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ANO XXX

Nº 3297

ATOS DO PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

DECRETO N.º 462/2020

PORTARIA Nº 066/2020-SERH

DISPÕE SOBRE MEDIDAS ADICIONAIS ÀQUELAS DISPOSTAS NOS DECRETOS Nº 445/2020 e 461/2020, NECESSÁRIAS
PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO
CORONAVÍRUS
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º. A partir da meia-noite de 24 de março de 2020 fica suspenso
o atendimento presencial nas agências bancárias, observando-se
ainda:
I – no período de pagamento das aposentadorias, conforme calendário do INSS, a agência deve ser mantida aberta em horário
normal para atendimento exclusivo dos aposentados;
II – as agências deverão assegurar o funcionamento do auto atendimento, mantendo pessoal para orientar os clientes;
III – para o auto atendimento assim como quando do atendimento
aos aposentados no período descrito no item I deste artigo, a
agência deverá organizar as filas dentro e fora do estabelecimento, assegurando a distância mínima de 2m (dois metros) entre as
pessoas, bem como disponibilizando frascos de álcool gel para
higienização das mãos de funcionários e clientes;
IV – os demais atendimentos deverão ser prestados aos clientes
apenas na forma de teletrabalho (home office);
Parágrafo Único. O funcionário que mantiver contato com clientes
deverá usar luvas e máscaras de proteção.
Art. 2º Fica revogado o §1º, do art. 3º do Decreto 445/2020 na
parte que trata da excepcionalidade da suspensão dos serviços
relacionados ao Sistema Financeiro Nacional (Bancos).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO
PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 11 do
Decreto nº 436/2020,
RESOLVE:
I. Determinar a suspensão dos prazos de posse e exercício para
os cargos públicos do Município, exceto aqueles destinados à
Secretaria Municipal de Saúde.
Publique-se e cumpra-se.
Paço Municipal, aos 19 (dezenove) dias do mês de março do ano
de 2.020 (dois mil e vinte).
Cesar Augusto de França
Secretário Municipal de Recursos Humanos

SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E
LOGÍSTICA
PROCESSO 851/2020-PMM
PROCESSO DE DISPENSA 039/2020-PMM
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Declaro como dispensável a licitação, com fundamento no artigo 24,
Inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, e Parecer nº. 465/2020-PROGE/NLC, constante nas páginas 52 à 55, a contratação da A. C.
P. CORREA E CIA LTDA. - EPP, CNPJ nº. 01.184.342/0001-71,
situada na Avenida Independência, nº. 1279, Centro, Bela Vista
do Paraíso/PR, no valor de R$63.340,00 (sessenta e três mil,
trezentos e quarenta reais), referente a aquisição de máscara
descartável para atendimento dos profissionais e usuários da Rede
Municipal de Saúde, tudo em conformidade com os documentos
que instruem o Processo nº. 851/2020-PMM.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Face ao disposto no Artigo 26 da Lei federal n.º 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para a sua ratificação e devida
publicidade.

Paço Municipal, 23 de março de 2020

Maringá, 20 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Prefeito Municipal

JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTO
Secretário Municipal da Saúde
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RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico o ato acima, de autoria de JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTO, Secretário Municipal da Saúde, tudo em conformidade com
os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente concluído.
Publique-se.
Maringá, 20 de março de 2020.
CLOVIS AUGUSTO MELO
Secretário Municipal de Gestão

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 330/2019-PMM
Tornamos pública a HOMOLOGAÇÃO do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 330/2019-PMM – PROCESSO N.º 2951/2019-PMM
– REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (Cateter, Cânulas, Sondas, dentre outros), necessários ao abastecimento da rede pública municipal, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, visando o atendimento integral à
saúde da população conforme previsto na Lei Nº 8080/1988, que rege o Sistema Único de Saúde. - Secretaria Municipal de Patrimônio,
Compras e Logística - SEPAT. na forma a seguir exposta:
A. C. P. CORREA & CIA LTDA. - EPP - CNPJ: 01.184.342/0001-71
Lote
1

Item
40

Cód.
247973

Qtde
370

Unid.
UND

Especificação

Marca

Equipo para artroscopia com 04 vias, extensão para irrigação artroscó-

MEDSONDA //

pica com 04 vias. Deve possuir ponta perfurante adaptável a qualquer

80163570034

Vlr(R$) Unit.
Proposto

Vlr(R$) Total
Proposto

5,740

2.123,80

Total:

2.123,80

Vlr(R$) Unit.

Vlr(R$) Total

tipo de frasco ou bolsa, sem causar vazamento. Tubo de PVC flexível
e transparente com comprimento mínimo de 1,90 x 0,50 m, com
pinça corta fluxo em cada via central e individual. Estéril. Embalagem
individual, que permita abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e
registro no ministério da saúde.

AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ: 80.392.566/0001-45
Lote
1

Item
22

Cód.
102927

Qtde
150

Unid.
UND

Especificação

Marca

Dispositivo para circuncisão, descartável, estéril 13 mm, constituído de

Solumed

Proposto
12,500

Proposto
1.875,00

polietileno, atóxico, que se quebra após a fixação do anel em torno da
glande do pênis. Acompanha fio de algodão que fixa o anel na fimose.
Embalagem unitária de acordo com o processo de esterilização, contendo dados de identificação do produto, data fabricação, procedência,
validade, lote e registro no ministério da saúde.
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102928

150

UND
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Dispositivo para circuncisão, descartável, estéril 15 mm, constituído de

Solumed

12,500

1.875,00

Solumed

12,500

1.875,00

Zammi

4,700

70,50

Zammi

4,700

141,00

Zammi

4,700

141,00

Zammi

4,700

141,00

Zammi

4,700

141,00

Zammi

4,700

141,00

Zammi

4,700

211,50

Zammi

4,700

211,50

Zammi

4,700

70,50

Zammi

4,700

211,50

Zammi

4,700

423,00

polietileno, atóxico, que se quebra após a fixação do anel em torno da
glande do pênis. Acompanha fio de algodão que fixa o anel na fimose.
Embalagem unitária de acordo com o processo de esterilização, contendo dados de identificação do produto, data fabricação, procedência,
validade, lote e registro no ministério da saúde.
1

24

102929

150

UND

Dispositivo para circuncisão, descartável, estéril 17 mm, constituído de
polietileno, atóxico, que se quebra após a fixação do anel em torno da
glande do pênis. Acompanha fio de algodão que fixa o anel na fimose.
Embalagem unitária de acordo com o processo de esterilização, contendo dados de identificação do produto, data fabricação, procedência,
validade, lote e registro no ministério da saúde.

