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LEIS

LEI Nº 4.761 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

LEI Nº 4.780 DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
“Dispõe sobre denominação de Rua no Município.”

“Dispõe sobre declaração de Utilidade Pública Municipal.”

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública Municipal a Associação Rural das
Chácaras Abaetes – ARDASCA, inscrita no CNPJ nº 31.020.877/0001-78.

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º. Fica denominada Rua Inez Soares dos Santos a Rua Projetada 15 RB entre
as Ruas Nelson Vicente de Almeida e Olympio de Azambuja, em toda sua extensão,
no Residencial Bonanza.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 22 de dezembro de 2021.

Dourados, 11 de janeiro de 2022.

Alan Aquino Guedes de Mendonça

Alan Aquino Guedes de Mendonça

Prefeito

Prefeito

Paulo César Nunes da Silva

Paulo César Nunes da Silva

Procurador Geral do Município

Procurador Geral do Município

Prefeito

Alan Aquino Guedes de Mendonça

Vice-Prefeito

Carlos Augusto Ferreira Moreira

3411-7664
3411-7665

Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados

Mariana de Souza Neto

3424-2005

Agência Municipal de Habitação e Interesse Social

Diego Zanoni Fontes

3411-7745

Assessoria de Comunicação e Cerimonial

Ginez Cesar Bertin Clemente

3411-7626

Chefe de Gabinete

Alfredo Barbara Neto

3411-7664

Fundação de Esportes de Dourados

Luis Arthur Spinola Castilho

3411-7120

Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados

Edvan Marcelo Morais

3410-3000

Fundação de Serviços de Saúde de Dourados

Jairo José de Lima

3411-7731

Guarda Municipal

Liliane Graziele Cespedes de Souza Nascimento 3424-2309

Instituto do Meio Ambiente de Dourados

Wolmer Sitadini Campagnoli

3428-4970

Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados - Previd

Theodoro Huber Silva

3427-4040

Procuradoria Geral do Município

Paulo César Nunes da Silva

3411-7761

Secretaria Municipal de Administração

Vander Soares Matoso

3411-7105

Secretaria Municipal de Agricultura Familiar

Ademar Roque Zanatta

3411-7299

Secretaria Municipal de Assistência Social

Elizete Ferreira Gomes de Souza

3411-7710

Secretaria Municipal de Cultura

Francisco Marcos Rosseti Chamorro

3411-7709

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Cleriston Jose Recalcatti

3426-3672

Secretaria Municipal de Educação

Ana Paula Benitez Fernandes

3411-7158

Secretaria Municipal de Fazenda

Everson Leite Cordeiro

3411-7107

Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica

Henrique Sartori de Almeida Prado

3411-7672

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Luis Gustavo Casarin

3411-7112

Secretaria Municipal de Planejamento

Romualdo Diniz Salgado Junior (Interino)

3411-7788

Secretaria Municipal de Saúde

Waldno Pereira de Lucena Junior

3410-5500

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Romualdo Diniz Salgado Junior

3424-3358

Prefeitura Municipal de Dourados
Mato Grosso do Sul
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E
CERIMONIAL

Rua Coronel Ponciano, 1.700
Parque dos Jequitibás - CEP.: 79.839-900
Fone: (67) 3411-7150 / 3411-7626

E-mail: diariooficial@dourados.ms.gov.br

Visite o Diário Oficial na Internet:
http://www.dourados.ms.gov.br
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DECRETOS
DECRETO “P” Nº 515, de 06 de janeiro de 2022.

Dourados (MS), 06 de janeiro de 2022.

“Dispõe sobre a Exoneração de servidora na SEMS”

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município
de Dourados,

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

D E C R E T A:
Art. 1º Fica exonerada, a partir de 22 de dezembro de 2021, a servidora Carolina
Cardoso, do cargo comissionado símbolo “DGA-5”, da função de Gerente de
Núcleo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 22 de dezembro de 2021.
Dourados (MS), 06 de janeiro de 2022.
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados
Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração
DECRETO “P” Nº 516, de 06 de janeiro de 2022.

DECRETO “P” Nº 520, de 06 de janeiro de 2022.
“Dispõe sobre a Exoneração de servidora na SEMS”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município
de Dourados,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica exonerada, a partir de 03 de janeiro de 2022, a servidora Heloisa
Honório do Amaral, do cargo comissionado símbolo “DGAS-2”, da função de
Diretor de Unidade de Saúde II, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 03 de janeiro de 2022.
Dourados (MS), 06 de janeiro de 2022.

“Dispõe sobre a nomeação de servidora na SEMS”.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município
de Dourados,

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada, a partir de 22 de dezembro de 2021, a servidora Carolina
Cardoso, no cargo de provimento em comissão de Assessor Planejamento, símbolo
DGA-4, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 22 de dezembro de 2021.
Dourados (MS), 06 de janeiro de 2022
Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados
Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração
DECRETO “P” Nº 519, de 06 de janeiro de 2022.
“Dispõe sobre a Exoneração de servidora na SEMS”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso da atribuição que lhe confere o artigo 66, inciso II da Lei Orgânica do Município
de Dourados,

DECRETO Nº 941, DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
“Declara estáveis no serviço público os servidores efetivos aprovados em Estágio
Probatório”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica
do Município.
D E C R E T A:
Art. 1°. Fica declarada estável no serviço público municipal, a servidora Edna
Fernanda de Souza Cardoso, matrícula Nº 114761455-2, por ter sido aprovada no
Estágio Probatório, conforme consta abaixo:
Matrícula

Servidora

114761455-2

Edna Fernanda De
Souza Cardoso

Cargo

Data de
Exercício

Data da
Estabilidade

profissional do magistério
06/02/2017. 06/08/2021.
público municipal,

Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos 06/08/2021.
Dourados (MS), 11 de janeiro de 2022.

D E C R E T A:
Art. 1º Fica exonerada, a partir de 03 de janeiro de 2022, a servidora Erica de
Carvalho Lange, do cargo comissionado símbolo “DGAS-3”, da função de Diretor
de Unidade de Saúde III, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 03 de janeiro de 2022.

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

PORTARIAS
Portaria de Benefício nº. 011/2022/PREVID
“Concede Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à servidora
ROSEMAR BORGES ROSENDO e dá outras providências.”
A DIRETORA ADMINISTRATIVA, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL AO
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelo Art. 35, § 12, da Lei Municipal Nº 108/2006.

41/2003 e Artigo 64 da Lei Complementar 108/2006.
Parágrafo Único – O presente benefício será reajustado na mesma proporção e
na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade em
conformidade com o Artigo 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e Art. 2º da
Emenda Constitucional nº. 47/2005.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.		
Dourados/MS, 14 de janeiro de 2022.

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à
servidora ROSEMAR BORGES ROSENDO, matrícula 9791-1, ocupante do cargo
efetivo de Profissional do Magistério Municipal, na função de Professora Inspetora
Pedagógica, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados-MS, com
proventos integrais, com fundamento no Artigo 6º da Emenda Constitucional nº.

SILVANA MARIA RADAELLI DE ASSIS
Diretora Administrativa em substituição legal ao Diretor Presidente
Portaria nº 095/2021/ADM/PREVID de 17 de dezembro de 2021
GLEICIR MENDES CARVALHO
Diretora de Benefícios
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RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 02/2022/COMISSÃO ELEITORAL
A Comissão Eleitoral, instituída através da resolução nº 005/2021/CONSELHO
CURADOR, para atuar no processo eleitoral da Diretoria Executiva do Instituto de
Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados.

ANEXO I
CURRÍCULO PROFISSIONAL

(NOME COMPLETO DO CANDIDATO)
I - FORMAÇÃO ACADÊMICA (O candidato deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.)
I.1. CURSO SUPERIOR
CURSO:
INSTITUIÇÃO:

R E S O L V E:

ANO DE CONCLUSÃO:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os seguintes locais para o recebimento das inscrições
dos candidatos a Diretor Administrativo, Diretor de Benefícios e Diretor Financeiro
- Triênio 2022-2025:
I – SINSEMD – Sindicato dos Servidores do Município de Dourados. Localizado
na rua Floriano Peixoto nº 1072 – Jardim América.
Horário de recebimento das inscrições: 07:30h às 13:30h

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
O candidato deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 2 (dois) anos, no exercício de atividades nas áreas
previdenciária, financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria;
1. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE ___/___/_____ A ___/___/_____
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S):
SECRETARIA/DEPARTAMENTO:
descrição das atribuições / experiência adquirida
2. CARGO A SER CONSIDERADO (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)

II - SIMTED – Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação. Localizado
na rua Maria da Glória nº 670 – Vila Industrial.
Horário de Recebimento das inscrições: 07:30h às 11:30h
III – SIMGMD – Sindicato da Guarda Municipal de Dourados. Localizado na rua
Floriano Peixoto nº 688 – Centro.
Horário de Recebimento das inscrições: 07:00h às 13:00h
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Dourados - MS, 13 de janeiro de 2022.

PERÍODO: DE ___/___/_____ A ___/___/_____
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S):
SECRETARIA/DEPARTAMENTO:
descrição das atribuições / experiência adquirida
3. CARGO A SER CONSIDERADO (na iniciativa privada) (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS)
PERÍODO: DE ___/___/_____ A ___/___/_____
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S):
EMPREGADOR:
CNPJ DO EMPREGADOR:
descrição das atribuições / experiência adquirida
CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.

ASSINATURA: ______________________________________

LOCAL E DATA:

Hélio do Nascimento
Presidente da Comissão Eleitoral
RESOLUÇÃO Nº 03/2022/COMISSÃO ELEITORAL
A Comissão Eleitoral instituída através da Resolução nº 005/2021/CONSELHO
CURADOR, em obediência ao disposto nos incisos II e III do artigo 8º-B, da Lei
Complementar nº 9.717/98 e Portaria SEPRT/ME nº 9907/2020, da Secretaria de
Previdência Social,
R E S O L V E:
Art. 1º. Para investidura nos cargos da Diretoria Executiva do PreviD, se faz
necessária a comprovação do exercício de atividades nas áreas previdenciária,
financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria,
pelo período mínimo de 2 (dois) anos intercalados ou não, desde que tenham sido
exercidos nos dez anos anteriores ao início do mandato.
Art. 2º. A comprovação do período mínimo de 02 anos é condição para a posse,
não sendo exigido tempo mínimo no período da candidatura.
Art. 3º. Serão considerados, para efeitos de comprovação de experiência
profissional, os seguintes documentos:
I - Exercício de dirigente, conselheiro e demais atividades exercidas na unidade
gestora do regime próprio de previdência social – PreviD-, comprovada por
publicação no Diário Oficial do Município;
II - Exercício de cargos, empregos e funções regularmente ocupados nas áreas
relacionadas, a ser comprovado por documento publicado oficialmente;
III - Declaração do chefe ou responsável pelo órgão que declare que o candidato
desenvolve ou tenha desenvolvido atividades relacionadas no art. 1º.
Art. 4º. Fica estabelecido que os candidatos aos cargos de Diretor Administrativo,
Diretor de Benefício e Diretor Financeiro deverão apresentar o formulário constante
no Anexo I – Currículo Profissional devidamente preenchido no momento da
inscrição, sob pena de exclusão do processo eleitoral.
Art. 5º. Os candidatos ao cargo de Diretor Presidente deverão apresentar o
formulário constante no Anexo I – Currículo Profissional devidamente preenchido
após serem indicados pelo Prefeito na lista tríplice.
Art. 6º. Os candidatos eleitos terão o prazo de 06 (seis) meses, a contar da data
da posse, para comprovar a certificação e habilitação exigidas no inciso II do artigo
8º-B da Lei 9717/98, conforme preconiza o artigo 5º, §2º, da Portaria SEPRT/ME nº
9907/2020, da Secretaria de Previdência Social.
Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Dourados - MS, 13 de janeiro de 2022.
Hélio do Nascimento
Presidente da Comissão Eleitoral

RESOLUÇÃO Nº. 004/2022/COMISSÃOELEITORAL
Altera dispositivo do anexo I da Resolução 001/2022, que dispõe sobre o conteúdo
programático para a avaliação prévia da Diretoria Executiva do PreviD.
A Comissão Eleitoral, instituída através da resolução nº 005/2021/
CONSELHOCURADOR, para atuar no processo eleitoral da Diretoria Executiva do
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados.
CONSIDERANDO que houve deliberação desta Comissão aprovando a alteração
da resolução 001/2022, que dispõe sobre o conteúdo programático para a avaliação
prévia da Diretoria Executiva do PreviD.
R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar o anexo I do conteúdo programático para Diretor Financeiro, item
C, onde consta:
C) Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional (trata dos
investimentos dos RPPS);
Para que passe a constar:
C) RESOLUÇÃO Nº 4.963, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 do Conselho
Monetário Nacional (trata dos investimentos dos RPPS);
Dourados, 13 de janeiro de 2022.
Hélio do Nascimento
Presidente da Comissão Eleitoral

Resolução nº Can/01/124/2022/SEMAD
VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei
Orgânica do Município de Dourados...					
R E S O L V E:
CANCELAR o gozo das férias das Servidoras Público Municipal, lotadas na
SEMED, período de férias coletivas, solicitadas de 03/01/2022 à 01/02/2022, 30
(trinta) dias, publicado no Diário Oficial do Município nº 5.559, Resolução nº
Fe/12/1800/2021/SEMAD, folhas 26/38, dia 22/12/2021, nos termos do artigo
126, da Lei Complementar n° 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal),
conforme relacionado abaixo:
Matrícula

Servidor

114769093-3 FRANCIELE DA SILVA CORREIA
502184-6

ISABELA DOS SANTOS CARDOSO

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Aquisição

Período de Gozo

2021-2021

03/01/2022 - 01/02/2022

2021-2021

03/01/2022 - 01/02/2022

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 5.571

04

DOURADOS, MS / SEGUNDA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2022

RESOLUÇÕES
Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos
assentamentos funcionais.
Secretaria Municipal de Administração, aos treze dias do mês de janeiro do ano
de dois mil e vinte e dois.

Secretaria Municipal de Administração, aos treze dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e vinte e dois.
VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração

VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº Can/01/126/2022/SEMAD

Resolução nº Ret./01/125/2022/SEMAD
VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei
Orgânica do Município de Dourados...
R E S O L V E:
REGULARIZAR a concessão de 15 (quinze) dias de férias das Servidoras Público
Municipais, abaixo relacionadas, parte do anexo da Resolução nº Fe.12/1800/2021/
SEMAD, publicada no Diário Oficial do Município nº 5.559, pag. 26/38 do dia
22/12/2021.
ONDE CONSTA:
Aquisição

Período de Gozo

114761393-1

Matrícula

CLARICE CALDEIRA BARBOSA

Servidor

2021-2021

03/01/2022 - 01/02/2022

114762170-1

JOSIANE DE SOUZA SILVEIRA

2020-2021

03/01/2022 - 01/02/2022

PASSE A
CONSTAR:
Matrícula

Servidor

Aquisição

Período de Gozo

114761393-1

CLARICE CALDEIRA BARBOSA

2021-2021

03/01/2022 - 01/02/2022

114762170-1

JOSIANE DE SOUZA SILVEIRA

2020-2021

03/01/2022 - 01/02/2022

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei
Orgânica do Município de Dourados...					
R E S O L V E:
CANCELAR o gozo de 15 (quinze) dias de férias das Servidoras Público
Municipal, lotadas na AGETRAN, publicado no Diário Oficial do Município
nº 5.558, Resolução nº Fe/12/1801/2021/SEMAD, pag. 14, e Resolução nº
Fe/12/1802/2021/SEMAD, pag. 16, ambas do dia 22/12/2021, nos termos do artigo
126, da Lei Complementar n° 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), em
atendimento a CI nº 164/22/AGETRAN protocolada na SEMAD/RH em 07/01/2022,
conforme relacionado abaixo:
Matrícula

Servidor

Aquisição

Período de Gozo

114765230-7 MARCIA COSME NONATO

2020-2021

18/01/2022 - 01/02/2022

114768473-1 MIRIAM REGINA HUBNER DA SILA

2019-2020

18/01/2022 - 01/02/2022

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos
assentamentos funcionais.
Secretaria Municipal de Administração, aos treze dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e vinte e dois.
VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos
assentamentos funcionais.

EDITAIS
EDITAL nº. 011/FUNSAUD/2022 DE 17 DE JANEIRO DE 2022 DE
CONVOCAÇÃO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DOS CANDIDATOS
APROVADOS E APTOS DO QUINTO PROCESSO SELETIVO DE
CADASTRO DE RESERVA REALIZADO EM 2021
Considerando a declaração de emergência em saúde pública Organização Mundial
de Saúde – OMS, classificando o Coronavírus como pandemia;
Considerando a Portaria nº 356 de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde;
Considerando as orientações do Ministério da Saúde relacionadas à necessidade
de instituição de Plano de Contingência durante o período de circulação dos agentes
causadores de síndromes gripais, como o Coronavírus;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
evitar a disseminação da doença em Dourados;
Considerando o DECRETO Nº 2.463 DE 16 DE MARÇO DE 2020 da prefeitura
municipal de Dourados que “Institui o Comitê de Gerenciamento de crise do
Coronavírus – COVID 19;
Considerando a reunião administrativa convocada pela Secretaria Municipal de
Saúde, realizada em 16/03/2020, com as unidades hospitalares vinculadas à Rede de
Atenção à Saúde do Município de Dourados;
Considerando a necessidade de manter os serviços da FUNSAUD em plena
efetividade e reduzir as possibilidades de contágio do Coronavírus, causador do
COVID-19;
A FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS (FUNSAUD),
por meio do seu DIRETOR PRESIDENTE, JAIRO JOSÉ DE LIMA, CONFORME
DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021, CONVOCA PARA INÍCIO
IMEDATO DAS ATIVIDADES os candidatos aprovados e aptos do Quinto
Processo Seletivo de Cadastro de Reserva de 2021, Edital 001/2021 de 13 de agosto
de 2021, relacionados no Anexo I.
1. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES
Ficam CONVOCADOS os candidatos aprovados, classificados, e aptos, para
comparecerem à FUNSAUD sito à Rua Toshinobu Katayama nº 820, Jardim
Caramuru, Dourados/MS, nos dias 20/01/2022 e 21/01/2022 para apresentarem a
documentação exigida:
- Carteira de identidade (RG);
- Carteira de Registro no respectivo órgão de classe;
- Documento que comprove a escolaridade exigida para o cargo e documento da
habilitação profissional para a função;
- Cartão de Inscrição do PIS/PASEP;
- Título de Eleitor;
- Comprovante de Quitação Eleitoral;
- CPF/CIC;
- Certificado Militar para os homens;
- Certidão de Nascimento ou casamento se for o caso;
- Certidão de nascimento dos filhos, carteira de vacinação, atestado de escolaridade
(se estiver em idade escolar), se for o caso e CPF dos dependentes;
- Cópia do cartão vacinação;
- Certidão Negativa Estadual Civil e Criminal (Justiça Estadual) www.tjms.jus.br
- Certidão Negativa Federal (Justiça Federal) www.jfms.jus.br
- Comprovante de residência atual (luz ou telefone); no nome do servidor ou
comprovante de residência acompanhado de declaração assinada pelo titular do
comprovante apresentado;

- 01 (uma) foto recente 3 X 4;
- Cartão Usuário do Sistema Único de Saúde - SUS
- Carteira de Trabalho – Página do Cadastro (Para benefícios junto ao INSS) (parte
da foto e verso);
- Comprovante de inscrição e situação cadastral do CPF, expedido pela Receita
Federal;
Todos os documentos deverão ser apresentados em 01 (uma) via que será
autenticada no ato da apresentação, mediante a apresentação dos originais.
Dourados- MS, 17 de janeiro de 2022.
Jairo José de Lima
Diretor Presidente da FUNSAUD
ANEXO I - CANDIDATOS PARA PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL
FISIOTERAPEUTA
NOME
RONICE SILVA SANTANA

CPF

FUNÇÃO

054.***.811-17

PONTOS

FISIOTERAPEUTA

IDADE

40

CLASSIF

27

2º

IDADE

CLASSIF

34

2º

ANEXO I - CANDIDATOS PARA PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL
BIOMÉDICO
NOME
DANIELLE CORDEIRO MUNARIN

CPF

FUNÇÃO

011.***.131-48

PONTOS

BIOMEDICO

60

ANEXO I - CANDIDATOS PARA PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL
FARMACÊUTICO
NOME

CPF

FUNÇÃO

MARLENE RAMOS GOMEZ

024.***.411-93

FARMACÊUTICA

65

32

1º

JAQUELINE DA SILVA RAMOS

043.***.241-14

FARMACÊUTICA

45

PONTOS

29

IDADE

CLASSIF
2º

ANEXO I - CANDIDATOS PARA PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL
COPEIRA
PONTOS

IDADE

LUANA MATOS PINHEIRO

NOME

037.***.071-00

CPF

COPEIRA

0

28

9º

ELOIZA SOUZA SILVA

063.***.801-21

COPEIRA

FUNÇÃO

0

27

CLASSIF

10º

JESSICA CAROLINE CANO MARIANO

046.***.181-35

COPEIRA

0

25

11º

PONTOS

IDADE

CLASSIF

20

34

8º

10

50

9º

10

33

10º

ANEXO I - CANDIDATOS PARA PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL
AUXILIAR DE DERVIÇOS GERAIS I
NOME

CPF

HÉRICA GREFF MONTEIRO

032.***.161-75

MARLENE MARRELE GONÇALVES
ANA CLAUDIA VILHALVA DA SILVA
VARELLA

554.***.391-53
040.***.711-70

FUNÇÃO
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS I
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS I
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS I

ANEXO I - LOCAL PARA PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL
Local: FUNSAUD
Endereço: Toshinobu Katayama nº 820, Jardim Caramuru
Data: 20/01/2022 e 21/01/2022
Hora: 07:30h às 10:30h
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EXTRATOS
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021/DL/PMD

EXTRATO DO 18° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 259/2010/DL/PMD

PARTES:
MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS
MALLONE COMERCIAL EIRELI.
PROCESSO: Pregão Presencial nº 009/2020.
OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação da vigência contratual por mais 06
(seis) meses, com inicio em 01/01/2022 e previsão de vencimento em 30/06/2022.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 29 de dezembro de 2021.
Secretaria Municipal de Administração

PARTES:
MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS
QUETAL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
PROCESSO: Tomada de Preços nº 025/2010.
OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação da vigência contratual e da execução
dos serviços por mais 12 (doze) meses, com inicio em 19/12/2021 e previsão de
vencimento em 19/12/2022.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro de 2021.
Secretaria Municipal de Administração

FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2021
Partes:
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
CNPJ: 20.267.427/0001-68

Item

AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CNPJ: 24.595.557/0001-80
Valor: R$ 502.987,50

ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE- EIRELI
CNPJ: 35.626.812/0001-21
Valor: R$ 619.821,00
BRIATO COMERCIO MÉDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI –EPP
CNPJ: 03.321.370/0001-19
Valor: R$ 467.576,50
DIMENSÃO COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.924.435/0001-10
Valor: R$ 833.147,30
COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA
CNPJ: 78.688.660/0001-02
Valor: R$ 336.945,00
DE

PRODUTOS

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.343029/0001-90
Valor: R$ 35.362,50
CIRURGICA ITAMBÉ EIRELI – ME
CNPJ: 26.847.096/0001-11
Valor: R$ 12.310,00
MELO COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA
CNPJ: 39.241.426/0001-72
Valor: R$ 166.273,50
MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ: 24.595.488/0001-05
Valor: R$ 4.050,00
RANGEL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 29.907.666/0001-00
Valor: R$ 964.921,50
RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 35.042.079/0001-06
Valor: R$ 142.870,00
RINALDI & COGO LTDA – EPP
CNPJ: 07.269.677/0001-79
Valor: R$ 132.750,00
Processo de Licitação nº 078/2021 - Pregão Presencial nº 022/2021.
OBJETO: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste
futura e eventual aquisição de materiais e insumos hospitalares e de enfermagem,
destinados ao uso interno nas unidades pertencentes à Fundação de Serviços de
Saúde de Dourados – FUNSAUD, nas condições definidas no edital e seus anexos,
propostas de preços e ata do Pregão Presencial nº 022/2021.

Unid.

Qtd.

