
ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES                 CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 11.840.546/0001-7788501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2018 - PR 12/201812/201805/03/2018Folha:  1/24

       O(a)  Prefeito Municipal,  ANTONIO CERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação emvigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 ealterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - EPP     (18251)18 Lençol de Papel Hospitalar Descartável 50cmX50m.Apresentação: Rolo branco, 50cm x 50m.Características: 100% fibras naturais, quimicamente puro. Garantiade 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: FLEXPEL RL 1.750,00  0,0000 6,20    10.850,0019 Lençol de Papel Hospitalar Descartável 70cmX50m.Apresentação: Rolo branco, 70cm x 50m.Características: 100% fibras naturais, quimicamente puro. Garantiade 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: FLEXPEL RL 550,00  0,0000 8,40    4.620,0036 Máscara de venturi adulto.Apresentação: Kit composto por máscara transparente, flexível,atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; traquéia; 6diluidores coloridos para diferentes concentrações de % de FiO2,nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%),rosa (40%), laranja ( 50%) e copo branco com entrada para arcomprimido, prolongamento de oxigênio; livre de látex e de usoúnico.Características: Possui conectores de diluição para administraçãode oxigênio com concentração de 24% a 50% e com débito de 4LPM  a 10 LPM. Garantia contra defeitos de fabricação. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: GOODGOME
CJT 1.200,00  0,0000 10,30    12.360,00

a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação
f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

12/201811/2018-PRPREGÃO PRESENCIAL16/05/2018Aquisição de Materiais de Enfermagem para Unidades de Saúde e Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 
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BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - EPP     (18251)37 Máscara de Venturi Infantil.Apresentação: Kit composto por máscara transparente, flexível,atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; traquéia; 6diluidores coloridos para diferentes concentrações de % de FiO2,nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%),rosa (40%), laranja ( 50%) e copo branco com entrada para arcomprimido, prolongamento de oxigênio; livre de látex e de usoúnico.Características: Possui conectores de diluição para administraçãode oxigênio com concentração de 24% a 50% e com débito de 4LPM  a 10 LPM.  Garantia contra defeitos de fabricação. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: GOODGOME
CJT 200,00  0,0000 9,90    1.980,00

41 Micropore Branco 2,5cmX4,5m.Apresentação: Na cor Branca. Tamanho 2,5cm x 4,5m.Características: Fita hipoalérgica microporosa, confeccionada comsubstrato de não tecido á base de fibras de viscose, resina acrílicae massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergênico. Produto comcapa protetora.  Prazo de validade de 18 meses a contar daentrega. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: MISSNER
UND 15.000,00  0,0000 1,81    27.150,00

45 Óleo de Girassol Loção p/ Limpeza de Pele.Apresentação: Frasco com 100ml.Características: A base de Ácidos Graxos Essenciais (AGE) evitaminas A e E que auxiliam na prevenção e formação de escarasna pele. Composto por Ácido Caprílico, ácido Cáprico, ácidoLáurico, Lecitina de Soja, Vitamina A, Vitamina E, ácido Capróico eÓleo de Girassol (Ácido Linolêico). Validade de 24 anos, sendo queo produto deverá ser entregue com no mínimo 12 meses até a suavalidade. Marca para simples referência de qualidade: Dersani. -Marca: HOSPDERME
UND 10.000,00  0,0000 2,87    28.700,00

52 Pinça Anatômica Sem Dente 12 Cm.Apresentação: Tamanho de 12cm. Embalada individualmente.Características: Em aço inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável.Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: PROFESSIONAL UND 20,00  0,0000 7,04    140,8053 Pinça Cheron 25cm.Apresentação: Tamanho de 25cm. Embalada individualmente.Características: Em aço Inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável,com serrilha.  Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: PROFESSIONAL UND 28,00  0,0000 44,78    1.253,84
54 Pinça Dissecção Anatômica 14 cm.Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada individualmente.Características: Em aço Inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável,sem dente de aço.  Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: PROFESSIONAL UND 15,00  0,0000 7,88    118,20
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BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - EPP     (18251)56 Pinça Kelly Curva 14cm.Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada individualmente.Características:  Hemostática, em aço inoxidável cirúrgico AISI-420;autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: PROFESSIONAL UND 100,00  0,0000 18,50    1.850,00
57 Pinça Kocher Curva 14cm.Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada individualmente.Características:  Hemostática, em aço inoxidável cirúrgico AISI-420;autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: PROFESSIONAL UND 100,00  0,0000 20,15    2.015,00
69 Saco P/ Lixo Hospitalar de 100L.Apresentação: Saco com 100L.  Pacote com 100 unidades.Características: Confeccionados em polietileno de alta densidade,de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva osímbolo infectante e espessura de 7 micras.  Em conformidade como INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: TECKPLAST PCT 100,00  0,0000 35,82    3.582,00
71 Saco P/ Lixo Hospitalar de 30L.Apresentação: Saco com 30L.  Pacote com 100 unidades.Características: Confeccionados em polietileno de alta densidade,de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva osímbolo infectante e espessura de 7 micras.  Em conformidade como INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: TECKPLAST PCT 10,00  0,0000 16,00    160,00
73 Seringa Bico Liso 20 ml.Apresentação: Embaladas individualmente com papel graucirúrgico.Características: Hipodérmica, estéril, descartável, de uso único,confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro e êmbolo,cilindro dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo LuerLok e flange, êmbolo dividido em haste e rolha de borracha (látexfree). Esterilizado a óxido de etileno. Validade de 48 meses após aentrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: SR

UND 30.000,00  0,0000 0,33    9.900,00
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BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - EPP     (18251)78 Sonda de Aspiração Traqueal n°10.Apresentação: Tamanho nº10. Embalada em P.G.C.  Comprimentoaproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. com conectore tampa ou somente válvula.Características: Produto deve ser confeccionado em PVC,transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxidode Etileno, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidadeproximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de doisorifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma acobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados deacordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetrosperfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda asuperfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabadae fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Estedispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e écapaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresentasuperfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à suautilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas àsaúde. Validade de 24 meses após a entrega. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: MEDSONDA

UND 800,00  0,0000 0,56    448,00

79 Sonda de Aspiração Traqueal n°12.Apresentação: Tamanho nº12. Embalada em P.G.C.  Comprimentoaproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. com conectore tampa ou somente válvula.Características: Produto deve ser confeccionado em PVC,transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxidode Etileno, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidadeproximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de doisorifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma acobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados deacordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetrosperfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda asuperfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabadae fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Estedispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e écapaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresentasuperfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à suautilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas àsaúde. Validade de 24 meses após a entrega. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: MEDSONDA

