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D E C R E T O  Nº 132/13

Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.064/13, 
de 12 de junho de 2013, e dá outras providências.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Para-
ná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A

 Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.270,00 (Hum mil duzentos e setenta reais) para reforço da seguinte dotação 
do orçamento vigente:
09.00. Secretaria de Educação
09.01. Gabinete do Secretário
09.01.1230600202.058. Fornecimento de Alimentação Escolar
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Fonte 137 – 
FNDE/PNAE – Atendimento Educacional Especializado).............. R$ 1.270,00
Total.................................................................................................. R$ 1.270,00
 Art. 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com 
os recursos provenientes do excesso de arrecadação das seguintes rubricas de 
receita:
1000.00.00 Receitas Correntes  
1300.00.00 Receia Patrimonial  
1325.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários  
1325.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 
Vinculados  
1325.01.05 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 
Vinculados   
1325.01.05.02.24 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 
Vinculados – PNAE/AEE – Atendimento Educacional Especializado 
R$ 10,00
1700.00.00 Transferências Correntes  
1721.00.00 Transferências da União  
1721.35.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE  
172135.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação – FNDE  
1721.35.99.04 Programa Nacional de Alimentação Escolar – Atendi-
mento Educacional Especializado (Fonte 137)................................ R$ 1.260,00
Total.................................................................................................. R$ 1.270,00

Gabinete do Prefeito
 Art. 3º. Fica atualizado o cronograma de desembolso financeiro em 
conformidade com as disposições deste Decreto.
 Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 9 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

Ref.: Edital de Licitação nº 248/2013 – Modalidade Pregão Presencial
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – A anulação da Licitação modalidade Pregão Presencial nº 248/2013 
tendo em vista o interesse público, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 
8.666/93.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de agosto de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Ref.: Edital de Licitação nº 06/2013 – Modalidade Tomada de Preço
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – Deserta a Licitação modalidade Tomada de Preço nº 06/2013 referente 
a Contratação de empresa para Capacitação e Assessoria Pedagógica para 
SMEC, Escolas e Centros de Educação Infantil, nos termos da Lei Federal nº 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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8.666/93.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de agosto de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

Ref.: Edital de Licitação nº 244/2013 – Modalidade Pregão Presencial
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – Fracassada a Licitação modalidade Pregão Presencial nº 244/2013 referente 
o Registro De Preços Para Contratação De Empresa Para Locação De Equipa-
mentos De Som (Caixas E Microfones) De  Audiovisuais E Divulgação Com 
Carro De Som Para Eventos Pedagógicos, Palestras E Formação Continuada 
Promovidos Pela Secretaria Municipal De Educação E Cultura No Âmbito Das 
Escolas Da Rede Municipal De Ensino De Cianorte, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de agosto de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 292/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 252/13, homologado em 
07/08/2013.
Valor Homologado: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).
Objeto: Contratação de serviços com escavadeira hidráulica, para extração de 
cascalhos em jazidas. 
Empresa: J. D Barrim Junior Cascalho Eireli Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2013
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de agosto de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 154/2013-LCT-PMC

Republicado por incorreção

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa E L DE OLIVEIRA LOCAÇÕES ME, pes-
soa jurídica de direito privado, com sede à Rua Epitacio Pessoa 35, na cidade 
de Esperança Nova, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.378.841/0001-86.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 142/2013.
OBJETO: Locação de 06 (seis) Estandes sem mobília e 02 (dois) Estandes 
com mobília, para uso no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori, durante os 
dias 20 a 28 de Julho do corrente ano, nos festejos em comemoração ao 60º 
Aniversário de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 292/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o procedimento administrativo 
denominado Registro de Preços realizado por este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 252/13, 
homologado em 07/08/2013. 
Valor Homologado: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). 
Objeto: Contratação de serviços com escavadeira hidráulica, para extração de cascalhos em jazidas.  
Empresa: J. D Barrim Junior Cascalho Eireli Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2013 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total 

1 1.000 

Horas de locação de escavadeira hidráulica 
com no máximo 5 anos de uso, com potência 

mínima de 138 HP um peso operacional 
mínimo de 20.330 Kg, equipada com 

caçamba com uma capacidade de 1,37M³ 
incluindo custo com transporte do 

equipamento, operador, alimentação, 
tributos, encargos sociais e combustivel 

para execução do serviço.  

R$ 190,00 R$ 190.000,00 

 
 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de agosto de 2013. 
 