Marca

Preço Expresso em
Reais (R$)
Unitário

Total

R$ 0,56

R$ 560,00

unidade

1000

MARKMED

sonda estomacal esofagiana tipo sengstaken-blakmore
nº 14 em látex. radiopaca, 03 (três) vias, mínimos de 03
(três) furos distais, guia graduada, 65 cm de comprimento,
com 02 balões. estéril. descartável. embalagem individual
resistente com abertura asséptica, contendo a identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização.

unidade

100

BCI

R$ 500,00 R$ 50.000,00

cateter ureteral para pielografia, adulto, 6 fr, 70 cm de
comprimento, em poliuretano, ponta reta e atraumática,
com orifício lateral, centimetrado, revestimento radiopaco,
com adaptador e fio guia 0.40. material resistente,
238
manuseio fácil e seguro. atóxico, biocompatível, estéril, uso
único. embalagem individual, resistente e segura, abertura
em pétala e asséptica, com identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização, registro anvisa/ms.

unidade

300

BCI

R$ 110,00

R$ 33.000,00

tira reativa para dosagem de glicemia em sangue fresco
capilar venoso, arterial e neonatal. tira com orifício de
absorção sanguínea de fácil visibilidade e penetração
do sangue, com adaptação segura, sem contato do
sangue com o monitor, que proporcione a mensuração de
glicose com enzima glicose específica e volume máximo
de amostra sanguínea de 0,4 a 1,0 microlitro, faixa de
263 medição de 10 a 600 mg/dl, tempo de teste de 10 a
30 segundos. embalagem segura e de fácil manuseio,
com identificação do produto, data de fabricação, lote e
validade, contendo no máximo 50 fitas e 1 calibrador com
código correspondente ao da fita. todo o material deve
proporcionar leitura segura, manuseio fácil e seguro e
atender à legislação vigente. A cada 250 tiras enviar um
aparelho glicosimetro em regime de comodato.

unidade

28750

ACCU CHEK

R$ 0,45

R$ 12.937,50

esfigmomanômetro analógico aneróide. uso adulto.
equipamento médico-assistencial para medição de pressão
arterial. tipo de montagem: manômetro aneróide, para uso
de mão, constituído basicamente de dispositivo indicador,
braçadeira em nylon, com fechamento em velcro,
impermeável, higienizável e reutilizável, circunferência
do braço de 22 a 28 (+/-2) cm, constar a inscrição
referente a circunferência do braço para o qual ela se
destina, apresentar marcações indicativas do seu correto
posicionamento, manguito, pêra e válvula. configuração
física: manual, portátil com formato arredondado. princípio
de funcionamento: medição da pressão arterial feita por
meio de um manômetro aneróide, que utiliza um sensor
elástico de meio fole (um diafragma), que se deforma
em função da pressão que lhe é aplicada, transmitindo o
respectivo movimento ao ponteiro indicador; sem escala
de mercúrio. características físicas: manômetro capaz
358
de suportar quedas de pelo menos 75 cm sem perder
a calibração. faixas de funcionamento: manômetro com
escala de graduação de 0 a 300 mmhg. precisão: 2 mmhg.
resolução: 2 mmhg. acessórios: um manguito (tamanho
largura x comprimento: 11,2 x 22,4 (+/- 2) cm), uma
pêra de formato anatômico e flexível e tubos conectores
em látex maleável, com superfície lisa, sem rebarbas,
rasgos, emendas ou furos; 1 válvula unidirecional
reguladora de fluxo de ar em aço inoxidável, e que
permita retenção e esvaziamento do ar; todos os demais
acessórios necessários para o completo funcionamento
do equipamentos, que não tenham sido listados acima.
exigências técnicas ou normativas: embalagem com
dados de identificação, procedência, fabricação, validade
e registro no ms, conforme rdc 16/2013/ms-anvisa. ser
verificado e certificado pelo inmetro. com garantia de
12 meses.

unidade

1000

PREMIUM

R$ 65,00

R$ 65.000,00

Esfigmomanômetro analógico aneróide. uso adulto obeso.
equipamento médico-assistencial para medição de pressão
arterial. tipo de montagem: manômetro aneróide, para uso
de mão, constituído basicamente de dispositivo indicador,
braçadeira em nylon, com fechamento em velcro,
impermeável, higienizável e reutilizável, circunferência
do braço de 32 a 41 (+/-2) cm, constar a inscrição
referente a circunferência do braço para o qual ela se
destina, apresentar marcações indicativas do seu correto
posicionamento, manguito, pêra e válvula. configuração
física: manual, portátil com formato arredondado. princípio
de funcionamento: medição da pressão arterial feita por
meio de um manômetro aneróide, que utiliza um sensor
elástico de meio fole (um diafragma), que se deforma
em função da pressão que lhe é aplicada, transmitindo o
respectivo movimento ao ponteiro indicador; sem escala
de mercúrio. características físicas: manômetro capaz
359
de suportar quedas de pelo menos 75 cm sem perder
a calibração. faixas de funcionamento: manômetro com
escala de graduação de 0 a 300 mmhg. precisão: 2
mmhg. resolução: 2 mmhg. acessórios: um manguito
(tamanho largura x comprimento: 16 x 32 (+/- 2) cm), uma
pêra de formato anatômico e flexível e tubos conectores
em látex maleável, com superfície lisa, sem rebarbas,
rasgos, emendas ou furos; 1 válvula unidirecional
reguladora de fluxo de ar em aço inoxidável, e que
permita retenção e esvaziamento do ar; todos os demais
acessórios necessários para o completo funcionamento
do equipamentos, que não tenham sido listados acima.
exigências técnicas ou normativas: embalagem com
dados de identificação, procedência, fabricação, validade
e registro no ms, conforme rdc 16/2013/ms-anvisa. ser
verificado e certificado pelo inmetro. com garantia de
12 meses.

unidade

500

PREMIUM

R$ 87,90

R$ 43.950,00

161

CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE
LTDA
CNPJ: 39.610.184/0001-47
Valor: R$ 460.626,00

REPRESENTAÇÕES

Especificação

sonda para aspiração traqueal nº 08. em pvc siliconizado
cristal, flexível. ponta atraumática, orifícios distais
lateralizados. atóxico, apirogênico, estéril e uso único.
96
embalagem individual com abertura asséptica, contendo
identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

Compromitentes Fornecedores:

GUARIÃ COMERCIO E
HOSPITALARES EIRELI ME
CNPJ: 32.181.809/0001-53
Valor: R$ 1.052.900,00

AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
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FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD
esfigmomanômetro analógico aneróide. uso infantil/
pediátrico - equipamento médico-assistencial para medição
de pressão arterial. tipo de montagem: manômetro
aneróide, para uso de mão, constituído basicamente
de dispositivo indicador, braçadeira em nylon, com
fechamento em velcro, impermeável, higienizável e
reutilizável, circunferência do braço de 13 a 15 (+/-2)
cm, constar a inscrição referente a circunferência do
braço para o qual ela se destina, apresentar marcações
indicativas do seu correto posicionamento, manguito, pêra
e válvula. configuração física: manual, portátil com formato
arredondado. princípio de funcionamento: medição da
pressão arterial feita por meio de um manômetro aneróide,
que utiliza um sensor elástico de meio fole (um diafragma),
que se deforma em função da pressão que lhe é aplicada,
transmitindo o respectivo movimento ao ponteiro indicador;
360 sem escala de mercúrio. características físicas: manômetro
capaz de suportar quedas de pelo menos 75 cm sem
perder a calibração. faixas de funcionamento: manômetro
com escala de graduação de 0 a 300 mmhg. precisão: 2
mmhg. resolução: 2 mmhg. acessórios: um manguito, uma
pêra de formato anatômico e flexível e tubos conectores
em látex maleável, com superfície lisa, sem rebarbas,
rasgos, emendas ou furos; 1 válvula unidirecional
reguladora de fluxo de ar em aço inoxidável, e que
permita retenção e esvaziamento do ar; todos os demais
acessórios necessários para o completo funcionamento
do equipamentos, que não tenham sido listados acima.
exigências técnicas ou normativas: embalagem com
dados de identificação, procedência, fabricação, validade
e registro no ms, conforme rdc 16/2013/ms-anvisa. ser
verificado e certificado pelo inmetro. com garantia de
12 meses.

unidade

375

PREMIUM

R$ 67,00

R$ 25.125,00

esfigmomanômetro analógico aneróide. uso infantil/
pediátrico - equipamento médico-assistencial para medição
de pressão arterial. tipo de montagem: manômetro
aneróide, para uso de mão, constituído basicamente
de dispositivo indicador, braçadeira em nylon, com
fechamento em velcro, impermeável, higienizável e
reutilizável, circunferência do braço de 13 a 15 (+/-2)
cm, constar a inscrição referente a circunferência do
braço para o qual ela se destina, apresentar marcações
indicativas do seu correto posicionamento, manguito, pêra
e válvula. configuração física: manual, portátil com formato
arredondado. princípio de funcionamento: medição da
pressão arterial feita por meio de um manômetro aneróide,
que utiliza um sensor elástico de meio fole (um diafragma),
que se deforma em função da pressão que lhe é aplicada,
transmitindo o respectivo movimento ao ponteiro indicador;
361 sem escala de mercúrio. características físicas: manômetro
capaz de suportar quedas de pelo menos 75 cm sem
perder a calibração. faixas de funcionamento: manômetro
com escala de graduação de 0 a 300 mmhg. precisão: 2
mmhg. resolução: 2 mmhg. acessórios: um manguito, uma
pêra de formato anatômico e flexível e tubos conectores
em látex maleável, com superfície lisa, sem rebarbas,
rasgos, emendas ou furos; 1 válvula unidirecional
reguladora de fluxo de ar em aço inoxidável, e que
permita retenção e esvaziamento do ar; todos os demais
acessórios necessários para o completo funcionamento
do equipamentos, que não tenham sido listados acima.
exigências técnicas ou normativas: embalagem com
dados de identificação, procedência, fabricação, validade
e registro no ms, conforme rdc 16/2013/ms-anvisa. ser
verificado e certificado pelo inmetro. com garantia de
12 meses.

unidade

fita adesiva cirúrgica 2,5 cm x no mínimo 9 m em não
tecido de viscose rayon, microporosa branca, resistente, de
fácil manuseio, maleável, atóxica, sem irritantes dérmicos,
para peles sensíveis, isento de resíduos e impurezas.
377
com adesivo acrílico, isento de látex comprovado através
de identificação. rolo com capa protetora, embalado
individualmente contendo identificação do produto,
validade e lote.

unidade

7000

MISSNER

R$ 2,52

R$ 17.640,00

LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL EM E.V.A. luva
plástica 5 (cinco) dedos. sistema de dobras que facilite a
retirada de forma asséptica. material resistente, macio,
acabamento regular e seguro, sistema de colagem
399
interdígitos uniforme sem saliências ásperas, devendo
propiciar ajuste adequado as mãos e punho. estéril e de
uso único. embalagem individual segura, com identificação
do produto, validade e lote.

Pacote com 100
unidades

500

TALGE

R$ 25,00

R$ 12.500,00

unidade

luva cirúrgica em látex natural, tamanho 6,5. íntegro,
textura uniforme e resistente a tração sem provocar
estiramento. comprimento mínimo de 280 mm. lubrificada
com pó bioabsorvível, isento de irritantes dérmicos,
resíduos e impurezas. formato anatômico, punho ajustado
com no mínimo 9 cm de comprimento e com bainha ou
439 outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste perfeito e
de fácil calçamento. estéril, uso único. acondicionada em
invólucro interno com dobras para abertura asséptica e
informação de mão direita e esquerda. embalagem externa
com identificação do produto, lote, validade. todo o material
deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura
para uso hospitalar.

unidade

luva cirúrgica em látex natural, tamanho 7,0. íntegro,
textura uniforme e resistente a tração sem provocar
estiramento. comprimento mínimo de 280 mm. lubrificada
com pó bioabsorvível, isento de irritantes dérmicos,
resíduos e impurezas. formato anatômico, punho ajustado
com no mínimo 9 cm de comprimento e com bainha ou
440 outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste perfeito e
de fácil calçamento. estéril, uso único. acondicionada em
invólucro interno com dobras para abertura asséptica e
informação de mão direita e esquerda. embalagem externa
com identificação do produto, lote, validade. todo o material
deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura
para uso hospitalar.

unidade

luva cirúrgica em látex natural, tamanho 8,0. íntegro,
textura uniforme e resistente a tração sem provocar
estiramento. comprimento mínimo de 280 mm. lubrificada
com pó bioabsorvível, isento de irritantes dérmicos,
resíduos e impurezas. formato anatômico, punho ajustado
com no mínimo 9 cm de comprimento e com bainha ou
442 outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste perfeito e
de fácil calçamento. estéril, uso único. acondicionada em
invólucro interno com dobras para abertura asséptica e
informação de mão direita e esquerda. embalagem externa
com identificação do produto, lote, validade. todo o material
deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura
para uso hospitalar.

PREMIUM

R$ 67,00

R$ 8.375,00

sapatilha hospitalar, em não tecido tnt, gramatura
mínima de 30 g/m², diversas cores, sola antiderrapante,
com elástico em toda circunferência. tamanho único,
descartável. Pacote contendo 100 unidades.

Pacote com 100
unidades

5250

DESCARTEE

R$ 12,90

R$ 67.725,00

452

sapatilha hospitalar, em não tecido tnt, gramatura
mínima de 30 g/m², diversas cores, sola antiderrapante,
com elástico em toda circunferência. tamanho único,
descartável. Pacote contendo 100 unidades.

Pacote com 100
unidades

1750

DESCARTEE

R$ 12,90

R$ 22.575,00

touca cirúrgica hospitalar. elástico para ajuste de média
pressão, na cor branca, gramatura mínima de 30 g/m², em
não tecido sms. medidas de 50 cm de diâmetro interno e
52 cm de diâmetro externo. tamanho único, descartável.
aceita-se variação de 2 cm para mais e para menos.
453 hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. todo o material
deve ser resistente, macio, isento de manchas, impurezas,
e irritantes dérmicos, propiciar conforto e utilização
segura. não estéril. embalagem resistente, segura, com
identificação do produto validade e lote. Pacote com 100
unidades.

Pacote com 100
unidades

1150

DESCATEE

R$ 11,00

R$ 12.650,00

Máscara de oxigênio adulto com reservatório e de nãoreinalação. Em formato anatômico, material transparente,
maleável, isento de látex. Clipe em alumínio para melhor
ajuste, tiras de fixação elásticas ajustáveis. Tubos de
455 oxigênio de no mínimo 200 cm. Conector padrão possuir
válvulas antoi refluxo que impendem a reinalação
unidirecional (inspiratória e expiatória). Obs: Compátivel
com processo de desinfecção e, termodesinfectadora, que
suporte temperatura de 85º.

unidade

600

MD

R$ 22,00

R$ 13.200,00

máscara laríngea em silicone, para pacientes com até 5
kg, tamanho 01, látex free, com tubo de drenagem gástrica
integrado permitindo descompressão passiva e ativa por
aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. Tubo
transparente em pvc, curvatura anatômica, impressões
com marcações do tamanho, volume e peso do paciente.
456
conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado,
permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de >
30 cm ar. estéril, tipo uso reutilizável, autoclavável a 134°c.
embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
identificação do produto conforme a legislação vigente.
possuir registro anvisa.

unidade

50

MD

R$ 59,00

R$ 2.950,00

máscara para ventilação não invasiva facial, tipo
oronasal, formato triangular. tamanho médio em silicone,
transparente e flexível, coxim inflável e ajustável, deve
acompanhar fixador cefálico reusável em neoperene ou
similar, com abertura central com gancho para fixação,
463 permitir perfeita vedação atraumática. para ventilação
não invasiva, cpap e anestesia. material resistente e
compatível com processo de limpeza e desinfecção em
termodesinfectadora, que suporte temperatura de 85
°c. obs.: a válvula para insuflar a máscara precisa ser
compatível com seringa luer slip.

unidade

150

MD

R$ 140,00 R$ 21.000,00

máscara para ventilação não invasiva facial, tipo
oronasal, formato triangular. tamanho grande em silicone,
transparente e flexível, coxim inflável e ajustável, deve
acompanhar fixador cefálico reusável em neoperene ou
similar, com abertura central com gancho para fixação,
464 permitir perfeita vedação atraumática. para ventilação
não invasiva, cpap e anestesia. material resistente e
compatível com processo de limpeza e desinfecção em
termodesinfectadora, que suporte temperatura de 85
°c. obs.: a válvula para insuflar a máscara precisa ser
compatível com seringa luer slip.

unidade

50

MD

R$ 200,00 R$ 10.000,00

máscara para ventilação não invasiva facial, tipo oronasal,
formato triangular. tamanho pequeno em silicone,
transparente e flexível, coxim inflável e ajustável, deve
acompanhar fixador cefálico reusável em neoperene ou
similar, com abertura central com gancho para fixação,
465 permitir perfeita vedação atraumática. para ventilação
não invasiva, cpap e anestesia. material resistente e
compatível com processo de limpeza e desinfecção em
termodesinfectadora, que suporte temperatura de 85
°c. obs.: a válvula para insuflar a máscara precisa ser
compatível com seringa luer slip.

unidade

50

MD

R$ 200,00 R$ 10.000,00

CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
Item

máscara facial adulto tamanho 5 (cinco), em silicone, com
coxim inflável, para anestesia, ventilação ou reanimação
manual, formato anatômico triangular ou redondo, peça
410
única (monobloco), conexão universal. resistente ao
processo de termodesinfecção, que suporte temperatura
de 80 °c ou autoclavável a 134°c.

luva cirúrgica em látex natural, tamanho 7,5. íntegro,
textura uniforme e resistente a tração sem provocar
estiramento. comprimento mínimo de 280 mm. lubrificada
com pó bioabsorvível, isento de irritantes dérmicos,
resíduos e impurezas. formato anatômico, punho ajustado
com no mínimo 9 cm de comprimento e com bainha ou
441 outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste perfeito e
de fácil calçamento. estéril, uso único. acondicionada em
invólucro interno com dobras para abertura asséptica e
informação de mão direita e esquerda. embalagem externa
com identificação do produto, lote, validade. todo o material
deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura
para uso hospitalar.

125

451

unidade

unidade

300

9000

15500

14000

16000

MD

LEMGRUBER

LEMGRUBER

LEMGRUBER

LEMGRUBER

R$ 28,00

R$ 1,20

R$ 1,20

R$ 1,20

R$ 1,20

R$ 8.400,00

R$ 10.800,00

R$ 18.600,00

R$ 16.800,00

R$ 19.200,00

Especificação

Unid.

Qtd.

Marca

seringa descartável 20 ml, com bico luer lock central,
cilindro em polipropileno transparente com escala de
graduação precisa milimetrada e numerada a cada 5 ml,
traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira
257 de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize
êmbolo-cilindro. atóxica, apirogênica. estéril e descartável.
embalagem individual resistente com abertura em pétala
asséptica, contendo a identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização.

unidade

135000

seringa descartável 20 ml, com bico luer lock central,
cilindro em polipropileno transparente com escala de
graduação precisa milimetrada e numerada a cada 5 ml,
traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira
258 de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize
êmbolo-cilindro. atóxica, apirogênica. estéril e descartável.
embalagem individual resistente com abertura em pétala
asséptica, contendo a identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização.

unidade

atadura de crepe medindo 15 cm de largura x 1,8 m (+/-5
cm) em repouso - cor natural, com 13 fios, constituído de
fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente
acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade
de 75% do tamanho em repouso. utilização segura sem
308
provocar garroteamento, material macio, resistente,
propiciar conforto e fácil manuseio. uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem
contendo dados de identificação do produto, do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade. registro ms/anvisa

Preço Expresso em
Reais (R$)
Unitário

Total

SR

R$ 0,58

R$ 78.300,00

45000

SR

R$ 0,58

R$ 26.100,00

unidade

32000

ERIMAR

R$ 0,64

R$ 20.480,00

atadura de crepe medindo 20 cm de largura x 1,8 m (+/-5
cm) em repouso - cor natural, com 13 fios, constituído de
fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente
acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade
de 75% do tamanho em repouso. utilização segura sem
309
provocar garroteamento, material macio, resistente,
propiciar conforto e fácil manuseio. uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem
contendo dados de identificação do produto, do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade. registro ms/anvisa

unidade

22500

ERIMAR

R$ 0,94

R$ 21.150,00

atadura de crepe medindo 20 cm de largura x 1,8 m (+/-5
cm) em repouso - cor natural, com 13 fios, constituído de
fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente
acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade
de 75% do tamanho em repouso. utilização segura sem
310
provocar garroteamento, material macio, resistente,
propiciar conforto e fácil manuseio. uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem
contendo dados de identificação do produto, do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade. registro ms/anvisa

unidade

7500

ERIMAR

R$ 0,94

R$ 7.050,00

DIÁRIO OFICIAL - ANO XXIII - Nº 5.571

07

DOURADOS, MS / SEGUNDA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2022

FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD
compressa de gaze tipo queijo (bobina de gaze) de 91
cm x 91 m, com 13 fios/cm², 8 camadas e pelo menos
3 dobras, não estéril, compressa e/ou atadura de gaze
hidrófila tipo queijo, para fins de absorção de sangue,
secreções líquidas em cirurgias e/ou na confecção de
gaze vaselinada, furacinada, dissectores ou torundas, cor
branca, elaborada com tecido 100% algodão, altamente
340
absorvente, macio e sem impurezas, dobras das laterais
para dentro evitando desfiamento, enrolada de forma
contínua, embalagem contendo 1 peça de 91 cm de
largura por 91 metros de comprimento, peso médio
aproximado 1700 gramas, constando externamente dos
dados de identificação, procedência, data de validade e
registro no ms/anvisa.

unidade

fralda descartável para crianças com peso de 9 kg a 14
kg: com flocos de gel super absorvente, distribuídos em
camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o
contato da mesma com a pele da criança; atóxica; inodora;
unissex; anti-alérgica; com faixa aderente multi-ajustável
localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar
385 sem perder a característica adesiva; linhas de elástico nas
pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo
vazamentos), sem deixar marcas. na embalagem e no
produto não podem conter desenhos de mamadeira e/
ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do
programa hospital amigo da criança). embalagem plástica
resistente com identificação do produto, lote e validade.

unidade

fralda descartável para bebês com peso de 5 kg a 10
kg: com flocos de gel super absorvente, distribuídos em
camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o
contato da mesma com a pele da criança; atóxica; inodora;
unissex; anti-alérgica; com faixa aderente multi-ajustável
localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar
386 sem perder a característica adesiva; linhas de elástico nas
pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo
vazamentos), sem deixar marcas. na embalagem e no
produto não podem conter desenhos de mamadeira e/
ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do
programa hospital amigo da criança). embalagem plástica
resistente com identificação do produto, lote e validade.

unidade

fralda descartável para bebês com peso de 3,5 kg até 6
kg: com flocos de gel super absorvente, distribuídos em
camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o
contato da mesma com a pele da criança; atóxica; inodora;
unissex; anti-alérgica; com faixa aderente multi-ajustável
localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar
387 sem perder a característica adesiva; linhas de elástico nas
pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo
vazamentos), sem deixar marcas. na embalagem e no
produto não podem conter desenhos de mamadeira e/
ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do
programa hospital amigo da criança). embalagem plástica
resistente com identificação do produto, lote e validade.

unidade

luva para procedimento não cirúrgico, tamanho pequeno
(p) comprimento mínimo de 240 mm, em látex natural
íntegro, textura uniforme, resistente a tração sem provocar
estiramento, não estéril, uso único. formato anatômico,
ambidestra, lubrificada com pó bioabsorvível. isento
de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. punho
ajustado e de fácil calçamento. embalagem resistente com
435
indicação de abertura picotada, contendo identificação
do produto, lote e validade. todo o material deve ser
resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso
hospitalar. deve apresentar certificado de aprovação (ca)
de proteção das mãos contra agentes biológicos, registro
na anvisa e selo de conformidade no inmetro. Caixa com
100 unidades.

unidade

luva para procedimento não cirúrgico, tamanho pequeno
(p) comprimento mínimo de 240 mm, em látex natural
íntegro, textura uniforme, resistente a tração sem provocar
estiramento, não estéril, uso único. formato anatômico,
ambidestra, lubrificada com pó bioabsorvível. isento
de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. punho
ajustado e de fácil calçamento. embalagem resistente com
436
indicação de abertura picotada, contendo identificação
do produto, lote e validade. todo o material deve ser
resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso
hospitalar. deve apresentar certificado de aprovação (ca)
de proteção das mãos contra agentes biológicos, registro
na anvisa e selo de conformidade no inmetro. Caixa com
100 unidades.

unidade

300

ERIMAR

1000

DRY

2000

DRY

600

7500

2500

DRY

LEMGRUBER

LEMGRUBER

R$ 33,08

R$ 0,63

R$ 0,55

R$ 0,82

R$ 9.924,00

R$ 630,00

R$ 1.100,00

R$ 492,00

R$ 29,54 R$ 221.550,00

R$ 29,54 R$ 73.850,00

ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE- EIRELI
Item

Especificação

Agulha hipodérmica 25 x 0,7 mm ou 22 g 1. cânula de aço
inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado,
canhão translúcido com adaptação universal, livre de
rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico,
204 encaixe seguro e protetor de encaixe firme. com sistema
de segurança acoplado à agulha e segundo nr32. estéril.
descartável. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

Unid.

unidade

Agulha hipodérmica 25 x 0,7 mm ou 22 g 1. cânula de aço
inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado,
canhão translúcido com adaptação universal, livre de
rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico,
205 encaixe seguro e protetor de encaixe firme. com sistema
de segurança acoplado à agulha e segundo nr32. estéril.
descartável. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

Agulha hipodérmica 40 x 1,2 mm ou 18 g 1 1/2. cânula
de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel
trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal,
encaixe seguro e protetor de encaixe firme. com sistema
211
de segurança acoplado à agulha e segundo nr32. estéril.
descartável. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

Agulha hipodérmica 40 x 1,2 mm ou 18 g 1 1/2. cânula
de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel
trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal,
encaixe seguro e protetor de encaixe firme. com sistema
212
de segurança acoplado à agulha e segundo nr32. estéril.
descartável. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

agulha hipodérmica 10 a 13 x 0,45 mm ou 26 g 1/2. cânula
de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel
trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal,
livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico,
213 encaixe seguro e protetor de encaixe firme. com sistema
de segurança acoplado à agulha e segundo nr32. estéril.
descartável. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

Qtd.

96000

32000

Marca

NPH MEDICAL

NPH MEDICAL

240000 NPH MEDICAL

80000

NPH MEDICAL

Preço Expresso em
Reais (R$)
Unitário

Total

R$ 0,41

R$ 39.360,00

R$ 0,41

R$ 0,41

R$ 0,41

R$ 13.120,00

R$ 98.400,00

R$ 32.800,00

agulha hipodérmica 10 a 13 x 0,45 mm ou 26 g 1/2. cânula
de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel
trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal,
livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico,
214 encaixe seguro e protetor de encaixe firme. com sistema
de segurança acoplado à agulha e segundo nr32. estéril.
descartável. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

32000

NPH MEDICAL

R$ 0,41

R$ 13.120,00

recipiente para descarte de materiais perfurocortantes e
biológico, capacidade útil mínima de 10 litros e máxima
13 litros, paredes rígidas, resistente a perfurações e
vazamentos. bocal que permite descarte seguro com
apenas uma das mãos. alças e tampa protetora. todo o
239
material deve ser resistente, de manuseio fácil e utilização
segura. superfície externa de cor amarela e símbolo para
material infectante (nbr 7.500), deve conter orientação para
montagem da caixa e estar de acordo com a legislação
vigente. descartável e de uso único.

unidade

5000

DESCARBOX

R$ 5,81

R$ 29.050,00

recipiente para descarte de resíduos quimioterápicos
e materiais perfurocortantes, entre de 5,5 e 7 litros de
capacidade útil. caixa externa em papelão rígido, cinta
e bandeja interna protetora impermeável, resistente a
perfurações e vazamentos, saco plástico, lacre para
fechamento. tampa com bocal que permita descarte seguro
240
com apenas uma das mãos, alça dupla e tampa externa
segura. todo o material deve ser resistente, propiciar
montagem e manuseio fácil e oferecer segurança na
utilização. a caixa deve possuir o símbolo específico para
o material indicado, e estar de acordo com a legislação
vigente. descartável e de uso único.

unidade

1500

DESCARBOX

R$ 4,25

R$ 6.375,00

recipiente para descarte de resíduos quimioterápicos
e materiais perfurocortantes, entre de 5,5 e 7 litros de
capacidade útil. caixa externa em papelão rígido, cinta
e bandeja interna protetora impermeável, resistente a
perfurações e vazamentos, saco plástico, lacre para
fechamento. tampa com bocal que permita descarte seguro
241
com apenas uma das mãos, alça dupla e tampa externa
segura. todo o material deve ser resistente, propiciar
montagem e manuseio fácil e oferecer segurança na
utilização. a caixa deve possuir o símbolo específico para
o material indicado, e estar de acordo com a legislação
vigente. descartável e de uso único.

unidade

500

DESCARBOX

R$ 4,25

R$ 2.125,00

cateter intravenoso central 16 g 8 (intracath), estéril
descartável, do tipo por dentro da agulha, usado para
terapia intra venosa de infusão múltipla e/ou medição
da pressão venosa central (pvc), constituído protetor de
agulha, agulha siliconizada devidamente fixada ao canhão
de metal, confeccionada em aço inox, de formato cilíndrico
com bisel curto, afiado, trifacetado, dotada de protetor
242 plástico, rígido, em formato abre e fecha que envolve
totalmente a agulha, embalagem que proporcione abertura
asséptica, catéter em bio material vailon, radiopaco,
conector com formato anatômico e anti derrapante, com
orifícios para sutura e fixação, bainha com colarinho
plástico, orientador de bisel, isento de plastificantes e não
hemolítico. embalagem segura contendo identificação do
produto, lote, validade e registro na anvisa/ms.

unidade

2250

TKL

R$ 0,91

R$ 2.047,50

cateter intravenoso central 16 g 8 (intracath), estéril
descartável, do tipo por dentro da agulha, usado para
terapia intra venosa de infusão múltipla e/ou medição
da pressão venosa central (pvc), constituído protetor de
agulha, agulha siliconizada devidamente fixada ao canhão
de metal, confeccionada em aço inox, de formato cilíndrico
com bisel curto, afiado, trifacetado, dotada de protetor
243 plástico, rígido, em formato abre e fecha que envolve
totalmente a agulha, embalagem que proporcione abertura
asséptica, catéter em bio material vailon, radiopaco,
conector com formato anatômico e anti derrapante, com
orifícios para sutura e fixação, bainha com colarinho
plástico, orientador de bisel, isento de plastificantes e não
hemolítico. embalagem segura contendo identificação do
produto, lote, validade e registro na anvisa/ms.

unidade

750

TKL

R$ 0,91

R$ 682,50

dispositivo intravenoso periférico (escalpe) nº 19, com
agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado,
siliconizado, com sistema de segurnça segundo nr 32.
aletas de plástico flexível e resistente. tubo em pvc, flexível
e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm),
247 conector luer lock, com tampa. embalagem individual
em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço
mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando
a esterilidade do produto, embalagem resistente com
abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do
produto, lote e validade de fácil visualização.

unidade

8000

MEDIX

R$ 0,52

R$ 4.160,00

dispositivo intravenoso periférico (escalpe) nº 21, com
agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado,
siliconizado, com sistema de segurnça segundo nr 32.
aletas de plástico flexível e resistente. tubo em pvc, flexível
e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm),
248 conector luer lock, com tampa. embalagem individual
em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço
mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando
a esterilidade do produto, embalagem resistente com
abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do
produto, lote e validade de fácil visualização.

unidade

12000

MEDIX

R$ 0,51

R$ 6.120,00

dispositivo intravenoso periférico (escalpe) nº 23, com
agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado,
siliconizado, com sistema de segurnça segundo nr 32.
aletas de plástico flexível e resistente. tubo em pvc, flexível
e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm),
249 conector luer lock, com tampa. embalagem individual
em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço
mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando
a esterilidade do produto, embalagem resistente com
abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do
produto, lote e validade de fácil visualização.

unidade

5000

MEDIX

R$ 0,49

R$ 2.450,00

seringa descartável 60 ml, com bico luer slip central,
cilindro em polipropileno transparente com escala de
graduação com tinta permanente precisa, traços longos
e secundários a cada 1 ml e numeração de 10 em 10 ml,
números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo
259 da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada,
com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. flange
com formato anatômico. atóxica, apirogênica. estéril e
descartável. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

1200

DESCARPACK

R$ 2,34

R$ 2.808,00

unidade

1000

FARMAX

R$ 4,13

R$ 4.130,00

unidade

2000

CICLOFARMA

R$ 5,90

R$ 11.800,00

unidade

100

VIC PHARMA

R$ 26,00

R$ 2.600,00

264

unidade

96000

NPH MEDICAL

R$ 0,41

R$ 39.360,00

Água Oxigenada 10 volumes.Cada 10 ml contém: Peróxido de Hidrogênio = 3,0g; - Veículo qsp = 100,0ml.
Contendo em seu rotulo, data de fabricação, validade,
registro na ANVISA/MS, frasco com 1000 ml.

