento de sangue para o pênis. Não
estéril.Reservatório anti-dobras e medidor do pênis
individual. Tamanho Adulto (35 mm).Unidade.
Dispositivo de incontinência urinária, cateter masculino
externo, látex, 1 peça, borracha natural siliconizada,
adesivo de hidrocolóide na face interna do cateter,
atóxico, hipoalergênico, elasticidade que permita BIOSANI
suprimento de sangue para o pênis. Não
estéril.Reservatório anti-dobras e medidor do pênis
individual. Tamanho Pediátrico (20 mm).Unidade.
Dispositivo tipo "scalp" para infusão intravenosa calibre
19, descartável, estéril, com agulha siliconada com bisel
curto trifacetado, biangulado, afiado em aço inox, sem
rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração
suave, com protetor em plástico rígido cobrindo toda a
extensão e dotado de trava junto à base das asas de
empunhadura, que devem ser de plástico flexível, em SOLIDOR
formato de borboleta. Tubo em vinil flexível com 0,75 x
12" de comprimento. Embalagem unitária em papel grau
cirúrgico com pétala, esterilizado em óxido de etileno. O
produto deverá apresentar o selo de aprovação do
INMETRO, conforme Portaria n°503, de 29 de dezembro
de 2011. Caixa c/ 100 unidades.

UNID

250

2,55

637,50

LITRO

30

21,09

632,70

UNID

70

1,73

121,10

UNID

40

1,73

69,20

CX

50

16,59

829,50
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102

103

104

105

Dispositivo tipo "scalp" para infusão intravenosa calibre
21, descartável, estéril, co agilha siliconada com bisel
curto trifacetado, biangulado, afiado em alo inox, sem
rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração
suave, com protetor em plástico rígido cobrindo toda a
extensão e dotado de trava junto à base das asas de
empunhadura, que devem ser de plástico flexível, em
formato de borboleta. Tubo em vinil flexível com 0,75 x
12" de comprimento. Embalagem unitária em papel grau
cirúrgico com pétala, esterilizado em óxido de etileno. O
produto deverá apresentar o selo de aprovação do
INMETRO, conforme Portaria n°503, de 29 de dezembro
de 2011. Caixa c/ 100 unidades.
Dispositivo tipo "scalp" para infusão intravenosa calibre
23, descartável, estéril, com agulha siliconada com bisel
curto trifacetado, biangulado, afiado em aço inox, sem
rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração
suave, com protetor em plástico rígido cobrindo toda a
extensão e dotado de trava junto à base das asas de
empunhadura, que devem ser de plástico flexível, em
formato de borboleta. Tubo em vinil flexível com 0,75 x
12" de comprimento. Embalagem unitária em papel grau
cirúrgico com pétala, esterilizado em óxido de etileno. O
produto deverá apresentar o selo de aprovação do
INMETRO, conforme Portaria n°503, de 29 de dezembro
de 2011. Caixa c/ 100 unidades.
Dispositivo tipo "scalp" para infusão intravenosa calibre
25, descartável, estéril, com agulha siliconada com bisel
curto trifacetado, biangulado, afiado em aço inox, sem
rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração
suave, com protetor em plástico rígido cobrindo toda a
extensão e dotado de trava junto à base das asas de
empunhadura, que devem ser de plástico flexível, em
formato de borboleta. Tubo em vinil flexível com 0,75 x
12" de comprimento. Embalagem unitária em papel grau
cirúrgico com pétala, esterilizado em óxido de etileno. O
produto deverá apresentar o selo de aprovação do
INMETRO, conforme Portaria n°503, de 29 de dezembro
de 2011. Caixa c/ 100 unidades.
Dispositivo tipo "scalp" para infusão intravenosa calibre
27, descartável, estéril, com agulha siliconada com bisel
curto trifacetado, biangulado, afiado em aço inox, sem
rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração
suave, com protetor em plástico rígido cobrindo toda a
extensão e dotado de trava junto à base das asas de
empunhadura, que devem ser de plástico flexível, em
formato de borboleta. Tubo em vinil flexível com 0,75 x
12" de comprimento. Embalagem unitária em papel grau
cirúrgico com pétala, esterilizado em óxido de etileno. O
produto deverá apresentar o selo de aprovação do
INMETRO, conforme Portaria n°503, de 29 de dezembro
de 2011. Caixa c/ 100 unidades.