 
 
 
 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

23.050,00 (vinte e três mil e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/07/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de julho de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 204/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.448.664/0001-91.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Tomada de Preço nº 8/2013.
OBJETO: Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente 
(C. B. U. ) em trechos de ruas do Distrito de São Lourenço e no Jardim Aero-
porto, Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
305.938,10 (trezentos e cinco mil e novecentos e trinta e oito reais e dez 
centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de agosto de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 205/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa P. H. NUNHEZ & CIA LTDA ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Porto Seguro 109, na cidade de 
Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.562.058/0001-42.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão Presencial nº 254/2013.
OBJETO: Aquisição e instalação de potência para som, mesa de som, caixas de 
som, sirenes, materiais elétricos e afins para a nova sede do Corpo de Bombei-
ros de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
9.536,80 (nove mil e quinhentos  trinta e seis reais e oitenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de agosto de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação 
nº 252/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 361, concernente a: 
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de serviços com escavadeira 
hidráulica, para extração de cascalhos em jazidas.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: J. D Barrim Junior 
Cascalho Eireli Me, como vencedora do lote único, no valor de R$ 190.000,00 
(cento e noventa mil reais).
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de agosto de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação 
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nº 254/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 364, concernente a: 
Aquisição e instalação de potência para som, mesa de som, caixas de som, 
sirenes, materiais elétricos e afins para a nova sede do Corpo de Bombeiros de 
Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: P. H. Nunhez & Cia 
Ltda Me, como vencedora do lote único, no valor de R$ 9.536,80 (nove mil e 
quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de agosto de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 284/2011 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CONSTRAL 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE 
PREGÃO Nº 232/2011.

CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e

CONTRATADA:
CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Avenida Goiás 1150, na cidade de Cianorte, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 08.611.669/0001-21, neste ato representada pelo Sr. Gleison 
Gimenes Cicerelli, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.360.807-0 e do 
CPF nº 759.807.119-53, residente e domiciliado em Cianorte.

Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de execução e vi-
gência por mais doze meses, acrescentando ao contrato o valor de R$ 9.480,00 
(nove mil e quatrocentos e oitenta reais), totalizando R$ 28.440,00 (vinte e oito 
mil e quatrocentos e quarenta reais).

Cláusula Segunda:
Dotação Orçamentária:
06.006.0412600042.038 – Manutenção da Divisao de Tecnologia da Informa-
ção – 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros PJ Fonte 000

Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de agosto de 2013.

         Gleison Gimenes Cicerelli               Claudemir Romero Bongiorno
  CGC Equipamentos E Serviços Ltda                          Prefeito
                     Contratada                                                Contratante 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
08/2013, modalidade Tomada de Preços, Processo 337, concernente a: Pavi-
mentação asfáltica em concreto betuminoso a quente (C. B. U.) em trechos 
de ruas do Distrito de São Lourenço e no Jardim Aeroporto, Município de 
Cianorte. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa, Lepavi Construções 
Ltda, como vencedora do lote único no valor de R$ 305.938,10 (trezentos e 
cinco mil e novecentos e trinta e oito reais e dez centavos)
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de agosto de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fim de providenciar a documentação necessária para nomeação 
para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público reali-
zado em 16 de outubro de 2011, de acordo com Edital nº 001/2011, de 26 de 
agosto de 2011.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 
21 de agosto de 2013, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-Pr, às 12:45 
horas, munida de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admissio-
nal), e os exames abaixo relacionados.
  O não comparecimento do candidato no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário acima mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO   
NOME     CLASSIFICAÇÃO
JOÃO VITOR DE ASSUMPÇÃO    70°
ROSELI DE FÁTIMA MIRANDA    71°
FERNANDO YSHIRANO    72°

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho;
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certificado de Reservista (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual 
e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos;
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raios-X do Tórax e Coluna;
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo;
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
Obs.: Trazer todos os documentos originais para conferência. 
Cianorte, 09 de agosto de 2013.

____________________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA

CHEFE DO RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente ao Edital de Lici-
tação, PREGÃO PRESENCIAL 148/2013 para Registro de Preço, concernente 
a: Aquisição de passagens rodoviárias para distribuição gratuita a pacientes 
carentes e para uso de funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a(s) empresa(s):
VIAÇÃO GARCIA LTDA sendo o valor o de R$ 64.287,10 (sessenta e quatro 
mil, duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos).
III – A convocação da(s) empresa(s) adjudicatária(s) para a assinatura do 
respectivo instrumento contratual, previstos nos Itens 2.4 e 2.5 do Edital dentro 

Secretaria de Saúde
 Setor de Licitação
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do prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Julho de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIANORTE
Edital de Credenciamento

A Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte TORNA PÚBLICO que através 
do CHAMAMENTO PUBLICO 001/2013 para credenciamento de pessoas 
jurídicas para prestação de serviços na área de saúde que CREDENCIOU, 
para futuras contratações de prestação de serviços de saúde nesta data a(s) 
seguinte(s) empresa(s):

- AURICLINICA - CLINICA DE CIRURGIA E CARDIOLOGIA S/S 
LTDA ME

Secretaria Municipal de Saúde, em 08 de agosto de 2013.