ÁLCOOL EM GEL 500 ML - antisséptico, 70° GL
higienizante para as mãos e ambientes (superfícies) com
267 ação antibacteriana. Apresentar registro do produto junto
ao Ministério da Saúde/ANVISA, constar na embalagem
lote e validade.
292

CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,12% ENXAGUANTE
BUCAL – 1000 ML
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conjunto escova/esponja para degermação, embebido
com digliconato de clorexidina 2 a 4% com tensoativos
degermante, indicada para antissepsia da pele, mãos e
antebraços. efeito residual cumulativo, hipoalergênico,
atóxico, isento de resíduos e impurezas. duas faces:
escova plástica maleável, com cerdas macias e
cantos arredondados; e outra face com esponja macia
294 impregnada com clorexidina na quantidade suficiente para
higienização das duas mãos e antebraço (embalagem
com no mínimo 20 ml de clorexidina). uso único, propiciar
manuseio fácil e seguro, e atender a legislação vigente.
embalagem impermeável, individual com abertura
asséptica. uso hospitalar. deve apresentar ficha de
informação de segurança do produto químico (fispq), ficha
técnica e notificação simplificada na anvisa (rdc 199/2006).

unidade

atadura de algodão ortopédico, medindo 10 cm de largura
e comprimento de 150 a 180 cm - elaborado a partir de
fibras 100% algodão cru, transformada em rolos de mantas
304 uniformes, possuem camada de goma aplicada em uma
das faces, sem impurezas e farpas. não estéril. embalagem
individual. dados de identificação e procedência, lote,
tempo de validade e registro no ministério da saúde.

unidade

16000

POLAR FIX

R$ 0,65

R$ 10.400,00

atadura de algodão ortopédico, medindo 15 cm de largura
e comprimento de 150 a 180 cm - elaborado a partir de
fibras 100% algodão cru, transformada em rolos de mantas
305 uniformes, possuem camada de goma aplicada em uma
das faces, sem impurezas e farpas. não estéril. embalagem
individual. dados de identificação e procedência, lote,
tempo de validade e registro no ministério da saúde.

unidade

16000

POLAR FIX

R$ 0,96

R$ 15.360,00

atadura de algodão ortopédico, medindo 20 cm de largura
e comprimento de 150 a 180 cm - elaborado a partir de
fibras 100% algodão cru, transformada em rolos de mantas
306 uniformes, possuem camada de goma aplicada em uma
das faces, sem impurezas e farpas. não estéril. embalagem
individual. dados de identificação e procedência, lote,
tempo de validade e registro no ministério da saúde.

unidade

eletrodo descartável pediátrico medindo até 35 mm (+/-0,5)
mm de diâmetro composto de dorso de tecido perfurado,
adesivo hipoalergênico, poroso, superfície auto-colante de
espuma de polietileno ou rayon de viscose para aplicações
de longa duração. gel sólido adesivo condutor de cloreto
346
de potássio, capa plástica para manter a umidade do gel,
selamento que evita o vazamento do gel, pino de encaixe
de aço inox, contra pino de prata-cloreto de prata com
encaixe universal e papel protetor. embalados em saco
aluminizado, vedado e selado.

unidade

conexão com 02 (duas) vias valvuladas, para infusões
simultâneas de terapia intravenosa, uso adulto. válvulas
com membrana plana em silicone, sem frestas que
possibilite fácil assepsia. tubo flexível em pvc cristal,
atóxico, pinça corta fluxo em todas as vias. conectores
luer lock com tampa protetora que permita a retirada do
352 ar de forma asséptica, sem a retirada da tampa protetora.
isenta de látex e peças metálicas. estéril e uso único. todo
material deve ser seguro, resistente, atóxico, apirogênico,
isentos de resíduos e impurezas, proporcionar manuseio
fácil e seguro. embalagem resistente, segura, com abertura
asséptica, com identificação do produto, lote e validade da
fácil visualização e registro na anvisa/ms.

conexão com 02 (duas) vias valvuladas, para infusões
simultâneas de terapia intravenosa, uso adulto. válvulas
com membrana plana em silicone, sem frestas que
possibilite fácil assepsia. tubo flexível em pvc cristal,
atóxico, pinça corta fluxo em todas as vias. conectores
luer lock com tampa protetora que permita a retirada do
353 ar de forma asséptica, sem a retirada da tampa protetora.
isenta de látex e peças metálicas. estéril e uso único. todo
material deve ser seguro, resistente, atóxico, apirogênico,
isentos de resíduos e impurezas, proporcionar manuseio
fácil e seguro. embalagem resistente, segura, com abertura
asséptica, com identificação do produto, lote e validade da
fácil visualização e registro na anvisa/ms.

equipo gravitacional para dieta. cor preferencialmente
azul (não poderá ser transparente). para administração
de soluções enterais, bico perfurante, bifacetado, câmara
de gotejamento flexível e transparente, tubo de extensão
em pvc com diâmetro interno de no mínimo 2,7 mm,
com comprimento de 1,5 (+/- 0.05) m, com pinça rolete
354
que não apresente excessiva resistência permitindo o
controle de infusão de pequenos volumes; conector de
plástico com ponta escalonada que não permite adaptação
em acessórios de terapia endovenosa e com tampa de
proteção. estéril. contendo a identificação do produto, lote
e validade de fácil visualização e registro no ms/anvisa.
equipo gravitacional para dieta. cor preferencialmente
azul (não poderá ser transparente). para administração
de soluções enterais, bico perfurante, bifacetado, câmara
de gotejamento flexível e transparente, tubo de extensão
em pvc com diâmetro interno de no mínimo 2,7 mm,
com comprimento de 1,5 (+/- 0.05) m, com pinça rolete
355
que não apresente excessiva resistência permitindo o
controle de infusão de pequenos volumes; conector de
plástico com ponta escalonada que não permite adaptação
em acessórios de terapia endovenosa e com tampa de
proteção. estéril. contendo a identificação do produto, lote
e validade de fácil visualização e registro no ms/anvisa.
fralda descartável geriátrica para incontinência, pós parto
ou pós cirúrgico. peso de 40 a 70 kg: cintura de 70 a 130
cm; com gel absorvente que garanta maior absorção
tanto para homem, quanto para mulher; que o algodão
não desfaça quando molhado, possuir dois adesivos
laterais com sistema de recolagem; com 2 a 4 elásticos
382 nas pernas, com formato anatômico ajustando-se as
pernas da pessoa com barreira lateral antivazamento, sem
deixar marcas. todo o material deve ser resistente, macio,
confortável, propiciar ajuste seguro ao corpo, adesividade
e absorção segura, livre de impurezas e irritantes
dérmicos. embalagem plástica resistente com identificação
do produto, lote e validade.
389

gel condutor, a base de água, ph neutro, isento de cloreto
de sódio. aplicação ultrassonografia. 5.000 g

luva cirúrgica em látex natural, tamanho 8,5. íntegro,
textura uniforme e resistente a tração sem provocar
estiramento. comprimento mínimo de 280 mm. lubrificada
com pó bioabsorvível, isento de irritantes dérmicos,
resíduos e impurezas. formato anatômico, punho ajustado
com no mínimo 9 cm de comprimento e com bainha ou
443 outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste perfeito e
de fácil calçamento. estéril, uso único. acondicionada em
invólucro interno com dobras para abertura asséptica e
informação de mão direita e esquerda. embalagem externa
com identificação do produto, lote, validade. todo o material
deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura
para uso hospitalar.

unidade

15000

16000

20000

52500

VIC PHARMA

POLAR FIX

MEDIX

WILTEX

R$ 2,00

R$ 1,40

R$ 0,31

R$ 0,83

R$ 30.000,00

R$ 22.400,00

R$ 6.200,00

R$ 43.575,00

máscara de proteção facial, tipo respirador, classe pff2,
com formato concha, com filtro para partículas biológicas
na forma de aerossóis, em não tecido, uso hospitalar.
constituído por fibras sintéticas dispostas em 4 camadas,
duas tiras elásticas para ajuste e fixação na cabeça, clipe
nasal fixado no corpo da máscara. material resistente,
446 macio, isenta de irritantes dérmicos que propicie o ajuste
anatômico. eficácia mínima na filtração de 95% de
partículas de até 0,3 micrômetros. tamanho regular. com
certificado de aprovação como pff2 e da nioshi como n95
e registro do ms. descartável, atóxica, hipoalergênica e
inodora. exigido o certificado de aprovação (ca) para este
tipo de produto.

unidade

37500

CAITHEC

R$ 1,30

R$ 48.750,00

máscara de proteção facial, tipo respirador, classe pff2,
com formato concha, com filtro para partículas biológicas
na forma de aerossóis, em não tecido, uso hospitalar.
constituído por fibras sintéticas dispostas em 4 camadas,
duas tiras elásticas para ajuste e fixação na cabeça, clipe
nasal fixado no corpo da máscara. material resistente,
447 macio, isenta de irritantes dérmicos que propicie o ajuste
anatômico. eficácia mínima na filtração de 95% de
partículas de até 0,3 micrômetros. tamanho regular. com
certificado de aprovação como pff2 e da nioshi como n95
e registro do ms. descartável, atóxica, hipoalergênica e
inodora. exigido o certificado de aprovação (ca) para este
tipo de produto.

unidade

12500

CAITHEC

R$ 1,30

R$ 16.250,00

luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em
vinil, tamanho pequeno (p). não estéril, uso único. textura
uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento.
formato ambidestra, isenta de talco lubrificante, isento
de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. punho
ajustado e de fácil calçamento. embalagem resistente com
466
indicação de abertura picotada, contendo identificação
do produto, lote e validade. todo o material deve ser
resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso
hospitalar. deve apresentar certificado de aprovação (ca)
de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro
na anvisa. Caixa com 100 unidades.

unidade

300

MEDIX

R$ 18,42

R$ 5.526,00

luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em
vinil, tamanho médio (m). não estéril, uso único. textura
uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento.
formato ambidestra, isenta de talco lubrificante, isento
de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. punho
ajustado e de fácil calçamento. embalagem resistente com
467
indicação de abertura picotada, contendo identificação
do produto, lote e validade. todo o material deve ser
resistente, permitir manuseio e utilização segura para
uso hospitalar. deve apresentar certificado de aprovação
(ca) de proteção das mãos contra agentes biológicos e
registro na anvisa.

unidade

300

MEDIX

R$ 18,42

R$ 5.526,00

luva para procedimento não cirúrgico, confeccionada em
vinil, tamanho grande (g). não estéril, uso único. textura
uniforme, resistente a tração sem provocar estiramento.
formato ambidestra, isenta de talco lubrificante, isento
de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. punho
ajustado e de fácil calçamento. embalagem resistente com
468
indicação de abertura picotada, contendo identificação
do produto, lote e validade. todo o material deve ser
resistente, permitir manuseio e utilização segura para
uso hospitalar. deve apresentar certificado de aprovação
(ca) de proteção das mãos contra agentes biológicos e
registro na anvisa.

unidade

300

MEDIX

R$ 18,42

R$ 5.526,00

BRIATO COMERCIO MÉDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI –EPP
Item

unidade

unidade

unidade

unidade

17500

18750

6250

30000

WILTEX

DESCARPACK

DESCARPACK

MARDAM

R$ 0,83

R$ 1,18

R$ 1,18

R$ 1,37

R$ 14.525,00

R$ 22.125,00

R$ 7.375,00

R$ 41.100,00

unidade

300

5800

MULTIGEL

TARGA

R$ 22,43

R$ 1,37

R$ 6.729,00

R$ 7.946,00

Unid.

Qtd.

Marca

Preço Expresso em
Reais (R$)
Unitário

Total

dreno de tórax nº 12. comprimento mínimo de 40 cm, em
polivinil ou similar, com fio radiopaco, com conector macho,
transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de
drenagem com bordas planas, área com fenestra de no
máximo 5,5 cm a partir da região distal. material resistente,
61
atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar
flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo
extensor, e fácil manuseio. estéril. embalagem individual,
com abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro na anvisa.

unidade

50

CLINMED

R$ 9,40

R$ 470,00

sistema fechado de aspiração traqueal nº 12, modelo para
uso em cânula de traqueostomia, adulto, com conexão em
cotovelo em pvc atóxico, flexível, transparente e radiopaca,
graduada de centímetro em centímetro com orifícios na
extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica
90 siliconizada envolvendo a sonda; conector em y com duplo
(pivôs giratórios) para conexão em cânula traqueostomia
de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via
de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle
de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na
extremidade distal, com mdi (aerosol terapia).

unidade

800

CGH/ATT12B

R$ 61,93

R$ 49.544,00

sistema fechado de aspiração traqueal nº 14, modelo para
uso em cânula de traqueostomia, adulto, com conexão em
cotovelo em pvc atóxico, flexível, transparente e radiopaca,
graduada de centímetro em centímetro com orifícios na
extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica
91 siliconizada envolvendo a sonda; conector em y com duplo
(pivôs giratórios) para conexão em cânula traqueostomia
de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via
de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle
de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na
extremidade distal, com mdi (aerosol terapia).

unidade

750

CGH/ATT14B

R$ 79,00

R$ 59.250,00

sistema fechado de aspiração traqueal nº 14, modelo para
uso em cânula de traqueostomia, adulto, com conexão em
cotovelo em pvc atóxico, flexível, transparente e radiopaca,
graduada de centímetro em centímetro com orifícios na
extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica
92 siliconizada envolvendo a sonda; conector em y com duplo
(pivôs giratórios) para conexão em cânula traqueostomia
de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via
de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle
de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na
extremidade distal, com mdi (aerosol terapia).

unidade

250

CGH/ATT14B

R$ 79,00 R$ 19.750,00

TUBO DE LATEX ROLO 15 METRO 204 (BORRACHA
LATEX)

ROLO 15 METROS

750

LEMGRUBER

R$ 59,31 R$ 44.482,50

Cateter venoso central duplo lúmen, 7 fr, 20 a 30 cm,
com agulha introdutora 18 g x 6,36 (+/- 1) cm, em
poliuretano, flexível, látex-free, radiopaco, termossensível
e biocompatível. marcas centimetradas ao longo do
corpo do cateter. ponta macia e flexível para evitar lesão
vascular. extensores com conectores coloridos luer lock
e identificação dos lúmens distal e proximal. clamp de
vedação do fluxo em cada via. aletas laterais para suturas.
acompanha: fio guia metálico, centimetrado, 45 cm, com
ponta em ?j? para evitar traumas vasculares e sistema de
219 passagem com uma mão para facilitar o procedimento,
dilatadores em polipropileno. todo material deve ser
resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou
impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura.
propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de
trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão,
técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar
de acordo com a legislação vigente. embalagem única
resistente com abertura asséptica, contendo identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir
registro na anvisa/ms.

unidade

1500

174

unidade

Especificação

BIOMED - giant R$ 114,00 R$ 171.000,00
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Cateter venoso central duplo lúmen, 7 fr, 20 a 30 cm,
com agulha introdutora 18 g x 6,36 (+/- 1) cm, em
poliuretano, flexível, látex-free, radiopaco, termossensível
e biocompatível. marcas centimetradas ao longo do
corpo do cateter. ponta macia e flexível para evitar lesão
vascular. extensores com conectores coloridos luer lock
e identificação dos lúmens distal e proximal. clamp de
vedação do fluxo em cada via. aletas laterais para suturas.
acompanha: fio guia metálico, centimetrado, 45 cm, com
ponta em ?j? para evitar traumas vasculares e sistema de
220 passagem com uma mão para facilitar o procedimento,
dilatadores em polipropileno. todo material deve ser
resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou
impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura.
propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de
trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão,
técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar
de acordo com a legislação vigente. embalagem única
resistente com abertura asséptica, contendo identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir
registro na anvisa/ms.

unidade

500

BIOMED - giant R$ 114,00 R$ 57.000,00

lanceta universal para amostra de sangue capilar com
agulha 25 a 28 g (adulto). sistema de punção retrátil,
estéril, de uso único. profundidade de penetração 1,5 mm
a 2,0 mm; diâmetro da agulha: 0,36 mm (+/- 2); lanceta
246
trifacetada e siliconada; com sistema de segurança
segundo a nr 32 corpo do lancetador e gatilho compostos
por polipropileno. embalagem contendo a identificação do
produto, lote e validade de fácil visualização.

unidade

115000

UNIQMED

R$ 0,20

R$ 23.000,00

327 Colar cervical de espuma pequeno.

unidade

50

RESGAT SP

R$ 23,00

R$ 1.150,00

faixa de esmarch 10 cm x 2 m, confeccionada em borracha
latex natural, com propriedades elasticas, estéril. enrolada
368 e embalada individualmente constando os dados de
identificação, numero do lote, marca, validade, fabricante
e procedencia.

unidade

500

INDUFLEX

R$ 19,26

R$ 9.630,00

faixa de esmarch 20 cm x 2 m, confeccionada em borracha
latex natural, com propriedades elasticas, estéril. enrolada
370 e embalada individualmente constando os dados de
identificação, numero do lote, marca, validade, fabricante
e procedencia.

unidade

500

INDUFLEX

R$ 31,00

R$ 15.500,00

máscara facial adulto tamanho 3 (três), em silicone, com
coxim inflável, para anestesia, ventilação ou reanimação
manual, formato anatômico triangular ou redondo, peça
408
única (monobloco), conexão universal. resistente ao
processo de termodesinfecção, que suporte temperatura
de 80 °c ou autoclavável a 134°c.

unidade

300

MD

R$ 24,00

R$ 7.200,00

máscara facial adulto tamanho 4 (quatro), em silicone, com
coxim inflável, para anestesia, ventilação ou reanimação
manual, formato anatômico triangular ou redondo,
409
peça única (monobloco), conexão universal. resistente
ao processo em termodesinfectadora, que suporte
temperatura de 80 °c ou autoclavável a 134°c.

unidade

bolsa reservatório de oxigênio para reanimador manual
adulto. confeccionado em pvc transparente, reutilizável,
resistente a desinfecção, com capacidade de 2,5 a
416 2,6 litros. tubo extensor de oxigênio de no mínimo 150
cm. permitir encaixe universal a qualquer marca de
reanimador. resistente ao processo de desinfecção em
termodesinfectadora, que suporte temperatura de 80 °c.

unidade

300

100

MD

SAFTI

R$ 22,00

R$ 30,00

cânula de traqueostomia em metal, standard de nº 01 (7
mm). composta por três peças: cânula externa, cânula
interna e mandril guia com ponta arredondada para não
11 causar trauma, com obturador, resistente ao processo de
esterilização, com identificação da marca e numeração
na parte do material e local para fixação, embalagem
individual, registro no ms.

unidade

50

WELDON

R$ 42,87

R$ 2.143,50

cânula de traqueostomia em metal, standard de nº 02 (8
mm). composta por três peças: cânula externa, cânula
interna e mandril guia com ponta arredondada para não
12 causar trauma, com obturador, resistente ao processo de
esterilização, com identificação da marca e numeração
na parte do material e local para fixação, embalagem
individual, registro no ms.

unidade

50

WELDON

R$ 42,87

R$ 2.143,50

cânula de traqueostomia em metal, standard de nº 03 (9
mm). composta por três peças: cânula externa, cânula
interna e mandril guia com ponta arredondada para não
13 causar trauma, com obturador, resistente ao processo de
esterilização, com identificação da marca e numeração
na parte do material e local para fixação, embalagem
individual, registro no ms.

unidade

50

WELDON

R$ 42,87

R$ 2.143,50

cânula de traqueostomia em metal, standard de nº 04 (10
mm). composta por três peças: cânula externa, cânula
interna e mandril guia com ponta arredondada para não
14 causar trauma, com obturador, resistente ao processo de
esterilização, com identificação da marca e numeração
na parte do material e local para fixação, embalagem
individual, registro no ms.

unidade

50

FRADELMED

R$ 42,87

R$ 2.143,50

cânula de traqueostomia em metal, standard de nº 05 (11
mm). composta por três peças: cânula externa, cânula
interna e mandril guia com ponta arredondada para não
15 causar trauma, com obturador, resistente ao processo de
esterilização, com identificação da marca e numeração
na parte do material e local para fixação, embalagem
individual, registro no ms.

unidade

50

FRADELMED

R$ 60,21

R$ 3.010,50

cânula de traqueostomia em metal, standard de nº 06 (12
mm). composta por três peças: cânula externa, cânula
interna e mandril guia com ponta arredondada para não
16 causar trauma, com obturador, resistente ao processo de
esterilização, com identificação da marca e numeração
na parte do material e local para fixação, embalagem
individual, registro no ms.

unidade

50

FRADELMED

R$ 42,87

R$ 2.143,50

cânula de traqueostomia em metal, longa, nº 2 (8 mm) composta por três peças: cânula externa, cânula interna
e mandril guia com ponta arredondada para não causar
18
trauma, resistente ao processo de esterilização, com
identificação da marca e numeração na parte do material e
local para fixação, embalagem individual, registro no ms.

unidade

50

STYLLE

R$ 32,76

R$ 1.638,00

19

cânula de traqueostomia em metal, longa, nº 3 (9 mm) composta por três peças: cânula externa, cânula interna
e mandril guia com ponta arredondada para não causar
trauma, resistente ao processo de esterilização, com
identificação da marca e numeração na parte do material e
local para fixação, embalagem individual, registro no ms.

unidade

50

STYLLE

R$ 32,76

R$ 1.638,00

20

cânula de traqueostomia em metal, longa, nº 4 (10 mm) composta por três peças: cânula externa, cânula interna
e mandril guia com ponta arredondada para não causar
trauma, resistente ao processo de esterilização, com
identificação da marca e numeração na parte do material e
local para fixação, embalagem individual, registro no ms

unidade

50

STYLLE

R$ 32,76

R$ 1.638,00

21

cânula de traqueostomia em metal, longa, nº 5 (11 mm) composta por três peças: cânula externa, cânula interna
e mandril guia com ponta arredondada para não causar
trauma, resistente ao processo de esterilização, com
identificação da marca e numeração na parte do material e
local para fixação, embalagem individual, registro no ms.

unidade

50

STYLLE

R$ 35,92

R$ 1.796,00

22

cânula de traqueostomia em metal, longa, nº 6 (12 mm) composta por três peças: cânula externa, cânula interna
e mandril guia com ponta arredondada para não causar
trauma, resistente ao processo de esterilização, com
identificação da marca e numeração na parte do material e
local para fixação, embalagem individual, registro no ms.

unidade

50

STYLLE

R$ 35,92

R$ 1.796,00

dispositivo coletor de urina masculino, tamanho 35
mm. cateter externo de látex de alta qualidade para
incontinência urinária, auto-adesivo, uma peça, látex de
alta qualidade, reduz o risco de reações alérgicas ao
componente, reservatório anti-dobras, permite o fluxo livre
da urina mesmo quando torcido, bico aplicador, maior
44 firmeza no posicionamento do cateter durante a aplicação,
tira de aplicação, facilidade de manuseio na aplicação
mesmo para usuários com baixa destreza. adesivo suave
e firme. embalagem constando externamente dados de
identificação do produto, nº. de lote, tempo de validade da
esterilização de no mínimo um ano, dados de identificação
do fabricante, nº. de registro do ministério da saúde.

unidade

1000

MADEITEX

R$ 3,17

R$ 3.170,00

dreno laminar, tipo penrose, nº 01 (6 mm +/-1 x 300 a 350
mm de comprimento), estéril. em látex atóxico, formato
tubular em toda a sua extensão. com lúmen de forma a
não colabar, com paredes finas maleáveis. apresentando
55
elasticidade adequada. embalado individualmente. isento
de talco. embalagem individual resistente com abertura em
pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote
e validade de fácil visualização.

unidade

250

MADEITEX

R$ 1,63

R$ 407,50

dreno laminar, tipo penrose, nº 02 (12 mm +/-1 x 300 a 350
mm de comprimento), estéril. em látex atóxico, formato
tubular em toda a sua extensão. com lúmen de forma a
não colabar, com paredes finas maleáveis. apresentando
56
elasticidade adequada. embalado individualmente. isento
de talco. embalagem individual resistente com abertura em
pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote
e validade de fácil visualização.

unidade

600

MADEITEX

R$ 1,91

R$ 1.146,00

dreno laminar, tipo penrose, nº 03 (19 mm +/-1 x 300 a 350
mm de comprimento), estéril. em látex atóxico, formato
tubular em toda a sua extensão. com lúmen de forma a
não colabar, com paredes finas maleáveis. apresentando
57
elasticidade adequada. embalado individualmente. isento
de talco. embalagem individual resistente com abertura em
pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote
e validade de fácil visualização.

unidade

150

MADEITEX

R$ 2,10

R$ 315,00

dreno laminar, tipo penrose, nº 04 (25 mm +/-1 x 300 a 350
mm de comprimento), estéril. em látex atóxico, formato
tubular em toda a sua extensão. com lúmen de forma a
não colabar, com paredes finas maleáveis. apresentando
58
elasticidade adequada. embalado individualmente. isento
de talco. embalagem individual resistente com abertura em
pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote
e validade de fácil visualização.

unidade

700

MADEITEX

R$ 2,39

R$ 1.673,00

dreno de sucção, com diâmetro de 3.2 mm, com 02 (dois)
cateteres, isolados ou em continuidade, siliconizados,
com múltiplos orifícios, 01 (uma) ou 02 (duas) agulhas
cortantes, semi-curvas, robustas, com estrutura em aço
inoxidável, adaptáveis aos cateteres. tubo de aspiração
com conector ou intermediário de 02 (duas) ou 03 (três)
59 vias, pinça de clampagem, reservatório de plástico
resistente sanfonado, com capacidade mínima de 400 ml,
própria para drenagem com pressão negativa (à vácuo),
com 02 (dois) orifícios, sendo um deles com tampa e o
outro (sem tampa) com diâmetro compatível com o tubo de
aspiração. descartável. estéril, envolvido em embalagem
que permita a sua abertura asséptica.

unidade

100

BIOTEC

R$ 19,53

R$ 1.953,00

R$ 6.600,00

R$ 3.000,00

DIMENSÃO COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Item

Especificação

Unid.