SOLIDOR

CX

70

16,59

1161,30

SOLIDOR

CX

70

18,75

1312,50

SOLIDOR

CX

70

18,75

1312,50

SOLIDOR

CX

50

18,61

930,50
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Dreno de Penrose n°01, sem gaze, látex natural, flexível,
formato tubular uniforme em toda sua extensão, paredes
finas e maleáveis. Não estéril. Pacote com 01 dúzia

MADEITEX

PCT

10

6,97

69,70

110

Dreno de Penrose n°02, sem gaze, látex natural, flexível,
formato tubular uniforme em toda sua extensão, paredes
finas e maleáveis. Não estéril. Pacote com 01 dúzia

MADEITEX

PCT

10

8,27

82,70

111

Dreno de Penrose n°03, sem gaze, látex natural, flexível, MADEIformato tubular uniforme em toda sua extensão, paredes TEX
finas e maleáveis. Não estéril. Pacote com 01 dúzia

PCT

10

11,19

111,90

112

Dreno de Penrose n°04, sem gaze, látex natural, flexível, MADEIformato tubular uniforme em toda sua extensão, paredes TEX
finas e maleáveis. Não estéril. Pacote com 01 dúzia

PCT

10

13,30

133,00

128

Eletrodo de monitor cardíaco, descartável, dorso de papel
microporoso, adesivo hipoalergênico na face interna, com
adesividade garantida em presença de umidade, gel
eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho adulto.

VITALCOR

PCT

10

12,62

126,20

129

Eletrodo de monitor cardíaco, descartável, dorso de papel
microporoso, adesivo hipoalergênico na face interna, com
adesividade garantida em presença de umidade, gel
eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho infantil.

VITALCOR

PCT

10

12,62

126,20

130

Embalagem para esterilização a vapor saturado sob
pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado,
filme plástico laminado transparente com gramatura
mínima de 54b/m2, atóxico, apirogênico, em forma de
bobina na medida aproximada de 20cm x 100m. Bobina

VITALPACK

BOBINA

20

79,19

1583,80

131

Embalagem para esterilização a vapor saturado sob
pressão, em papel grau cirúrgico, 100% celulose alvejado,
filme plástico laminado transparente com gramatura
mínima de 54b/m2, atóxico, apirogênico, em forma de
bobina na medida aproximada de 12 cm x 100m. Bobina

VITALPACK

BOBINA

20

47,57

951,40

133

Equipo macrogotas com roldana e injetor lateral, atóxico,
apirogênico, estéril e descartável, perfurador tipo lanceta;
ponta (pinça) perfurante de acordo com as normas
nacionais e internacionais, com tampa protetora, com
filtro de partícula e válvula de ar; fabricada com
Poliesterano;com
membrana
autocicatrizante
ou
valvulado com área para rápida assepsia; dispositivo de
entrada de ar lateral com filtro hidrófobo; câmara de
gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de
15 micras), transparente com gotejador para 20 gotas por
ml, tubo de PVC, com 1,50 m de comprimento de sua
extensão; injetor lateral em forma de "Y", com área para
rápida assepsia, embalado em papel grau cirúrgico. Caixa c
/ 200 unidades

TKL

CX

70

170,00

11.900,00
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134

135

136

Equipo microgotas com pinça rolete de alta precisão;
injetor lateral em “Y’’ com área para rápida assepsia com
membrana autocicatrizante ou valvulado; dispositivo de
entrada de ar lateral com filtro hidrófobo; câmara de
gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de
15 micras), transparente com microgotejador para 60
BIOSANI
mgts/ml, flexível e com perfurador do soro tipo
lancetaubo extensor em PVC ou polietileno flexível,
uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou
superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock ou
spin lock. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em
papel grau cirúrgico. Caixa c/ 200 unidades.
Extensor 02 vias para infusão simultânea de soluções em
terapia intravenosa, tubos flexíveis e atóxicos com
primming de aproximadamente 1,50ml, 01 conector
valvulado na via proximal que impossibilite o uso de
VITAGOL
agulhas, que facilite a injeção de soluções por passagem
D
através do cone em contato com a luz interna do luer
padrão NBR-ISO 594-1 e 2, isento de látex, sistema para
eliminação de ar de todas as vias simultâneamente, com
corta-fluxo. Embalagem em papel grau cirúrgico. Estéril.
Equipo macrogotas para infusão de soluções
fotossensíveis com pinça rolete de alta precisão; injetor
lateral em “Y’’ com área para rápida assepsia, com
membrana autocicatrizante ou valvulado; dispositivo de
entrada de ar com
filtro hidrófobo; câmara de
gotejamento âmbar com filtro de fluído no seu interior
(malha de 15 micras) flexível, de 20 gotas/ml e perfurador
TKL
do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno
flexível, uniforme; de cor âmbar, igual ou superior a 1,20
m de comprimento. Conector luer lock ou spin lock e bolsa
fotoprotetora para ampolas e frascos. Estéril apirogênico,
atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. Caixa c/ 200
unidades