1

27

102935

15

UND

Dreno de Tórax nº 10, estéril, em silicone, transparente, com linha
radiopaca em toda a sua extensão, conector universal, extremidade
arredondada e multiperfurada, 50 cm de comprimento. Embalagem
individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
data fabricação, validade, nº10 lote e registro ministério da saúde.

1

28

102936

30

UND

Dreno de Tórax nº 14, estéril, em silicone, transparente, com linha
radiopaca em toda a sua extensão, conector universal, extremidade
arredondada e multiperfurada, 50 cm de comprimento. Embalagem
individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº, lote e registro ministério da saúde.

1

29

102938

30

UND

Dreno de Tórax nº 12, estéril, em silicone, transparente, com linha
radiopaca em toda a sua extensão, conector universal, extremidade
arredondada e multiperfurada, 50 cm de comprimento. Embalagem
individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote e registro ministério da saúde.

1

30

102939

30

UND

Dreno de Tórax nº 16, estéril, em silicone, transparente, com linha
radiopaca em toda a sua extensão, conector universal, extremidade
arredondada e multiperfurada, 50 cm de comprimento. Embalagem
individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote e registro ministério da saúde.

1

31

87902

30

UND

Dreno de Tórax nº 18, estéril, em silicone, transparente, com linha
radiopaca em toda a sua extensão, conector universal, extremidade
arredondada e multiperfurada, 50 cm de comprimento. Embalagem
individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
data fabricação, validade, nº. lote e registro no ministério da saúde.

1

32

95909

30

UND

Dreno de tórax nº 22, estéril, em silicone, transparente, com linha
radiopaca em toda a sua extensão, conector universal, extremidade
arredondada e multiperfurada, 50 cm de comprimento. Embalagem
individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
data fabricação, validade, nº lote e registro no ministério da saúde.

1

33

87899

45

UND

Dreno de tórax nº 26, estéril, em silicone, transparente, com linha
radiopaca em toda a sua extensão, conector universal, extremidade
arredondada e multiperfurada, 50 cm de comprimento. Embalagem
individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
data fabricação, validade, nº. lote e registro no ministério da saúde.

1

34

92212

45

UND

Dreno de tórax nº 28, estéril, em silicone, transparente, com linha
radiopaca em toda a sua extensão, conector universal, extremidade
arredondada e multiperfurada, 50 cm de comprimento. Embalagem
individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
data fabricação, validade, nº. lote e registro no ministério da saúde.

1

35

92213

15

UND

Dreno de tórax nº 30, estéril, em silicone, transparente, com linha
radiopaca em toda a sua extensão, conector universal, extremidade
arredondada e multiperfurada, 50 cm de comprimento. Embalagem
individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
data fabricação, validade, nº. lote e registro no ministério da saúde.

1

36

94307

45

UND

Dreno de tórax nº 32, estéril, em silicone, transparente, com linha
radiopaca em toda a sua extensão, conector universal, extremidade
arredondada e multiperfurada, 50 cm de comprimento. Embalagem
individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
data fabricação, validade, nº lote e registro no ministério da saúde.

1

37

87900

90

UND

Dreno de tórax nº 36, estéril, em silicone, transparente, com linha
radiopaca em toda a sua extensão, conector universal, extremidade
arredondada e multiperfurada, 50 cm de comprimento. Embalagem
individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
data fabricação, validade, nº. lote e registro no ministério da saúde.
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87901

60

UND
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Dreno de tórax nº 38, estéril, em silicone, transparente, com linha

Zammi

4,700

282,00

Zammi

4,700

211,50

Ciruti

2,850

427,50

Solumed

8,050

805,00

Solumed

8,300

18.260,00

Solidor

2,940

58,80

Solidor

3,600

288,00

Total:

27.861,30

radiopaca em toda a sua extensão, conector universal, extremidade
arredondada e multiperfurada, 50 cm de comprimento. Embalagem
individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
data fabricação, validade, nº. lote e registro no ministério da saúde.
1

39

92214

45

UND

Dreno de tórax nº. 34, estéril, em silicone, transparente, com linha
radiopaca em toda a sua extensão, conector universal, extremidade
arredondada e multiperfurada, 50 cm de comprimento. Embalagem
individual, contendo externamente dados de identificação, procedência,
data fabricação, validade, nº. lote e registro no ministério da saúde.

1

64

92984

150

UND

Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril- nº 06, confeccionada em
borracha natural, siliconizada, atóxica, com a superfície rigorosamente
lisa. Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas
atraumáticas. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que
promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de
drenagem e balão. Deve possuir a identificação da marca, numeração
e volume do balão impresso em local visível. Embalagem unitária, que
possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência e registro no MS.

1

83

90236

100

UND

Sonda para nutrição enteral, poliuretano, 2 vias, nº 08 FR, estéril,
flexível, que permita longa permanência, biocompatível, peso distal
sólido com cápsulas de tungstênio, radiopaca em toda sua extensão,
marcações em seu comprimento, com no mínimo 120 cm de comprimento. Conector em Y possibilitando o uso de seringa com bico slip
ou luer lock, com tampa. Deve ter 02 orifícios laterais de saída na
ponta distal. Com fio guia em aço inox que alcance a porção distal
da sonda até a altura dos orifícios, para não dobrar durante a introdução da sonda no sistema gastrointestinal. Embalagem unitária em
invólucro apropriado ao processo de esterilização contendo dados de
identificação do produto, lote, validade, data fabricação, procedência
e registro no ministério da saúde.

1

84

92802

2.200

UND

Sonda para nutrição enteral, poliuretano, 2 vias, nº 12 FR, estéril,
flexível, que permita longa permanência, biocompatível, peso distal
sólido com cápsulas de tungstênio, radiopaca em toda sua extensão,
marcações em seu comprimento, com no mínimo 120 cm de comprimento. Conector em Y possibilitando o uso de seringa com bico slip
ou luer lock, com tampa. Deve ter 02 orifícios laterais de saída na
ponta distal. Com fio guia em aço inox que alcance a porção distal
da sonda até a altura dos orifícios, para não dobrar durante a introdução da sonda no sistema gastrointestinal. Embalagem unitária em
invólucro apropriado ao processo de esterilização contendo dados de
identificação do produto, lote, validade, data fabricação, procedência
e registro no ministério da saúde.

1

112

92805

20

UND

Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 2.5, sem
balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,
graduado com intervalo de 1 cm em toda sua extensão. Com curva
pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconexão
Com orifício lateral (olho de Murphi para evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.