2

Bolsa para colostomia descartável simples, sistema
fechado recrutável de 30 mm. Adesivo hipoalergênico
e máxima adesão à pele, resistente a secreções.
Embalagem com 10 unidades.

3

cânula orofaríngea (tipo guedel) de nº 0. confeccionada
em pvc, atóxica, translúcida, com flexibilidade e formato
anatômico, ponta arredondada, reforço interno a fim de
evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições,
com identificação do tamanho em relevo. resistente
a termodesinfeção. embalagem individual, contendo
a identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

4

cânula orofaríngea (tipo guedel) de nº 00. confeccionada
em pvc, atóxica, translúcida, com flexibilidade e formato
anatômico, ponta arredondada, reforço interno a fim de
evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições,
com identificação do tamanho em relevo. resistente
a termodesinfeção. embalagem individual, contendo
a identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

cânula orofaríngea (tipo guedel) de nº 1. confeccionada
em pvc, atóxica, translúcida, com flexibilidade e formato
anatômico, ponta arredondada, reforço interno a fim de
evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições,
com identificação do tamanho em relevo. resistente
a termodesinfeção. embalagem individual, contendo
a identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

5

6

7

8

cânula orofaríngea (tipo guedel) de nº 2. confeccionada
em pvc, atóxica, translúcida, com flexibilidade e formato
anatômico, ponta arredondada, reforço interno a fim de
evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições,
com identificação do tamanho em relevo. resistente
a termodesinfeção. embalagem individual, contendo
a identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

Unidade

unidade

cânula orofaríngea (tipo guedel) de nº 3. confeccionada
em pvc, atóxica, translúcida, com flexibilidade e formato
anatômico, ponta arredondada, reforço interno a fim de
evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições,
com identificação do tamanho em relevo. resistente
a termodesinfeção. embalagem individual, contendo
a identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

cânula orofaríngea (tipo guedel) de nº 4. confeccionada
em pvc, atóxica, translúcida, com flexibilidade e formato
anatômico, ponta arredondada, reforço interno a fim de
evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições,
com identificação do tamanho em relevo. resistente
a termodesinfeção. embalagem individual, contendo
a identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

cânula orofaríngea (tipo guedel) de nº 5. confeccionada
em pvc, atóxica, translúcida, com flexibilidade e formato
anatômico, ponta arredondada, reforço interno a fim de
evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições,
com identificação do tamanho em relevo. resistente
a termodesinfeção. embalagem individual, contendo
a identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

cânula orofaríngea (tipo guedel) de nº 6. confeccionada
em pvc, atóxica, translúcida, com flexibilidade e formato
anatômico, ponta arredondada, reforço interno a fim de
evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições,
10
com identificação do tamanho em relevo. resistente
a termodesinfeção. embalagem individual, contendo
a identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

9

Qtd.

120

30

30

30

30

200

500

150

50

Marca

MEDSONDA

GOODCOME

PROTEC

GOODCOME

GOODCOME

GOODCOME

GOODCOME

GOODCOME

GOODCOME

Preço Expresso em
Reais (R$)
Unitário

Total

R$ 5,61

R$ 673,20

R$ 2,00

R$ 3,22

R$ 2,00

R$ 2,00

R$ 2,00

R$ 2,00

R$ 2,00

R$ 2,00

R$ 60,00

R$ 96,60

R$ 60,00

R$ 60,00

R$ 400,00

R$ 1.000,00

R$ 300,00

R$ 100,00
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FUNDAÇÕES / EXTRATOS - FUNSAUD
dreno de sucção, com diâmetro de 4.8 mm, com 02 (dois)
cateteres, isolados ou em continuidade, siliconizados,
com múltiplos orifícios, 01 (uma) ou 02 (duas) agulhas
cortantes, semi-curvas, robustas, com estrutura em aço
inoxidável, adaptáveis aos cateteres. tubo de aspiração
com conector ou intermediário de 02 (duas) ou 03 (três)
60 vias, pinça de clampagem, reservatório de plástico
resistente sanfonado, com capacidade mínima de 400 ml,
própria para drenagem com pressão negativa (à vácuo),
com 02 (dois) orifícios, sendo um deles com tampa e o
outro (sem tampa) com diâmetro compatível com o tubo de
aspiração. descartável. estéril, envolvido em embalagem
que permita a sua abertura asséptica.

unidade

dreno de tórax nº 14. comprimento mínimo de 40 cm, em
polivinil ou similar, com fio radiopaco, com conector macho,
transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de
drenagem com bordas planas, área com fenestra de no
máximo 5,5 cm a partir da região distal. material resistente,
62
atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar
flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo
extensor, e fácil manuseio. estéril. embalagem individual,
com abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro na anvisa.

unidade

400

50

BIOTEC

MEDSHARP

R$ 20,58

R$ 4,41

R$ 8.232,00

R$ 220,50

dreno de tórax nº 36. comprimento mínimo de 40 cm, em
polivinil ou similar, com fio radiopaco, com conector macho,
transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de
drenagem com bordas planas, área com fenestra de no
máximo 5,5 cm a partir da região distal. material resistente,
73
atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar
flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo
extensor, e fácil manuseio. estéril. embalagem individual,
com abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro na anvisa.

unidade

250

MEDSHARP

R$ 5,32

R$ 1.330,00

dreno de tórax nº 38. comprimento mínimo de 40 cm, em
polivinil ou similar, com fio radiopaco, com conector macho,
transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de
drenagem com bordas planas, área com fenestra de no
máximo 5,5 cm a partir da região distal. material resistente,
74
atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar
flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo
extensor, e fácil manuseio. estéril. embalagem individual,
com abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro na anvisa.

unidade

300

MEDSHARP

R$ 5,41

R$ 1.623,00

unidade

250

MEDSHARP

R$ 5,49

R$ 1.372,50

unidade

300

MEDSHARP

R$ 20,30

R$ 6.090,00

75
dreno de tórax nº 16. comprimento mínimo de 40 cm, em
polivinil ou similar, com fio radiopaco, com conector macho,
transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de
drenagem com bordas planas, área com fenestra de no
máximo 5,5 cm a partir da região distal. material resistente,
63
atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar
flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo
extensor, e fácil manuseio. estéril. embalagem individual,
com abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro na anvisa.

unidade

dreno de tórax nº 18. comprimento mínimo de 40 cm, em
polivinil ou similar, com fio radiopaco, com conector macho,
transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de
drenagem com bordas planas, área com fenestra de no
máximo 5,5 cm a partir da região distal. material resistente,
64
atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar
flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo
extensor, e fácil manuseio. estéril. embalagem individual,
com abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro na anvisa.

unidade

dreno de tórax nº 20. comprimento mínimo de 40 cm, em
polivinil ou similar, com fio radiopaco, com conector macho,
transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de
drenagem com bordas planas, área com fenestra de no
máximo 5,5 cm a partir da região distal. material resistente,
65
atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar
flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo
extensor, e fácil manuseio. estéril. embalagem individual,
com abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro na anvisa.
dreno de tórax nº 22. comprimento mínimo de 40 cm, em
polivinil ou similar, com fio radiopaco, com conector macho,
transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de
drenagem com bordas planas, área com fenestra de no
máximo 5,5 cm a partir da região distal. material resistente,
66
atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar
flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo
extensor, e fácil manuseio. estéril. embalagem individual,
com abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro na anvisa.
dreno de tórax nº 24. comprimento mínimo de 40 cm, em
polivinil ou similar, com fio radiopaco, com conector macho,
transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de
drenagem com bordas planas, área com fenestra de no
máximo 5,5 cm a partir da região distal. material resistente,
67
atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar
flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo
extensor, e fácil manuseio. estéril. embalagem individual,
com abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro na anvisa.
dreno de tórax nº 26. comprimento mínimo de 40 cm, em
polivinil ou similar, com fio radiopaco, com conector macho,
transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de
drenagem com bordas planas, área com fenestra de no
máximo 5,5 cm a partir da região distal. material resistente,
68
atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar
flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo
extensor, e fácil manuseio. estéril. embalagem individual,
com abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro na anvisa.

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

dreno de tórax nº 30. comprimento mínimo de 40 cm, em
polivinil ou similar, com fio radiopaco, com conector macho,
transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de
drenagem com bordas planas, área com fenestra de no
máximo 5,5 cm a partir da região distal. material resistente,
70
atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar
flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo
extensor, e fácil manuseio. estéril. embalagem individual,
com abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro na anvisa.

unidade

dreno de tórax nº 34. comprimento mínimo de 40 cm, em
polivinil ou similar, com fio radiopaco, com conector macho,
transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de
drenagem com bordas planas, área com fenestra de no
máximo 5,5 cm a partir da região distal. material resistente,
72
atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar
flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo
extensor, e fácil manuseio. estéril. embalagem individual,
com abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro na anvisa.

50

50

50

50

MEDSHARP

MEDSHARP

MEDSHARP

MEDSHARP

MEDSHARP

R$ 4,41

R$ 4,41

R$ 4,41

R$ 4,41

R$ 4,41

R$ 220,50

R$ 220,50

R$ 220,50

conjunto para drenagem de tórax. dreno de tórax calibre
nº 38, frasco pvc rígido com capacidade de 1000 ml e
tampa rosca com 3 vias, transparente, graduação a cada
50 ou 100 ml, de caráter permanente, com base reta
para assegurar a estabilidade do mesmo no solo; tubo
extensor em pvc, siliconizado, com no mínimo 120 cm de
comprimento, pinça clamp. estéril, descartável com fio
radiopaco, confeccionado em material atóxico, apirogênico,
79
hipoalergênico, tipo pvc transparente, ou similar adequado,
multiperfurado, ponta arredondada, sem rebarbas,
uniforme em toda extensão, com conector confeccionado
em plástico rígido ou similar atóxico, para conectar-se no
tubo extensor, embalado separadamente em embalagem
individual dupla e estéril, com data de fabricação, lote e
validade (dreno e frasco com vencimento para o mesmo
mês) impresso na embalagem e registro na anvisa.

94

sonda para aspiração traqueal nº 04. em pvc siliconizado
cristal, flexível. ponta atraumática, orifícios distais
lateralizados. atóxico, apirogênico, estéril e uso único.
embalagem individual com abertura asséptica, contendo
identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

400

MEDSONDA

R$ 0,52

R$ 208,00

95

sonda para aspiração traqueal nº 06. em pvc siliconizado
cristal, flexível. ponta atraumática, orifícios distais
lateralizados. atóxico, apirogênico, estéril e uso único.
embalagem individual com abertura asséptica, contendo
identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

450

MEDSONDA

R$ 0,53

R$ 238,50

97

sonda para aspiração traqueal nº 10. em pvc siliconizado
cristal, flexível. ponta atraumática, orifícios distais
lateralizados. atóxico, apirogênico, estéril e uso único.
embalagem individual com abertura asséptica, contendo
identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

800

MEDSONDA

R$ 0,58

R$ 464,00

98

sonda para aspiração traqueal nº 12. em pvc siliconizado
cristal, flexível. ponta atraumática, orifícios distais
lateralizados. atóxico, apirogênico, estéril e uso único.
embalagem individual com abertura asséptica, contendo
identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

20000

MEDSONDA

R$ 0,64

R$ 12.800,00

99

sonda para aspiração traqueal nº 14. em pvc siliconizado
cristal, flexível. ponta atraumática, orifícios distais
lateralizados. atóxico, apirogênico, estéril e uso único.
embalagem individual com abertura asséptica, contendo
identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

12000

MEDSONDA

R$ 0,62

R$ 7.440,00

sonda para aspiração traqueal nº 18. em pvc siliconizado
cristal, flexível. ponta atraumática, orifícios distais
lateralizados. atóxico, apirogênico, estéril e uso único.
101
embalagem individual com abertura asséptica, contendo
identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

100

MEDSONDA

R$ 0,74

R$ 74,00

sonda para aspiração traqueal nº 20. em pvc siliconizado
cristal, flexível. ponta atraumática, orifícios distais
lateralizados. atóxico, apirogênico, estéril e uso único.
embalagem individual com abertura asséptica, contendo
identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

100

MEDSONDA

R$ 0,80

R$ 80,00

sonda foley nº 08. comprimento 30 a 40 (+/-2) cm,
com balão resistente e simétrico de até 5 cc, em látex
siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, 02 (duas)
vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita
vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica,
macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e
114
arredondados nas laterais em lados opostos (após o
balão). calibre e capacidade do balão estampados em local
visível e permanente. estéril e descartável. embalagem
individual com abertura em pétala, resistente, segura,
contendo identificação do produto, validade e lote de fácil
visualização, possuir registro na anvisa/ms.

unidade

100

CIRUTI

R$ 3,60

R$ 360,00

sonda foley nº 10. comprimento 30 a 40 (+/-2) cm,
com balão resistente e simétrico de até 5 cc, em látex
siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, 02 (duas)
vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita
vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica,
macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e
115
arredondados nas laterais em lados opostos (após o
balão). calibre e capacidade do balão estampados em local
visível e permanente. estéril e descartável. embalagem
individual com abertura em pétala, resistente, segura,
contendo identificação do produto, validade e lote de fácil
visualização, possuir registro na anvisa/ms.

unidade

1000

CIRUTI

R$ 3,60

R$ 3.600,00

sonda foley nº 12. comprimento 40 (+/-2) cm, com balão
resistente e simétrico de até 30 cc, em látex siliconizado,
atóxica, flexível, atraumática, 02 (duas) vias, uma via
funil e outra via com válvula com perfeita vedação para
enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo
cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas
116
laterais em lados opostos (após o balão). calibre e
capacidade do balão estampados em local visível e
permanente. estéril e descartável. embalagem individual
com abertura em pétala, resistente, segura, contendo
identificação do produto, validade e lote de fácil
visualização, possuir registro na anvisa/ms.

unidade

1000

CIRUTI

R$ 2,95

R$ 2.950,00

sonda foley nº 14. comprimento 40 (+/-5) cm, com balão
resistente e simétrico de até 30 cc, em látex siliconizado,
atóxica, flexível, atraumática, 02 (duas) vias, uma via
funil e outra via com válvula com perfeita vedação para
enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo
cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas
117
laterais em lados opostos (após o balão). calibre e
capacidade do balão estampados em local visível e
permanente. estéril e descartável. embalagem individual
com abertura em pétala, resistente, segura, contendo
identificação do produto, validade e lote de fácil
visualização, possuir registro na anvisa/ms.

unidade

1500

CIRUTI

R$ 2,95

R$ 4.425,00

R$ 220,50

R$ 220,50

102

dreno de tórax nº 28. comprimento mínimo de 40 cm, em
polivinil ou similar, com fio radiopaco, com conector macho,
transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de
drenagem com bordas planas, área com fenestra de no
máximo 5,5 cm a partir da região distal. material resistente,
69
atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar
flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo
extensor, e fácil manuseio. estéril. embalagem individual,
com abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro na anvisa.

dreno de tórax nº 32. comprimento mínimo de 40 cm, em
polivinil ou similar, com fio radiopaco, com conector macho,
transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de
drenagem com bordas planas, área com fenestra de no
máximo 5,5 cm a partir da região distal. material resistente,
71
atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar
flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo
extensor, e fácil manuseio. estéril. embalagem individual,
com abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro na anvisa.

50

unidade

unidade

50

50

50

50

50

MEDSHARP

MEDSHARP

MEDSHARP

MEDSHARP

MEDSHARP

R$ 4,41

R$ 4,41

R$ 4,59

R$ 4,83

R$ 4,83

R$ 220,50

R$ 220,50

R$ 229,50

R$ 241,50

R$ 241,50

dreno de tórax nº 40. comprimento de 50 cm, em polivinil,
com fio radiopaco, estéril. embalagem individual, com
abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro na anvisa.
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sonda foley nº 16. comprimento 40 (+/-2) cm, com balão
resistente e simétrico de até 30 cc, em látex siliconizado,
atóxica, flexível, atraumática, 02 (duas) vias, uma via
funil e outra via com válvula com perfeita vedação para
enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo
cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas
118
laterais em lados opostos (após o balão). calibre e
capacidade do balão estampados em local visível e
permanente. estéril e descartável. embalagem individual
com abertura em pétala, resistente, segura, contendo
identificação do produto, validade e lote de fácil
visualização, possuir registro na anvisa/ms.

unidade

sonda foley nº 18. comprimento 40 (+/-2) cm, com balão
resistente e simétrico de até 30 cc, em látex siliconizado,
atóxica, flexível, atraumática, 02 (duas) vias, uma via
funil e outra via com válvula com perfeita vedação para
enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo
cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas
119
laterais em lados opostos (após o balão). calibre e
capacidade do balão estampados em local visível e
permanente. estéril e descartável. embalagem individual
com abertura em pétala, resistente, segura, contendo
identificação do produto, validade e lote de fácil
visualização, possuir registro na anvisa/ms.

unidade

sonda foley nº 20. comprimento 40 (+/-5) cm, com balão
resistente e simétrico de até 30 cc, em látex siliconizado,
atóxica, flexível, atraumática, 02 (duas) vias, uma via
funil e outra via com válvula com perfeita vedação para
enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo
cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas
120
laterais em lados opostos (após o balão). calibre e
capacidade do balão estampados em local visível e
permanente. estéril e descartável. embalagem individual
com abertura em pétala, resistente, segura, contendo
identificação do produto, validade e lote de fácil
visualização, possuir registro na anvisa/ms.

unidade

sonda foley nº 20. comprimento 40 (+/-5) cm, com balão
resistente e simétrico de até 30 cc, em látex siliconizado,
atóxica, flexível, a traumática, 03 (três) vias, duas vias
funil e outra via com válvula com perfeita vedação para
enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo
cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas
121
laterais em lados opostos (após o balão). calibre e
capacidade do balão estampados em local visível e
permanente. estéril e descartável. embalagem individual
com abertura em pétala, resistente, segura, contendo
identificação do produto, validade e lote de fácil
visualização, possuir registro na anvisa/ms.

unidade

sonda foley nº 22. comprimento 40 (+/-2) cm, com balão
resistente e simétrico de até 30 cc, em látex siliconizado,
atóxica, flexível, atraumática, 02 (duas) vias, uma via
funil e outra via com válvula com perfeita vedação para
enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo
cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas
122
laterais em lados opostos (após o balão). calibre e
capacidade do balão estampados em local visível e
permanente. estéril e descartável. embalagem individual
com abertura em pétala, resistente, segura, contendo
identificação do produto, validade e lote de fácil
visualização, possuir registro na anvisa/ms.

unidade

sonda foley nº 22. comprimento 40 (+/-2) cm, com balão
resistente e simétrico de até 30 cc, em látex siliconizado,
atóxica, flexível, atraumática, 03 (três) vias, duas vias
funil e outra via com válvula com perfeita vedação para
enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo
cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas
123
laterais em lados opostos (após o balão). calibre e
capacidade do balão estampados em local visível e
permanente. estéril e descartável. embalagem individual
com abertura em pétala, resistente, segura, contendo
identificação do produto, validade e lote de fácil
visualização, possuir registro na anvisa/ms.

unidade

sonda foley nº 24. comprimento 40 (+/-2) cm, com balão
resistente e simétrico de até 30 cc, em látex siliconizado,
atóxica, flexível, atraumática, 02 (duas) vias, uma via
funil e outra via com válvula com perfeita vedação para
enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo
cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas
124
laterais em lados opostos (após o balão). calibre e
capacidade do balão estampados em local visível e
permanente. estéril e descartável. embalagem individual
com abertura em pétala, resistente, segura, contendo
identificação do produto, validade e lote de fácil
visualização, possuir registro na anvisa/ms.

unidade

sonda foley nº 24. comprimento 40 (+/-2) cm, com balão
resistente e simétrico de até 30 cc, em látex siliconizado,
atóxica, flexível, atraumática, 03 (três) vias, duas vias
funil e outra via com válvula com perfeita vedação para
enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo
cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas
125
laterais em lados opostos (após o balão). calibre e
capacidade do balão estampados em local visível e
permanente. estéril e descartável. embalagem individual
com abertura em pétala, resistente, segura, contendo
identificação do produto, validade e lote de fácil
visualização, possuir registro na anvisa/ms.

unidade

sonda nasogástrica levine curta nº 04. em pvc siliconizada,
cristal e transparente. tamanho aproximado de 40 cm.
ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas
planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro a
126 seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

sonda nasogástrica levine longa, nº 04. em pvc
siliconizada, cristal e transparente. tamanho de 90 a
120 cm. ponta atraumática e orifícios de drenagem com
bordas planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro
127 a seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.
sonda nasogástrica levine curta nº 06. em pvc siliconizada,
cristal e transparente. tamanho aproximado de 40 cm.
ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas
planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro a
128 seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.
sonda nasogástrica levine longa, nº 06. em pvc
siliconizada, cristal e transparente. tamanho de 90 a
120 cm. ponta atraumática e orifícios de drenagem com
bordas planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro
129 a seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

unidade

unidade

3000

3000

1500

1000

1000

600

700

200

500

200

100

100

CIRUTI

CIRUTI

CIRUTI

CIRUTI

CIRUTI

CIRUTI

CIRUTI

CIRUTI

MEDSONDA

MEDSONDA

MEDSONDA

MEDSONDA

R$ 2,95

R$ 2,95

R$ 2,95

R$ 3,60

R$ 3,57

R$ 3,57

R$ 3,15

R$ 3,60

R$ 0,49

R$ 0,74

R$ 0,52

R$ 0,68

R$ 8.850,00

R$ 8.850,00

R$ 4.425,00

R$ 3.600,00

R$ 3.570,00

R$ 2.142,00

R$ 2.205,00

R$ 720,00

R$ 245,00

R$ 148,00

R$ 52,00

R$ 68,00

sonda nasogástrica levine curta nº 08. em pvc siliconizada,
cristal e transparente. tamanho aproximado de 40 cm.
ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas
planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro a
130 seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

300

MEDSONDA

R$ 0,54

R$ 162,00

sonda nasogástrica levine longa, nº 08. em pvc
siliconizada, cristal e transparente. tamanho de 90 a
120 cm. ponta atraumática e orifícios de drenagem com
bordas planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro
131 a seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

300

MEDSONDA

R$ 0,77

R$ 231,00

sonda nasogástrica levine curta nº 10. em pvc siliconizada,
cristal e transparente. tamanho aproximado de 50 cm.
ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas
planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro a
132 seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

600

MEDSONDA

R$ 0,57

R$ 342,00

sonda nasogástrica levine curta nº 12. em pvc siliconizada,
cristal e transparente. tamanho aproximado de 50 cm.
ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas
planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro a
134 seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

600

MEDSONDA

R$ 0,57

R$ 342,00

sonda nasogástrica levine longa, nº 12. em pvc
siliconizada, cristal e transparente. tamanho de 100 a
120 cm. ponta atraumática e orifícios de drenagem com
bordas planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro
135 a seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

800

MEDSONDA

R$ 0,79

R$ 632,00

sonda nasogástrica levine curta nº 14. em pvc siliconizada,
cristal e transparente. tamanho aproximado de 50 cm.
ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas
planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro a
136 seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

600

MEDSONDA

R$ 0,59

R$ 354,00

sonda nasogástrica levine longa, nº 14. em pvc
siliconizada, cristal e transparente. tamanho de 100 a
120 cm. ponta atraumática e orifícios de drenagem com
bordas planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro
137 a seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

600

MEDSONDA

R$ 1,05

R$ 630,00

sonda nasogástrica levine curta nº 16. em pvc siliconizada,
cristal e transparente. tamanho aproximado de 50 cm.
ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas
planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro a
138 seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

600

MEDSONDA

R$ 0,68

R$ 408,00

sonda nasogástrica levine longa, nº 16. em pvc
siliconizada, cristal e incolor. tamanho de 100 a 120 cm.
ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas
planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro a
139 seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

600

MEDSONDA

R$ 1,09

R$ 654,00

sonda nasogástrica levine curta nº 18. em pvc siliconizada,
cristal e transparente. tamanho aproximado de 50 cm.
ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas
planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro a
140 seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

600

MEDSONDA

R$ 0,71

R$ 426,00

sonda nasogástrica levine longa, nº 18. em pvc
siliconizada, cristal e incolor. tamanho de 100 a 120 cm.
ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas
planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro a
141 seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

600

MEDSONDA

R$ 1,15

R$ 690,00

sonda nasogástrica levine curta nº 20. em pvc siliconizada,
cristal e transparente. tamanho aproximado de 50 cm.
ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas
planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro a
142 seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

300

MEDSONDA

R$ 0,77

R$ 231,00

sonda nasogástrica levine longa, nº 20. em pvc
siliconizada, cristal e transparente. tamanho de 100 a
120 cm. ponta atraumática e orifícios de drenagem com
bordas planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro
143 a seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

600

MEDSONDA

R$ 1,20

R$ 720,00

sonda nasogástrica levine curta nº 22. em pvc siliconizada,
cristal e transparente. tamanho aproximado de 50 cm.
ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas
planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro a
144 seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

100

BIOBASE

R$ 1,44

R$ 144,00

sonda nasogástrica levine longa, nº 22. em pvc
siliconizada, cristal e transparente. tamanho de 100 a
120 cm. ponta atraumática e orifícios de drenagem com
bordas planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro
145 a seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

250

MEDSONDA

R$ 1,58

R$ 395,00
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sonda nasogástrica levine longa, nº 24. em pvc
siliconizada, cristal e transparente. tamanho de 100 a
120 cm. ponta atraumática e orifícios de drenagem com
bordas planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro
146 a seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

sonda retal, calibre n° 06 fr, medindo aproximadamente
45 cm de comprimento, em pvc siliconizado, transparente,
incolor, flexível, atraumática, biocompatível., extremidade
distal com conector universal, extremidade proximal
arredondada, isenta de rebarbas. material resistente,
151
atóxico, apirogênico, estéril, descartável. embalagem
individual que garanta a integridade do produto, com
dados de identificação, validade, lote, procedência. possuir
registro na anvisa/ms em consonância com as boas
práticas de fabricação vigente.

unidade

sonda retal, calibre n° 08 fr, medindo aproximadamente
45 cm de comprimento, em pvc siliconizado, transparente,
incolor, flexível, atraumática, biocompatível., extremidade
distal com conector universal, extremidade proximal
arredondada, isenta de rebarbas. material resistente,
152
atóxico, apirogênico, estéril, descartável. embalagem
individual que garanta a integridade do produto, com
dados de identificação, validade, lote, procedência. possuir
registro na anvisa/ms em consonância com as boas
práticas de fabricação vigente.

unidade

sonda retal, calibre n° 10 fr, medindo aproximadamente
45 cm de comprimento, em pvc siliconizado, transparente,
incolor, flexível, atraumática, biocompatível., extremidade
distal com conector universal, extremidade proximal
arredondada, isenta de rebarbas. material resistente,
153
atóxico, apirogênico, estéril, descartável. embalagem
individual que garanta a integridade do produto, com
dados de identificação, validade, lote, procedência. possuir
registro na anvisa/ms em consonância com as boas
práticas de fabricação vigente.