UND 1.300,00  0,0000 0,58    754,00
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BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - EPP     (18251)83 Sonda de Aspiração Traqueal n°8.Apresentação: Tamanho nº8. Embalada em P.G.C.  Comprimentoaproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. com conectore tampa ou somente válvula.Características: Produto deve ser confeccionado em PVC,transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxidode Etileno, em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidadeproximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de doisorifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma acobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados deacordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetrosperfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda asuperfície. A extremidade distal se apresenta devidamente acabadae fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Estedispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e écapaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresentasuperfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à suautilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas àsaúde. Validade de 24 meses após a entrega. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: MEDSONDA

UND 1.200,00  0,0000 0,52    624,00

114 Touca Descartável Sanfonada.Apresentação:  Pacote com 100 unidades.Características: Em TNT, com elástico revestido. Validade de 48meses após a entrega. Em conformidade com o INMETRO e comas recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ANADONA PCT 500,00  0,0000 6,37    3.185,00123 Vaselina sólida 500gr.Apresentação: Embalagem com 500 gramas.Características: Validade de 12 meses após a entrega. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: CINORD UND 100,00  0,0000 17,06    1.706,00132 Seringa 0,5 ml. COTA RESERVADAApresentação: Embaladas individualmente com papel graucirúrgico.Características: Descartável, tipo insulina, de 50UI, com agulha 8,0mm x 0,30mm, embalada com capa protetora, escala graduada porunidade insulínica, volume residual de 0,01 ml, estéril, atóxica,apirogênica. Validade de 48 meses após a entrega. Validade de 48meses após a entrega. Em conformidade com o INMETRO e comas recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: SR
UN 25.000,00  0,0000 0,388  9.700,00

Total do Fornecedor: 121.096,84COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA     (8426)134 Lancetas para coleta de sangue capilar. COTA PRINCIPAL.Apresentação: Agulhas de 28 ou 30G com 1,5mm de profundidade.Caixa com 100 unidades.Características: Confeccionada em plástico rígido com designergonômico, possui protetor plástico e dispositivo de segurançapara fácil manuseio e segurança na punção. Retrátil, acionada porcontato, estéril, uso-único. Validade de 12 meses a contar daentrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: TKL
CX 300.000,00  0,0000 0,18    54.000,00

Total do Fornecedor: 54.000,00Lages,   16   de  Maio   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL
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FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA     (12463)139 Tiras Reagentes de Glicose.  COTA  PRINCIPALApresentação: Caixa com 50 tiras.Características: Unidade de medida em mg/dl por glicosedesidrogenase; faixa de medição entre 10 e 600 mg/dl; princípio deteste fotométrico ou amperométrico, tempo de leitura de até 6 (seis)segundos. Com glicosímetro consignado na quantidade entre 3.000e 5.000 aparelhos.  Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ACCU CHEK ACTIVE
CX 11.250,00  0,0000 21,00    236.250,00

Total do Fornecedor: 236.250,00HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO     (18546)133 Tiras Reagentes de Glicose.  COTA RESERVADAApresentação: Caixa com 50 tiras.Características: Unidade de medida em mg/dl por glicosedesidrogenase; faixa de medição entre 10 e 600 mg/dl; princípio deteste fotométrico ou amperométrico, tempo de leitura de até 6 (seis)segundos. Com glicosímetro consignado na quantidade entre 3.000e 5.000 aparelhos.  Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ACCU-CHEK ACTIVE
CX 3.750,00  0,0000 21,00    78.750,00

Total do Fornecedor: 78.750,00INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI - EPP     (18446)15 Lâmpada P/ Laringoscópio Universal.Apresentação: 2,5v, diametro da rosca 6mm. Embaladaindividualmente.Características: Garantia de 3 meses. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: MD UND 60,00  0,0000 19,50    1.170,0044 Oftalmoscópio Direto.Apresentação: Lentes de 0 a + 20 e de 0 a -20.Características: Iluminação branca e de alto brilho, com excelentenitidez da imagem; Leve, compacto e ergonômico, resistente; fácilsubstituição da lâmpada LED; Cabo em metal com revestimentotermoplástico reforçado; Alimentação através de 2 pilhas alcalinastipo AA; Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000; Nãocontém látex; proteção para os óculos; Quatro aberturas (círculopequeno, semi-círculo, círculo grande e fixação). Garantia de 12meses, exceto a lâmpada. Em conformidade com o INMETRO ecom as recomendações contidas nas normas da ABNT no quecouber. - Marca: MD
UND 50,00  0,0000 618,33    30.916,50

Total do Fornecedor: 32.086,50MASIF ART. MÉD. HOSP. LTDA.     (8365)5 Kit Para Nebulizador Adulto.Apresentação: Deve conter o micronebulizador (cabeçote, anteparo,recipiente), a máscara, extensão e elástico.Características: Em material atóxico. Máscara confeccionada emsilicone. Garantia de 90 dia contra defeitos de fabricação oumateriais. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber -Marca: DARU KIT 300,00  0,0000 4,78    1.434,00
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MASIF ART. MÉD. HOSP. LTDA.     (8365)6 Kit Para Nebulizador Infantil.Apresentação: Deve conter o micronebulizador (cabeçote, anteparo,recipiente), a máscara, extensão e elástico.Características: Em material atóxico. Máscara confeccionada emsilicone. Garantia de 90 dia contra defeitos de fabricação oumateriais. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: DARU KIT 150,00  0,0000 4,78    717,00
9 Lâmina para Cabo Bisturi N° 10.Apresentação: Embalagem Individual. Caixa com 100 unidades.Características: Em aço carbono, estéril. Validade de 12 meses acontar da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ADVANTIVE CX 50,00  0,0000 19,60    980,0010 Lâmina para Cabo Bisturi N° 11.Apresentação: Embalagem Individual. Caixa com 100 unidades.Características: Em aço carbono, estéril. Validade de 12 meses acontar da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ADVANTIVE CX 50,00  0,0000 19,60    980,0011 Lâmina para Cabo Bisturi N° 12.Apresentação: Embalagem Individual. Caixa com 100 unidades.Características: Em aço carbono, estéril. Validade de 12 meses acontar da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ADVANTIVE CX 50,00  0,0000 19,60    980,0012 Lâmina para Cabo Bisturi N° 15.Apresentação: Embalagem Individual. Caixa com 100 unidades.Características: Em aço carbono, estéril. Validade de 12 meses acontar da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ADVANTIVE CX 20,00  0,0000 19,60    392,0013 Lâmina para Cabo Bisturi N° 20.Apresentação: Embalagem Individual. Caixa com 100 unidades.Características: Em aço carbono, estéril. Validade de 12 meses acontar da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ADVANTIVE CX 50,00  0,0000 19,60    980,0014 Lâmina para Cabo Bisturi N° 21.Apresentação: Embalagem Individual. Caixa com 100 unidades.Características: Em aço carbono, estéril. Validade de 12 meses acontar da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ADVANTIVE CX 50,00  0,0000 19,60    980,00
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MASIF ART. MÉD. HOSP. LTDA.     (8365)21 Par de Luvas Cirúrgicas n° 6,5.Apresentação: Tamanho nº 6,5. Espessura mínima de 0,17mm ecomprimento mínimo de 280 mm. Os pares de luvas são embaladosem papel cirúrgico, oferecendo adequada barreira microbiana,mantendo-as estéreis.Características: Esterilizada por raio gama (cobalto), cor natural,superfície texturizada, lubrificada com pó bio-absorvível. Compunho reforçado liso. Atóxica e Apirogênica. Descartável e de uso.Validade de 12 meses a contar da entrega. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: NEW HAND
PAR 3.000,00  0,0000 0,88    2.640,00