137

Equipo para transfusão sangüínea com câmara de filtro
transparente e flexível de 170 a 200 micras com área de
filtragem de 18 cm3 com câmara de gotejamento
transparente tubo extensor contínuo sem terminações em
látex ou similar, transparente, flexível, igual ou superior a
BIOSANI
1,50 m de comprimento, perfurador especial para bolsas
de sangue e derivados, conector macho com conicidade a
6% e protetores que garantam a sua esterilidade estéril
apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico.
Unidade.

141

Estetoscópio adulto – unidade

142

Estetoscópio infantil - unidade

154

Fio de sutura catgut cromado 0 s/a cx c/24

PREMIUM
PREMIUM
TECHNOF
IO

CX

30

324,00

9720,00

UNID

2500

0,62

1550,00

CX

200

177,00

35.400,00

UNID

400

3,58

1432,00

UNID

50

10,91

545,50

UNID

50

10,91

545,50

CX

5

81,10

405,50
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156
157
158
159
160
162
163
164
167
170
172
177

188

189

Fio de sutura catgut cromado 1 c/agulha 1/2 círculo, TECHNOF
medindo 4 cm. Caixa c/24 unidades
IO
TECHNOF
Fio de sutura catgut cromado 1 s/a cx c/24
IO
Fio de sutura catgut cromado 2-0 c/agulha 1/2 círculo, TECHNOF
medindo 4 cm. Caixa c/24 unidades
IO
TECHNOF
Fio de sutura catgut cromado 2-0 s/a cx c/24
IO
Fio de sutura catgut cromado 3-0 c/agulha 1/2 círculo, TECHNOF
medindo 3 cm. Caixa c/24 unidades
IO
TECHNOF
Fio de sutura catgut cromado 3-0 s/a cx c/24
IO
TECHNOF
Fio de sutura catgut cromado 4-0 s/a cx c/24
IO
Fio de sutura catgut simples 0 c/agulha 1/2 círculo, TECHNOF
medindo 3 cm. Caixa c/24 unidades
IO
TECHNOF
Fio de sutura catgut simples 0 s/a cx c/24
IO
Fio de sutura catgut simples 2 -0 c/agulha 3/8 círculo, TECHNOF
medindo 3 cm. Caixa c/24 unidades
IO
TECHNOF
Fio de sutura catgut simples 3 -0 s/a cx c/24
IO
TECHNOF
Fio de sutura catgut simples 4 -0 s/a cx c/24
IO
Fio de sutura nylon 4-0 c/agulha 3/8 círculo, medindo 3 TECHNOF
cm. Caixa c/24 unidades
IO
Fio guia para entubação endotraqueal infantil, sem botão
de regulagem, com haste em cobre recozido, esfera em
latão; mandril de intubação, medindo 300 mm de OXIGEL
comprimento. Haste flexível com uma esfera na
extremidade, facilitando o manuseio
Fio guia para entubação endotraqueal adulto, sem botão
de regulagem, com haste em cobre recozido, esfera em
latão; mandril de intubação, medindo 400 mm de OXIGEL
comprimento. Haste flexível com uma esfera na
extremidade, facilitando o manuseio

CX

25

78,39

1959,75

CX

10

81,10

811,00

CX

20

78,39

1567,80

CX

20

81,10

1622,00

CX

20

78,39

1567,80

CX

5

81,10

405,50

CX

10

81,10

811,00

CX

10

78,39

783,90

CX

5

81,10

405,50

CX

20

78,39

1567,80

CX

15

81,10

1216,50

CX

10

81,10

811,00

CX

40

29,74

1189,60

UNID

20

27,03

540,60

UNID

20

27,03

540,60

191

Fita cirúrgica com adesivo sintético, dorso microporoso,
aderente, hipoalérgica, flexível, resistente à umidade, tipo MAXICOR
micropore, rolo com 50 mm x 10 m. Unidade

ROLO

600

3,16

1896,00

196

Fralda descartável infantil com formato anatômico, forro
ultra macio, antialérgica, camada de gel com alta
MARDAM
absorção, fitas adesivas multiajustáveis. Tamanho M
(criança de peso de 5 a 11 Kg). Pacote c/ 10 unidades.