unidade

sonda retal, calibre n° 12 fr, medindo aproximadamente
45 cm de comprimento, em pvc siliconizado, transparente,
incolor, flexível, atraumática, biocompatível., extremidade
distal com conector universal, extremidade proximal
arredondada, isenta de rebarbas. material resistente,
154
atóxico, apirogênico, estéril, descartável. embalagem
individual que garanta a integridade do produto, com
dados de identificação, validade, lote, procedência. possuir
registro na anvisa/ms em consonância com as boas
práticas de fabricação vigente.
sonda retal, calibre n° 14 fr, medindo aproximadamente
45 cm de comprimento, em pvc siliconizado, transparente,
incolor, flexível, atraumática, biocompatível., extremidade
distal com conector universal, extremidade proximal
arredondada, isenta de rebarbas. material resistente,
155
atóxico, apirogênico, estéril, descartável. embalagem
individual que garanta a integridade do produto, com
dados de identificação, validade, lote, procedência. possuir
registro na anvisa/ms em consonância com as boas
práticas de fabricação vigente.
sonda retal, calibre n° 16 fr, medindo aproximadamente
45 cm de comprimento, em pvc siliconizado, transparente,
incolor, flexível, atraumática, biocompatível., extremidade
distal com conector universal, extremidade proximal
arredondada, isenta de rebarbas. material resistente,
156
atóxico, apirogênico, estéril, descartável. embalagem
individual que garanta a integridade do produto, com
dados de identificação, validade, lote, procedência. possuir
registro na anvisa/ms em consonância com as boas
práticas de fabricação vigente.

unidade

unidade

unidade

sonda retal, calibre n° 18 fr, medindo aproximadamente
45 cm de comprimento, em pvc siliconizado, transparente,
incolor, flexível, atraumática, biocompatível., extremidade
distal com conector universal, extremidade proximal
arredondada, isenta de rebarbas. material resistente,
157
atóxico, apirogênico, estéril, descartável. embalagem
individual que garanta a integridade do produto, com
dados de identificação, validade, lote, procedência. possuir
registro na anvisa/ms em consonância com as boas
práticas de fabricação vigente.

unidade

sonda retal, calibre n° 20 fr, medindo aproximadamente
45 cm de comprimento, em pvc siliconizado, transparente,
incolor, flexível, atraumática, biocompatível., extremidade
distal com conector universal, extremidade proximal
arredondada, isenta de rebarbas. material resistente,
158
atóxico, apirogênico, estéril, descartável. embalagem
individual que garanta a integridade do produto, com
dados de identificação, validade, lote, procedência. possuir
registro na anvisa/ms em consonância com as boas
práticas de fabricação vigente.

unidade

sonda retal, calibre n° 22 fr, medindo aproximadamente
45 cm de comprimento, em pvc siliconizado, transparente,
incolor, flexível, atraumática, biocompatível., extremidade
distal com conector universal, extremidade proximal
arredondada, isenta de rebarbas. material resistente,
159
atóxico, apirogênico, estéril, descartável. embalagem
individual que garanta a integridade do produto, com
dados de identificação, validade, lote, procedência. possuir
registro na anvisa/ms em consonância com as boas
práticas de fabricação vigente.

unidade

sonda retal, calibre n° 24 fr, medindo aproximadamente
45 cm de comprimento, em pvc siliconizado, transparente,
incolor, flexível, atraumática, biocompatível., extremidade
distal com conector universal, extremidade proximal
arredondada, isenta de rebarbas. material resistente,
160
atóxico, apirogênico, estéril, descartável. embalagem
individual que garanta a integridade do produto, com
dados de identificação, validade, lote, procedência. possuir
registro na anvisa/ms em consonância com as boas
práticas de fabricação vigente.

unidade

sonda uretral nº 04, tipo nelaton. em pvc cristal,
siliconizada, transparente, incolor e flexível. tamanho
mínimo de 40 cm. superfície lisa, ponta arredondada,
orifício de drenagem plano e atraumático. conector
162 resistente com ajuste seguro e tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

sonda uretral nº 06, tipo nelaton. em pvc cristal,
siliconizada, transparente, incolor e flexível. tamanho
mínimo de 40 cm. superfície lisa, ponta arredondada,
orifício de drenagem plano e atraumático. conector
163 resistente com ajuste seguro e tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

sonda uretral nº 08, tipo nelaton. em pvc cristal,
siliconizada, transparente, incolor e flexível. tamanho
mínimo de 40 cm. superfície lisa, ponta arredondada,
orifício de drenagem plano e atraumático. conector
164 resistente com ajuste seguro e tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

100

100

100

1000

6000

6000

500

300

300

500

1000

100

400

300

MEDSONDA

MEDSONDA

MEDSONDA

MEDSONDA

MEDSONDA

MEDSONDA

MEDSONDA

MEDSONDA

MEDSONDA

MEDSONDA

MEDSONDA

MEDSONDA

MEDSONDA

MEDSONDA

R$ 1,95

R$ 0,50

R$ 0,51

R$ 0,55

R$ 0,56

R$ 0,58

R$ 0,63

R$ 0,70

R$ 0,77

R$ 0,78

R$ 0,83

R$ 0,46

R$ 0,50

R$ 0,51

R$ 195,00

R$ 50,00

R$ 51,00

R$ 550,00

R$ 3.360,00

R$ 3.480,00

R$ 315,00

R$ 210,00

R$ 231,00

R$ 390,00

R$ 830,00

sonda uretral nº 18, tipo nelaton. em pvc cristal,
siliconizada, transparente, incolor e flexível. tamanho
mínimo de 40 cm. superfície lisa, ponta arredondada,
orifício de drenagem plano e atraumático. conector
169 resistente com ajuste seguro e tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

200

MEDSONDA

R$ 0,70

R$ 140,00

sonda uretral nº 20, tipo nelaton. em pvc cristal,
siliconizada, transparente, incolor e flexível. tamanho
mínimo de 40 cm. superfície lisa, ponta arredondada,
orifício de drenagem plano e atraumático. conector
170 resistente com ajuste seguro e tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

200

MEDSONDA

R$ 0,74

R$ 148,00

sonda uretral nº 22, tipo nelaton. em pvc cristal,
siliconizada, transparente, incolor e flexível. tamanho
mínimo de 40 cm. superfície lisa, ponta arredondada,
orifício de drenagem plano e atraumático. conector
171 resistente com ajuste seguro e tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

250

MEDSONDA

R$ 0,84

R$ 210,00

175 TUBO SILICONE 8X11,5MM C/15MT 205

unidade

100

PERFITECNICA R$ 73,76

R$ 7.376,00

tubo endotraqueal nº 3,0 com cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. balão de baixa pressão, alto volume.
válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe
177 para seringas luer slip e luer lock. conector com encaixe
padrão. ponta atraumática, orifício de murphy. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

600

CIRUTI

R$ 3,71

R$ 2.226,00

tubo endotraqueal nº 3,0 sem cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetros. marcador
radiopaco contínuo. conector com encaixe padrão. ponta
atraumática, orifício de murphy e marcador de corda
178
vocal. aplicação: intubação oral/nasal. todo material
deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso
único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

50

CIRUTI

R$ 3,01

R$ 150,50

tubo endotraqueal nº 3,5 com cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. balão de baixa pressão, alto volume.
válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe
179 para seringas luer slip e luer lock. conector com encaixe
padrão. ponta atraumática, orifício de murphy. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

150

CIRUTI

R$ 3,71

R$ 556,50

tubo endotraqueal nº 3,5 sem cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. conector com encaixe padrão. ponta
atraumática, orifício de murphy e marcador de corda
180
vocal. aplicação: intubação oral/nasal. todo material
deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso
único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

300

CIRUTI

R$ 3,01

R$ 903,00

tubo endotraqueal nº 4,0 com cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. balão de baixa pressão, alto volume.
válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe
181 para seringas luer slip e luer lock. conector com encaixe
padrão. ponta atraumática, orifício de murphy. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

300

CIRUTI

R$ 3,71

R$ 1.113,00

tubo endotraqueal nº 4,0 sem cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. conector com encaixe padrão. ponta
atraumática, orifício de murphy e marcador de corda
182
vocal. aplicação: intubação oral/nasal. todo material
deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso
único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

50

SOLIDOR

R$ 3,52

R$ 176,00

tubo endotraqueal nº 4,5 com cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. balão de baixa pressão, alto volume.
válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe
183 para seringas luer slip e luer lock. conector com encaixe
padrão. ponta atraumática, orifício de murphy. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

200

CIRUTI

R$ 3,71

R$ 742,00

tubo endotraqueal nº 4,5 sem cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. conector com encaixe padrão. ponta
atraumática, orifício de murphy e marcador de corda
184
vocal. aplicação: intubação oral/nasal. todo material
deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso
único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

50

CIRUTI

R$ 3,01

R$ 150,50

tubo endotraqueal nº 5,0 com cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. balão de baixa pressão, alto volume.
válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe
185 para seringas luer slip e luer lock. conector com encaixe
padrão. ponta atraumática, orifício de murphy. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

200

CIRUTI

R$ 3,71

R$ 742,00

tubo endotraqueal nº 5,0 sem cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. conector com encaixe padrão. ponta
atraumática, orifício de murphy e marcador de corda
186
vocal. aplicação: intubação oral/nasal. todo material
deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso
único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

50

CIRUTI

R$ 3,01

R$ 150,50

R$ 46,00

R$ 200,00

R$ 153,00
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tubo endotraqueal nº 5,5 com cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. balão de baixa pressão, alto volume.
válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe
187 para seringas luer slip e luer lock. conector com encaixe
padrão. ponta atraumática, orifício de murphy. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

tubo endotraqueal nº 5,5 sem cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. conector com encaixe padrão. ponta
188 atraumática. aplicação: intubação oral/nasal. todo material
deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso
único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

tubo endotraqueal nº 6,0 com cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. balão de baixa pressão, alto volume.
válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe
189 para seringas luer slip e luer lock. conector com encaixe
padrão. ponta atraumática, orifício de murphy. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.
tubo endotraqueal nº 6,0 sem cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. conector com encaixe padrão. ponta
190 atraumática. aplicação: intubação oral/nasal. todo material
deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso
único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.
tubo endotraqueal nº 6,5 com cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. balão de baixa pressão, alto volume.
válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe
191 para seringas luer slip e luer lock. conector com encaixe
padrão. ponta atraumática, orifício de murphy. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.
tubo endotraqueal nº 6,5 sem cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. conector com encaixe padrão. ponta
192 atraumática. aplicação: intubação oral/nasal. todo material
deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso
único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.
tubo endotraqueal nº 7,0 com cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. balão de baixa pressão, alto volume.
válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe
193 para seringas luer slip e luer lock. conector com encaixe
padrão. ponta atraumática, orifício de murphy. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.
tubo endotraqueal nº 7,0 sem cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação nítida centímetro a centímetro. marcador
radiopaco contínuo. conector com encaixe padrão. ponta
194 atraumática. aplicação: intubação oral/nasal. todo material
deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso
único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

unidade

tubo endotraqueal nº 7,5 com cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação em centímetros. marcador radiopaco contínuo.
balão de baixa pressão, alto volume. válvula unidirecional
para controle de pressão com encaixe para seringas
195 luer slip e luer lock. conector com encaixe padrão.
ponta atraumática, orifício de murphy. todo material
deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso
único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

tubo endotraqueal nº 7,5 sem cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação em centímetros. marcador radiopaco contínuo.
conector com encaixe padrão. ponta atraumática.
196 aplicação: intubação oral/nasal. todo material deve
ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso
único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

tubo endotraqueal nº 8,0 com cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação em centímetros. marcador radiopaco contínuo.
balão de baixa pressão, alto volume. válvula unidirecional
para controle de pressão com encaixe para seringas
197 luer slip e luer lock. conector com encaixe padrão.
ponta atraumática, orifício de murphy. todo material
deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso
único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.
tubo endotraqueal nº 8,0 sem cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação em centímetros. marcador radiopaco contínuo.
conector com encaixe padrão. ponta atraumática.
198 aplicação: intubação oral/nasal. todo material deve
ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso
único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.
tubo endotraqueal nº 8,5 com cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação em centímetros. marcador radiopaco contínuo.
balão de baixa pressão, alto volume. válvula unidirecional
para controle de pressão com encaixe para seringas
199 luer slip e luer lock. conector com encaixe padrão.
ponta atraumática, orifício de murphy. todo material
deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso
único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

unidade

unidade

400

50

700

50

500

50

900

100

2000

100

2400

100

2400

CIRUTI

SOLIDOR

CIRUTI

SOLIDOR

CIRUTI

SOLIDOR

CIRUTI

SOLIDOR

CIRUTI

SOLIDOR

CIRUTI

SOLIDOR

CIRUTI

R$ 3,71

R$ 3,31

R$ 3,71

R$ 3,52

R$ 3,71

R$ 3,52

R$ 3,71

R$ 3,52

R$ 3,71

R$ 3,52

R$ 3,71

R$ 3,49

R$ 3,71

R$ 1.484,00

R$ 165,50

R$ 2.597,00

R$ 176,00

tubo endotraqueal nº 8,5 sem cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação em centímetros. marcador radiopaco contínuo.
conector com encaixe padrão. ponta atraumática.
200 aplicação: intubação oral/nasal. todo material deve
ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso
único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

100

SOLIDOR

R$ 3,52

R$ 352,00

tubo endotraqueal nº 9,0 com cuff. material em pvc
siliconizado, transparente, flexível e macio. escala de
graduação em centímetros. marcador radiopaco contínuo.
balão de baixa pressão, alto volume. válvula unidirecional
para controle de pressão com encaixe para seringas
201 luer slip e luer lock. conector com encaixe padrão.
ponta atraumática, orifício de murphy. todo material
deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso
único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto lote e validade de fácil
visualização.

unidade

700

CIRUTI

R$ 3,71

R$ 2.597,00

agulha para anestesia raquidiana e punção liquórica
(coleta de líquor), calibre 25 g com comprimento de 3
1/2 polegadas, em aço inox, com ponta tipo quincke com
mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições.
cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido
207
e internamente cônico, com conexão perfeita com
dispositivos. tampa protetora. embalagem individual
resistente com abertura em pétala asséptica, contendo
a identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

3200

PROCARE

R$ 4,50

R$ 14.400,00

agulha para anestesia raquidiana e punção liquórica (coleta
de líquor), calibre 26 g com comprimento de 2 polegadas,
em aço inox, com ponta tipo quincke com mandril metálico,
isenta de rebarbas ou imperfeições. cânula de paredes
208 finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente
cônico, com conexão perfeita com dispositivos. tampa
protetora. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

2000

PROCARE

R$ 4,91

R$ 9.820,00

233

cateter nasal, nº 08, aplicação: oxigenoterapia. tubo em
pvc flexível. a prova de deformação e torção, com anel de
ajuste em látex / silicone, adaptador conector universal
para umidificador. descartável, estéril, embalagem
individual e de fácil manuseio, com identificação do
produto, lote e validade.

unidade

500

MEDSON

R$ 0,63

R$ 315,00

234

cateter nasal, nº 10, aplicação: oxigenoterapia. tubo em
pvc flexível. a prova de deformação e torção, com anel de
ajuste em látex / silicone, adaptador conector universal
para umidificador. descartável, estéril, embalagem
individual e de fácil manuseio, com identificação do
produto, lote e validade.

unidade

500

MEDSONDA

R$ 0,65

R$ 325,00

cateter nasal, nº 12, aplicação: oxigenoterapia. tubo em
pvc flexível. a prova de deformação e torção, com anel de
ajuste em látex / silicone, adaptador conector universal
235
para umidificador. descartável, estéril, embalagem
individual e de fácil manuseio, com identificação do
produto, lote e validade.

unidade

500

MEDSONDA

R$ 0,66

R$ 330,00

cateter nasal, tipo óculos. tamanho adulto, cerca de 2,10
m, aplicação: oxigenoterapia. tubo em pvc flexível, pronga
em material flexível com contorno arredondado. a prova
236 de deformação e torção, com anel de ajuste em látex /
silicone, adaptador conector universal para umidificador.
descartável, estéril, embalagem individual e de fácil
manuseio, com identificação do produto, lote e validade.

unidade

12000

MEDSONDA

R$ 0,92

R$ 11.040,00

Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70¨GL),
apresentação líquido, características adicionais, límpido e
isento de impurezas, NBR 599, medicamento anti-séptico,
265
para assepsia de pele, e desinfecção de superfície,
contendo em seu rotulo, data de fabricação, validade,
registro na ANVISA/MS, frasco com 1000 ml.

Litro

11.250

TUPI

R$ 5,44

R$ 61.200,00

266

Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70¨GL),
apresentação líquido, características adicionais, límpido e
isento de impurezas, NBR 599, medicamento anti-séptico,
para assepsia de pele, e desinfecção de superfície,
contendo em seu rotulo, data de fabricação, validade,
registro na ANVISA/MS, frasco com 1000 ml.

Litro

3.750

TUPI

R$ 5,44

272

CLOREXIDINA GLICONATO 2% DEGERMANTE - 1000
ML

Frasco

2000

RIOQUIMICA

R$ 17,12

R$ 34.240,00

273

CLOREXIDINA GLICONATO 2% SOLUÇÃO TOPICA
- 1000 ML

Litro

1000

RIOQUIMICA

R$ 8,40

R$ 8.400,00

detergente enzimático contendo no mínimo 4 enzimas
(protease, lipase, amilase e carbohidrase). tensoativo não
iônico, estabilizante, com ph neutro quando concentrado
e levemente alcalino após diluído, biodegradável, não
corrosivo para aço, alumínio, borrachas, polímeros de alta
densidade e não irritante para a pele e mucosas. atua na
redução de matéria orgânica e biofilme nos artigos em
até 5 minutos. utilizado para remover sangue e fluidos
corpóreos de materiais de aço inoxidável, látex, silicone,
275 pvc, vidraria, fibroscópios, endoscópios, canulados. agindo
em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulações e lúmen
dos objetos. deve possibilitar o uso manual e em lavadoras
automáticas e ultra-sônicas, não espumante, apresentando
eficácia na ação seguindo as instruções de diluição do
fabricante. uso hospitalar. deve apresentar a fispq (ficha
de informações de segurança de produtos químicos), ficha
técnica e registro na anvisa. análise de rendimento será
realizada considerando o menor custo por solução diluída
por litro do produto. apresentação em frasco de 5 litros.

Frasco

200

KELLDRIN

R$ 77,16

R$ 15.432,00

277 ESCOVA CIRURGICA SECA

unidade

9000

FARMAX

R$ 1,61

R$ 14.490,00

278 ETER ALCOOLIZADO 35%

LITRO

100

VICPHARMA

R$ 23,76

R$ 2.376,00

279 ETER SULFURICO 35%

LITRO

100

VICPHARMA

R$ 23,76

R$ 2.376,00

R$ 1.855,00

R$ 176,00

R$ 3.339,00

R$ 352,00

R$ 7.420,00

R$ 352,00

R$ 8.904,00

R$ 349,00

R$ 20.400,00

281

Glicerina líquida ou glicerol líquido viscoso, incolor,
higroscópico, teor mínimo de 87%. Frasco 1 litro.

unidade

100

FARMAX

R$ 17,17

R$ 1.717,00

291

Vaselina líquida isenta de materiais em suspensão. Frasco
com 1000 ml.

unidade

150

FARMAX

R$ 17,17

R$ 2.575,50

frasco de almotolia 125 ml, bico reto, longo, estreito, frasco
em plástico translúcido ou transparente, incolor, tampa
rosqueada com vedação segura, ponteira com que propicie
297 saída do jato de forma fácil e segura, tampa protetora
fixa ao bico. material resistente e seguro, compatível
com solução alcoólica, formato anatômico que facilite o
manuseio.

unidade

300

J.PROLAB

R$ 1,51

R$ 453,00

frasco de almotolia 250 ml, bico reto, longo, estreito, frasco
em plástico translúcido ou transparente, incolor, tampa
rosqueada com vedação segura, ponteira com que propicie
298 saída do jato de forma fácil e segura, tampa protetora
fixa ao bico. material resistente e seguro, compatível
com solução alcoólica, formato anatômico que facilite o
manuseio.

unidade

1500

J.PROLAB

R$ 2,75

R$ 4.125,00

frasco de almotolia 250 ml, bico reto, longo, estreito, frasco
em plástico cor âmbar, tampa rosqueada com vedação
segura, ponteira com que propicie saída do jato de forma
fácil e segura, tampa protetora fixa ao bico. material
resistente e seguro, compatível com solução alcoólica,
formato anatômico que facilite o manuseio.

unidade

500

J.PROLAB

R$ 3,43

R$ 1.715,00

R$ 8.904,00
299
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FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD
atadura gessada, com rolo medindo 06 cm x 02
m, confeccionada em tecido/gaze 100% algodão,
impregnada com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal),
com componentes químicos na proporção adequada,
com lateral de corte sinuoso para evitar desfiamento
e consequentemente garroteamento na aplicação, cor
311 branca, temperatura da água de saturação 20 a 25 graus
centígrados, tempo de imersão de 02 segundos, secagem
de 05 a 06 minutos, enrolada em forma contínua, em tubo
plástico, embalada em saco plástico e acondicionada
em caixa de papelão, atender nbr 14852. dados de
identificação e procedência, lote, tempo de validade e
registro no ministério da saúde/anvisa.

unidade

atadura gessada, com rolo medindo 08 cm x 02
m, confeccionada em tecido/gaze 100% algodão,
impregnada com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal),
com componentes químicos na proporção adequada,
com lateral de corte sinuoso para evitar desfiamento
e consequentemente garroteamento na aplicação, cor
312 branca, temperatura da água de saturação 20 a 25 graus
centígrados, tempo de imersão de 02 segundos, secagem
de 05 a 06 minutos, enrolada em forma contínua, em tubo
plástico, embalada em saco plástico e acondicionada
em caixa de papelão, atender nbr 14852. dados de
identificação e procedência, lote, tempo de validade e
registro no ministério da saúde/anvisa.

unidade

atadura gessada, com rolo medindo 10 cm x 03
m, confeccionada em tecido/gaze 100% algodão,
impregnada com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal),
com componentes químicos na proporção adequada,
com lateral de corte sinuoso para evitar desfiamento
e consequentemente garroteamento na aplicação, cor
313 branca, temperatura da água de saturação 20 a 25 graus
centígrados, tempo de imersão de 02 segundos, secagem
de 05 a 06 minutos, enrolada em forma contínua, em tubo
plástico, embalada em saco plástico e acondicionada
em caixa de papelão, atender nbr 14852. dados de
identificação e procedência, lote, tempo de validade e
registro no ministério da saúde/anvisa.
atadura gessada, com rolo medindo 15 cm x 03
m, confeccionada em tecido/gaze 100% algodão,
impregnada com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal),
com componentes químicos na proporção adequada,
com lateral de corte sinuoso para evitar desfiamento
e consequentemente garroteamento na aplicação, cor
314 branca, temperatura da água de saturação 20 a 25 graus
centígrados, tempo de imersão de 02 segundos, secagem
de 05 a 06 minutos, enrolada em forma contínua, em tubo
plástico, embalada em saco plástico e acondicionada
em caixa de papelão, atender nbr 14852. dados de
identificação e procedência, lote, tempo de validade e
registro no ministério da saúde/anvisa.

unidade

unidade

10000

10000

10000

12000

POLARFIX

POLARFIX

POLARFIX

POLARFIX

R$ 0,60

R$ 0,79

R$ 1,43

R$ 2,19

R$ 6.000,00

R$ 7.900,00

R$ 14.300,00

R$ 26.280,00

atadura gessada, com rolo medindo 20 cm x 04
m, confeccionada em tecido/gaze 100% algodão,
impregnada com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal),
com componentes químicos na proporção adequada,
com lateral de corte sinuoso para evitar desfiamento
e consequentemente garroteamento na aplicação, cor
315 branca, temperatura da água de saturação 20 a 25 graus
centígrados, tempo de imersão de 02 segundos, secagem
de 05 a 06 minutos, enrolada em forma contínua, em tubo
plástico, embalada em saco plástico e acondicionada
em caixa de papelão, atender nbr 14852. dados de
identificação e procedência, lote, tempo de validade e
registro no ministério da saúde/anvisa.

unidade

Braçadeira Premium Adulto Nylon Velcro 18 a 35cm - Com
323 manguito 2 tubos; - Braçadeira adulto em Nylon com
fecho de velcro.

unidade

150

PREMIUM

R$ 17,15

R$ 2.572,50

coletor de urina adulto, tipo saco plástico transparente,
331 com cadarço para fechamento - com marcações
graduadas de 50 e 100 ml até 2000 ml. reg. anvisa.

unidade

300

MEDSONDA

R$ 0,52

R$ 156,00

coletor de urina adulto, sistema fechado, capacidade de
2000 ml, bolsa plástica resistente, com a parte anterior
transparente e a parte posterior opaca, com local para
identificação de paciente, atóxico, com escala graduada e
numerada, com alça confeccionada em plástico resistente
do tipo cabide para fixação no leito, local de fixação da
335 alça na bolsa coletora reforçado, com válvula antirefluxo,
com tubo extensor de drenagem em pvc de no mínimo 120
cm, com pinça para clampagem na extensão de pvc, com
câmera de pasteur, ponto de punção para coleta de urina
com membrana autocicatrizante, conector com protetor,
extensão de drenagem inferior com pinça para clampagem,
protetor e local para encaixe do tubo de drenagem, estéril.

unidade

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

unidade

10000

POLARFIX

R$ 3,72

R$ 37.200,00

unidade

4500

SOLIDOR

R$ 0,23

R$ 1.035,00

lâmina de bisturi nº 12, em aço carbono, estéril, isenta
de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma
de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a
perfuração da embalagem, garantindo a esterilização
395 e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem
permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura
e individualizada com abertura asséptica. com dados
de identificação, data e tipo de esterilização, prazo
de validade e atender à legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto.

unidade

2000

SOLIDOR

R$ 0,24

R$ 480,00

lâmina de bisturi nº 21, em aço carbono, estéril, isenta
de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma
de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a
perfuração da embalagem, garantindo a esterilização
397 e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem
permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura
e individualizada com abertura asséptica. com dados
de identificação, data e tipo de esterilização, prazo
de validade e atender à legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto.

unidade

7000

SOLIDOR

R$ 0,29

R$ 2.030,00

lâmina de bisturi nº 22, em aço carbono, estéril, isenta
de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma
de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a
perfuração da embalagem, garantindo a esterilização
398 e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem
permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura
e individualizada com abertura asséptica. com dados
de identificação, data e tipo de esterilização, prazo
de validade e atender à legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto.

unidade

13000

SOLIDOR

R$ 0,26

R$ 3.380,00

malha de 100% algodão tubular, medindo 6 cm de largura,
rolo com 15 m de comprimento. trama regular e resistente,
compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento
uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios
400
soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete
seu manuseio. embalagem individual, segura e resistente,
com identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

1000

MSO

R$ 5,85

R$ 5.850,00

malha de 100% algodão tubular, medindo 8 cm de largura,
rolo com 15 m de comprimento. trama regular e resistente,
compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento
uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios
401
soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete
seu manuseio. embalagem individual, segura e resistente,
com identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

500

MSO

R$ 7,03

R$ 3.515,00

malha de 100% algodão tubular, medindo 30 cm de
largura, rolo com 15 m de comprimento. trama regular e
resistente, compressão uniforme em toda sua extensão,
enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de
406
impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer
defeito que afete seu manuseio. embalagem individual,
segura e resistente, com identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização.

unidade

500

MSO

R$ 19,26

R$ 9.630,00

VALVULA PARA CILINDRO DE OXIGENIO (COM
FLUXOMETRO)

unidade

300

PROTEC

R$ 211,83

R$ 63.549,00

avental hospitalar para procedimento não estéril.
confeccionado em não tecido 100% polipropileno,
gramatura mínima de 30 g/m², tecnologia sms. mangas
longas com elástico nos punhos, abertura nas costas com
tiras para fixação e cinto para melhor ajuste. repelente a
429
álcool, água e a fluidos orgânicos, com baixa liberação
de partículas. isento de látex, não inflamável. tamanho
universal, descartável. embalagem segura e resistente,
contendo identificação do produto conforme legislação
vigente. registro no ministério da saúde/ anvisa.