1

123

103146

80

UND

Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 9,5, com
balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,
graduado com intervalo de 1 cm em toda sua extensão. Com curva
pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconexão
com orifício lateral (olho de Murphi para evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.
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ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 00.802.002/0001-02
Lote

Item

Cód.

Qtde

Unid.

Especificação

Marca

Vlr(R$) Unit.
Proposto

Vlr(R$) Total
Proposto

1

2

261530

150

UND

Cateter nasal neonatal para oxigenoterapia tipo óculos, descartável,
com anel de ajuste, atóxico, transparente, pronga nasal em silicone.
Extensão com extremidade distal com conector universal para fixação
no equipamento com o oxigênio. Embalagem individual, contendo
externamente dados de identificação, data da fabricação, validade,
nº lote e registro no ministério da saúde.

Biosani

0,810

121,50

1

25

1792

150

UND

Dreno cirúrgico de Penrose, estéril, nº 1, confeccionado em látex natural, ou material compatível, flexível, com formato tubular, uniforme em
toda sua extensão, com paredes finas maleáveis. Medidas aproximadas 6 mm de diâmetro X 30 cm de comprimento. Embalagem individual,
contendo externamente dados de identificação, procedência, fabricação, lote, tipo esterilização, validade e registro no ministério da saúde.

Waltex

0,970

145,50

1

26

1793

375

UND

Dreno cirúrgico de penrose, estéril, nº 2, confeccionado em látex natural, ou material compatível, flexível, com formato tubular, uniforme em
toda sua extensão, com paredes finas maleáveis. Medidas aproximadas 6 mm de diâmetro X 30 cm de comprimento. Embalagem individual,
contendo externamente dados de identificação, procedência, fabricação, lote, tipo esterilização, validade e registro no ministério da saúde.

Waltex

1,250

468,75

1

45

92981

370

UND

Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril n° 04, confeccionada
em polivinil, siliconizada, com a superfície rigorosamente lisa, transparente, atóxica, Deve ser flexível e não dobrável, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, com comprimento de 40 cm.
Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios
alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Possuir conector universal adaptável a seringas, equipos de
soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Embalagem
unitária, contendo dados de identificação do produto, lote, validade,
procedência e registro no ministério da saúde.

Biosani

0,390

144,30

1

46

1719

8.700

UND

Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril n° 06, confeccionada
em polivinil, siliconizada, com a superfície rigorosamente lisa, transparente, atóxica, deve ser flexível e não dobrável, com flexibilidade e
curvatura adequadas a sua finalidade, com comprimento de 40 cm.
Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios
alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Possuir conector universal adaptável a seringas, equipos de
soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Embalagem
unitária, contendo dados de identificação do produto, lote, validade,
procedência e registro no ministério da saúde.

Biosani

0,390

3.393,00

1

47

92801

1.550

UND

Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril n° 16, confeccionada
em polivinil, siliconizada, com a superfície rigorosamente lisa, transparente, atóxica, Deve ser flexível e não dobrável, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, com comprimento de 50 cm.
Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios
alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Possuir conector universal adaptável a seringas, equipos de
soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Embalagem
unitária, contendo dados de identificação do produto, lote, validade,
procedência e registro no ministério da saúde.

Biosani

0,470

728,50

1

48

92982

380

UND

Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril- n° 18, confeccionada
em polivinil, siliconizada, com a superfície rigorosamente lisa, transparente, atóxica, Deve ser flexível e não dobrável, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, com comprimento de 50 cm.
Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios
alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Possuir conector universal adaptável a seringas, equipos de
soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Embalagem
unitária, contendo dados de identificação do produto, lote, validade,
procedência e registro no MS.

Biosani

0,500

190,00

1

50

1720

30.000

UND

Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril n° 08, confeccionada
em polivinil, siliconizada, com a superfície rigorosamente lisa, transparente, atóxica, deve ser flexível e não dobrável, com flexibilidade e
curvatura adequadas a sua finalidade, com comprimento de 40 cm.
Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios
alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Possuir conector universal adaptável a seringas, equipos de
soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Embalagem
unitária, contendo dados de identificação do produto, lote, validade,
procedência e registro no ministério da saúde.

Biosani

0,400

12.000,00
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93141

17.700

UND
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Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril n° 10, confeccionada

Biosani

0,420

7.434,00

Biosani

0,440

8.250,00

Total:

32.875,55

Vlr(R$) Unit.

Vlr(R$) Total

em polivinil, siliconizada, com a superfície rigorosamente lisa, transparente, atóxica, Deve ser flexível e não dobrável, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, com comprimento de 50 cm.
Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios
alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Possuir conector universal adaptável a seringas, equipos de
soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Embalagem
unitária, contendo dados de identificação do produto, lote, validade,
procedência e registro no ministério da saúde.
1

53

460

18.750

UND

Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril n° 14, confeccionada
em polivinil, siliconizada, com a superfície rigorosamente lisa, transparente, atóxica, Deve ser flexível e não dobrável, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, com comprimento de 50 cm.
Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios
alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Possuir conector universal adaptável a seringas, equipos de
soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Embalagem
unitária, contendo dados de identificação do produto, lote, validade,
procedência e registro no ministério da saúde.

CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LTDA - CNPJ: 61.418.042/0001-31
Lote
1

Item
4

Cód.
1731

Qtde
15

Unid.
UND

Especificação
Cânula de Guedel nº 0, confeccionada em plástico atóxico, trans-

Marca

Proposto

Proposto

FOYOMED

1,750

26,25

FOYOMED

1,750

26,25

FOYOMED

1,750

52,50

FOYOMED

1,750

26,25

parente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade,
com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou
imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar
gravado o calibre da cânula, o produto deve ser resistente aos métodos
de desinfecção química e de esterilização em autoclave. Embalagem
individual íntegra, que garanta a integridade do produto até o momento
de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no ministério da saúde.
1

5

1732

15

UND

Cânula de guedel nº01, confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade,
com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou
imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar
gravado o calibre da cânula, o produto deve ser resistente aos métodos
de desinfecção química e de esterilização em autoclave. Embalagem
individual íntegra, que garanta a integridade do produto até o momento
de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no ministério da saúde

1

6

1733

30

UND

Cânula de Guedel nº 02, confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade,
com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou
imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar
gravado o calibre da cânula, o produto deve ser resistente aos métodos
de desinfecção química e de esterilização em autoclave. Embalagem
individual íntegra, que garanta a integridade do produto até o momento
de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no ministério da saúde.