PCT

90

3,11

279,90

197

Fralda descartável infantil com formato anatômico, forro
ultra macio, antialérgica, camada de gel com alta DESCARPA
CK
absorção, fitas adesivas multiajustáveis. Tamanho G
(criança de peso de 9 a 13 Kg). Pacote c/ 8 unidades.

PCT

200

3,12

624,00
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198

Fralda descartável infantil com formato anatômico, forro
ultra macio, antialérgica, camada de gel com alta DESCARPA
CK
absorção, fitas adesivas multiajustáveis. Tamanho EG
(criança de peso acima de 12 Kg). Pacote c/ 7 unidades.

PCT

90

3,18

286,20

200

Fralda descartável adulto com formato anatômico, forro
ultra macio, antialérgica, camada de gel com alta DESCARPA
CK
absorção, fitas adesivas multiajustáveis. Tamanho M
(adulto com peso de 45 a 70 Kg). Pacote c/ 8 unidades

PCT

500

7,48

3740,00

203

Gel para realização de eletrocardiograma, galão c/ 5 litros

MULTIGEL

GALÃO

15

14,19

212,85

204

Gel para realização de ultra-sonografia, atóxica,
hidrossolúvel, hipoalergênica, isenta de sal e princípio
ativo não medicamentoso. Galão c/ 50 litros.

MULTIGEL

GALÃO

10

13,52

202,80

LITRO

10

12,45

124,50

UNID

50

5,20

260,00

UNID

50

5,24

262,00

CX

1300

16,01

ROLO

50

4,70

235,00

205

213

214

Glicerina bidestilada 75%. Acondicionado em frasco de 1
litro,contendo em seu rótulo, nº de registro no Ministério
da Saúde, dados do fabricante,nome do responsável CINORD
técnico, nº do lote, nº de lote e validade do produto. 1000ml- 1000ml
Kit para micronebulização, com material não reagente a
drogas, leve, flexível, desmontável para limpeza e
DARU
desinfecção. Composto de frasco, chicote e máscara facial,
tamanho adulto. Unidade
Kit para micronebulização, com material não reagente a
drogas, leve, flexível, desmontável para limpeza e
DARU
desinfecção. Composto de frasco, chicote e máscara facial,
tamanho infantil. Unidade

228

Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100%
látex natural, anatômica, textura homogênea, alta
sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à
DESCARPA
tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm,
CK
lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas.
Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho
Médio.

231

Malha tubular 6 cm x 15 m, confeccionada em algodão
100%, com propriedades elásticas , enrolada de maneira
uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de
impurezas ou manchas. Embalagem individual - rolo

235

Malha tubular 30 cm x 15 m, confeccionada em algodão
100%, com propriedades elásticas , enrolada de maneira
POLARFIX
uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de
impurezas ou manchas. Embalagem individual - rolo

ROLO

60

16,48

988,80

239

Óculos para proteção profissional, plástico resistente,
formato anatômico, com possibilidade de visualização
num ângulo de 120 graus, lente incolor anti-embaçante, SUPERME
com proteção lateral, haste regulável ou não, compatível
DY
com profissionais que utilizem óculos de grau. Lavável e
passível de desinfecção química. Tamanho: Adulto.