22 Par de Luvas Cirúrgicas n° 7.Apresentação: Tamanho nº 7. Espessura mínima de 0,17mm ecomprimento mínimo de 280 mm. Os par de luvas são embaladosem papel cirúrgico, oferecendo adequada barreira microbiana,mantendo-as estéreis.Características: Esterilizada por raio gama (cobalto), cor natural,superfície texturizada, lubrificada com pó bio-absorvível. Compunho reforçado liso. Atóxica e Apirogênica. Descartável e de uso.Validade de 12 meses a contar da entrega. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: NEW HAND
PAR 4.500,00  0,0000 0,88    3.960,00

23 Par de Luvas Cirúrgicas n° 7,5.Apresentação: Tamanho nº 7,5. Espessura mínima de 0,17mm ecomprimento mínimo de 280 mm. Os par de luvas são embaladosem papel cirúrgico, oferecendo adequada barreira microbiana,mantendo-as estéreis.Características: Esterilizada por raio gama (cobalto), cor natural,superfície texturizada, lubrificada com pó bio-absorvível. Compunho reforçado liso. Atóxica e Apirogênica. Descartável e de uso.Validade de 12 meses a contar da entrega. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: NEW HAND
PAR 5.000,00  0,0000 0,88    4.400,00

24 Par de Luvas Cirúrgicas n° 8.Apresentação: Tamanho nº 8. Espessura mínima de 0,17mm ecomprimento mínimo de 280 mm. Os par de luvas são embaladosem papel cirúrgico, oferecendo adequada barreira microbiana,mantendo-as estéreis.Características: Esterilizada por raio gama (cobalto), cor natural,superfície texturizada, lubrificada com pó bio-absorvível. Compunho reforçado liso. Atóxica e Apirogênica. Descartável e de uso.Validade de 12 meses a contar da entrega. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: NEW HAND
PAR 4.000,00  0,0000 0,88    3.520,00

25 Par de Luvas Cirúrgicas n° 8,5.Apresentação: Tamanho nº 8,5. Espessura mínima de 0,17mm ecomprimento mínimo de 280 mm. Os par de luvas são embaladosem papel cirúrgico, oferecendo adequada barreira microbiana,mantendo-as estéreis.Características: Esterilizada por raio gama (cobalto), cor natural,superfície texturizada, lubrificada com pó bio-absorvível. Compunho reforçado liso. Atóxica e Apirogênica. Descartável e de uso.Validade de 12 meses a contar da entrega. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: NEW HAND
PAR 2.000,00  0,0000 0,88    1.760,00
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MASIF ART. MÉD. HOSP. LTDA.     (8365)26 Luva de Procedimentos Tamanho G.Apresentação: Tamanho G. Caixa com 100 unidades. Espessuramínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Com baixoteor de proteína, inferior a 50mg por u.Características: Em látex, lubrificada COM pó bio-absorvível.Validade de 24 meses a contar da entrega.  Em conformidade como INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: POWDER FREE CX 300,00  0,0000 19,72    5.916,00
27 Luva de Procedimentos Tamanho M.Apresentação: Tamanho M. Caixa com 100 unidades. Espessuramínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Com baixoteor de proteína, inferior a 50mg por u.Características: Em látex, lubrificada sem pó bio-absorvível.Validade de 24 meses a contar da entrega.  Em conformidade como INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: POWDER FREE CX 700,00  0,0000 19,72    13.804,00
28 Luva de Procedimentos Tamanho P.Apresentação: Tamanho P. Caixa com 100 unidades. Espessuramínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Com baixoteor de proteína, inferior a 50mg por u.Características: Em látex, lubrificada sem pó bio-absorvível.Validade de 24 meses a contar da entrega.  Em conformidade como INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: POWDER FREE CX 700,00  0,0000 19,80    13.860,00
29 Luva de Procedimentos Tamanho PP.Apresentação: Tamanho PP. Caixa com 100 unidades. Espessuramínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Com baixoteor de proteína, inferior a 50mg por u.Características: Em látex, lubrificada sem pó bio-absorvível.Validade de 24 meses a contar da entrega.  Em conformidade como INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: POWDER FREE CX 500,00  0,0000 19,80    9.900,00
30 Luva de Procedimentos Tamanho G.Apresentação: Tamanho G. Caixa com 100 unidades. Espessuramínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Com baixoteor de proteína, inferior a 50mg por u.Características: Em látex, lubrificada COM pó bio-absorvível.Validade de 24 meses a contar da entrega.  Em conformidade como INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: PROCED / LEMGRUBER CX 1.500,00  0,0000 13,99    20.985,00
31 Caixa de Luva de Nitrilo nº G.Apresentação: Luva na cor azul em caixas c/ 100 unidades.Caracterísitcas: Sem pó bioabosorvível. Isenta de latex. Não estéril.Ambidestra. Com microtexturas nas pontas dos dedos. Vencimentoigual ou superior a 48 meses a contar da data da entrega doproduto. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: TALGE CX 50,00  0,0000 18,65    932,50

Lages,   16   de  Maio   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES                 CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 11.840.546/0001-7788501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2018 - PR 12/201812/201805/03/2018Folha:  10/24

MASIF ART. MÉD. HOSP. LTDA.     (8365)32 Caixa de Luva de Nitrilo nº M.Apresentação: Luva na cor azul em caixas c/ 100 unidades.Caracterísitcas: Sem pó bioabosorvível. Isenta de latex. Não estéril.Ambidestra. Com microtexturas nas pontas dos dedos. Vencimentoigual ou superior a 48 meses a contar da data da entrega doproduto. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: TALGE CX 110,00  0,0000 18,65    2.051,50
33 Caixa de Luva de Nitrilo nº P.Apresentação: Luva na cor azul em caixas c/ 100 unidades.Caracterísitcas: Sem pó bioabosorvível. Isenta de latex. Não estéril.Ambidestra. Com microtexturas nas pontas dos dedos. Vencimentoigual ou superior a 48 meses a contar da data da entrega doproduto. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: TALGE CX 110,00  0,0000 18,65    2.051,50
38 Máscara Cirúrgica Descartável Tripla.Apresentação: Cor Branca. Modelo elástico. Caixa com 50Unidades.Características:  Contendo tripla camada com Filtro. Material nãoEstéril. Atóxica e apirogênica; descartável e de uso único. Garantiacontra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO ecom as recomendações contidas nas normas da ABNT no quecouber. - Marca: INNOVA CX 2.000,00  0,0000 4,28    8.560,00
43 Óculos de Proteção.Apresentação: Cor da lente transparente. Material de Policarbonato.Características: Com armação de nylon, hastes reguláveis.Resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos elíquidos. Proteção contra raios UVA e UVB. Em conformidade como INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: SUPERMEDY UND 20,00  0,0000 3,10    62,00
47 Papel Grau cirúrgico 10cmX100m.Apresentação: Tamanho 10cm x 100m.  Largura de selagemmínima de 6 mm.  Alta transparência do filme na visualização domaterial embalado.Características: Filme plástico composto de duas camadasPolietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 g/m2) unidas comadesivo atóxico. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável àmicroorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientesmicrobianos e resíduos tóxicos. Indicadores de processo, áreaimpressa com tinta especial, sensível ao processo de esterilizaçãoque indica através de alteração da cor inicial que o material foisubmetido. Validade de 24 meses a contar da data da entrega. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: VITAL PACK