1

7

1734

15

UND

Cânula de Guedel nº 03, confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade,
com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou
imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar
gravado o calibre da cânula, o produto deve ser resistente aos métodos
de desinfecção química e de esterilização em autoclave. Embalagem
individual íntegra, que garanta a integridade do produto até o momento
de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no ministério da saúde.
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1

8

1735

45

UND

Cânula de guedel nº 04, confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade,
com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou
imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar
gravado o calibre da cânula, o produto deve ser resistente aos métodos
de desinfecção química e de esterilização em autoclave. Embalagem
individual íntegra, que garanta a integridade do produto até o momento
de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no ministério da saúde.

FOYOMED

1,750

78,75

1

9

92953

30

UND

Cânula de Guedel nº 5, confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade,
com reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou
imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar
gravado o calibre da cânula, o produto deve ser resistente aos métodos
de desinfecção química e de esterilização em autoclave. Embalagem
individual íntegra, que garanta a integridade do produto até o momento
de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no ministério da saúde.

FOYOMED

1,750

52,50

1

10

106621

15

UND

Cânula de traqueostomia calibre 6,5, estéril descartável, confeccionada em PVC, atóxico, com borda flexível, transparente, composta por
cânula externa com balão de baixa pressão, cânula interna e tampa de
vedação, linha radiopaca contínua, asas para fixação com impressão
do calibre em local visível e mandril com ponta arredondada que não
cause traumatismo traqueal, guarnição de insuflação universal para
seringas. Embalagem unitária em invólucro apropriado ao processo
de esterilização, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, lote, validade e registro no ministério da saúde.

SAFER

16,500

247,50

1

11

106622

15

UND

Cânula de traqueostomia calibre 7,5, estéril descartável, confeccionada em PVC, atóxico, com borda flexível, transparente, composta por
cânula externa com balão de baixa pressão, cânula interna e tampa de
vedação, linha radiopaca contínua, asas para fixação com impressão
do calibre em local visível e mandril com ponta arredondada que não
cause traumatismo traqueal, guarnição de insuflação universal para
seringas. Embalagem unitária em invólucro apropriado ao processo
de esterilização, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, lote, validade e registro no ministério da saúde.

SAFER

16,500

247,50

1

12

106623

30

UND

Cânula de traqueostomia calibre 8,5, estéril descartável; confeccionada em PVC, atóxico, com borda flexível, transparente, composta por
cânula externa com balão de baixa pressão, cânula interna e tampa de
vedação, linha radiopaca contínua, asas para fixação com impressão
do calibre em local visível e mandril com ponta arredondada que não
cause traumatismo traqueal, guarnição de insuflação universal para
seringas. Embalagem unitária em invólucro apropriado ao processo
de esterilização, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, lote, validade e registro no ministério da saúde.

SAFER

16,500

495,00

1

13

106624

5

UND

Cânula de traqueostomia calibre 9,5, estéril descartável, confeccionada em PVC, atóxico, com borda flexível, transparente, composta por
cânula externa com balão de baixa pressão, cânula interna e tampa de
vedação, linha radiopaca contínua, asas para fixação com impressão
do calibre em local visível e mandril com ponta arredondada que não
cause traumatismo traqueal, guarnição de insuflação universal para
seringas. Embalagem unitária em invólucro apropriado ao processo
de esterilização, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, lote, validade e registro no ministério da saúde.

SAFER

17,500

87,50

1

15

102843

10

UND

Cânula de traqueostomia calibre 4,0, estéril descartável; confeccionada em PVC, atóxico, com borda flexível, transparente, composta por
cânula externa com balão de baixa pressão, cânula interna e tampa de
vedação, linha radiopaca contínua; asas para fixação com impressão
do calibre em local visível e mandril com ponta arredondada que não
cause traumatismo traqueal, guarnição de insuflação universal para
seringas. Embalagem unitária em invólucro apropriado ao processo
de esterilização, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, lote, validade e registro no ministério da saúde.

SAFER

18,500

185,00

1

16

102844

15

UND

Cânula de traqueostomia calibre 5,0, estéril descartável; confeccionada em PVC, atóxico, com borda flexível, transparente, composta por
cânula externa com balão de baixa pressão, cânula interna e tampa de
vedação, linha radiopaca contínua, asas para fixação com impressão
do calibre em local visível e mandril com ponta arredondada que não
cause traumatismo traqueal, guarnição de insuflação universal para
seringas. Embalagem unitária em invólucro apropriado ao processo
de esterilização, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, lote, validade e registro no ministério da saúde.

SAFER

18,500

277,50
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15
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Cânula de traqueostomia calibre 6,0, estéril descartável, confecciona-

SAFER

17,900

268,50

SAFER

14,300

500,50

SAFER

14,300

500,50

SAFER

16,000

80,00

BIVONA

738,525

3.692,63

CREATE

275,000

8.250,00

FOYOMED

0,630

189,00

FOYOMED

0,710

319,50

da em PVC, atóxico, com borda flexível, transparente, composta por
cânula externa com balão de baixa pressão, cânula interna e tampa de
vedação, linha radiopaca contínua, asas para fixação com impressão
do calibre em local visível e mandril com ponta arredondada que não
cause traumatismo traqueal, guarnição de insuflação universal para
seringas. Embalagem unitária em invólucro apropriado ao processo
de esterilização, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, lote, validade e registro no ministério da saúde.
1

18

102846

35

UND

Cânula de traqueostomia calibre 7,0, estéril descartável, confeccionada em PVC, atóxico, com borda flexível, transparente; composta por
cânula externa com balão de baixa pressão, cânula interna e tampa de
vedação, linha radiopaca contínua, asas para fixação com impressão
do calibre em local visível e mandril com ponta arredondada que não
cause traumatismo traqueal, guarnição de insuflação universal para
seringas. Embalagem unitária em invólucro apropriado ao processo
de esterilização, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, lote, validade e registro no ministério da saúde.

1

19

102847

35

UND

Cânula de traqueostomia calibre 8,0, estéril descartável; confeccionada em PVC, atóxico, com borda flexível, transparente, composta por
cânula externa com balão de baixa pressão, cânula interna e tampa de
vedação, linha radiopaca contínua, asas para fixação com impressão
do calibre em local visível e mandril com ponta arredondada que não
cause traumatismo traqueal, guarnição de insuflação universal para
seringas. Embalagem unitária em invólucro apropriado ao processo
de esterilização, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, lote, validade e registro no ministério da saúde.