UNID

80

3,39

271,20

POLAR
FIX

20.813,00
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250

253

254

257

263

265

Papel termossensível para ECG, milimetrado com
TECNOPR
impressão na cor preta, isento de parafina, tamanho 58
INT
mm x 30 m. Rolo
Pulseira Plástica em Vinil (trilaminada) tamanho infantil,
anti-alérgica , macia e resistente, impermeável, lacre, pino
regulável e inviolável, medida: 18 x 2cm, aréa de
VITALID
impressão 2 x 6cm , fundo branco fosco para escrita com
caneta esferográfica, indicada para longa duração Unidade
PVPI ( polivinilpirrolidona) tintura. Acondicionado em
frasco de 1 litro,contendo em seu rótulo, nº de registro no
RIOQUIMinistério da Saúde, dados do fabricante,nome do
MICA
responsável técnico, nº do lote, nº de lote e validade do
produto– 1000 ml
PVPI ( polivinilpirrolidona) tópico anti-séptico em meio
aquoso c/ 1% de iodo ativo. Acondicionado em frasco de 1
litro,contendo em seu rótulo, nº de registro no Ministério RIOQUIda Saúde, dados do fabricante,nome do responsável
MICA
técnico, nº do lote, nº de lote e validade do produto 1000ml
Reanimador manual pediátrico com bolsa auto inflável,
reservatório de O2, válvula pop-off tarada em 40 mmHg,
máscara transparente em silicone com borda acolchoada.
De fácil desmontagem e remontagem para limpeza e
reprocessamento e cujo material tenha a melhor vida útil
com o máximo de reprocessamento permitido. Unidade
Seringa estéril 3 ml, descartável, de uso único,
confeccionadafem polipropileno e constituído por cilindro,
êmbolo e graduação até 3 ml. O cilindro é dividido em
corpo com siliconização interna, bico tipo Luer-lok ou luer
slip. O êmbole é dividido em haste e rolha de borracha.
Escala de graduação em negrito. Esterelizada em óxido de
etileno. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de
03/08/20069 e apresentar o selo de aprovação do
INMETRO, conforme Portaria n°503, de 29 de dezembro
de 2011. Caixa c/ 100 unidades.
Seringa descartável de 1 ml, tipo insulina, de 100 UI, com
agulha 0,38 x 13 mm embalada com capa protetora,
escala graduada por unidade insulínica, volume residual
de 0,01 ml. Estéril, atóxica, apirogênica. Será exigido o
Selo de Identificação da Conformidade INMETRO/OCP na
embalagem (Port. Nº 503 de 29/12/2011 – INMETRO).
Caixa c/ 100 unidades

ROLO

50

3,92

196,00

UNID

400

0,38

152,00

LITRO

20

22,33

446,60

LITRO

100

15,54

1554,00

MD

UNID

25

159,00

3975,00

SR

CX

1000

11,00

1100,00

SR

CX

1800

18,00

32.400,00
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Seringa estéril 10 ml, descartável, de uso único,
confeccionadaem polipropileno e constituído por cilindro,
êmbolo e graduação até 10 ml. O cilindro é dividido em
corpo com siliconização interna, bico tipo Luer-lok ou luer
slip. O êmbole é dividido em haste e rolha de borracha.
Escala de graduação em negrito. Esterelizada em óxido de
etileno. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de
03/08/20069 e apresentar o selo de aprovação do
INMETRO, conforme Portaria n°503, de 29 de dezembro
de 2011. Caixa c/ 100 unidades.

SR

CX

1000

22,00

22.000,00

268

Seringa estéril 60 ml, descartável, de uso único,
confeccionada em polipropileno e constituído por cilindro,
êmbolo e graduação até 60 ml. O cilindro é dividido em
corpo com siliconização interna, bico tipo Luer-lok ou luer
slip. O êmbole é dividido em haste e rolha de borracha.
Escala de graduação em negrito. Esterelizada em óxido de
etileno. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de
03/08/20069 e apresentar o selo de aprovação do
INMETRO, conforme Portaria n°503, de 29 de dezembro
de 2011. Caixa c/ 100 unidades.

SR

CX

20

169,00

3380,00

271

Sonda de aspiração traqueal calibre 6, com válvula
intermitente, para pressão negativa. Confeccionada em
polivinil atóxico, flexível, transparente, siliconada,
medindo aproximadamente 40 cm, sem reberbas ou
defeito que facilitem sua utilização, Extremidade proximal
com ponta arredondada atraumática, com orifícios
laterais com bordas bem acabadas e diâmetros
proporcionais e calibre. Extremidade distal com ranhuras
e calibre adequado que permita o encaixe perfeito a
extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado
externamente. 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 identidicação, procedência,
número de lote, método, data de esterilização, data de
fabricação e/ou prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo
deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Unidade.

MARK
MED

UNID

25

0,75

18,75
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Sonda de aspiração traqueal calibre 8, com válvula
intermitente, para pressão negativa. Confeccionada em
polivinil atóxico, flexível, transparente, siliconada,
medindo aproximadamente 40 cm, sem reberbas ou
defeito que facilitem sua utilização, Extremidade proximal
com ponta arredondada atraumática, com orifícios
laterais com bordas bem acabadas e diâmetros
proporcionais e calibre. Extremidade distal com ranhuras
e calibre adequado que permita o encaixe perfeito a
extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado
externamente. 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 de esterilização, data de
fabricação e/ou prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo
deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Unidade.
Sonda de aspiração traqueal calibre 10, com válvula
intermitente, para pressão negativa. Confeccionada em
polivinil atóxico, flexível, transparente, siliconada,
medindo aproximadamente 40 cm, sem reberbas ou
defeito que facilitem sua utilização, Extremidade proximal
com ponta arredondada atraumática, com orifícios
laterais com bordas bem acabadas e diâmetros
proporcionais e calibre. Extremidade distal com ranhuras
e calibre adequado que permita o encaixe perfeito a
extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado
externamente. 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 identidicação, procedência,
número de lote, método, data de esterilização, data de
fabricação e/ou prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo
deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Unidade.