RL 500,00  0,0000 34,96    17.480,00
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MASIF ART. MÉD. HOSP. LTDA.     (8365)48 Papel Grau cirúrgico 15cmX100m.Apresentação: Tamanho 15cm x 100m.  Largura de selagemmínima de 6 mm.  Alta transparência do filme na visualização domaterial embalado.Características: Filme plástico composto de duas camadasPolietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 g/m2) unidas comadesivo atóxico. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável àmicroorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientesmicrobianos e resíduos tóxicos. Indicadores de processo, áreaimpressa com tinta especial, sensível ao processo de esterilizaçãoque indica através de alteração da cor inicial que o material foisubmetido. Validade de 24 meses a contar da data da entrega. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: VITAL PACK
RL 800,00  0,0000 52,00    41.600,00

50 Papel Grau cirúrgico 30cmX100m.Apresentação: Tamanho 30cm x 100m.  Largura de selagemmínima de 6 mm.  Alta transparência do filme na visualização domaterial embalado.Características: Filme plástico composto de duas camadasPolietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 g/m2) unidas comadesivo atóxico. Permeável ao vapor e ao ar, impermeável àmicroorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientesmicrobianos e resíduos tóxicos. Indicadores de processo, áreaimpressa com tinta especial, sensível ao processo de esterilizaçãoque indica através de alteração da cor inicial que o material foisubmetido. Validade de 24 meses a contar da data da entrega. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: VITAL PACK
RL 450,00  0,0000 102,00    45.900,00

66 Reanimador manual adulto tipo ambu.Apresentação: Máscara com bolsa reservatório e tubo de oxigênio.Características: Com balão e válvula em silicone (totalmente Livrede látex); com reservatório; válvulas unidirecionais que evitamreinalção; válvula limitadora de pressão POP OFF a 40 centímetrosde água; tubo acumulador de oxigênio, até 100%; acoplável emválvula PEEP; acondicionado em bolsa plástica para transporte;máscara silicone transparente N°3 adulto; jogo de intermediários N°3 a 5; válvula PEEP. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ADVANTIVE
UND 60,00  0,0000 119,00    7.140,00

67 Reanimador manual neo ambu.Características:  Com balão e válvula em silicone; (totalmente Llvrede látex) com reservatório; válvulas unidirecionais que evitamreinalção; válvula limitadora de pressão POP OFF a 40 centímetrosde água; tubo acumulador de oxigênio, até 100%; acoplável emválvula PEEP; acondicionado em bolsa plástica para transporte;máscara silicone transparente neonatal; jogo de Intermediários N° 3a 5; válvula PEEP. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ADVANTIVE
UND 5,00  0,0000 119,00    595,00

Lages,   16   de  Maio   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SANTA CATARINAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES                 CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 11.840.546/0001-7788501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  11/2018 - PR 12/201812/201805/03/2018Folha:  12/24

MASIF ART. MÉD. HOSP. LTDA.     (8365)68 Reanimador manual pediátrico ambu.Características:  Com balão e válvula em silicone; (totalmente livrede látex) com reservatório; válvulas unidirecionais que evitamreinalção; válvula limitadora de pressão POP OFF a 40 centímetrosde água; tubo acumulador de oxigênio, até 100%; acoplável emválvula PEEP; acondicionado em bolsa plástica para transporte;máscara silicone; jogo de intermediários N° 3 a 5; válvula PEEP.Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: ADVANTIVE
UND 35,00  0,0000 119,00    4.165,00

72 Seringa 60ml.Apresentação:  Embaladas individualmente com papel graucirúrgico.Características: Hipodérmica de segurança, sem agulha, bico deponta descartável, de uso único, confeccionada em polipropileno,êmbolo e graduação até 1ml, cilindro primário dividido em corpocom siliconização interna, flange, êmbolo dividido em haste e rolhade borracha, escala da graduação de 0,5ml nos traços longos e de0,1ml nos traços curtos. Esterilizado a óxido de etileno. Validade de48 meses após a entrega. Em conformidade com o INMETRO ecom as recomendações contidas nas normas da ABNT no quecouber. - Marca: ADVANTIVE
UND 500,00  0,0000 1,66    830,00

77 Seringa 1 ml.Apresentação: Embaladas individualmente com papel graucirúrgico.Características: Descartável, tipo insulina, de 100UI, com agulha 8,0mm x 0,30mm, embalada com capa protetora, escala graduada porunidade insulínica, volume residual de 0,01 ml, estéril, atóxica,apirogênica. Validade de 48 meses após a entrega. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: TKL
UND 140.000,00  0,0000 0,217  30.380,00

84 Sonda de Foley  nº 16.Apresentação: Tamanho nº16. Embalagem individual, tipo blisteratóxico.Características: Feita de látex de borracha 100% natural siliconada;com ponta distal atraumática balão com enchimento simétrico para5cc. Com 2 vias; Conector universal que permite perfeita adaptaçãoem qualquer tipo de bolsa coletora; esterilizado em óxido de etileno.Validade de 36 meses após a entrega. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: ADVANTIVE
UND 1.500,00  0,0000 2,20    3.300,00

85 Sonda de Foley  nº 18.Apresentação: Tamanho nº18. Embalagem individual, tipo blisteratóxico.Características: Feita de látex de borracha 100% natural siliconada;com ponta distal atraumática balão com enchimento simétrico para5cc. Com 2 vias; Conector universal que permite perfeita adaptaçãoem qualquer tipo de bolsa coletora; esterilizado em óxido de etileno.Validade de 36 meses após a entrega. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: ADVANTIVE
UND 1.500,00  0,0000 2,20    3.300,00
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MASIF ART. MÉD. HOSP. LTDA.     (8365)86 Sonda de Foley  nº 20.Apresentação: Tamanho nº20. Embalagem individual, tipo blisteratóxico.Características: Feita de látex de borracha 100% natural siliconada;com ponta distal atraumática balão com enchimento simétrico para5cc. Com 2 vias; Conector universal que permite perfeita adaptaçãoem qualquer tipo de bolsa coletora; esterilizado em óxido de etileno.Validade de 36 meses após a entrega. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: ADVANTIVE
UND 1.000,00  0,0000 2,20    2.200,00