1

20

102848

5

UND

Cânula de traqueostomia calibre 9,0, estéril descartável, confeccionada em PVC, atóxico, com borda flexível, transparente, composta por
cânula externa com balão de baixa pressão, cânula interna e tampa de
vedação, linha radiopaca contínua, asas para fixação com impressão
do calibre em local visível e mandril com ponta arredondada que não
cause traumatismo traqueal, guarnição de insuflação universal para
seringas. Embalagem unitária em invólucro apropriado ao processo
de esterilização, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, lote, validade e registro no ministério da saúde.

1

21

102841

5

UND

Cânula de traqueostomia descartável nº 2,5, sem balão (cuff), com
conector para oxigênio de 15mm, composto por cânula externa, tampa
de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão do
número em local visível, acabamento que não cause traumatismo
traqueal; mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio. Embalagem unitária em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação,
lote, validade e registro no ministério da saúde.

1

54

92990

30

UND

Sonda de sengstaken blakemore para hemorragia digestiva nº 21,
estéril, com extremidade proximal arredondada, com orifício central
e lateral, com 2 balões de controle e 3 vias. Embalagem unitária em
invólucro apropriado contendo externamente dados de identificação
do produto, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no
ministério da saúde.

1

76

93154

300

UND

Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril nº 10, confeccionada
em polivinil, transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem
saliências e paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta
arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados
em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com
tampa fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

1

78

1722

450

UND

Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril nº 14, confeccionada
em polivinil, transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem
saliências e paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta
arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados
em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com
tampa fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.
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1

79

1723

300

UND

Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril nº 16, confeccionada
em polivinil, transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem
saliências e paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta
arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados
em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com
tampa fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

FOYOMED

0,710

213,00

1

82

87949

420

UND

Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril nº 22, confeccionada
em polivinil, transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem
saliências e paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta
arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados
em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com
tampa fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

FOYOMED

1,010

424,20

Total:

16.240,33

CIRURGICA ITAMBE EIRELI- ME - CNPJ: 26.847.096/0001-11
Lote

Item

Cód.

Qtde

Unid.

Especificação

Marca

Vlr(R$) Unit.
Proposto

Vlr(R$) Total
Proposto

1

104

250994

100

UND

Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 4,0, com
balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída
atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio
radiopaco, graduado com intervalo de 1 cm em toda sua extensão.
Com curva pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e
desconexão Com orifício lateral (olho de Murphi p/evitar obstrução)
e marcador de cordas vocais, conexão de padrão universal para se
adaptar em Respirador mecânico e manual. Embalagem individual
que possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade e reg. MS.

SOLIDOR

3,590

359,00

Total:

359,00

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP - CNPJ: 01.328.535/0001-59
Lote

Item

Cód.

Qtde

Unid.

Especificação

Marca

Vlr(R$) Unit.
Proposto

Vlr(R$) Total
Proposto

1

57

5727

300

UND

Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril nº 12, confeccionada em
borracha natural, siliconizada, atóxica, com a superfície rigorosamente
lisa. Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas
atraumáticas. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que
promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de
drenagem e balão. Deve possuir a identificação da marca, numeração
e volume do balão impresso em local visível. Embalagem unitária, que
possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde.

SOLIDOR

2,250

675,00

1

58

5728

850

UND

Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril nº 14, confeccionada em
borracha natural, siliconizada, atóxica, com a superfície rigorosamente
lisa. Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas
atraumáticas. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que
promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de
drenagem e balão. Deve possuir a identificação da marca, numeração
e volume do balão impresso em local visível. Embalagem unitária, que
possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde.

SOLIDOR

2,250

1.912,50

1

59

5565

1.900

UND

Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril nº 16, confeccionada em
borracha natural, siliconizada, atóxica, com a superfície rigorosamente
lisa. Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas
atraumáticas. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que
promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de
drenagem e balão. Deve possuir a identificação da marca, numeração
e volume do balão impresso em local visível. Embalagem unitária, que
possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde.

LABOR IMP

2,180

4.142,00
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87945

800
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Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril nº 18, confeccionada em

LABOR IMP

2,180

1.744,00

LABOR IMP

2,180

806,60

LABOR IMP

2,180

392,40

LABOR IMP

2,180

763,00

MARKMED

0,460

55,20

SOLIDOR

0,387

2.322,00

SOLIDOR

0,430

68,80

borracha natural, siliconizada, atóxica, com a superfície rigorosamente
lisa. Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas
atraumáticas. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que
promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de
drenagem e balão. Deve possuir a identificação da marca, numeração
e volume do balão impresso em local visível. Embalagem unitária, que
possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde.
1

61

87946

370

UND

Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril nº 20, confeccionada em
borracha natural, siliconizada, atóxica, com a superfície rigorosamente
lisa. Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas
atraumáticas. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que
promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de
drenagem e balão. Deve possuir a identificação da marca, numeração
e volume do balão impresso em local visível. Embalagem unitária, que
possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde.

1

62

92985

180

UND

Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril- nº 22, confeccionada em
borracha natural, siliconizada, atóxica, com a superfície rigorosamente
lisa. Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas
atraumáticas. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que
promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de
drenagem e balão. Deve possuir a identificação da marca, numeração
e volume do balão impresso em local visível. Embalagem unitária, que
possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência e registro no MS.

1

63

101217

350

UND

Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril- nº 24, confeccionada em
borracha natural, siliconizada, atóxica, com a superfície rigorosamente
lisa. Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas
atraumáticas. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que
promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de
drenagem e balão. Deve possuir a identificação da marca, numeração
e volume do balão impresso em local visível. Embalagem unitária, que
possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde.

1

70

87950

120

UND

Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril nº 08, confeccionada
em polivinil, transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem
saliências e paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta
arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados
em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com
tampa fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

1

100

92803

6.000

UND

Sonda uretral, descartável, estéril nº 16, confeccionada em polivinil,
transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

1

101

92804

160

UND

Sonda uretral, descartável, estéril nº 18, confeccionada em polivinil,
transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.
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1

102

93157

80

UND

Sonda uretral, descartável, estéril nº 20, confeccionada em polivinil,
transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

SOLIDOR

0,450

36,00

1

103

250993

30

UND

Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 3.0, com
balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,
graduado com intervalo de 1 cm em toda sua extensão. Com curva
pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconexão
com orifício lateral (olho de murphi para evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.

VITAL GOLD

3,360

100,80

1

105

250995

150

UND

Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 4,5, com
balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída
atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio
radiopaco, graduado com intervalo de 1 cm em toda sua extensão.
Com curva pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e
desconexão Com orifício lateral (olho de Murphi p/evitar obstrução)
e marcador de cordas vocais, conexão de padrão universal para se
adaptar em Respirador mecânico e manual. Embalagem individual
que possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação,
procedência, tipo e data de esterilização, validade e reg. MS.