unidade

52500

ANADONA

R$ 2,00 R$ 105.000,00

avental hospitalar para procedimento não estéril.
confeccionado em não tecido 100% polipropileno,
gramatura mínima de 30 g/m², tecnologia sms. mangas
longas com elástico nos punhos, abertura nas costas com
tiras para fixação e cinto para melhor ajuste. repelente a
430
álcool, água e a fluidos orgânicos, com baixa liberação
de partículas. isento de látex, não inflamável. tamanho
universal, descartável. embalagem segura e resistente,
contendo identificação do produto conforme legislação
vigente. registro no ministério da saúde/ anvisa.

unidade

17500

ANADONA

R$ 2,00

424

7000

5600

DESCARPACK

LAMEDID

R$ 3,36

R$ 3,05

R$ 23.520,00

R$ 17.080,00

Estetoscópio tipo adulto, biauricular, auscultador em aço
inox, articulação y sem soldas, em pvc, borracha extra
macia, olivas em silicone anatômicas, ajuste automático,
auscultação sensível e precisa, diafragma de alta
sensibilidade. garantia de no mínimo 12 meses. verificado
e aprovado pelo inmetro, com registro na anvisa.

unidade

Estetoscópio tipo pediátrico, biauricular, auscultador em
aço inox, articulação y sem soldas, em pvc, borracha extra
macia, olivas em silicone anatômicas, ajuste automático,
364
auscultação sensível e precisa, diafragma de alta
sensibilidade. garantia de no mínimo 12 meses. verificado
e aprovado pelo inmetro, com registro na anvisa.

unidade

estetoscópio tipo neonatal, biauricular, auscultador em
aço inox, articulação y sem soldas, em pvc, borracha extra
macia, olivas em silicone anatômicas, ajuste automático,
365
auscultação sensível e precisa, diafragma de alta
sensibilidade. garantia de no mínimo 12 meses. verificado
e aprovado pelo inmetro, com registro na anvisa.

unidade

faixa de esmarch 15 cm x 2 m, confeccionada em borracha
latex natural, com propriedades elasticas, estéril. enrolada
369 e embalada individualmente constando os dados de
identificação, numero do lote, marca, validade, fabricante
e procedencia.

unidade

500

TAYLOR

R$ 21,00

R$ 10.500,00

fita adesiva crepe, largura 18 mm (+/- 2 mm) x 50 m (no
mínimo). à base de fibra de celulose. deve propiciar escrita
376 com printabilidade adequada, e 100% de aproveitamento
do rolo. embalagem individual com identificação do
produto, validade e lote.

unidade

4200

HOSPFLEX

R$ 3,07

R$ 12.894,00

frasco para acondicionamento e administração de nutrição
enteral com capacidade de 300 ml. características
adicionais: frasco descartável em polietileno de alta
qualidade, semi-rígido, com alça de sustentação
embutida, livre de bisfenol-a permitindo o tratamento
térmico (aquecimento e resfriamento) de soluções.
frasco transparente, atóxico, inodoro. graduação em
duas posições, em relevo na mesma face, com escala
volumétrica a cada 50 ml. tampa de rosca que proporciona
total encaixe e com membrana perfurável permitindo a
388
vedação da dieta, adaptável aos equipos de nutrição
enteral e com dispositivo para fixação em suporte. deve
acompanhar etiqueta adesiva para identificação da dieta,
segundo rdc 63 da agência nacional de vigilância sanitária.
embalagem plástica individual lacrada garantindo a higiene
e integridade dos produtos. não estéril. embalagem
individual. deve conter externamente os dados de
identificação, procedência, quantidade e prazo de validade.
o produto deve ser autorizado pelo ms e com registro
na anvisa.

unidade

363

lâmina de bisturi nº 11, em aço carbono, estéril, isenta
de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma
de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a
perfuração da embalagem, garantindo a esterilização
394 e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem
permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura
e individualizada com abertura asséptica. com dados
de identificação, data e tipo de esterilização, prazo
de validade e atender à legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto.

200

PREMIUM

R$ 19,76

R$ 35.000,00

R$ 3.952,00
COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA

100

100

50000

PREMIUM

PREMIUM

BIOBASE

R$ 19,76

R$ 16,03

R$ 0,79

R$ 1.976,00

R$ 1.603,00

Item

Especificação

Unid.

Qtd.

Marca

Preço Expresso em
Reais (R$)
Unitário

Total

cânula de traqueostomia nº 4,0 com balão. confeccionada
em pvc de grau médico, transparente, linha radiopaca.
cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão,
balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e
luer lock. mandril para introdução com ponta arredondada
23 e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e
atraumático e dispositivo de fixação da cânula. impressão
e número da cânula em local visível. material atóxico, látex
free, estéril e uso único. embalagem individual, segura e
resistente, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação do produto, lote, validade e registro anvisa.

unidade

50

SOLIDOR

R$ 25,00

R$ 1.250,00

cânula de traqueostomia nº 4,5 com balão. confeccionada
em pvc de grau médico, transparente, linha radiopaca.
cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão,
balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e
luer lock. mandril para introdução com ponta arredondada
24 e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e
atraumático e dispositivo de fixação da cânula. impressão
e número da cânula em local visível. material atóxico, látex
free, estéril e uso único. embalagem individual, segura e
resistente, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação do produto, lote, validade e registro anvisa.

unidade

50

SOLIDOR

R$ 22,00

R$ 1.100,00

cânula de traqueostomia nº 5,0 com balão. confeccionada
em pvc de grau médico, transparente, linha radiopaca.
cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão,
balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e
luer lock. mandril para introdução com ponta arredondada
e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e
atraumático e dispositivo de fixação da cânula. impressão
e número da cânula em local visível. material atóxico, látex
free, estéril e uso único. embalagem individual, segura e
resistente, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação do produto, lote, validade e registro anvisa.

unidade

50

SOLIDOR

R$ 29,00

R$ 1.450,00

R$ 39.500,00

25
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cânula de traqueostomia nº 6,0 com balão. confeccionada
em pvc de grau médico, transparente, linha radiopaca.
cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão,
balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e
luer lock. mandril para introdução com ponta arredondada
26 e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e
atraumático e dispositivo de fixação da cânula. impressão
e número da cânula em local visível. material atóxico, látex
free, estéril e uso único. embalagem individual, segura e
resistente, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação do produto, lote, validade e registro anvisa.

unidade

cânula de traqueostomia nº 6,5 com balão. confeccionada
em pvc de grau médico, transparente, linha radiopaca.
cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão,
balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e
luer lock. mandril para introdução com ponta arredondada
e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e
atraumático e dispositivo de fixação da cânula. impressão
e número da cânula em local visível. material atóxico, látex
free, estéril e uso único. embalagem individual, segura e
resistente, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação do produto, lote, validade e registro anvisa.

unidade

27

cânula de traqueostomia nº 7,0 com balão. confeccionada
em pvc de grau médico, transparente, linha radiopaca.
cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão,
balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e
luer lock. mandril para introdução com ponta arredondada
28 e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e
atraumático e dispositivo de fixação da cânula. impressão
e número da cânula em local visível. material atóxico, látex
free, estéril e uso único. embalagem individual, segura e
resistente, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação do produto, lote, validade e registro anvisa.

unidade

unidade

cânula de traqueostomia nº 8,0 com balão. confeccionada
em pvc de grau médico, transparente, linha radiopaca.
cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão,
balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e
luer lock. mandril para introdução com ponta arredondada
30 e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e
atraumático e dispositivo de fixação da cânula. impressão
e número da cânula em local visível. material atóxico, látex
free, estéril e uso único. embalagem individual, segura e
resistente, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação do produto, lote, validade e registro anvisa.

unidade

cânula de traqueostomia nº 8,5 com balão. confeccionada
em pvc de grau médico, transparente, linha radiopaca.
cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão,
balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e
luer lock. mandril para introdução com ponta arredondada
31 e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e
atraumático e dispositivo de fixação da cânula. impressão
e número da cânula em local visível. material atóxico, látex
free, estéril e uso único. embalagem individual, segura e
resistente, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação do produto, lote, validade e registro anvisa.

unidade

cânula de traqueostomia nº 9,0 com balão. confeccionada
em pvc de grau médico, transparente, linha radiopaca.
cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão,
balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e
luer lock. mandril para introdução com ponta arredondada
32 e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e
atraumático e dispositivo de fixação da cânula. impressão
e número da cânula em local visível. material atóxico, látex
free, estéril e uso único. embalagem individual, segura e
resistente, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação do produto, lote, validade e registro anvisa.

unidade

33

34

cânula de traqueostomia nº 4,5 sem balão. confeccionada
em pvc, flexível, transparente e linha radiopaca,
ponta atraumática. mandril para introdução com ponta
arredondada e atraumática. flange (asa) para fixação com
acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para
fixação da cânula. impressão e número da cânula em local
visível. material atóxico, látex free, estéril e uso único.
embalagem individual, segura e resistente, com abertura
asséptica, contendo dados de identificação do produto,
lote, validade e registro anvisa

cânula de traqueostomia nº 5,0 sem balão. confeccionada
em pvc, flexível, transparente e linha radiopaca,
ponta atraumática. mandril para introdução com ponta
arredondada e atraumática. flange (asa) para fixação com
acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para
35
fixação da cânula. impressão e número da cânula em local
visível. material atóxico, látex free, estéril e uso único.
embalagem individual, segura e resistente, com abertura
asséptica, contendo dados de identificação do produto,
lote, validade e registro anvisa.

50

SOLIDOR

SOLIDOR

R$ 30,00

R$ 30,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

unidade

50

SOLIDOR

R$ 37,00

R$ 1.850,00

cânula de traqueostomia nº 7,0 sem balão. confeccionada
em pvc, flexível, transparente e linha radiopaca,
ponta atraumática. mandril para introdução com ponta
arredondada e atraumática. flange (asa) para fixação com
acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para
39
fixação da cânula. impressão e número da cânula em local
visível. material atóxico, látex free, estéril e uso único.
embalagem individual, segura e resistente, com abertura
asséptica, contendo dados de identificação do produto,
lote, validade e registro anvisa.

unidade

50

SOLIDOR

R$ 37,00

R$ 1.850,00

cânula de traqueostomia nº 7,5 sem balão. confeccionada
em pvc, flexível, transparente e linha radiopaca,
ponta atraumática. mandril para introdução com ponta
arredondada e atraumática. flange (asa) para fixação com
acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para
fixação da cânula. impressão e número da cânula em local
visível. material atóxico, látex free, estéril e uso único.
embalagem individual, segura e resistente, com abertura
asséptica, contendo dados de identificação do produto,
lote, validade e registro anvisa.

unidade

50

SOLIDOR

R$ 35,10

R$ 1.755,00

cânula de traqueostomia nº 8,0 sem balão. confeccionada
em pvc, flexível, transparente e linha radiopaca,
ponta atraumática. mandril para introdução com ponta
arredondada e atraumática. flange (asa) para fixação com
acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para
41
fixação da cânula. impressão e número da cânula em local
visível. material atóxico, látex free, estéril e uso único.
embalagem individual, segura e resistente, com abertura
asséptica, contendo dados de identificação do produto,
lote, validade e registro anvisa.

unidade

100

SOLIDOR

R$ 37,00

R$ 3.700,00

cânula de traqueostomia nº 8,5 sem balão. confeccionada
em pvc, flexível, transparente e linha radiopaca,
ponta atraumática. mandril para introdução com ponta
arredondada e atraumática. flange (asa) para fixação com
acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para
42
fixação da cânula. impressão e número da cânula em local
visível. material atóxico, látex free, estéril e uso único.
embalagem individual, segura e resistente, com abertura
asséptica, contendo dados de identificação do produto,
lote, validade e registro anvisa.

unidade

50

SOLIDOR

R$ 39,40

R$ 1.970,00

cânula de traqueostomia nº 9,0 sem balão. confeccionada
em pvc, flexível, transparente e linha radiopaca,
ponta atraumática. mandril para introdução com ponta
arredondada e atraumática. flange (asa) para fixação com
acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para
43
fixação da cânula. impressão e número da cânula em local
visível. material atóxico, látex free, estéril e uso único.
embalagem individual, segura e resistente, com abertura
asséptica, contendo dados de identificação do produto,
lote, validade e registro anvisa.

unidade

50

SOLIDOR

R$ 44,00

R$ 2.200,00

dispositivo coletor de urina masculino, tamanho 40
mm. cateter externo de látex de alta qualidade para
incontinência urinária, auto-adesivo, uma peça, látex de
alta qualidade, reduz o risco de reações alérgicas ao
componente, reservatório anti-dobras, permite o fluxo livre
da urina mesmo quando torcido, bico aplicador, maior
46 firmeza no posicionamento do cateter durante a aplicação,
tira de aplicação, facilidade de manuseio na aplicação
mesmo para usuários com baixa destreza. adesivo suave
e firme. embalagem constando externamente dados de
identificação do produto, nº. de lote, tempo de validade da
esterilização de no mínimo um ano, dados de identificação
do fabricante, nº. de registro do ministério da saúde.

unidade

500

BIOMED

R$ 6,00

R$ 3.000,00

tubo endotraqueal aramado 7,5 mm, com cuff. material
em pvc siliconado, transparente, escala de graduação
nítida centímetro a centímetro, linha radiopaca em toda
extensão do tudo, extremidade atraumática com orifício
111
lateral de murphy. balão de alto volume e baixa pressão.
estéril, descartável. embalagem individual, com abertura
asséptica, contendo identificação do produto conforme a
legislação vigente. possuir registro anvisa.

unidade

100

SOLIDOR

R$ 27,50

R$ 2.750,00

tubo endotraqueal aramado 8,0 mm, com cuff. material
em pvc siliconado, transparente, escala de graduação
nítida centímetro a centímetro, linha radiopaca em toda
extensão do tudo, extremidade atraumática com orifício
112
lateral de murphy. balão de alto volume e baixa pressão.
estéril, descartável. embalagem individual, com abertura
asséptica, contendo identificação do produto conforme a
legislação vigente. possuir registro anvisa.

unidade

100

SOLIDOR

R$ 27,50

R$ 2.750,00

tubo endotraqueal aramado 8,5 mm, com cuff. material
em pvc siliconado, transparente, escala de graduação
nítida centímetro a centímetro, linha radiopaca em toda
extensão do tudo, extremidade atraumática com orifício
113
lateral de murphy. balão de alto volume e baixa pressão.
estéril, descartável. embalagem individual, com abertura
asséptica, contendo identificação do produto conforme a
legislação vigente. possuir registro anvisa.

unidade

200

SOLIDOR

R$ 17,50

R$ 3.500,00

sonda nasogástrica levine longa, nº 10. em pvc
siliconizada, cristal e transparente. tamanho de 100 a
120 cm. ponta atraumática e orifícios de drenagem com
bordas planas e lisas. conector padrão com ajuste seguro
133 a seringas e extensores. possuir tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual com abertura asséptica,
contendo identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

600

BIOSANI

R$ 0,80

R$ 480,00

sonda enteral 10 fr, comprimento mínimo de 105 cm, uso
adulto. em poliuretano, maleável, flexível sem permitir
acotovelamento. totalmente radiopaca, com marcação de
posicionamento. ponta proximal com conector em ?y?,
2 (duas) vias, adaptável a equipos e seringas. tampa de
vedação em ambas as vias. ponta distal com ogiva em
149
tungstênio, delicada, medindo o mesmo calibre do tubo, de
modo a não provocar trauma ao paciente. fio guia em aço
inoxidável pré lubrificado permitindo fácil remoção. atóxico,
biocompatível, apirogênico, estéril e uso único. embalagem
individual com abertura asséptica, contendo identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização.

unidade

200

SOLUMED

R$ 9,44

R$ 1.888,00

sonda enteral 12 fr, comprimento mínimo de 115 cm, uso
adulto. em poliuretano, maleável, flexível sem permitir
acotovelamento. totalmente radiopaca, com marcação de
posicionamento. ponta proximal com conector em ?y?,
2 (duas) vias, adaptável a equipos e seringas. tampa de
vedação em ambas as vias. ponta distal com ogiva em
150
tungstênio, delicada, medindo o mesmo calibre do tubo, de
modo a não provocar trauma ao paciente. fio guia em aço
inoxidável pré lubrificado permitindo fácil remoção. atóxico,
biocompatível, apirogênico, estéril e uso único. embalagem
individual com abertura asséptica, contendo identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização.

unidade

4000

SOLUMED

40

cânula de traqueostomia nº 7,5 com balão. confeccionada
em pvc de grau médico, transparente, linha radiopaca.
cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão,
balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e
luer lock. mandril para introdução com ponta arredondada
29 e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e
atraumático e dispositivo de fixação da cânula. impressão
e número da cânula em local visível. material atóxico, látex
free, estéril e uso único. embalagem individual, segura e
resistente, com abertura asséptica, contendo dados de
identificação do produto, lote, validade e registro anvisa.

cânula de traqueostomia nº 4,0 sem balão. confeccionada
em pvc, flexível, transparente e linha radiopaca,
ponta atraumática. mandril para introdução com ponta
arredondada e atraumática. flange (asa) para fixação com
acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para
fixação da cânula. impressão e número da cânula em local
visível. material atóxico, látex free, estéril e uso único.
embalagem individual, segura e resistente, com abertura
asséptica, contendo dados de identificação do produto,
lote, validade e registro anvisa

50

cânula de traqueostomia nº 6,5 sem balão. confeccionada
em pvc, flexível, transparente e linha radiopaca,
ponta atraumática. mandril para introdução com ponta
arredondada e atraumática. flange (asa) para fixação com
acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para
38
fixação da cânula. impressão e número da cânula em local
visível. material atóxico, látex free, estéril e uso único.
embalagem individual, segura e resistente, com abertura
asséptica, contendo dados de identificação do produto,
lote, validade e registro anvisa.

unidade

unidade

unidade

cânula de traqueostomia nº 5,5 sem balão. confeccionada
em pvc, flexível, transparente e linha radiopaca,
ponta atraumática. mandril para introdução com ponta
arredondada e atraumática. flange (asa) para fixação com
acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para
36
fixação da cânula. impressão e número da cânula em local
visível. material atóxico, látex free, estéril e uso único.
embalagem individual, segura e resistente, com abertura
asséptica, contendo dados de identificação do produto,
lote, validade e registro anvisa.

unidade

cânula de traqueostomia nº 6,0 sem balão. confeccionada
em pvc, flexível, transparente e linha radiopaca,
ponta atraumática. mandril para introdução com ponta
arredondada e atraumática. flange (asa) para fixação com
acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para
37
fixação da cânula. impressão e número da cânula em local
visível. material atóxico, látex free, estéril e uso único.
embalagem individual, segura e resistente, com abertura
asséptica, contendo dados de identificação do produto,
lote, validade e registro anvisa.

unidade

50

100

100

50

50

50

50

50

50

50

SOLIDOR

SOLIDOR

SOLIDOR

SOLIDOR

SOLIDOR

SOLIDOR

SOLIDOR

SOLIDOR

SOLIDOR

SOLIDOR

R$ 29,00

R$ 30,00

R$ 30,00

R$ 27,00

R$ 40,00

R$ 59,00

R$ 57,00

R$ 58,00

R$ 56,00

R$ 35,00

R$ 1.450,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

R$ 1.350,00

R$ 2.000,00

R$ 2.950,00

R$ 2.850,00

R$ 2.900,00

R$ 2.800,00

R$ 1.750,00

R$ 10,00 R$ 40.000,00
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sonda uretral nº 10, tipo nelaton. em pvc cristal,
siliconizada, transparente, incolor e flexível. tamanho
mínimo de 40 cm. superfície lisa, ponta arredondada,
orifício de drenagem plano e atraumático. conector
165 resistente com ajuste seguro e tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

1900

BIOSANI

R$ 0,60

R$ 1.140,00

sonda uretral nº 12, tipo nelaton. em pvc cristal,
siliconizada, transparente, incolor e flexível. tamanho
mínimo de 40 cm. superfície lisa, ponta arredondada,
orifício de drenagem plano e atraumático. conector
166 resistente com ajuste seguro e tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

sonda uretral nº 14, tipo nelaton. em pvc cristal,
siliconizada, transparente, incolor e flexível. tamanho
mínimo de 40 cm. superfície lisa, ponta arredondada,
orifício de drenagem plano e atraumático. conector
167 resistente com ajuste seguro e tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

1300

BIOSANI

R$ 0,72

R$ 936,00

sonda uretral nº 16, tipo nelaton. em pvc cristal,
siliconizada, transparente, incolor e flexível. tamanho
mínimo de 40 cm. superfície lisa, ponta arredondada,
orifício de drenagem plano e atraumático. conector
168 resistente com ajuste seguro e tampa protetora. todo
material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e
uso único. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

500

BIOSANI

R$ 0,66

R$ 330,00

ROLO 15 METROS

50

LEMBRUBER

R$ 23,80

R$ 1.190,00

172 Tubo de látex 200. Rolo15 mts.
agulha hipodérmica 25 x 0,8 mm ou 21 g 1. cânula de aço
inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado,
canhão translúcido com adaptação universal, livre de
rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico,
206 encaixe seguro e protetor de encaixe firme. com sistema
de segurança acoplado à agulha e segundo nr32. estéril.
descartável. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

Agulha raquidiana e punção liquórica (coleta de líquor),
calibre 27 g com comprimento de 2 polegadas, em aço
inox, com ponta tipo quicke com mandril metálico, isenta
de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas,
209 canhão tipo luer lock, tranlúcido e internamente cônico,
com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora.
Embalagem individual resistente com abertura em pétala
asséptica, contendo a identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização.

unidade

agulha hipodérmica 30 x 0,8 mm ou 21 g 1 1/4. cânula
de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel
trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal,
livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico,
210 encaixe seguro e protetor de encaixe firme. com sistema
de segurança acoplado à agulha e segundo nr32. estéril.
descartável. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização.

unidade

agulha para anestesia peridural com aletas, calibre 16
g com comprimento de 3 1/2 em aço inox; com ponta
curva e calcanhar cego (tipo tuohy), isenta de rebarbas
ou imperfeições; cânula demarcada em cm; canhão
215 tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com
conexão perfeita com dispositivos. tampa protetora. estéril,
descartável, de uso único. embalagem individual resistente
com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização.

unidade

dispositivo intravenoso periférico (escalpe) nº 25, com
agulha em aço inoxidável, bisel curto, trifacetado,
siliconizado, com sistema de segurnça segundo nr 32.
aletas de plástico flexível e resistente. tubo em pvc, flexível
e transparente, atóxico, comprimento de 25 cm (+/- 5 cm),
250 conector luer lock, com tampa. embalagem individual
em papel grau cirúrgico, com filme plástico, com espaço
mínimo de 01 (+/- 0,1) cm para abertura assegurando
a esterilidade do produto, embalagem resistente com
abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do
produto, lote e validade de fácil visualização.
268

Álcool iodado 1%. Frasco 1 litro para uso hospitalar com
Registro no Ministério da Saúde.

unidade

unidade

Polivinil pirrolidona Degermante 10% Iodo, solução
tópica degermante, com 1% de iodo ativo, tensoativo
aniônico, co-tensoativo, estabilizante e veículo aquoso.
Acondicionado em embalagem de 1.000 ml na cor âmbar
ou com protetor fotossensível. Obedecendo as normas
284 de regulamentação de transporte de produtos químicos
(Resolução nº 420/04 da ANTT 12/02/04). Embalagem
externa constando o nº do lote, data de fabricação
e validade, registro na ANVISA/Ministério da Saúde,
informações de precauções,manuseio e aplicação de
cuidados.

unidade

Polivinil pirrolidona Tópico 10 % Iodo, anti-séptico de
amplo espectro para pele e mucosa. Apresentação em
embalagem individual,cor âmbar e em plástico resistente,
285
conteúdo de 1000ml, com bico dispensador e tampa.
Rótulo contendo registro no Ministério da Saúde e ANVISA,
nº do lote, data de fabricação e data de validade.

unidade

reanimador manual, uso adulto, autoclavável. balão
confeccionado em silicone, de alta qualidade, com
capacidade de no mínimo de 1600 ml, composto de:
máscaras (tamanhos 4 e 5 - com formato anatômico em
material macio, resistente e translúcido, com encaixe
perfeito a válvula permitindo giro de 360 graus nos dois
sentidos), válvula superior não reinalatória limitadora de
300 pressão (pop-off) 60 cmh2, corpo principal, válvula inferior
de entrada de o2, válvula da bolsa, bolsa reservatório de
oxigênio com capacidade mínima de 2500 ml, extensão
para ligação à rede de oxigênio. todo o conjunto deve ser
desmontável, os diafrágmas, válvulas e demais peças que
compôem o reanimador ofertado devem ser vendidas no
mercado de forma avulsa. possuir registro no ministério
da saúde/anvisa.

unidade

reanimador manual, uso neonatal, autoclavável. balão
confeccionado em silicone, de alta qualidade, com
capacidade de no mínimo de 250 ml, composto de:
máscaras (tamanhos 00, 0 e 1 - com formato anatômico
em material macio, resistente e translúcido, com encaixe
perfeito a válvula permitindo giro de 360 graus nos dois
sentidos), válvula superior não reinalatória limitadora de
302 pressão (pop-off) 40 cmh2, corpo principal, válvula inferior
de entrada de o2, válvula da bolsa, bolsa reservatório de
oxigênio com capacidade máxima de 500 ml, extensão
para ligação à rede de oxigênio. todo o conjunto deve ser
desmontável, os diafrágmas, válvulas e demais peças que
compôem o reanimador ofertado devem ser vendidas no
mercado de forma avulsa. possuir registro no ministério
da saúde/anvisa.