MARK
MED

UNID

25

0,77

19,25

MARK
MED

UNID

25

0,77

19,25
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Sonda de aspiração traqueal calibre 12, com válvula
intermitente, para pressão negativa. Confeccionada em
polivinil atóxico, flexível, transparente, siliconada,
medindo aproximadamente 40 cm, sem reberbas ou
defeito que facilitem sua utilização, Extremidade proximal
com ponta arredondada atraumática, com orifícios
laterais com bordas bem acabadas e diâmetros
proporcionais e calibre. Extremidade distal com ranhuras
e calibre adequado que permita o encaixe perfeito a
extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado MARK
MED
externamente. 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 de esterilização, data de
fabricação e/ou prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo
deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Unidade.
Sonda de aspiração traqueal calibre 14, com válvula
intermitente, para pressão negativa. Confeccionada em
polivinil atóxico, flexível, transparente, siliconada,
medindo aproximadamente 40 cm, sem reberbas ou
defeito que facilitem sua utilização, Extremidade proximal
com ponta arredondada atraumática, com orifícios
laterais com bordas bem acabadas e diâmetros
proporcionais e calibre. Extremidade distal com ranhuras
e calibre adequado que permita o encaixe perfeito a
extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado MARKME
externamente. Embalagem individual com selagem
D
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 de esterilização, data de
fabricação e/ou prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo
deverá ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Unidade.

UNID

25

0,82

20,50

UNID

25

0,82

20,50

288

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC
flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, BIOSANI
tipo Levine, curta Nº 10.

UNID

30

0,51

15,30

289

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC
flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, BIOSANI
tipo Levine, curta Nº 12.

UNID

30

0,52

15,60

290

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC
flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, BIOSANI
tipo Levine, curta Nº 14.

UNID

30

0,54

16,20
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291

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC
flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, BIOSANI
tipo Levine, curta Nº 16.

UNID

40

0,55

22,00

292

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC
flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, BIOSANI
tipo Levine, curta Nº 18.

UNID

40

0,61

24,40

293

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC
flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, BIOSANI
tipo Levine, longa Nº 6.

UNID

30

0,64

19,20

294

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC
flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, BIOSANI
tipo Levine, longa Nº 8.

UNID

30

0,66

19,80

295

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC
flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, BIOSANI
tipo Levine, longa Nº 10.

UNID

30

0,72

21,60

296

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC
flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, BIOSANI
tipo Levine, longa Nº 12.

UNID

80

0,72

57,60

297

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC
flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, BIOSANI
tipo Levine, longa Nº 14.

UNID

80

0,84

67,20

298

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC
flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, BIOSANI
tipo Levine, longa Nº 16.

UNID

80

0,87

69,60

299

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC
flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, BIOSANI
tipo Levine, longa Nº 18.

UNID

80

0,97

77,60

300

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC
flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais, BIOSANI
tipo Levine, longa Nº 20.

UNID

80

1,19

95,20

301

Sonda para nutrição enteral, adulto, siliconada, maleável,
radiopaca, coluna de mercúrio, com perfurações na
extremidade distal para livre passagem da solução a ser SOLUME
administrada, diâmetro interno aproximado de 2,5 mm e
D
externo de 3,9 mm. Comprimento aproximado de 120 cm,
conector universal e mandril. No 12.

UNID

20

9,19

183,80

303

Sonda para nutrição enteral, para lactente, siliconada,
maleável, radiopaca, coluna de mercúrio, com perfurações
SOLUME
na extremidade distal para livre passagem da solução a ser
D
administrada. Comprimento aproximado de 60 cm,
conector universal e mandril. No 06.

UNID

20

9,19

183,80

304

Sonda para nutrição enteral, para pré - escolar, siliconada,
maleável, radiopaca, coluna de mercúrio, com perfurações
na extremidade distal para livre passagem da solução a ser SOLUME
administrada, diâmetro interno aproximado de 2,1 mm e
D
externo de 2,8 mm. Comprimento aproximado de 120 cm,
conector universal e mandril. No 08.