VITAL GOLD

3,360

504,00

1

107

215692

60

UND

Tubo endotraqueal descartável nº 3,5, com balão de alto volume e
baixa pressão, estéril, atóxico, de material maleável, transparente,
termo- sensível, termo- plástico, ponta atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, radiopaco, graduado com intervalo de
1 cm em toda sua extensão. Com orifício lateral (olho de Murphi) e
marcador de cordas vocais, conexão de padrão universal. Embalagem
individual contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de
esterilização, validade e registro no ministério da saúde.

VITAL GOLD

3,360

201,60

1

121

1670

570

UND

Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 8,5, com
balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,
graduado com intervalo de 1cm em toda sua extensão. Com curva
pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconexão
Com orifício lateral (olho de Murphi para evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.

VITAL GOLD

3,360

1.915,20

Total:

15.639,10

Vlr(R$) Unit.
Proposto

Vlr(R$) Total
Proposto

IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 01.122.234/0001-74
Lote

Item

Cód.

Qtde

Unid.

Especificação

Marca

1

41

112518

220

UND

Sistema fechado para aspiração traqueal 12 Fr com MDI, para uso em
pediatria, estéril, com conectores em Y ou T, com válvula de sucção,
trava de segurança, bainha plástica, sonda graduada. Diâmetro de
no mínimo 4,0 mm, comprimento 50 a 54cm, para uso com tubos ou
cânulas de 6,0, 6,5 e 7,0. Registro no ministério da saúde.

PORTEX/SMITHS MEDICAL

33,700

7.414,00

1

42

112520

270

UND

Sistema fechado para aspiração traqueal 14 Fr com MDI, para uso em
pacientes adultos, estéril, com conectores em Y ou T, com válvula de
sucção, trava de segurança, bainha plástica, sonda graduada. Diâmetro
de no mínimo 4,6mm, comprimento 50 a 54cm, para uso com tubos ou
cânulas de 7,0, 7,5 e 8,0. Registro no ministério da saúde.

PORTEX/SMITHS MEDICAL

34,500

9.315,00

1

43

112519

220

UND

Sistema fechado para aspiração traqueal 14 Fr com MDI, uso em
traqueostomia, para uso em pacientes adultos, estéril, com conectores
em Y ou T, com válvula de sucção, trava de segurança, bainha plástica, sonda graduada. Diâmetro de no mínimo 4,6mm, comprimento
aproximado 30,5 a 33,5cm, para uso com tubos ou cânulas de 7,0,
7,5 e 8,0. Registro no ministério da saúde.

PORTEX/SMITHS MEDICAL

33,700

7.414,00
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44

112521

165

UND

PÁG. 12

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 3297

Sistema fechado para aspiração traqueal 16 Fr com MDI, para uso em
pacientes adultos, estéril, com conectores em Y ou T, com válvula de
sucção, trava de segurança, bainha plástica, sonda graduada. Diâmetro de no mínimo 5,3mm, comprimento de 50 a 54cm, para uso com
tubos ou cânulas de 8,0, 8,5 e 9,0. Registro no ministério da saúde.

PORTEX/SMITHS MEDICAL

34,000

5.610,00

Total:

29.753,00

Vlr(R$) Unit.
Proposto

Vlr(R$) Total
Proposto

M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 18.255.796/0001-99
Lote

Item

Cód.

Qtde

Unid.

Especificação

Marca

1

95

1728

9.600

UND

Sonda uretral, descartável, estéril nº 06, confeccionada em polivinil,
transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

SOLIDOR

0,379

3.638,40

1

96

1729

20.000

UND

Sonda uretral, descartável, estéril nº 08, confeccionada em polivinil,
transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

SOLIDOR

0,389

7.780,00

1

97

4985

59.000

UND

Sonda uretral, descartável, estéril nº 10, confeccionada em polivinil,
transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

SOLIDOR

0,379

22.361,00

1

99

87743

40.000

UND

Sonda uretral, descartável, estéril nº 14, confeccionada em polivinil,
transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

SOLIDOR

0,429

17.160,00

1

115

92808

150

UND

Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 4.5, sem
balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,
graduado com intervalo de 1 cm em toda sua extensão. Com curva
pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconexão
Com orifício lateral (olho de Murphi para evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
Respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo
e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.

SOLIDOR

2,850

427,50

1

116

92809

100

UND

Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 5.0, sem
balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,
graduado com intervalo de 1 cm em toda sua extensão. Com curva
pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconexão
com orifício lateral (olho de murphi para evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
Respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo
e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.

SOLIDOR

2,900

290,00

Total:

51.656,90
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MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 25.463.374/0001-74
Lote

Item

Cód.

Qtde

Unid.

Especificação

Marca

Vlr(R$) Unit.
Proposto

Vlr(R$) Total
Proposto

1

55

92983

80

UND

Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril- nº 08, confeccionada em
borracha natural, siliconizada, atóxica, com a superfície rigorosamente
lisa. Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas
atraumáticas. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que
promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de
drenagem e balão. Deve possuir a identificação da marca, numeração
e volume do balão impresso em local visível. Embalagem unitária, que
possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência e registro no MS.

MEDIX

2,540

203,20

1

56

93142

100

UND

Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril nº 10, confeccionada em
borracha natural, siliconizada, atóxica, com a superfície rigorosamente
lisa. Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas
atraumáticas. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que
promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de
drenagem e balão. Deve possuir a identificação da marca, numeração
e volume do balão impresso em local visível. Embalagem unitária, que
possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde.

MEDIX

2,390

239,00

1

65

93143

150

UND

Sonda foley com 3 vias, descartável, estéril nº 16, confeccionada em
borracha natural, siliconizada, atóxica, com a superfície rigorosamente
lisa. Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas
atraumáticas. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que
promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de
drenagem e balão. Deve possuir a identificação da marca, numeração
e volume do balão impresso em local visível. Embalagem unitária, que
possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde.

MEDIX

2,770

415,50

1

66

93145

60

UND

Sonda foley com 3 vias, descartável, estéril nº 20, confeccionada em
borracha natural, siliconizada, atóxica, com a superfície rigorosamente
lisa. Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas
atraumáticas. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que
promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de
drenagem e balão. Deve possuir a identificação da marca, numeração
e volume do balão impresso em local visível. Embalagem unitária, que
possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde.