87 Sonda de Foley  nº 22.Apresentação: Tamanho nº22. Embalagem individual, tipo blisteratóxico.Características: Feita de látex de borracha 100% natural siliconada;com ponta distal atraumática balão com enchimento simétrico para5cc. Com 2 vias; Conector universal que permite perfeita adaptaçãoem qualquer tipo de bolsa coletora; esterilizado em óxido de etileno.Validade de 36 meses após a entrega. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: ADVANTIVE
UND 500,00  0,0000 2,20    1.100,00

88 Sonda de Foley  nº 24.Apresentação: Tamanho nº24. Embalagem individual, tipo blisteratóxico.Características: Feita de látex de borracha 100% natural siliconada;com ponta distal atraumática balão com enchimento simétrico para5cc. Com 2 vias; Conector universal que permite perfeita adaptaçãoem qualquer tipo de bolsa coletora; esterilizado em óxido de etileno.Validade de 36 meses após a entrega. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: ADVANTIVE
UND 500,00  0,0000 2,20    1.100,00

89 Sonda de Foley  nº 18 C/3 Vias.Apresentação: Tamanho nº18. Embalagem individual, tipo blisteratóxico.Características: Feita de látex de borracha 100% natural siliconada;com ponta distal atraumática balão com enchimento simétrico para5cc. Com 3 vias; Conector universal que permite perfeita adaptaçãoem qualquer tipo de bolsa coletora; esterilizado em óxido de etileno.Validade de 36 meses após a entrega. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: ADVANTIVE
UND 50,00  0,0000 2,66    133,00

91 Sonda Alimentação Nasoenteral Adulto N° 12.Apresentação: Tamanho nº12. Embalagem individual.Características: Silicone, flexível que permita Introdução suave esem traumas; resistente; que possibilite Higienização da mesma,tubo translúcido com linha radiopaca que permita boa visualizaçãoatravés do RX; possuir marcas ao longo do corpo que indicam aposição da ponteira no momento da intridução; deve acompanharfio guia em aço inox. Validade de 18 meses após a entrega.  Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: SOLUMED
UND 800,00  0,0000 8,40    6.720,00
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MASIF ART. MÉD. HOSP. LTDA.     (8365)93 Sonda Nasogástrica Longa N°12.Apresentação: Tamanho nº12. Embalagem individual.Características: Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila)transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço,com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas;dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente eeqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo;dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda;extremidade distal deve ser devidamente  acabado e fixadodispositivo conector universal com tampa. Validade de 24 mesesapós a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: MEDSONDA
UND 500,00  0,0000 0,68    340,00

94 Sonda Nasogástrica Longa N°14.Apresentação: Tamanho nº14. Embalagem individual.Características: Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila)transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço,com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas;dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente eeqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo;dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda;extremidade distal deve ser devidamente  acabado e fixadodispositivo conector universal com tampa. Validade de 24 mesesapós a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: MEDSONDA
UND 500,00  0,0000 0,69    345,00

95 Sonda Nasogástrica Longa N°16.Apresentação: Tamanho nº16. Embalagem individual.Características: Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila)transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço,com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas;dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente eeqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo;dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda;extremidade distal deve ser devidamente  acabado e fixadodispositivo conector universal com tampa. Validade de 24 mesesapós a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: MEDSONDA
UND 500,00  0,0000 0,78    390,00

96 Sonda Nasogástrica Longa N°18.Apresentação: Tamanho nº18. Embalagem individual.Características: Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila)transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço,com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas;dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente eeqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo;dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda;extremidade distal deve ser devidamente  acabado e fixadodispositivo conector universal com tampa. Validade de 24 mesesapós a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: MEDSONDA
UND 500,00  0,0000 0,86    430,00
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MASIF ART. MÉD. HOSP. LTDA.     (8365)97 Sonda Nasogástrica Longa N°20.Apresentação: Tamanho nº20. Embalagem individual.Características: Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila)transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço,com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas;dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente eeqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo;dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda;extremidade distal deve ser devidamente  acabado e fixadodispositivo conector universal com tampa. Validade de 24 mesesapós a entrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: MEDSONDA
UND 500,00  0,0000 0,98    490,00

98 Sonda Uretral N°04.Apresentação: Tamanho nº04. Embalagem individual em papel graucirúrgico.Características: Tubo em PVC atóxico, apirogenico,  flexível,transparente, descartável, superfície rigorosamente lisa, pontaarredondada fechada no lado proximal do tubo com 02 orifício;esterilizada a Óxido de Etileno; com conector  adaptável a seringasno lado distal do tubo com tampa. Validade de 24 meses após aentrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: MEDSONDA
UND 200,00  0,0000 0,38    76,00

99 Sonda Uretral N°06.Apresentação: Tamanho nº06. Embalagem individual em papel graucirúrgico.Características: Tubo em PVC atóxico, apirogenico,  flexível,transparente, descartável, superfície rigorosamente lisa, pontaarredondada fechada no lado proximal do tubo com 02 orifício;esterilizada a Óxido de Etileno; com conector  adaptável a seringasno lado distal do tubo com tampa. Validade de 24 meses após aentrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: MEDSONDA
UND 1.000,00  0,0000 0,40    400,00

100 Sonda Uretral N°08.Apresentação: Tamanho nº08. Embalagem individual em papel graucirúrgico.Características: Tubo em PVC atóxico, apirogênico, flexível,transparente, descartável, superfície rigorosamente lisa, pontaarredondada fechada no lado proximal do tubo com 02 orifícios;esterilizada a Óxido de Etileno; com conector  adaptável a seringasno lado distal do tubo com tampa. Validade de 24 meses após aentrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: MEDSONDA
UND 1.000,00  0,0000 0,41    410,00

101 Sonda Uretral N°10.Apresentação: Tamanho nº10. Embalagem individual em papel graucirúrgico.Características: Tubo em PVC atóxico, apirogenico,  flexível,transparente, descartável, superfície rigorosamente lisa, pontaarredondada fechada no lado proximal do tubo com 02 orifício;esterilizada a Óxido de Etileno; com conector  adaptável a seringasno lado distal do tubo com tampa. Validade de 24 meses após aentrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: MEDSONDA
UND 20.000,00  0,0000 0,42    8.400,00
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MASIF ART. MÉD. HOSP. LTDA.     (8365)102 Sonda Uretral N°12.Apresentação: Tamanho nº12. Embalagem individual em papel graucirúrgico.Características: Tubo em PVC atóxico, apirogenico,  flexível,transparente, descartável, superfície rigorosamente lisa, pontaarredondada fechada no lado proximal do tubo com 02 orifício;esterilizada a Óxido de Etileno; com conector  adaptável a seringasno lado distal do tubo com tampa. Validade de 24 meses após aentrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: MEDSONDA
UND 50.000,00  0,0000 0,43    21.500,00