UNID

20

9,19

183,80
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306

307

308

309

310

Sonda uretral estéril descartável, calibre 4, confeccionado
em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de
cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal,
arrendondada, fechada, isenta de rebarbas; apresenta
superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito
prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de
substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com comprimento
aproximado de 40 cm. Unidade
Sonda uretral estéril descartável, calibre 6, confeccionado
em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de
cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal,
arrendondada, fechada, isenta de rebarbas; apresenta
superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito
prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de
substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com comprimento
aproximado de 40 cm. Unidade
Sonda uretral estéril descartável, calibre 8, confeccionado
em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de
cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal,
arrendondada, fechada, isenta de rebarbas; apresenta
superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito
prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de
substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com comprimento
aproximado de 40 cm. Unidade
Sonda uretral estéril descartável, calibre 10,
confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em
forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade
proximal, arrendondada, fechada, isenta de rebarbas;
apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer
defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de
substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com comprimento
aproximado de 40 cm. Unidade
Sonda uretral estéril descartável, calibre 12,
confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em
forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade
proximal, arrendondada, fechada, isenta de rebarbas;
apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer
defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de
substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com comprimento
aproximado de 40 cm. Unidade
Sonda uretral estéril descartável, calibre 14,
confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em
forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade
proximal, arrendondada, fechada, isenta de rebarbas;
apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer
defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de
substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com comprimento
aproximado de 40 cm. Unidade

BIOBASE

UNID

20

0,47

BIOBASE

UNID

BIOBASE

UNID

BIOBASE

UNID

BIOBASE

UNID

250

0,50

125,00

BIOBASE

UNID

140

0,54

75,60

40

400

80

0,46

0,49

0,51

9,40

18,40

196,00

40,80
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311

312

313

315

Sonda uretral estéril descartável, calibre 16,
confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em
forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade
proximal, arrendondada, fechada, isenta de rebarbas;
apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer
defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de
substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com comprimento
aproximado de 40 cm. Unidade
Sonda uretral estéril descartável, calibre 18,
confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em
forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade
proximal, arrendondada, fechada, isenta de rebarbas;
apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer
defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de
substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com comprimento
aproximado de 40 cm. Unidade
Sonda uretral estéril descartável, calibre 20,
confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em
forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade
proximal, arrendondada, fechada, isenta de rebarbas;
apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer
defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de
substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com comprimento
aproximado de 40 cm. Unidade
Tala Metálica p/ Imobilização Fratura de Dedo em espuma
e alumínionão estéril - tam 19 x 250mm - pacote c/ 12
unidades

BIOBASE

UNID

100

0,58

58,00

BIOBASE

UNID

100

0,57

57,00

BIOBASE

UNID

100

0,72

72,00

POLARFIX

PCT

10

10,30

103,00

WELL
MED

UNID

1000

0,59

590,00

324

Torneira descartável de três vias confeccionada em PVC,
transparente, conectores luer lock universais com tampa e
orientador de fluxo direcionado, estéril, descartável

325

Touca sanfonada descartável, confeccionada em TNT,
formato arredondado, antialérgica, resistente, com ANADON
elástico em toda sua volta. Tamanho adulto. Pacote c/ 100
A
unidades

PCT

25

5,68

142,00

328

Tubo de látex com elasticidade e tensão eficaz para
manter o garroteamento, superfície lisa, ausente de
emendas e perfurações, resistente ao processo de limpeza
e desinfecção com produtos químicos, não colabar. Rolo
com aproximadamente 15 metros, nº 200.

ROBISA

PCT

10

12,52

125,20

329

Tubo de látex com elasticidade e tensão eficaz para
manter o garroteamento, superfície lisa, ausente de
emendas e perfurações, resistente ao processo de limpeza
e desinfecção com produtos químicos, não colabar. Rolo
com aproximadamente 15 metros, nº 204.

ROBISA

PCT

10

44,30

443,00
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334

335

336

337

338

339

Tubo traqueal com balão estéril calibre 3, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade.
Tubo traqueal com balão estéril calibre 3,5 descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade.
Tubo traqueal com balão estéril calibre 4, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade.
Tubo traqueal com balão estéril calibre 4,5, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade.
Tubo traqueal com balão estéril calibre 5, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal com balão estéril calibre 5,5, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal com balão estéril calibre 6, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade

VITALGOL
D

UNID

20

3,31

66,20

VITALGOL
D

UNID

20

3,53

70,60

VITALGOLD

UNID

20

3,53

70,60

VITALGOLD

UNID

20

3,31

66,20

VITALGOL
D

PCT

20

3,31

66,20

VITALGOL
D

UNID

20

3,31

66,20

VITALGOL
D

UNID

20

3,31

66,20
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341

342

343

344

345

347

Tubo traqueal com balão estéril calibre 6,5, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal com balão estéril calibre 7, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal com balão estéril calibre 7,5, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal com balão estéril calibre 8, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal com balão estéril calibre 8,5, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal com balão estéril calibre 9, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal sem balão estéril calibre 2,5, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade

VITALGOL
D

UNID

20

3,31

66,20

VITALGOL
D

UNID

30

3,31

99,30

VITALGOL
D

UNID

30

3,31

99,30

VITALGOL
D

UNID

30

3,53

105,90

VITALGOL
D

UNID

30

3,31

99,30

VITALGOL
D

UNID

20

3,53

70,60

VITALGOL
D

UNID

20

2,73

54,60
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349

350

351

352

353

354

Tubo traqueal sem balão estéril calibre 3, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal sem balão estéril calibre 3,5, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal sem balão estéril calibre 4, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal sem balão estéril calibre 4,5, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal sem balão estéril calibre 5, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal sem balão estéril calibre 5,5, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal sem balão estéril calibre 6, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade

VITALGOL
D

UNID

20

2,73

54,60

VITALGOL
D

UNID

20

2,73

54,60

VITALGOL
D

UNID

20

2,73

54,60

VITALGOL
D

UNID

20

2,55

51,00

VITALGOL
D

UNID

20

2,55

51,00

VITALGOL
D

UNID

20

2,55

51,00

VITALGOL
D

UNID

20

2,55

51,00
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356

357

358

359

360

361

363

Tubo traqueal sem balão estéril calibre 6,5, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal sem balão estéril calibre 7, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal sem balão estéril calibre 7,5, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal sem balão estéril calibre 8, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal sem balão estéril calibre 8,5 descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Tubo traqueal sem balão estéril calibre 9, descartável.
Confeccionado em PVC, atóxico, siliconado, com
flexibilidade adequada, extremidade atraumática, não
aderente a secreção, com preservação do lúmen para
oxidação, radiopaco, transparente, com intermediário
universal. O produto deve ter seu calibre gravado
externamente - unidade
Vaselina líquida. Acondicionado em frasco de 1
litro,contendo em seu rótulo, nº de registro no Ministério
da Saúde, dados do fabricante,nome do responsável
técnico, nº do lote, nº de lote e validade do produto 1000ml
Papel Grau Cirúrgico 12 cm x 100 m

VITALGOL
D

UNID

20

2,55

51,00

VITALGOL
D

UNID

20

2,73

54,60

VITALGOL
D

UNID

20

2,55

51,00

VITALGOL
D

UNID

20

2,73

54,60

VITALGOL
D

UNID

20

2,55

51,00

VITALGOL
D

UNID

20

2,73

54,60

CINORD

LITRO

3

17,30

51,90

VITALPACK

BOBINA

35

47,57

1664,95
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367

Monitor de teste para glicose capilar. Visor de LCD ON CALL
Indicador de bateria fraca - Método de análise
PLUS
eletroquímico - Indicador de Hiperglicemia.

UNID

100

49,30

4930,00

368

Tiras de teste para detecção de glicose no sangue. Método
de análise eletroquímico. Tira apresenta "ponta" que
permite fácil aspiração de amostra do sangue. Tipo de ON CALL
amostra: sangue capilar. Embalagem: frasco com 50
PLUS
unidades. Caixa com 50 unidades. De marca compatível ao
item nº 367.

Cx

900

24,99

22.491,00

369

Lanceta com sistema de segurança para coleta de sangue
capilar, lâmina perfurante com diâmetro aproximado de
21, 23 ou 28 G, profundidade entre 1,6 a 1,8 mm, com
retração automática e capa protetora, em conformidade
com a NR 32/ANVISA. Descartável, atóxica, apirética e
estéril. Adulto.Caixa c/ 100 unidades.

CX

900

21,90

19.710,00

TOTAL GERAL

G TECH

287.438,72

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser
prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor (es).
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
4.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e

MUNICÍPIO DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
ADM. 2017-2020

4.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
4.8.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou
4.8.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.8.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.8.6.1.por razão de interesse público; ou
4.8.6.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 04/08/2017 (3) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Nanuque 04 de Agosto de 2017.

MUNICIPIO DE NANUQUE
Roberto de Jesus
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

ALFALAGOS LTDA
Fornecedor Registrado