MEDIX

2,960

177,60

1

67

93146

20

UND

Sonda foley com 3 vias, descartável, estéril nº 22, confeccionada em
borracha natural, siliconizada, atóxica, com a superfície rigorosamente
lisa. Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas
atraumáticas. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que
promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de
drenagem e balão. Deve possuir a identificação da marca, numeração
e volume do balão impresso em local visível. Embalagem unitária, que
possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde.

MEDIX

2,960

59,20

1

68

93144

50

UND

Sonda foley com 3 vias, descartável, estéril nº 18, confeccionada em
borracha natural, siliconizada, atóxica, com a superfície rigorosamente
lisa. Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas
atraumáticas. Com válvula de segurança, conexão com a bolsa que
promova vedação de forma que não extravase diurese, com funil de
drenagem e balão. Deve possuir a identificação da marca, numeração
e volume do balão impresso em local visível. Embalagem unitária, que
possibilite abertura asséptica, contendo dados de identificação do
produto, lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde.

MEDIX

2,960

148,00

1

109

206255

100

UND

Tubo endotraqueal descartável nº 5.0, com balão de alto volume e
baixa pressão, estéril, atóxico, de material maleável, transparente,
termo- sensível, termo- plástico, ponta atraumática, diâmetro uniforme
do tubo interno e externo, radiopaco, graduado com intervalo de 1cm
em toda sua extensão. Com orifício lateral (olho de Murphi) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal. Embalagem individual
contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.

MEDIX

3,080

308,00
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Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 7,5, com

MEDIX

3,080

2.618,00

MEDIX

3,080

2.618,00

MEDIX

3,080

246,40

MEDIX

3,080

246,40

MEDIX

3,080

154,00

MEDIX

3,080

708,40

balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,
graduado com intervalo de 1 cm em toda sua extensão. Com curva
pre- moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconecção
com orifício lateral (olho de Murphi para evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.
1

111

1669

850

UND

Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 8,0, com
balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,
graduado com intervalo de 1 cm em toda sua extensão. Com curva
pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconexão
com orifício lateral (olho de Murphi para evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.

1

117

92810

80

UND

Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 5.5, com
balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,
graduado com intervalo de 1cm em toda sua extensão. Com curva
pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconexão
com orifício lateral (olho de murphi para evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.

1

118

92811

80

UND

Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 6.0, com
balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,
graduado com intervalo de 1cm em toda sua extensão. Com curva
pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconexão
com orifício lateral (olho de murphi para evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.

1

119

92812

50

UND

Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 6,5, com
balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,
graduado com intervalo de 1cm em toda sua extensão. Com curva
pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconexão
com orifício lateral (olho de murphi para evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.

1

120

1667

230

UND

Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 7,0, com
balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída
atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco, graduado com intervalo de 1cm em toda sua extensão. Com
curva pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconexão Com orifício lateral (olho de Murphi p/evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.
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1

122

103145

150

UND
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Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 9,0, com

MEDIX

3,080

462,00

Total:

8.603,70

Vlr(R$) Unit.

Vlr(R$) Total

Proposto

Proposto

Biosani / Infantil

0,760

380,00

Biosani / Adulto

0,610

6.100,00

Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril n° 20, confeccionada

Biosani / Aspi-

0,560

193,20

em polivinil, siliconizada, com a superfície rigorosamente lisa, trans-

ração

0,410

18.040,00

Biosani / Naso

0,440

26,40

Biosani / Naso

0,500

45,00

balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,
graduado com intervalo de 1 cm em toda sua extensão. Com curva
pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconexão
com orifício lateral (olho de Murphi para evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
Respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo
e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.

METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 83.157.032/0001-22
Lote
1

Item
1

Cód.
261529

Qtde
500

Unid.
UND

Especificação
Cateter nasal infantil para oxigenoterapia tipo óculos, descartável,

Marca

com anel de ajuste, atóxico, transparente, pronga nasal em silicone.
Indicado para faixa etária de aproximadamente entre 04 a 10 anos.
Extensão com extremidade distal com conector universal para fixação
no equipamento com o oxigênio. Embalagem individual, contendo
externamente dados de identificação, data da fabricação, validade,
nº lote e registro no ministério da saúde.
1

3

87905

10.000

UND

Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril tipo óculos com
anel de ajuste, atóxico, transparente, siliconizado, cor verde, com dois
introdutores nasais com orifícios na ponta, flexível que não provoque
ferimentos no paciente. Extremidade distal com conector universal
para fixação na linha de oxigênio. Embalagem individual, contendo
externamente dados de identificação, data da fabricação, validade,
nº lote e registro no ministerio da saúde.

1

49

92040

345

UND

parente, atóxica, Deve ser flexível e não dobrável, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, com comprimento de 50 cm.
Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios
alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Possuir conector universal adaptável a seringas, equipos de
soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Embalagem
unitária, contendo dados de identificação do produto, lote, validade,
procedência e registro no ministério da saúde.
1

52

459

44.000

UND

Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril n° 12, confeccionada

Biosani / Aspi-

em polivinil, siliconizada, com a superfície rigorosamente lisa, trans-

ração

parente, atóxica, Deve ser flexível e não dobrável, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, com comprimento de 50 cm.
Ponta arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios
alternados em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Possuir conector universal adaptável a seringas, equipos de
soro e tubo extensor de látex compatível com nº 204. Embalagem
unitária, contendo dados de identificação do produto, lote, validade,
procedência e registro no ministério da saúde.
1

69

93150

60

UND

Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril nº 06, confeccionada
em polivinil, transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem
saliências e paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta
arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados
em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com
tampa fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

1

72

93152

90

UND

Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril nº 12, confeccionada
em polivinil, transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem
saliências e paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta
arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados
em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com
tampa fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

MARINGÁ, (SEGUNDA FEIRA) 23/03/2020
1

73

103127

90

UND
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Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril nº 04, confeccionada

Biosani / Naso

0,500

45,00

Biosani / Naso

0,530

53,00

Biosani / Naso

0,620

49,60

Biosani / Naso

0,650

162,50

Biosani / Naso

0,860

533,20

Biosani / Naso

0,980

686,00

Biosani / Retal

0,440

8,80

em polivinil, transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem
saliências e paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta
arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados
em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com
tampa fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.
1

74

1725

100

UND

Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril nº 06, confeccionada
em polivinil, transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem
saliências e paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta
arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados
em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com
tampa fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

1

75

93153

80

UND

Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril nº 08, confeccionada
em polivinil, transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem
saliências e paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta
arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados
em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com
tampa fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