103 Sonda Uretral N°14.Apresentação: Tamanho nº14. Embalagem individual em papel graucirúrgico.Características: Tubo em PVC atóxico, apirogenico,  flexível,transparente, descartável, superfície rigorosamente lisa, pontaarredondada fechada no lado proximal do tubo com 02 orifício;esterilizada a Óxido de Etileno; com conector  adaptável a seringasno lado distal do tubo com tampa. Validade de 24 meses após aentrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: MEDSONDA
UND 40.000,00  0,0000 0,45    18.000,00

104 Sonda Uretral N°16.Apresentação: Tamanho nº16. Embalagem individual em papel graucirúrgico.Características: Tubo em PVC atóxico, apirogenico,  flexível,transparente, descartável, superfície rigorosamente lisa, pontaarredondada fechada no lado proximal do tubo com 02 orifício;esterilizada a Óxido de Etileno; com conector  adaptável a seringasno lado distal do tubo com tampa. Validade de 24 meses após aentrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: MEDSONDA
UND 1.000,00  0,0000 0,51    510,00

115 Tubo de Silicone Hospitalar  n°204.Apresentação: Tamanho 6mm x 12mm com 15 metros. Embaladoindividualmente em sacos plásticos de polietileno e selados aquente.Características: Silicone autoclavável, atóxico, isento de látex ehemocompatível. Não se altera, oxida ou deteriora e não causairritação ou sensibilidade, estável à temperaturas extremas.Garantia de 3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: KINNER
PCT 30,00  0,0000 112,00    3.360,00

116 Tubo Endotraqueal n° 6.Apresentação: Tamanho n°6. Embalado individualmente tipo blisterde fácil abertura em papel grau cirúrgico.Características: Com balão (cuff); em polipropileno, válvula ABScom mola inoxidável; marcadores de graduação em centímetros.Prazo de validade de 48 meses após a entrega. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: VITAL GOLD UND 100,00  0,0000 3,30    330,00
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MASIF ART. MÉD. HOSP. LTDA.     (8365)117 Tubo Endotraqueal n° 6,5.Apresentação: Tamanho n°6,5. Embalado individualmente tipoblister de fácil abertura em papel grau cirúrgico.Características: Com balão (cuff); em polipropileno, válvula ABScom mola inoxidável; marcadores de graduação em centímetros.Prazo de validade de 48 meses após a entrega. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: VITAL GOLD UND 100,00  0,0000 3,20    320,00
118 Tubo Endotraqueal n° 7.Apresentação: Tamanho n° 7. Embalado individualmente tipo blisterde fácil abertura em papel grau cirúrgico.Características: Com balão (cuff); em polipropileno, válvula ABScom mola inoxidável; marcadores de graduação em centímetros.Prazo de validade de 48 meses após a entrega. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: VITAL GOLD UND 100,00  0,0000 3,25    325,00
119 Tubo Endotraqueal n° 7,5.Apresentação: Tamanho n° 7,5. Embalado individualmente tipoblister de fácil abertura em papel grau cirúrgico.Características: Com balão (cuff); em polipropileno, válvula ABScom mola inoxidável; marcadores de graduação em centímetros.Prazo de validade de 48 meses após a entrega. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: VITAL GOLD UND 200,00  0,0000 3,20    640,00
120 Tubo Endotraqueal n° 8.Apresentação: Tamanho n° 8. Embalado individualmente tipo blisterde fácil abertura em papel grau cirúrgico.Características: Com balão (cuff); em polipropileno, válvula ABScom mola inoxidável; marcadores de graduação em centímetros.Prazo de validade de 48 meses após a entrega. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: VITAL GOLD UND 500,00  0,0000 3,30    1.650,00
121 Tubo Endotraqueal n° 8,5.Apresentação: Tamanho n° 8,5. Embalado individualmente tipoblister de fácil abertura em papel grau cirúrgico.Características: Com balão (cuff); em polipropileno, válvula ABScom mola inoxidável; marcadores de graduação em centímetros.Prazo de validade de 48 meses após a entrega. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: VITAL GOLD UND 100,00  0,0000 3,20    320,00
122 Tubo Endotraqueal n° 9.Apresentação: Tamanho n° 9. Embalado individualmente tipo blisterde fácil abertura em papel grau cirúrgico.Características: Com balão (cuff); em polipropileno, válvula ABScom mola inoxidável; marcadores de graduação em centímetros.Prazo de validade de 48 meses após a entrega. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: VITAL GOLD UND 100,00  0,0000 3,20    320,00
124 Bolsa de colostomia/ileostomia.Características: Drenavel, transparente, abertura para estomarecortavel de 19 a 64mm, e um clipe de fechamento. Com registroMS/Anvisa. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.Validade de no minimo 36 meses, após entrega. - Marca: CASEX UN 2.000,00  0,0000 8,25    16.500,00
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MASIF ART. MÉD. HOSP. LTDA.     (8365)128 Lancetas para coleta de sangue capilar. COTA RESERVADAApresentação: Agulhas de 28 ou 30G com 1,5mm de profundidade.Características: Confeccionada em plástico rígido com designergonômico, possui protetor plástico e dispositivo de segurançapara fácil manuseio e segurança na punção. Retrátil, acionada porcontato, estéril, uso-único. Validade de 12 meses a contar daentrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: STERILANCE
UN 100.000,00  0,0000 0,23    23.000,00