400

BIOSANI

128000 LABOR IMPORT

3200

PROCARE

32000 LABOR IMPORT

700

1000

500

PROCARE

MEDIX

VIC PHARMA

R$ 0,66

R$ 264,00

R$ 0,42 R$ 53.760,00

R$ 5,50 R$ 17.600,00

R$ 0,40 R$ 12.800,00

R$ 4,90

R$ 0,51

R$ 9,55

R$ 3.430,00

R$ 510,00

R$ 4.775,00

frasco para coleta de material orgânico (não estéril):
confeccionado em plástico resistente, atóxico, apirogênico,
transparente, capacidade de 80 (+/- 30) ml, graduado com
336 escala variando de 10 em 10 ml, com tampa rosqueável de
polietileno e/ou polipropileno que seja de fácil adaptação
e vedação total, resistente a rompimentos acidentais,
embalagem individual.

unidade

500

3B INDUSTRIA

R$ 0,47

R$ 235,00

frasco para coleta de material orgânico (estéril):
confeccionado em plástico resistente, atóxico, apirogênico,
transparente, capacidade de 100 (+/- 30) ml, graduado com
337 escala variando de 10 em 10 ml, com tampa rosqueável de
polietileno e/ou polipropileno que seja de fácil adaptação
e vedação total, resistente a rompimentos acidentais,
embalagem individual.

unidade

600

3B INDUSTRIA

R$ 1,37

R$ 822,00

equipo gravitacional macrogotas fotossensível para
administração de soluções parenterais. material pvc ambar,
com suspiro, injetor lateral com membrana autocicatrizante,
filtro, bico perfurante bifacetado com tampa de proteção,
câmara de gotejamento flexível e transparente, com tubo
de extensão em pvc com comprimento de 1,5 (+/- 0,05) m,
com pinça rolete que não apresente excessiva resistência
350
permitindo o controle de infusão de pequenos volumes e
pinça clamp para fechamento, conector de plástico tipo
luer lock, com tampa de proteção. estéril. acompanha
capa para frasco que contenham soluções fotossensíveis.
embalagem individual resistente com abertura em pétala
asséptica, contendo a identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização e registro no ms/anvisa.

unidade

3000

BIOSANI

R$ 3,20

R$ 9.600,00

equipo gravitacional microgotas para administração
de soluções parenterais. com suspiro, filtro, bico
perfurante bifacetado com tampa de proteção, câmara
de gotejamento flexível e transparente, com tubo de
extensão em pvc com comprimento de 1,5 (+/-0,05) m,
com pinça rolete que não apresente excessiva resistência
351
e pinça e clamp para fechamento, permitindo o controle
de infusão de pequenos volumes, conector de plástico
tipo luer lock, com tampa de proteção. estéril. embalagem
individual resistente com abertura em pétala asséptica,
contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização e registro no ms/anvisa.

unidade

8000

BIOSANI

R$ 1,65 R$ 13.200,00

pacote teste bowie & dick, indicador químico classe II,
constituído por uma folha de teste impressa com indicador
químico sensível ao vapor; atóxico, livre de metais
pesados, inclusive de chumbo. a folha apresenta indicação
de data, número do esterilizador e iniciais do operador. que
após exposição de 3,5 a 4 minutos a 134°c em autoclave
pré-vácuo no ciclo de bowie&dick, mude uniformemente
de cor, possibilitando a fácil leitura dos seguintes
parâmetros: remoção de ar (ar residual), penetração do
421
vapor, presença ou ausência de gases não condensáveis,
superaquecimento ou tempo prolongado de exposição e
de umidade de vapor. esta folha. deve estar disposta entre
camadas de folhas de um papel poroso, acondicionadas
em uma embalagem que forme um pacote, com indicador
de processo químico de processo de esterilidade. que
propicie arquivamento sem alteração das características
por no mínimo 5 (cinco) anos. a embalagem deve conter
número do lote, data de fabricação/validade e procedência.

unidade

300

CLEAN UP

R$ 8,30

R$ 2.490,00

máscara laríngea em silicone, para pacientes entre 5 e 10
kg. tamanho 05 látex free, com tubo de drenagem gástrica
integrado permitindo descompressão passiva e ativa por
aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. tubo
transparente em pvc, curvatura anatômica, impressões
457 com marcações do tamanho, volume e peso do paciente.
conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado,
permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de >
30 cm ar. estéril, descartável. embalagem individual, com
abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro anvisa.

unidade

50

LABOR IMPORT

R$ 48,00

R$ 2.400,00

máscara laríngea em silicone, para pacientes com 50 a 70
kg. tamanho 04. látex free, com tubo de drenagem gástrica
integrado permitindo descompressão passiva e ativa por
aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. tubo
transparente em pvc, curvatura anatômica, impressões
com marcações do tamanho, volume e peso do paciente.
462
conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado,
permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de >
30 cm ar. estéril, tipo uso reutilizável, autoclavável a 134ºc.
embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
identificação do produto conforme a legislação vigente.
possuir registro anvisa.

unidade

150

LABOR IMPORT

R$ 57,20

R$ 8.580,00

GUARIÃ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME
1000

FARMAX

R$ 17,64 R$ 17.640,00

Item

Especificação

Unid.

Qtd.

Marca

Preço Expresso em
Reais (R$)
Unitário

unidade

900

250

250

FARMAX

FARMATEX

FARMATEX

R$ 18,00 R$ 16.200,00

R$ 141,00 R$ 35.250,00

R$ 141,00 R$ 35.250,00

Total

cateter intravenoso periférico, n° 14 g, com comprimento
de 2 com dispositivo de segurança segundo a nr 32.
mandril confeccionado em aço inox siliconizado com
agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica e
atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com ponta
resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos; flexível;
225
de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que
permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita
conexão com extensores e seringas. radiopaco, estéril,
descartável, uso único. embalagem individual resistente
com abertura asséptica, contendo a identificação do
produto, lote e validade. dados de fácil visualização.

unidade

3000

POLYMED

R$ 1,80

R$ 5.400,00

cateter intravenoso periférico, n° 16 g, com comprimento
de 2, com dispositivo de segurança segundo a nr 32.
mandril confeccionado em aço inox siliconizado com
agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica
e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com
ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos;
226
flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que
permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita
conexão com extensores e seringas. radiopaco, estéril,
descartável, uso único. embalagem individual resistente
com abertura asséptica, contendo a identificação do
produto, lote e validade de fácil visualização.

unidade

3000

POLYMED

R$ 1,80

R$ 5.400,00

cateter intravenoso periférico, n° 18 g, com comprimento
de 1 3/4, com dispositivo de segurança segundo a nr
32. mandril confeccionado em aço inox siliconizado com
agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica
e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com
ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos;
227
flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que
permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita
conexão com extensores e seringas. radiopaco, estéril,
descartável, uso único. embalagem individual resistente
com abertura asséptica, contendo a identificação do
produto, lote e validade de fácil visualização.

unidade

18000

POLYMED

R$ 1,80 R$ 32.400,00
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cateter intravenoso periférico, n° 20 g, com comprimento
de 1 1/4, com dispositivo de segurança segundo a nr
32. mandril confeccionado em aço inox siliconizado com
agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica
e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon com
ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos;
228
flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que
permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita
conexão com extensores e seringas. radiopaco, estéril,
descartável, uso único. embalagem individual resistente
com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização.
cateter intravenoso periférico, n° 20 g, com comprimento
de 1 1/4, com dispositivo de segurança segundo a nr
32. mandril confeccionado em aço inox siliconizado com
agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica
e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon com
ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos;
229
flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que
permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita
conexão com extensores e seringas. radiopaco, estéril,
descartável, uso único. embalagem individual resistente
com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização.
cateter intravenoso periférico, n° 22 g com comprimento
de 1 1/4, com dispositivo de segurança segundo a nr
32. mandril confeccionado em aço inox siliconizado com
agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica
e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com
ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos;
230
flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que
permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita
conexão com extensores e seringas. radiopaco, estéril,
descartável, uso único. embalagem individual resistente
com abertura asséptica, contendo a identificação do
produto, lote e validade de fácil visualização.
cateter intravenoso periférico, n° 22 g com comprimento
de 1 1/4, com dispositivo de segurança segundo a nr
32. mandril confeccionado em aço inox siliconizado com
agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica
e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com
ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos;
231
flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que
permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita
conexão com extensores e seringas. radiopaco, estéril,
descartável, uso único. embalagem individual resistente
com abertura asséptica, contendo a identificação do
produto, lote e validade de fácil visualização.

unidade

unidade

unidade

unidade

48000

16000

48000

16000

POLYMED

POLYMED

POLYMED

POLYMED

cateter intravenoso periférico, n° 24 g com comprimento de
19 mm a 30 mm, com dispositivo de segurança segundo a
nr 32. mandril confeccionado em aço inox siliconizado com
agulha de bisel trifacetado, com extremidade lisa, cônica
e atraumática, cateter em poliuretano ou vialon, com
ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos;
232
flexível; de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro que
permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo; perfeita
conexão com extensores e seringas. radiopaco, estéril,
descartável, uso único. embalagem individual resistente
com abertura asséptica, contendo a identificação do
produto, lote e validade de fácil visualização.

unidade

seringa descartável 10 ml, com bico luer lock central,
cilindro em polipropileno transparente com escala de
graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 ml,
traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira
255 de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize
êmbolo-cilindro. atóxica, apirogênica. estéril e descartável.
embalagem individual resistente com abertura em pétala
asséptica, contendo a identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização.

unidade

seringa descartável 10 ml, com bico luer lock central,
cilindro em polipropileno transparente com escala de
graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 ml,
traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira
256 de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize
êmbolo-cilindro. atóxica, apirogênica. estéril e descartável.
embalagem individual resistente com abertura em pétala
asséptica, contendo a identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização.

unidade

60.000

RYMCO

abaixador de língua de madeira: apresenta cor natural;
com superfície lisa e insipida; formato convencional,
com extremidades arredondadas, superfícies e bordas
perfeitamente acabadas; espessura e largura uniformes
295
em toda a sua extensao; medindo, aproximadamente, 14
(+/- 02) cm de comprimento, 1.4 (+/- 0.2) cm de largura
e 0.2 (+/- 0.05) cm de espessura; descartável; embalado
individualmente; pacote contendo 100 unidades.

unidade

1300

THEOTO

equipo gravitacional macrogotas para administração
de soluções parenterais. com entrada de ar com filtro,
injetor lateral com membrana autocicatrizante, filtro, ponta
perfurante bifacetado com tampa de proteção, câmara de
gotejamento flexível e transparente, com tubo de extensão
em pvc transparente e flexível, com comprimento mínimo
de 1,5 m, com pinça rolete que não apresente excessiva
resistência permitindo o controle de infusão de pequenos
volumes e para fechamento, conector de plástico tipo luer
348 lock, com tampa de proteção. informações adicionais:
câmara de macrogotas flexível liberando 20 gotas/ml com
filtro de 15 micra para fluído e filtro bacteriano para ar e
conector macho com protetor que permita a retirada do
ar de forma asséptica, sem a retirada da tampa protetora.
material atóxico, apirogênico, biocompatível, estéril e
de uso único. embalagem individual resistente com
abertura em pétala asséptica, contendo a identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização e registro
na anvisa/ms.

unidade

equipo gravitacional macrogotas para administração
de soluções parenterais. com entrada de ar com filtro,
injetor lateral com membrana autocicatrizante, filtro, ponta
perfurante bifacetado com tampa de proteção, câmara de
gotejamento flexível e transparente, com tubo de extensão
em pvc transparente e flexível, com comprimento mínimo
de 1,5 m, com pinça rolete que não apresente excessiva
resistência permitindo o controle de infusão de pequenos
volumes e para fechamento, conector de plástico tipo luer
349 lock, com tampa de proteção. informações adicionais:
câmara de macrogotas flexível liberando 20 gotas/ml com
filtro de 15 micra para fluído e filtro bacteriano para ar e
conector macho com protetor que permita a retirada do
ar de forma asséptica, sem a retirada da tampa protetora.
material atóxico, apirogênico, biocompatível, estéril e
de uso único. embalagem individual resistente com
abertura em pétala asséptica, contendo a identificação
do produto, lote e validade de fácil visualização e registro
na anvisa/ms.
malha de 100% algodão tubular, medindo 10 cm de
largura, rolo com 15 m de comprimento. trama regular e
resistente, compressão uniforme em toda sua extensão,
enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de
402
impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer
defeito que afete seu manuseio. embalagem individual,
segura e resistente, com identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização.

40000

180000

90000

POLYMED

RYMCO

GLOMED

R$ 1,80 R$ 86.400,00

R$ 1,80 R$ 28.800,00

R$ 1,80 R$ 86.400,00

R$ 1,80 R$ 28.800,00

R$ 1,80 R$ 72.000,00

R$ 0,30 R$ 54.000,00

R$ 0,30 R$ 18.000,00

R$ 3,50

R$ 4.550,00

R$ 1,00 R$ 90.000,00

malha de 100% algodão tubular, medindo 12 cm de
largura, rolo com 25 m de comprimento. trama regular e
resistente, compressão uniforme em toda sua extensão,
enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de
403
impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer
defeito que afete seu manuseio. embalagem individual,
segura e resistente, com identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização.

unidade

500

POLAR FIX

R$ 7,80

R$ 3.900,00

malha de 100% algodão tubular, medindo 15 cm de
largura, rolo com 25 m de comprimento. trama regular e
resistente, compressão uniforme em toda sua extensão,
enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de
404
impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer
defeito que afete seu manuseio. embalagem individual,
segura e resistente, com identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização.

unidade

500

POLAR FIX

R$ 12,00

R$ 6.000,00

malha de 100% algodão tubular, medindo 20 cm de
largura, rolo com 15 m de comprimento. trama regular e
resistente, compressão uniforme em toda sua extensão,
enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de
405
impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer
defeito que afete seu manuseio. embalagem individual,
segura e resistente, com identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização.

unidade

500

POLAR FIX

R$ 10,50

R$ 5.250,00

torneirinha de 03 vias de uso único, leve e compacta corpo
em policarbonato, fechamento giratório em torno do próprio
eixo, para conexão e desconexão do cateter, minimizando
o risco de perda do acesso venoso, conector luer lock,
compatível com pressão exercida por bomba infusora,
422
com tampas protetoras em todas as vias, dispositivo para
comando com indicação de fluxo em formato anatômico,
estéril, embalada individualmente, rótulo contendo
informações em português: procedência, lote, registro na
anvisa, método de esterilização, data de validade.

unidade

20000

POLYMED

R$ 0,96

R$ 19.200,00

Luva de procedimento não cirúrgico, tamanho grande
(G) comprimento mínimo de 240 mm, em látex natural
íntegro, textura uniforme, resistente a tração sem provocar
estiramento, não é estéril, uso único. Formato anatômico,
ambidestra, lubrificada com pó bio absorvivél. Isento
de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Punho
431 ajustado e de fácil calçamento. Embalagem resistente com
indicação de abertura picotada, contendo identificação
do produto, lote e validade. Todo o material deve ser
resistente, permitir o manuseio e utilização segura para o
uso hospitalar. Deve apresentar certificado de aprovação
(CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos,
registro na anvisa e selo de conformidade no inmetro.

unidade

7500

NUGARD

R$ 29,50 R$ 221.250,00

Luva de procedimento não cirúrgico, tamanho grande
(G) comprimento mínimo de 240 mm, em látex natural
íntegro, textura uniforme, resistente a tração sem provocar
estiramento, não é estéril, uso único. Formato anatômico,
ambidestra, lubrificada com pó bio absorvivél. Isento
de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Punho
432 ajustado e de fácil calçamento. Embalagem resistente com
indicação de abertura picotada, contendo identificação
do produto, lote e validade. Todo o material deve ser
resistente, permitir o manuseio e utilização segura para o
uso hospitalar. Deve apresentar certificado de aprovação
(CA) de proteção das mãos contra agentes biológicos,
registro na anvisa e selo de conformidade no inmetro.

unidade

2500

NUGARD

R$ 29,50 R$ 73.750,00

luva para procedimento em látex natural, tamanho extrapequeno (pp). não estéril, forma ambidestra, isenta de
talco lubrificante. textura uniforme, resistente, isento
de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. punho
ajustado e de fácil calçamento. embalagem resistente com
437 indicação de abertura picotada, contendo identificação
do produto, lote e validade. todo o material deve ser
resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso
hospitalar. deve apresentar certificado de aprovação (ca)
de proteção das mãos contra agentes biológicos e registro
na anvisa e ca. apresentação: caixa com 100 unidades.

unidade

300

NUGARD

R$ 30,00

R$ 9.000,00

luva cirúrgica baixa proteína nº 6.5, látex natural, isenta
de pó lubrificante. formato anatômico, textura uniforme e
íntegra. punho com no mínimo 9 cm de comprimento e
bainha arredondada reforçada. todo material deve propiciar
boa sensibilidade tátil, e ajuste anatômico adequado, ser
resistente, isenta de furos, resíduos, impureza e irritantes
438
dérmicos, propiciar calçamento fácil e seguro, permitir
manuseio e utilização segura. estéril, e de uso único.
embalagem interna com identificação de mão direita e
esquerda, devendo propiciar fácil calçamento asséptico.
embalagem externa com abertura e transferência
asséptica, identificação do produto, validade e lote.

unidade

5000

MAXITEX

R$ 1,78

R$ 8.900,00

máscara cirúrgica. com elásticos laterais de comprimento
adequado para fixação, tripla camada em sms, tipo não
tecido, cor branca. gramatura mínima de 40 gr/m², com
eficiência de filtração bacteriana acima de 95%, com
dispositivo para ajuste nasal (clip), comprimento 14 cm,
fixado no corpo da máscara, modelo retangular, todo
444
material deve resistente, isento de resíduos, impurezas,
atóxica, hipoalergênica e inodora, ser macio, possuir
acabamento regular, propiciar conforto, fácil manuseio
e utilização segura. não estéril, uso único, hospitalar.
embalagem com dados de identificação e procedência,
validade e lote. Caixa com 50 unidades.

unidade

15000

DESCARBOX

R$ 8,00 R$ 120.000,00

máscara cirúrgica. com elásticos laterais de comprimento
adequado para fixação, tripla camada em sms, tipo não
tecido, cor branca. gramatura mínima de 40 gr/m², com
eficiência de filtração bacteriana acima de 95%, com
dispositivo para ajuste nasal (clip), comprimento 14 cm,
fixado no corpo da máscara, modelo retangular, todo
445
material deve resistente, isento de resíduos, impurezas,
atóxica, hipoalergênica e inodora, ser macio, possuir
acabamento regular, propiciar conforto, fácil manuseio
e utilização segura. não estéril, uso único, hospitalar.
embalagem com dados de identificação e procedência,
validade e lote. Caixa com 50 unidades.

unidade

5000

DESCARPACK

R$ 8,00 R$ 40.000,00

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Item

unidade

30000

GLOMED

R$ 1,00 R$ 30.000,00

Especificação

Unid.

tira reativa para dosagem de glicemia em sangue fresco
capilar venoso, arterial e neonatal. tira com orifício de
absorção sanguínea de fácil visibilidade e penetração
do sangue, com adaptação segura, sem contato do
sangue com o monitor, que proporcione a mensuração de
glicose com enzima glicose específica e volume máximo
de amostra sanguínea de 0,4 a 1,0 microlitro, faixa de
262 medição de 10 a 600 mg/dl, tempo de teste de 10 a
30 segundos. embalagem segura e de fácil manuseio,
com identificação do produto, data de fabricação, lote e
validade, contendo no máximo 50 fitas e 1 calibrador com
código correspondente ao da fita. todo o material deve
proporcionar leitura segura, manuseio fácil e seguro e
atender à legislação vigente. A cada 250 tiras enviar um
aparelho glicosimetro em regime de comodato.

unidade

Qtd.

Marca

Preço Expresso em
Reais (R$)
Unitário

86250 ON CALL PLUS II R$ 0,41

Total

R$ 35.362,50

CIRURGICA ITAMBÉ EIRELI – ME
unidade

500

POLAR FIX

R$ 7,00

R$ 3.500,00
Item

Especificação

Unid.

Qtd.

Marca

Preço Expresso em
Reais (R$)
Unitário

Total
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coletor de urina, sistema aberto, capacidade para 1200
(+/- 200) ml: frasco com escala graduada e numerada, em
plástico resistente, transparente, com alça para fixação
no leito, tubo extensor transparente com comprimento
de no mínimo 110 cm, translúcido com conector cônico
e universal e trava corta fluxo, extensão de drenagem
202
em pvc, maleável (sem dobra), medindo 1,4 (+/- 0,2) cm,
conexão proximal com protetor, e distal com o frasco
com dispositivo de rosca que permita sua remoção
para esvaziamento do frasco. embalagem individual
com identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

unidade

hipoclorito de sódio a 2,5%. desinfetante hospitalar
para superfícies fixas, possui ação bactericida, atuando
como elemento oxidativo em cadeias proteicas de
283 microrganismos. tempo de contato máximo de 10 minutos.
o produto deve apresentar a fispq (ficha de informações de
segurança de produtos químicos), ficha técnica e registro
na anvisa.

Litro

óculos de proteção individual, material armação
policarbonato, material lente policarbonato, tipo lente
antiembaçante, modelo lentes apoio nasal com proteção
lateral, características adicionais incolor/haste tipo espátula
regula comprimento. lente única, ampla visão. todo o
448 material deve ser resistente a ranhuras, a agressores
mecânicos e químicos, de fácil manuseio e higienização,
proporcionar conforto, ajuste adequado ao rosto e vedação
segura contra partículas volantes. embalagem individual
resistente, com identificação do produto, devendo
apresentar ca.

unidade

1000

2000

500

MEDSONDA

PROLINK

SS PLUS

R$ 3,97

R$ 2,94

R$ 4,92

R$ 3.970,00

R$ 5.880,00

R$ 2.460,00

MELO COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Item

Especificação

Unid.

Qtd.

Marca

Preço Expresso em
Reais (R$)
Unitário

Total

tubo endotraqueal aramado 6,0 mm, com cuff. material
em pvc siliconado, transparente, escala de graduação
nítida centímetro a centímetro, linha radiopaca em toda
extensão do tudo, extremidade atraumática com orifício
108
lateral de murphy. balão de alto volume e baixa pressão.
estéril, descartável. embalagem individual, com abertura
asséptica, contendo identificação do produto conforme a
legislação vigente. possuir registro anvisa.

unidade

100

SOLIDOR

R$ 21,50

R$ 2.150,00

tubo endotraqueal aramado 6,5 mm, com cuff. material
em pvc siliconado, transparente, escala de graduação
nítida centímetro a centímetro, linha radiopaca em toda
extensão do tudo, extremidade atraumática com orifício
109
lateral de murphy. balão de alto volume e baixa pressão.
estéril, descartável. embalagem individual, com abertura
asséptica, contendo identificação do produto conforme a
legislação vigente. possuir registro anvisa.

unidade

100

SOLIDOR

R$ 21,50

R$ 2.150,00

tubo endotraqueal aramado 7,0 mm, com cuff. material
em pvc siliconado, transparente, escala de graduação
nítida centímetro a centímetro, linha radiopaca em toda
extensão do tudo, extremidade atraumática com orifício
110
lateral de murphy. balão de alto volume e baixa pressão.
estéril, descartável. embalagem individual, com abertura
asséptica, contendo identificação do produto conforme a
legislação vigente. possuir registro anvisa.

unidade

100

SOLIDOR

R$ 30,50

R$ 3.050,00

cateter nasal, tipo óculos. tamanho pediátrico, cerca de
2,10 m, aplicação: oxigenoterapia. tubo em pvc flexível,
pronga em material flexível com contorno arredondado. a
237 prova de deformação e torção, com anel de ajuste em látex
/ silicone, adaptador conector universal para umidificador.
descartável, estéril, embalagem individual e de fácil
manuseio, com identificação do produto, lote e validade.

unidade

seringa descartável 03 ml, com bico luer lock central,
cilindro em polipropileno transparente com escala de
graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 ml,
traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira
253 de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize
êmbolo-cilindro. atóxica, apirogênica. estéril e descartável.
embalagem individual resistente com abertura em pétala
asséptica, contendo a identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização.

unidade

seringa descartável 05 ml, com bico luer lock central,
cilindro em polipropileno transparente com escala de
graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 ml,
traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira
254 de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize
êmbolo-cilindro. atóxica, apirogênica. estéril e descartável.
embalagem individual resistente com abertura em pétala
asséptica, contendo a identificação do produto, lote e
validade de fácil visualização.

unidade

Benzina liquida embalagem com 1 litro, rotulo contendo
269 dados de identificação, data de fabricação e procedência,
validade.

unidade

atadura de crepe medindo 10 cm de largura x 1,8 m (+/-5
cm) em repouso - cor natural, com 13 fios, constituído de
fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente
acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade
de 75% do tamanho em repouso. utilização segura sem
307
provocar garroteamento, material macio, resistente,
propiciar conforto e fácil manuseio. uniformemente
enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem
contendo dados de identificação do produto, do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade. registro ms/anvisa

Colar cervical philadelphia (grande)Confeccionado em
E.V.A. Soft, fecho em velcro e suporte mentoniano em
plástico. Material 100% seguro, hipoalergênico, com
328
excelente tolerância, além de não produzir. irritabilidade
no local de aplicação. G – Altura de 10cm / Comprimento
de 60cm

unidade

2000

40000

40000

100

16000

BIOSANI

SR

SR

FACILIMPE

TEXMED

R$ 1,14

R$ 0,19

R$ 0,21

R$ 23,26

R$ 0,44

fluxômetro para rede de ar comprimido. em metal cromado,
escala de 0 a 15 l/m, bilhas em policarbonato, esfera
em aço inoxidável, botão de controle de fluxo e porca
borboleta com inserto em metal, conexões e cor padrão
378 abnt. as peças que compõem o fluxômetro devem ser
vendidas no mercado de forma avulsa. embalagem com
dados de identificação, procedência, fabricação, validade
e registro no ms. resistente a processos de limpeza
(autoclavável ou termorresistente).

unidade

200

PROTEC

R$ 58,80

R$ 11.760,00

fluxômetro para rede de oxigênio. em metal cromado,
bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável,
escala de vazão de 0 a 15 litros por minuto, exatidão da
escala de +/- 5%, leitura indicada no centro da esfera.
presença de dispositivo para adaptação de látex, garantia
de perfeita vedação, botão de controle de fluxo fixado
e porca borboleta com inserto em metal permitindo fácil
manutenção, sistema de vedação tipo agulha flutuante
379
evitando vazamentos, rosca de saída, conexões e cor
padrão abnt, sistema de compensação de pressão, tampa
de proteção da rosca do conector de gás em plástico
maleável. as peças que compõem o fluxômetro devem ser
vendidas no mercado de forma avulsa. embalagem com
dados de identificação, procedência, fabricação, validade
e registro no ms. resistente a processos de limpeza
(autoclavável até 134°c ou termorresistente até 93°c).

unidade

200

PROTEC

R$ 56,50

R$ 11.300,00

fralda descartável para crianças com peso acima de 15
kg: com flocos de gel super absorvente, distribuídos em
camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o
contato da mesma com a pele da criança; atóxica; inodora;
unissex; anti-alérgica; com faixa aderente multi-ajustável
localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar
384 sem perder a característica adesiva; linhas de elástico nas
pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo
vazamentos), sem deixar marcas. na embalagem e no
produto não podem conter desenhos de mamadeira e/
ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do
programa hospital amigo da criança). embalagem plástica
resistente com identificação do produto, lote e validade.

unidade

600

SLIM

R$ 0,85

R$ 510,00

fralda descartável para bebês com peso de 3,5 kg até 6
kg: com flocos de gel super absorvente, distribuídos em
camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o
contato da mesma com a pele da criança; atóxica; inodora;
unissex; anti-alérgica; com faixa aderente multi-ajustável
localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar
387 sem perder a característica adesiva; linhas de elástico nas
pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo
vazamentos), sem deixar marcas. na embalagem e no
produto não podem conter desenhos de mamadeira e/
ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do
programa hospital amigo da criança). embalagem plástica
resistente com identificação do produto, lote e validade.

unidade

600

SLIM

R$ 0,81

R$ 486,00

lâmina de bisturi nº 15, em aço carbono, estéril, isenta
de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita
adaptação ao cabo, embalada individualmente em forma
de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a
perfuração da embalagem, garantindo a esterilização
396 e prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem
permite a retirada da lâmina com facilidade, é segura
e individualizada com abertura asséptica. com dados
de identificação, data e tipo de esterilização, prazo
de validade e atender à legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto.

unidade

3000

DESCARPACK

R$ 0,36

R$ 1.080,00

R$ 2.280,00

R$ 7.600,00

R$ 8.400,00

R$ 2.326,00

R$ 7.040,00

407

Mascara para Traqueo.stomia (ADULTO). Máscara
gasoterapia, aplicação: p/ traqueostomia, material: plástico,
tamanho: adulto, tipo fixação: c/ fixador cervical ajustável,
tipo conector: conector padrão giratório com orifício

unidade

300

PROTEC

R$ 34,24

R$ 10.272,00

411

máscara facial adulto tamanho 6 (seis), em silicone, com
coxim inflável, para anestesia, ventilação ou reanimação
manual, formato anatômico triangular ou redondo, peça
única (monobloco), conexão universal. resistente ao
processo de termodesinfecção, que suporte temperatura
de 80 °c ou autoclavável a 134°c.

unidade

300

PROTEC

R$ 28,94

R$ 8.682,00

tampa protetora para todos os tipos de conectores
luer lock fêmea e macho, com encaixe perfeito, sem
vazamentos, ajustável em seringas de 1 a 50 ml.
material apirogênico, descartável e estéril, embalada
419 individualmente. embalagem tipo blister com papel grau
cirúrgico com selagem adequada que permita abertura
em pétala e filme flexível cristal atóxico grau médico.
contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização e registro na anvisa/ms.

unidade

3000

DESCARPACK

R$ 0,30

R$ 900,00

termômetro clínico, material embalagem plástica, tipo
digital, faixa medição temperatura 32 a 42°c, forma
420 indicação temperatura display com números grandes,
aplicação uso retal, axilar e oral, características adicionais
função autodesliga.

unidade

1000

G TECH

R$ 15,92

R$ 15.920,00

protetor facial, material visor: policarbonato com película de
proteção, cor incolor. espuma de proteção para retenção
do suor, medidas 32 cm (largura) x 21 cm (altura), ajuste
por elástico para fixação. dupla regulagem (cabeça e
450 frontal). perfeita qualidade ótica. anti-embaçante, leve e
confortável. para ser usado sobre máscaras descartáveis,
toucas e óculos. uso na área médica, cirúrgica e
odontológica. possuir certificado de aprovação (ca) do
ministério do trabalho e emprego (mte).

unidade

300

ORTHOPAUER

R$ 17,00

R$ 5.100,00

MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
Item

Especificação

Preço Expresso em
Reais (R$)

Unid.