1

77

93155

250

UND

Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril nº 12, confeccionada
em polivinil, transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem
saliências e paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta
arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados
em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com
tampa fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

1

80

1724

620

UND

Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril nº 18, confeccionada
em polivinil, transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem
saliências e paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta
arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados
em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com
tampa fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

1

81

87948

700

UND

Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril nº 20, confeccionada
em polivinil, transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem
saliências e paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta
arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados
em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com
tampa fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

1

85

87953

20

UND

Sonda retal, descartável, estéril nº 06, confeccionada em polivinil,
transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

MARINGÁ, (SEGUNDA FEIRA) 23/03/2020
1

86

93099

30

UND
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Sonda retal, descartável, estéril nº 08, confeccionada em polivinil,

Biosani / Retal

0,480

14,40

Biosani / Retal

0,480

24,00

Biosani / Retal

0,490

147,00

Biosani / Retal

0,520

78,00

Biosani / Retal

0,590

17,70

Biosani / Retal

0,620

12,40

Biosani / Retal

0,700

35,00

transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.
1

87

93097

50

UND

Sonda retal, descartável, estéril nº 10, confeccionada em polivinil,
transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

1

88

87951

300

UND

Sonda retal, descartável, estéril nº 12, confeccionada em polivinil,
transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

1

89

87952

150

UND

Sonda retal, descartável, estéril nº 16, confeccionada em polivinil,
transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

1

90

93098

30

UND

Sonda retal, descartável, estéril nº 18, confeccionada em polivinil,
transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

1

91

1726

20

UND

Sonda retal, descartável, estéril nº 20, confeccionada em polivinil,
transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

1

92

103128

50

UND

Sonda retal, descartável, estéril nº 22, confeccionada em polivinil,
transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

MARINGÁ, (SEGUNDA FEIRA) 23/03/2020
1

93

93156

20

UND
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Sonda retal, descartável, estéril nº 28, confeccionada em polivinil,

Biosani / Retal

0,890

17,80

Biosani / Uretral

0,390

315,90

Biosani / Uretral

0,390

46.800,00

Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 2.0, sem

Solidor / Endo-

2,790

139,50

balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura ade-

traqueal

2,860

85,80

2,790

55,80

transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.
1

94

1098

810

UND

Sonda uretral, descartável, estéril nº 04, confeccionada em polivinil,
transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

1

98

1727

120.000

UND

Sonda uretral, descartável, estéril nº 12, confeccionada em polivinil,
transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem saliências e
paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade e curvatura
adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta arredondada
com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados em lados
opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com tampa
fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem
individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

1

106

93158

50

UND

quadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,
graduado com intervalo de 1 cm em toda sua extensão. Com curva
pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconexão
com orifício lateral (olho de murphi para evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.
1

108

93159

30

UND

Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 3,5, sem

Solidor / Endo-

balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura ade-

traqueal

quadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,
graduado com intervalo de 1 cm em toda sua extensão. Com curva
pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconexão
com orifício lateral (olho de murphi para evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.
1

113

92806

20

UND

Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 3,0, sem

Solidor / Endo-

balão, estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura ade-

traqueal

quadas a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída atraumática, diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,
graduado com intervalo de 1cm em toda sua extensão. Com curva
pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconexão
com orifício lateral (olho de murphi para evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.

MARINGÁ, (SEGUNDA FEIRA) 23/03/2020
1

114

92807

160

UND
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Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 4.0 sem balão,
estéril, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas
a sua finalidade, termo- sensível, extremidade retraída atraumática,
diâmetro uniforme do tubo interno e externo, com fio radiopaco,
graduado com intervalo de 1cm em toda sua extensão. Com curva
pré-moldada reduzindo trauma durante a entubação e desconexão.
Com orifício lateral (olho de Murphi para evitar obstrução) e marcador
de cordas vocais, conexão de padrão universal para se adaptar em
respirador mecânico e manual. Embalagem individual que possibilite
abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência,
tipo e data de esterilização, validade e registro no ministério da saúde.

Solidor / Endotraqueal

2,580

412,80

Total:

74.478,80

Vlr(R$) Unit.
Proposto

Vlr(R$) Total
Proposto

0,480

48,00

Total:

48,00

Vlr(R$) Unit.
Proposto

Vlr(R$) Total
Proposto

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 06.194.440/0001-03
Lote
1

Item

Cód.

71

93151

Qtde
100

Unid.
UND

Especificação

Marca

Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril nº 10, confeccionada
em polivinil, transparente, com a superfície rigorosamente lisa, sem
saliências e paredes regulares em toda sua extensão, com flexibilidade
e curvatura adequadas a sua finalidade, atóxica, siliconizada. Ponta
arredondada com um orifício na extremidade e dois orifícios alternados
em lados opostos, os orifícios devem ter as bordas atraumáticas. Com
tampa fixa em extremidade distal que permita vedação total. Embalagem individual em invólucro apropriado ao processo de esterilização,
contendo externamente dados de identificação do produto, lote, data
fabricação, validade e registro no ministério da saúde.

BIOSANI

ITENS DESERTO
Lote
1

Item
14

Cód.
102842

Qtde
15

		
Maringá, 16 de março de 2020.

Unid.
UND

Especificação

Marca

Cânula de traqueostomia calibre 3,0, estéril descartável; confeccionada em PVC, atóxico, com borda flexível, transparente, composta por
cânula externa com balão de baixa pressão, cânula interna e tampa de
vedação, linha radiopaca contínua; asas para fixação com impressão
do calibre em local visível e mandril com ponta arredondada que não
cause traumatismo traqueal, guarnição de insuflação universal para
seringas. Embalagem unitária em invólucro apropriado ao processo
de esterilização, com abertura asséptica contendo externamente dados de identificação, lote, validade e registro no ministério da saúde.

Kelly Henrique dos Santos
Diretora de Licitações

ENVIO ELETRÔNICO DE MATÉRIAS
Ao enviar matéria eletronicamente
para publicação no
Orgão Oficial do Município,
certifique-se de que os arquivos
estejam livres de vírus.
Sua matéria pode ser rejeitada,
caso seja constatado
algum tipo de contaminação.
Novos tipos de vírus
aparecem diariamente,
causando transtornos e prejuízos
para os usuários de
computadores.

Portanto, seja prudente!
Atualize seu software antivírus
pelo menos uma vez por semana,
para evitar sua defasagem
e ineficácia na eliminação de novos
vírus
que venham a surgir.

Ao enviar matéria a ser digitalizada (scanner), verificar a sua
qualidade de impressão.