129 Luva de Procedimentos Tamanho M. COTA RESERVADAApresentação: Tamanho M. Caixa com 100 unidades. Espessuramínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Com baixoteor de proteína, inferior a 50mg por u.Características: Em látex, lubrificada COM pó bio-absorvível.Validade de 24 meses a contar da entrega.  Em conformidade como INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: PROCED / LEMGRUBER CX 1.500,00  0,0000 13,99    20.985,00
130 Luva de Procedimentos Tamanho P. COTA RESERVADAApresentação: Tamanho P. Caixa com 100 unidades. Espessuramínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Com baixoteor de proteína, inferior a 50mg por u.Características: Em látex, lubrificada COM pó bio-absorvível.Validade de 24 meses a contar da entrega.  Em conformidade como INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: PROCED / LEMGRUBER CX 1.500,00  0,0000 13,99    20.985,00
131 Luva de Procedimentos Tamanho PP. COTA RESERVADAApresentação: Tamanho PP. Caixa com 100 unidades. Espessuramínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Com baixoteor de proteína, inferior a 50mg por u.Características: Em látex, lubrificada COM pó bio-absorvível.Validade de 24 meses a contar da entrega.  Em conformidade como INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: PROCED / LEMGRUBER CX 1.125,00  0,0000 13,99    15.738,75
135 Luva de Procedimentos Tamanho M. COTA PRINCIPALApresentação: Tamanho M. Caixa com 100 unidades. Espessuramínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Com baixoteor de proteína, inferior a 50mg por u.Características: Em látex, lubrificada COM pó bio-absorvível.Validade de 24 meses a contar da entrega.  Em conformidade como INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: PROCED / LEMGRUBER CX 4.500,00  0,0000 13,99    62.955,00
136 Luva de Procedimentos Tamanho P. COTA PRINCIPALApresentação: Tamanho P. Caixa com 100 unidades. Espessuramínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Com baixoteor de proteína, inferior a 50mg por u.Características: Em látex, lubrificada COM pó bio-absorvível.Validade de 24 meses a contar da entrega.  Em conformidade como INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: PROCED / LEMGRUBER CX 4.500,00  0,0000 13,99    62.955,00
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MASIF ART. MÉD. HOSP. LTDA.     (8365)137 Luva de Procedimentos Tamanho PP. COTA PRINCIPALApresentação: Tamanho PP. Caixa com 100 unidades. Espessuramínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280 mm. Com baixoteor de proteína, inferior a 50mg por u.Características: Em látex, lubrificada COM pó bio-absorvível.Validade de 24 meses a contar da entrega.  Em conformidade como INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: PROCED / LEMGRUBER CX 3.375,00  0,0000 13,99    47.216,25
138 Seringa 0,5 ml. COTA PRINCIPALApresentação: Embaladas individualmente com papel graucirúrgico.Características: Descartável, tipo insulina, de 50UI, com agulha 8,0mm x 0,30mm, embalada com capa protetora, escala graduada porunidade insulínica, volume residual de 0,01 ml, estéril, atóxica,apirogênica. Validade de 48 meses após a entrega. Validade de 48meses após a entrega. Em conformidade com o INMETRO e comas recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: SR

UN 75.000,00  0,0000 0,385  28.875,00
Total do Fornecedor: 625.554,50MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP     (17735)8 Lâmina fosca P/ Microscopia 26X76mm Fosca 50Unid.Apresentação: Tamanho  26 mm x 76 mm. Caixa com 50 unidades.Características:  Fabricadas em vidro natural, cortadas à laser,seladas à vácuo e embaladas em caixas de papelão, intercaladasuma a uma com folhas de papel com tratamento anti-fúngico.Lâminas com uma extremidade fosca, com cantos em 90° ou 45°,com arestas lapidadas. Validade de 12 meses a contar da entrega.Em conformidade com o INMETRO e com as recomendaçõescontidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca: CRAL

CX 300,00  0,0000 3,08    924,00
Total do Fornecedor: 924,00MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME.     (8179)1 Eletrodo Cardioclip Colorido Adulto 4pçs.Apresentação: Jogo com 04 peças. Com braçadeiras fechamentoem Nylon - reforçada.Características: São compatíveis com eletrocardiógrafos e seusrespectivos cabos com terminações em neo pinch, botão depressão e pino banana. Em conformidade com o INMETRO e comas recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: FBRAS JG 12,00  0,0000 75,00    900,00

2 Eletrodo Cardioclip Colorido Infantil 4pçs.Apresentação: Jogo com 04 peças. Com braçadeiras fechamentoem Nylon - reforçada.Características: São compatíveis com eletrocardiógrafos e seusrespectivos cabos com terminações em neo pinch, botão depressão e pino banana. Em conformidade com o INMETRO e comas recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: FBRAS JG 6,00  0,0000 75,00    450,00
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MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME.     (8179)4 Kit Estesiômetro Para Teste De Sensibilidade.Apresentação: Kit com 6 canetas.Características: Com filamentos de diferentes calibres, estesiômetrode nylon. Com caneta reserva. Garantia contra defeito defabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: SORRI KIT 49,00  0,0000 167,00    8.183,00
7 Kit Umidificador de Oxigênio.Apresentação: Acompanha a extensão, Máscara e frasco com250ml, com nível máximo e mínimo.Características:  Tampa e corpo em Nylon. Com rosca de metal.Conexão de entrada de oxigênio. Com rosca padrão 9/16 x 18 fios.Deve ser adaptável a qualquer válvula reguladora de cilindro oumedidor de vazão de rede canalizada. Validade de 12 meses após aentrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: RWR

KIT 128,00  0,0000 11,50    1.472,00
16 Lâmpada para Otoscópio.Apresentação: 2,5v. Compatível para TK MiKatos. Embaladaindividualmente.Características: Garantia de 3 meses. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: MIKATOS UND 50,00  0,0000 42,00    2.100,0034 Luva Plástica Descartável Eva c/ 100 Unid.Apresentação: Tamanho único. Com espessura de 0,03 mícrons.Embaladas em pacotes com 100 unidades.Características:  Pode ser armazenada em temperatura até 30graus. As luvas individuais são esterilizadas pelo processo de raiogama cobalto. Ambidestra, transparente. Garantia contra defeito defabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ADLIN

PCT 20,00  0,0000 5,60    112,00
35 Manta Térmica Aluminizada 2,10 X 1,40cm.Apresentação: Tamanho 2,10x1,40cm. Para manutenção datemperatura corporal na faixa 80º a 90º.Características: Película metalizada termosselável, descartável,refletiva, isolando frio, calor e umidade, não deformável. Garantia de3 meses. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: RESGATE-SP UND 1.000,00  0,0000 4,60    4.600,00
39 Máscara Hospitalar N95 PFF2.Apresentação: Na cor Branca. Embalada individualmente.Características: Não Estéril. Atóxica e Apirogênica. Confeccionadoem quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética depolipropileno; camada meio de fibras sintética estrutural; camadafiltrante de fibra sintética com tratamento eletrostático, camadainterna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeçade elástico para sustentação da peça facial e tira metálica paraajuste sobre o septo nasal. Validade de 24 meses a contar daentrega. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: BEST FABRIL

UND 4.000,00  0,0000 1,86    7.440,00
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MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME.     (8179)40 Pinça Hartmann Jacaré 9cm.Características: Produzido em aço inoxidável com extra tratamentocontra oxidação. Instrumento cirúrgico articulado não cortante.Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: ABC UND 2,00  0,0000 95,00    190,0046 Oxímetro de pulso Faixa 0 a 100.Características: Medidor de SpO2 (de 0 à 100% com  25 deprecisão) e da freqüência cardíaca (precisão de 1 BPM); faixa depulso de 30 à 250 Bpm. botão único de ligação para facilitar aoperação; visor grande de OLED de fácil visualização; compacto,portátil e iluminado; com curva pletismográfica de SpO2.alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA"; dispositivodesliga automaticamente após 8 segundos sem atividade.Resistente a água. Acompanhado de estojo com fecho velcro paratransporte e capa de proteção em silicone. Garantia de 12 meses.Em conformidade com o INMETRO e com as recomendaçõescontidas nas normas da ABNT no que couber. - Marca:MONTSERRAT
UN 300,00  0,0000 117,50    35.250,00