Qtd.

Marca

325 Colar cervical de espuma grande.

unidade

100

MSO

R$ 32,00

R$ 3.200,00

326 Colar cervical de espuma médio.

unidade

50

MSO

R$ 17,00

R$ 850,00

Qtd.

Marca

Unitário
unidade

50

SG

R$ 49,00

R$ 2.450,00

Total

RANGEL HOSPITALAR EIRELI
Colar cervical philadelphia (médio)Confeccionado em
E.V.A. Soft, fecho em velcro e suporte mentoniano em
plástico. Material 100% seguro, hipoalergênico, com
329
excelente tolerância, além de não produzir. irritabilidade
no local de aplicação. M – Altura de 9cm / Comprimento
de 56cm

unidade

Colar cervical philadelphia (pequeno)Confeccionado
em E.V.A. Soft, fecho em velcro e suporte mentoniano
em plástico. Material 100% seguro, hipoalergênico, com
330
excelente tolerância, além de não produzir. irritabilidade
no local de aplicação. P - Altura de 8cm / Comprimento
de 52cm

unidade

gaze em compressa de 7,5 x 7,5 cm, não estéril, 13
fios por cm², 05 dobras, 08 camadas, cor branca, 100%
algodão, isenta de resíduo e impurezas e produtos tóxicos,
promover absorção segura, trama regular, cortada,
dobrada e disposta de forma uniforme, acabamento regular
339 e sem desprendimento de fios. embalagem resistente,
segura, de fácil abertura, contendo identificação do
produto, validade e lote de fácil visualização. registro
no ministério da saúde/ anvisa. obs.: que as folhas
venham distribuídas de forma ordenada dentro do pacote.
apresentação: pacote com 500 compressas.

Item

PACOTE

100

50

4000

SG

SG

MAISMED

R$ 67,00

R$ 18,35

R$ 13,80

R$ 6.700,00

Unid.

Preço Expresso em
Reais (R$)
Unitário

Total

dreno kher, nº 12 em silicone, apirogênico, atóxico,
formato tubular em t uniforme em toda a sua extensão,
sem rebarbas e/ou defeitos; com paredes finas maleáveis,
49
estéril. embalagem individual resistente com abertura em
pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote
e validade de fácil visualização.

unidade

50

TAYLOR

R$ 18,39

R$ 919,50

50

dreno kher, nº 14 em silicone, apirogênico, atóxico,
formato tubular em t uniforme em toda a sua extensão,
sem rebarbas e/ou defeitos; com paredes finas maleáveis,
estéril. embalagem individual resistente com abertura em
pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote
e validade de fácil visualização.

unidade

50

TAYLOR

R$ 18,16

R$ 908,00

51

dreno kher, nº 16 em silicone, apirogênico, atóxico,
formato tubular em t uniforme em toda a sua extensão,
sem rebarbas e/ou defeitos; com paredes finas maleáveis,
estéril. embalagem individual resistente com abertura em
pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote
e validade de fácil visualização.

unidade

50

TAYLOR

R$ 16,52

R$ 826,00

dreno kher, nº 18 em silicone, apirogênico, atóxico,
formato tubular em t uniforme em toda a sua extensão,
sem rebarbas e/ou defeitos; com paredes finas maleáveis,
52
estéril. embalagem individual resistente com abertura em
pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote
e validade de fácil visualização.

unidade

50

TAYLOR

R$ 18,39

R$ 919,50

R$ 917,50

R$ 55.200,00

Especificação
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53

54

dreno kher, nº 20 em silicone, apirogênico, atóxico,
formato tubular em t uniforme em toda a sua extensão,
sem rebarbas e/ou defeitos; com paredes finas maleáveis,
estéril. embalagem individual resistente com abertura em
pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote
e validade de fácil visualização.

unidade

50

TAYLOR

R$ 15,21

R$ 760,50

dreno kher, nº 22 em látex siliconizado, apirogênico,
atóxico, formato tubular em t uniforme em toda a sua
extensão, sem rebarbas e/ou defeitos; com paredes finas
maleáveis, estéril. embalagem individual resistente com
abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do
produto, lote e validade de fácil visualização.

unidade

50

TAYLOR

R$ 11,46

R$ 573,00

CAIXA

200

FARMATEX

R$ 1,31

R$ 262,00

haste flexível de polipropileno colorido, contendo as
2 pontas atraumáticas envolvidas em 100% algodão
hidrófilo, macio, extra absorvente, com tratamento
antigerme, tornando-as livres de impureza, com pontas
343
que não se desprendem e não soltam fiapos, medindo
aproximadamente 8 cm. embalagem segura, com
identificação do produto e indicação de abertura manual,
lote e validade. caixa com no mínimo 75 unidades.
coletor de urina, sistema aberto, capacidade para 1200
(+/- 200) ml: frasco com escala graduada e numerada, em
plástico resistente, transparente, com alça para fixação
no leito, tubo extensor transparente com comprimento
de no mínimo 110 cm, translúcido com conector cônico
e universal e trava corta fluxo, extensão de drenagem
423
em pvc, maleável (sem dobra), medindo 1,4 (+/- 0,2) cm,
conexão proximal com protetor, e distal com o frasco
com dispositivo de rosca que permita sua remoção
para esvaziamento do frasco. embalagem individual
com identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.
luva para procedimento não cirúrgico, tamanho médio
(m) comprimento mínimo de 240 mm, em látex natural
íntegro, textura uniforme, resistente a tração sem provocar
estiramento, não estéril, uso único. formato anatômico,
ambidestra, lubrificada com pó bio absorvível. isento
de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. punho
ajustado e de fácil calçamento. embalagem resistente com
433
indicação de abertura picotada, contendo identificação
do produto, lote e validade. todo o material deve ser
resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso
hospitalar. deve apresentar certificado de aprovação (ca)
de proteção das mãos contra agentes biológicos, registro
na anvisa e selo de conformidade no inmetro. Caixa com
100 unidades.

unidade

unidade

luva para procedimento não cirúrgico, tamanho médio
(m) comprimento mínimo de 240 mm, em látex natural
íntegro, textura uniforme, resistente a tração sem provocar
estiramento, não estéril, uso único. formato anatômico,
ambidestra, lubrificada com pó bio absorvível. isento
de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. punho
ajustado e de fácil calçamento. embalagem resistente com
434
indicação de abertura picotada, contendo identificação
do produto, lote e validade. todo o material deve ser
resistente, permitir manuseio e utilização segura para uso
hospitalar. deve apresentar certificado de aprovação (ca)
de proteção das mãos contra agentes biológicos, registro
na anvisa e selo de conformidade no inmetro. Caixa com
100 unidades.

unidade

máscara laríngea em silicone, para pacientes com 10 a 20
kg. tamanho 02. látex free, com tubo de drenagem gástrica
integrado permitindo descompressão passiva e ativa por
aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. tubo
transparente em pvc, curvatura anatômica, impressões
458 com marcações do tamanho, volume e peso do paciente.
conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado,
permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de >
30 cm ar. estéril, descartável. embalagem individual, com
abertura asséptica, contendo identificação do produto
conforme a legislação vigente. possuir registro anvisa.

unidade

1000

24000

8000

50

R$ 3,55

NUGARD

NUGARD

BR MED

R$ 3.550,00

R$ 29,55 R$ 709.200,00

R$ 29,55 R$ 236.400,00

R$ 50,86

R$ 46,87

R$ 2.343,50

máscara laríngea em silicone, para pacientes com 70 a
100 kg. tamanho 2,5. látex free, com tubo de drenagem
gástrica integrado permitindo descompressão passiva
e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda
gástrica. tubo transparente em pvc, curvatura anatômica,
impressões com marcações do tamanho volume e peso
460
do paciente. conector de 15 mm, cuff anatômico alargado
e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão
positiva de > 30 cm ar. estéril, descartável. embalagem
individual, com abertura asséptica, contendo identificação
do produto conforme a legislação vigente. possuir registro
anvisa.

unidade

50

BR MED

R$ 57,23

R$ 2.861,50

máscara laríngea em silicone, para pacientes com 30 a 50
kg. tamanho 03. látex free, com tubo de drenagem gástrica
integrado permitindo descompressão passiva e ativa por
aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. tubo
transparente em pvc, curvatura anatômica, impressões
com marcações do tamanho, volume e peso do paciente.
461
conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado,
permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de >
30 cm ar. estéril, tipo uso reutilizável, autoclavável a 134°c.
embalagem individual, com abertura asséptica, contendo
identificação do produto conforme a legislação vigente.
possuir registro anvisa.

unidade

50

BR MED

R$ 57,10

R$ 2.855,00

Unid.

Qtd.

Marca

Preço Expresso em
Reais (R$)
Unitário

aparelho para tricotomia, lâmina aço inox, 2 lâminas, cabo
plástico, uso único, descartável.

R$ 43.650,00

filtro bacteriano e viral tipo hme, estéril, uso adulto,
eficiência de retenção de contaminantes maior que
99%. com umidificador, condensador com membranas
hidrofóbicas e higroscópica, elestrostático, com adaptação
para tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia,
ventilador mecânico e uma via para capnógrafo luer lock.
isento de látex. traqueia corrugada com no mínimo 14 cm,
373
de material maleável. volumes correntes de 200-1000 ml,
aproximadamente, espaço morto padrão. todo o sistema
deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas,
propiciar ajuste seguro nas conexões, filtragem segura,
manuseio fácil, segurança na utilização e atender à
legislação vigente. embalagem contendo identificação do
produto, lote e validade.

unidade

1500

CGH/MAXI  

R$ 9,70

R$ 14.550,00

filtro bacteriano e viral tipo hmef, estéril, uso adulto,
trocador de calor e umidade, para ser acoplado à sistemas
ventilatórios (colocados entre o tubo endotraqueal/
traqueostomia e o conector em y do circuito do ventilador
mecânico), promovendo filtração bacteriana e viral. evita
infecção respiratória durante a administração de gases
ou vapores anestésicos, com a utilização de apenas
uma peça do filtro hmef, protege-se as linhas inspiratória
e expiratória ao mesmo tempo. membrana hidrofóbica
374 e higroscópica, eletrostática, eficiência de filtração:
bacteriana e viral 99,999%. possui traqueia corrugada
com conexão 15/22 mm, extensível de material maleável
de 8 a 15 cm. volumes correntes de 150-1500 ml,
aproximadamente, com espaço morto de 55 ml. todo o
sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e
impurezas, propiciar ajuste seguro nas conexões, filtragem
segura, manuseio fácil, segurança na utilização e atender
à legislação vigente. embalagem contendo identificação do
produto, lote e validade.

unidade

4500

CGH/MAXI  

R$ 9,70

R$ 43.650,00

filtro bacteriano e viral tipo hmef, estéril, uso adulto,
trocador de calor e umidade, para ser acoplado à sistemas
ventilatórios (colocados entre o tubo endotraqueal/
traqueostomia e o conector em ?y? do circuito do
ventilador mecânico), promovendo filtração bacteriana e
viral. evita infecção respiratória durante a administração
de gases ou vapores anestésicos, com a utilização de
apenas uma peça do filtro hmef, protege-se as linhas
inspiratória e expiratória ao mesmo tempo. membrana
375 hidrofóbica e higroscópica, eletrostática, eficiência de
filtração: bacteriana e viral 99,999%. possui traqueia
corrugada com conexão 15/22 mm, extensível de material
maleável de 8 a 15 cm. volumes correntes de 150-1500
ml, aproximadamente, com espaço morto de 55 ml. todo
o sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e
impurezas, propiciar ajuste seguro nas conexões, filtragem
segura, manuseio fácil, segurança na utilização e atender
à legislação vigente. embalagem contendo identificação do
produto, lote e validade.

unidade

1500

CGH/MAXI  

R$ 9,70

R$ 14.550,00

Qtd.

Marca

173

RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP

303

R$ 9,70

Especificação

Unid.

Preço Expresso em
Reais (R$)
Unitário

BR MED

seringa para insulina de 1 ml (100ui), com agulha de
13 (+/- 0,3) x 0,33 mm ou 29 g x 1/2, bisel trifacetado,
confeccionada em polipropileno translúcido e transparente,
atóxico, com graduação externa milimetrada com intervalo
de 10 em 10 ui, com subdivisão de 2 em 2 unidades,
nítida e permanente. tipo luer, com localização central,
252
êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada. sistema
de segurança segundo nr 32. apirogênica. estéril e
descartável. embalagem individual resistente com abertura
em pétala asséptica, contendo a identificação do produto,
lote e validade de fácil visualização. Com dispositivo de
Segurança.

CGH/MAXI

Item

50

sonda para aspiração traqueal nº 16. em pvc siliconizado
cristal, flexível. ponta atraumática, orifícios distais
lateralizados. atóxico, apirogênico, estéril e uso único.
100
embalagem individual com abertura asséptica, contendo
identificação do produto, lote e validade de fácil
visualização.

4500

RINALDI & COGO LTDA - EPP

unidade

Especificação

unidade

R$ 2.543,00

máscara laríngea em silicone, para pacientes com 20 a
30 kg. tamanho 2,5. látex free, com tubo de drenagem
gástrica integrado permitindo descompressão passiva
e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda
gástrica. tubo transparente em pvc, curvatura anatômica,
impressões com marcações do tamanho volume e peso
459
do paciente. conector de 15 mm, cuff anatômico alargado
e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão
positiva de > 30 cm ar. estéril, descartável. embalagem
individual, com abertura asséptica, contendo identificação
do produto conforme a legislação vigente. possuir registro
anvisa.

Item

filtro bacteriano e viral tipo hme, estéril, uso adulto,
eficiência de retenção de contaminantes maior que
99%. com umidificador, condensador com membranas
hidrofóbicas e higroscópica, elestrostático, com adaptação
para tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia,
ventilador mecânico e uma via para capnógrafo luer lock.
isento de látex. traqueia corrugada com no mínimo 14 cm,
372
de material maleável. volumes correntes de 200-1000 ml,
aproximadamente, espaço morto padrão. todo o sistema
deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas,
propiciar ajuste seguro nas conexões, filtragem segura,
manuseio fácil, segurança na utilização e atender à
legislação vigente. embalagem contendo identificação do
produto, lote e validade.

unidade

8000

BIOSANI

R$ 0,79

Total

R$ 6.320,00

TUBO DE LATEX ROLO 15 METRO 204 (BORRACHA
LATEX)

ROLO 15 METROS 2250

LEMBRUBER

Total

R$ 59,00 R$ 132.750,00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO
DE 2002, DECRETO MUNICIPAL Nº 3.447, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2005,
LEI COMPLEMENTAR Nº 331, DE 03 DE JULHO DE 2017, APLICANDOSE AINDA, SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E
ALTERAÇÕES, E, AINDA, AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.078, DE 11 DE
SETEMBRO DE 1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: AS DESPESAS DECORRENTES DA
CONTRATAÇÃO DOS OBJETOS DA PRESENTE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS CORRERÃO A CARGO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES
USUÁRIOS DA ATA, CUJOS PROGRAMAS DE TRABALHO E ELEMENTOS
DE DESPESAS CONSTARÃO NAS RESPECTIVAS NOTAS DE EMPENHO,
CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.
PRAZO: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE PUBLICAÇÃO DE
SEU EXTRATO NA IMPRENSA OFICIAL.
ASSINAM: SR. JAIRO JOSE DE LIMA, SR. EDUARDO MOREIRA
CORREA, SR. CEZAR FERREIRA DA SILVA, SR. JULIO CEZAR TONDOLO,
SR. MARCELO BERNARDO LEITE, SR. ELVIS APARECIDO MARIANI,
SR. EDSON JOSÉ RINALDI, SR. OZIEL BARROSO DOS SANTOS, SR.
ALEXANDRE ALVES FERREIRA, SR. RENAN ALVES TIMIRO, SR. FELIPE
SARTORI DE OLIVEIRA, SR. JOHNNY LIMA DE OLIVEIRA, SR. TIAGO
TRECOSSI IZAIAS, SR. LUIS JUSTINO MERLIN E SR. LEONARDO COGO
RINALDI.
DATA DE ASSINATURA: 10 DE JANEIRO DE 2022.
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
PROMITENTES FORNECEDORES:

unidade

35000 SOL-MILLENIUM

R$ 0,45 R$ 15.750,00

unidade

4000

R$ 1,10

VITALMAX

R$ 4.400,00

AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA
ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE- EIRELI
BRIATO COMERCIO MÉDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI –EPP
DIMENSÃO COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
GUARIÃ
COMERCIO
E
REPRESENTAÇÕES
DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI ME
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
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FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD
CIRURGICA ITAMBÉ EIRELI – ME
MELO COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
RANGEL HOSPITALAR EIRELI
RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP
RINALDI & COGO LTDA - EPP

Testemunhas:
Ass.:
Nome:
CPF:

Ass.:
Nome:
CPF:

FUNDAÇÕES / PORTARIA - FUNSAUD
PORTARIA Nº 005/2022/FUNSAUD de 06 de Janeiro de 2022

Artigo 2º. Determinar à Comissão de Processo Administrativo Sancionador, que
realize a apuração de eventuais infrações administrativas as obrigações contratuais

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR

praticadas pela empresa COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTANNA
LTDA, CNPJ n. 78.688.660/0001-02.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE
DOURADOS – FUNSAUD, JAIRO JOSÉ DE LIMA, nomeado pelo Decreto P nº
137 de 11 de março de 2021, em conformidade com a Lei Complementar Nº 245 de
03 de abril de 2014, com fulcro no inciso IV do art. 22 do Decreto nº 1.072, de 14 de
maio de 2014, no uso de suas atribuições:
R E S O L V E:

Artigo 3º. Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos da
referida comissão, a partir da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado o
prazo mediante pedido fundamentado.
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dourados-MS, 06 de Janeiro de 2022.

Artigo 1º - Instaurar o Processo Administrativo Sancionador n. 001/2022, para
apurar possíveis infrações às Cláusulas do Contrato n. 102/2021/FUNSAUD com a
consequente aplicação das sanções previstas nas Cláusulas do Contrato e artigo 87,
da Lei 8.666/1993.

JAIRO JOSÉ DE LIMA
Diretor Presidente - FUNSAUD
DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021

DEMAIS ATOS / TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO - SEMAD
Processo nº. 25.686/2018
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
ADITAMENTO Nº 01/2021
TERMO DE ADITAMENTO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM
PÚBLICO, SITUADO NA RUA NELSON VICENTE DE ALMEIDA,
Nº 2070, RESIDENCIAL BONANZA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE DOURADOS E A ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL CASA
DE REABILITAÇÃO NOVO OLHAR.
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ
nº 03.155.926/0001-44, com sede à rua Coronel Ponciano, nº 1700, Parque dos
Jequitibás, Dourados-MS, representado pelo senhor ALAN AQUINO GUEDES
DE MENDONÇA, brasileiro, casado, prefeito municipal, identidade civil RG.
001151274 SSP/MS, CPF n. 013.473.961-28, residente e domiciliada à Rua
Carlos Cimatti, nº 157, Jardim Tropical, Dourados-MS, neste ato denominada
simplesmente PERMITENTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
CASA DE REABILITAÇÃO NOVO OLHAR, CNPJ 11.123.487/0001-16, com
sede rua denominada por “CORREDOR PUBLICO G”, nº. 20, Chácara Josafhat,
Vila Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade de Dourados-MS, representada por seu
presidente, senhor MANOEL APARECIDO PEREIRA, brasileiro, inscrito sob o
CPF nº 500.618.601-15, residente e domiciliada à Rua Corredor Publico G, nº 20,
Vila Nossa Senhora Aparecida, Dourados - MS, neste ato denominada simplesmente
PERMISSIONARIA, de livre e espontânea vontade tem justo e combinado o
aditamento do Termo de Permissão de Uso de Bem Público celebrado em 06 de
janeiro de 2021, conforme adiante segue:

celebrado em 06 de janeiro de 2021, passando a constar as referidas cláusulas com
nova redação conforme segue:
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO
O prazo de vigência deste Termo de Permissão de Uso é de 20 (vinte) anos, a
constar a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse
de ambas as partes.
PARÁGRAFO ÚNICO - A permissionaria se compromete a implantar no imóvel
cedido, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da assinatura do Termo
de Permissão de Uso (06.01.2021), o prédio destinado a sua sede administrati
va.
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR
Pela utilização do imóvel objeto da permissão de uso não incidirá ônus, em
contraprestação a PERMISSIONARIA se obriga a reservar no mínimo 03(três)
vagas em sua instituição, para tratamentos e reinserção social de jovens e adultos
acolhidos em função de dependência química por álcool e outras drogas, que sejam
encaminhados pela PERMITENTE.
3 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições constantes do Termo
de Permissão ora alterado.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em três vias de igual
teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo.
Dourados - MS, 20 de Setembro de 2021.
ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
Prefeito Municipal de Dourados

1 - As partes retro qualificadas firmaram em 06 de Janeiro de 2021, Termo de
Permissão de Uso tendo por objeto o imóvel designado por Lote nº. 01 (um), da Quadra
nº. 59 (cinquenta e nove), com área de 5.601,42 m², do Loteamento denominado
“Residencial Bonanza”, situado á rua Nelson Vicente de Almeida, nº 2070, bairro
Residencial Bonanza, neste Município, inscrição cadastral 00.04.94.62.011.000-0,
matricula sob nº 146.467, de propriedade do PERMITENTE.
2 - Em considerando o interesse reciproco dos contratantes, houveram por bem os
mesmos em alterar a Cláusula Quarta e a Cláusula Oitava do Termo de Permissão

MANOEL APARECIDO PEREIRA
Associação Assistencial Casa de Reabilitação Novo Olhar
Testemunhas:
RG:
RG:
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PODER LEGISLATIVO

ATO DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 017/2021
“Dispõe sobre a prorrogação do prazo para indicação ao Prêmio “Mulher
Cidadã – Marta Guarani”.
A Presidência da Câmara Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul,
usando das atribuições legais a si conferidas.

mulheres que concorrerão ao Prêmio “Mulher Cidadã – Marta Guarani”, instituído
pelo Decreto Legislativo 397 de 01/10/2003.
Art. 2º - Este Ato entrará em vigor a partir desta data.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Dourados, 10 de dezembro de
2021.

R E S O L V E:

Ver. Laudir Antonio Munaretto
Presidente

Art. 1º - Prorrogar até 18 de fevereiro de 2022 o prazo para a indicação das

EXTRATO - TERMO ADITIVO
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Dourados/MS
CONTRATADA: Energisa Mato Grosso do Sul – Distribuidora de Energia S.A.
CONTRATO: CGCP/CCER/761-11.2017 e CGCP/CUSD/795-11.2017.
OBJETO: Prestação de serviço e fornecimento de energia elétrica, a fim de
atender as necessidades da Câmara Municipal de Dourados/MS.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.
VALOR ESTIMADO: R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)
DOTAÇÃO: 01.031.0101.2108 – Coordenação das Atividades Legislativas 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
LICITAÇÃO: Dispensa nº 025/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Art 57, Inc II, da Lei 8.666/93.
FISCAL DE CONTRATO: Lucy Vanda Palácio Alves.
ORDENADOR DE DESPESA: Laudir Antonio Munaretto.

RESOLUÇÃO
Resolução nº. 165, de 14 de dezembro de 2021.
“Cria Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Dourados.”

fundamentado, sobre a responsabilidade do relator com auxílio do secretário e
aprovado pela maioria.
Art. 3º É facultado a qualquer Vereador assistir as Reuniões da Comissão, formular
sugestões, desde que acompanhadas de textos comprobatórios e com justificativas,

O Presidente da Câmara Municipal de Dourados, Vereador Laudir Antonio
Munaretto, em conformidade com o Art. 20, inciso II, Alínea “m” do Regimento
Interno, faz saber que os Vereadores aprovaram e ele promulga a seguinte Resolução.
Art. 1º Fica instituída a Comissão Revisora do Regimento Interno desta Câmara
Municipal - Resolução nº 121/2012, composta por Vereadores, sendo um Presidente,
um Relator e um Secretário, designados por ato do Presidente desta Casa de Leis.
§ 1º A Comissão Revisora decidirá por maioria dos membros.
§ 2º O prazo para a conclusão dos trabalhos é de noventa dias, prorrogável por
mais trinta, por decisão da própria Comissão.
Art. 2º Compete aos membros da Comissão Revisora examinar o atual Regimento
Interno desta Câmara Municipal, oferecer sugestões ou modificações, adequando a
legislação vigente, as quais serão aprovadas na Comissão, antes de serem submetidas
à apreciação do Plenário.
Parágrafo único. As modificações serão detalhadas e justificadas em parecer final

as quais serão encaminhadas ao Presidente da Comissão, que deverão ser atendidas
ou contestadas de forma fundamentada pelo Relator e decidido pela maioria dos
membros.
Parágrafo único. As sugestões a que se refere o caput deste artigo, só serão aceitas
até trinta dias antes do encerramento dos trabalhos, sem a previsão de prorrogação.
Art. 4º A Comissão reunir-se-á sempre nas dependências do Poder Legislativo, em
dias e horários a serem estipulados pelos membros.
Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Palácio Jaguaribe, 14 de dezembro de 2021.
Ver. Laudir Antonio Munaretto
Presidente

OUTROS ATOS

EDITAIS - LICENÇA AMBIENTAL

G3S COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA, torna Público que
requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS),
a Renovação da Licença Ambiental Previa LO, a Licença Ambiental de Operação
- LO, para atividade de COMÉRCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E sucatas
metálicos, localizada na Rod. BR 163, ,3750, LOTE C-3D LOTE DESMEMBRADO
AREA C3, PARQUE DAS NAÇOES, no município de Dourados (MS). Não foi
determinado Estudo de Impacto Ambiental.
LIFE AGRO DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS EIRELI,
torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de

Dourados (MS), a Licença Simplificada - LS, para atividade de Comércio atacadista
de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, localizada na Rua
Hayel Bon Faker, 10 - Bairro Jardim Hasslem, no município de Dourados (MS). Não
foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.
LUIZ FRANCISCO ALIATTI, torna Público que requereu do Instituto de Meio
Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação Licença Ambiental
Simplificada - RLS, para atividade de avicultura de corte industrial, localizada na
Rod. Dourados – Ponta Porã, BR 463, KM 18, s/n, na Zona Rural, do Município de
Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