55 Pinça Halstead Mosquito Reta 10cm.Apresentação: Tamanho de 10cm. Embalada individualmente.Características: Hemostática, em aço inoxidável cirúrgico AISI-420;autoclavável. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ABC UND 15,00  0,0000 19,60    294,00
60 Pinça Mosquito Vasectomia Lisa Curva 12cm.Apresentação: Tamanho de 12cm. Embalada individualmente.Características: Intrumento cirurgico articulado não cortante; em açoinoxidável cirúrigico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 anoscontra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: ABC UND 10,00  0,0000 17,90    179,00
62 Pinça Allis 12 cm.Apresentação: Tamanho de 12cm. Embalada individualmente.Características: Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Emaço inoxidável cirúrigico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 anoscontra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: ABC UND 10,00  0,0000 29,00    290,00
63 Pinça Pean 14cm.Apresentação: Tamanho de 14cm. Embalada individualmente.Características: Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Emaço inoxidável cirúrigico AISI-420; autoclavável. Garantia de 5 anoscontra defeitos de peças e fabricação. Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: ABC UND 10,00  0,0000 28,00    280,00

105 Tentacanula Sonda Acanelada 15cm.Apresentação: Embalagem plástica individual.Características: Produto confeccionado em Aço Inoxidável Aisi-420.Não esteril. Garantia de 10 anos.  Em conformidade com oINMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNTno que couber. - Marca: ABC UND 50,00  0,0000 6,54    327,00
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MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME.     (8179)106 Termômetro Digital Frontal e Auricular.Apresentação: Embalagem individual. Incluindo manual deinstruções.Características: Monitor digital com o visor em sistema de cores quepode ficar vermelho, laranja ou verde, de acordo com o nível datemperatura; com função auto-desligamento após um minuto; comindicador de temperatura em até 5 segundos com aviso deconlcusão de medição; termômetro infravermelho; medição em °Ccom faixa de leitura de 34ºC a 43ºC; tela de LCD; garantir precisãona leitura da temperatura. Garantia de 12 meses. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: G-TECH
UND 200,00  0,0000 147,00    29.400,00

108 Tesoura Mayo Reta 15 cm.Apresentação: Embalagem individual. Tamanho de 15 cm.Características: Em aço inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável.Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade,Normas da ABNT. Garantia de 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ABC UND 10,00  0,0000 26,69    266,90
109 Tesoura Metzenbaum Curva 15 cm.Apresentação: Embalagem individual. Tamanho de 15 cm.Características: Em aço inoxidável cirúrigico AISI-420; autoclavável.Garantia de no mínimo 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ABC UND 10,00  0,0000 28,60    286,00
110 Tesoura Metzenbaum Reta 15 cm.Apresentação: Embalagem individual. Tamanho de 15 cm.Características: Em aço inoxidável cirúrigico AISI-420; autoclavável.Garantia de no mínimo 5 anos contra defeitos de peças efabricação. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: ABC UND 10,00  0,0000 27,67    276,70
111 Tesoura Spencer Reta 12 cm.Apresentação: Embalagem individual. Tamanho de 12 cm.Características: Em aço inoxidável cirúrigico AISI-420; autoclavável.Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: ABC UND 60,00  0,0000 28,54    1.712,40113 Torneira 3 vias.Apresentação: Embalado individualmente.Características: Alta resistência a pressões; permite conexãosegura a todos tipos de equipos endovenosos, tubos extensores ecateteres; Esterelizadas a óxido de etileno, e submetidas a todos osensaios físico-químicos e microbiológicos; com a embalagemintacta; Com duas tampas protetoras. Validade de 36 meses após aentrega. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: FARMATEX

UND 2.500,00  0,0000 0,63    1.575,00
125 Fluxômetro para válvula reguladora de oxigênio.Apresentação: Na cor verde.Características: Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: JGMORIYA UN 10,00  0,0000 45,00    450,00
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MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME.     (8179)127 Válvula reguladora de oxigênio.Características: Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: RWR UN 15,00  0,0000 169,00    2.535,00Total do Fornecedor: 98.569,00SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA     (18430)3 Jogo Eletrodo Precordial c/ Pera Silicone 6pçs.Apresentação: Para uso Adulto. Jogo completo com 6 unidades.Com pera de látex ou silicone (sucção + pera eletro).Características: Garantia contra defeito de fabricação. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: TECNOCLIN JG 12,00  0,0000 68,00    816,0017 Lanterna Clínica C/ Iluminação LED.Apresentação: Medidas de 14cm de comprimento e 1,2 cm dediâmetro. Possui conveniente clipe de bolso.Características: Iluminação brilhante e branca. Confeccionada emmetal leve e resistente. Acionamento através do botão liga/desliga.Com suporte abaixador de língua (removível). Garantia de 12meses. Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: PENLIGHT
UND 50,00  0,0000 11,50    575,00

42 Micropore Branco 5cmX10m.Apresentação: Na cor Branca. Tamanho 5cm x 10m.Características: Fita hipoalérgica microporosa, confeccionada comsubstrato de não tecido á base de fibras de viscose, resina acrílicae massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergênico. Produto comcapa protetora.  Prazo de validade de 18 meses a contar daentrega. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: MISSNER
UND 7.000,00  0,0000 3,20    22.400,00

70 Saco P/ Lixo Hospitalar de 50L.Apresentação: Saco com 50L.  Pacote com 100 unidades.Características: Confeccionados em polietileno de alta densidade,de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva osímbolo infectante e espessura de 7 micras.  Em conformidade como INMETRO e com as recomendações contidas nas normas daABNT no que couber. - Marca: JUREMA PCT 50,00  0,0000 23,99    1.199,50
107 Tesoura Iris Reta 10 cm.Apresentação: Embalagem individual. Tamanho de 10 cm.Características: Em aço inoxidável cirúrgico AISI-420; autoclavável.Garantia de 5 anos contra defeitos de peças e fabricação. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: ABC UND 40,00  0,0000 16,00    640,00112 Travesseiro Hospitalar 60cmX40cm.Apresentação: Embalado individualmente. Tamanho 60cmX40cm.Características: Em espuma com capa impermeável. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendações contidasnas normas da ABNT no que couber. - Marca: DAMAIA UND 83,00  0,0000 39,05    3.241,15
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SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA     (18430)126 Fluxômetro para válvula reguladora de ar comprimido.Apresentação: Na cor amarelo.Características: Em conformidade com o INMETRO e com asrecomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. -Marca: RWR UN 15,00  0,0000 51,89    778,35Total do Fornecedor: 29.650,00Total Geral: 1.276.880,84
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