_____________________________________________
Edson Luiz Garcia Tampelini 

Presidente da Comissão para Credenciamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIANORTE
Edital de Credenciamento

A Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte TORNA PÚBLICO que através 
do CHAMAMENTO PUBLICO 001/2013 para credenciamento de pessoas 
jurídicas para prestação de serviços na área de saúde que CREDENCIOU, 
para futuras contratações de prestação de serviços de saúde nesta data a(s) 
seguinte(s) empresa(s):

- ORTOTRAUMA S/S LTDA ME

Secretaria Municipal de Saúde, em 07 de agosto de 2013.

_________________________________________________
Edson Luiz Garcia Tampelini 

Presidente da Comissão para Credenciamento

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 282/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-
28, torna público o procedimento licitatório denominado PREGÃO PRESEN-
CIAL 148/2013 para Registro de Preços, homologado em 29 de Julho de 2013.
OBJETO: Aquisição de passagens rodoviárias para distribuição gratuita a pa-
cientes carentes e para uso de funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A respectiva ATA de Registro de Preços terá Vigência 
de 06 Meses, contado(s) a partir de sua assinatura.
EMPRESA: VIAÇÃO GARCIA LTDA, vencedora para os itens 
03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12. Sendo o valor de R$ 64.287,10 (sessenta e 
quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos).
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 282/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à 

Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-28, torna público o procedimento 
licitatório denominado PREGÃO PRESENCIAL 148/2013 para Registro de Preços, homologado em 
29 de Julho de 2013. 

OBJETO: Aquisição de passagens rodoviárias para distribuição gratuita a pacientes 
carentes e para uso de funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: A respectiva ATA de Registro de Preços terá Vigência de 06 Meses, 
contado(s) a partir de sua assinatura. 
EMPRESA: VIAÇÃO GARCIA LTDA, vencedora para os itens 03,04,05,06,07,08,09,10,11 

e 12. Sendo o valor de R$ 64.287,10 (sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e dez 
centavos). 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações Valor Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

3 30 
Bilhete de Passagem Cianorte/Londrina, 

convencional.  
R$ 42,11 R$ 1.263,30 

4 30 
Bilhete de Passagem Londrina/Cianorte, 

convencional.  
R$ 42,71 R$ 1.281,30 

5 200 
Bilhete de Passagem Cianorte/Curitiba 

convencional.  
R$ 99,43 R$ 19.886,00 

6 200 
Bilhete de Passagem Curitiba/Cianorte 

convencional.  
R$ 100,33 R$ 20.066,00 

7 50 
Bilhete de Passagem Cianorte/Curitiba, 

leito.  
R$ 193,40 R$ 9.670,00 

8 50 
Bilhete de Passagem Curitiba/Cianorte, 

leito.  
R$ 194,30 R$ 9.715,00 

9 5 
Bilhete de passagem Cianorte / Campinas, 

convencional.  
R$ 120,10 R$ 600,50 

10 5 
Bilhete de passagem Campinas / Cianorte, 

converncional.  
R$ 121,10 R$ 605,50 

11 5 
Bilhete de passagem Cianorte / São Paulo, 

convencional.  
R$ 119,30 R$ 596,50 

12 5 
Bilhete de passagem São Paulo / Cianorte, 

convencional.  
R$ 120,60 R$ 603,00 

Total Geral Registrado para Ata RP é de R$ 64.287,10 (sessenta e quatro mil duzentos e 
oitenta e sete reais e dez centavos). 

 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Julho de 2013. 
 
 
 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 282/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à 

Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-28, torna público o procedimento 
licitatório denominado PREGÃO PRESENCIAL 148/2013 para Registro de Preços, homologado em 
29 de Julho de 2013. 

OBJETO: Aquisição de passagens rodoviárias para distribuição gratuita a pacientes 
carentes e para uso de funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: A respectiva ATA de Registro de Preços terá Vigência de 06 Meses, 
contado(s) a partir de sua assinatura. 
EMPRESA: VIAÇÃO GARCIA LTDA, vencedora para os itens 03,04,05,06,07,08,09,10,11 

e 12. Sendo o valor de R$ 64.287,10 (sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e dez 
centavos). 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações Valor Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

3 30 
Bilhete de Passagem Cianorte/Londrina, 

convencional.  
R$ 42,11 R$ 1.263,30 

4 30 
Bilhete de Passagem Londrina/Cianorte, 

convencional.  
R$ 42,71 R$ 1.281,30 

5 200 
Bilhete de Passagem Cianorte/Curitiba 

convencional.  
R$ 99,43 R$ 19.886,00 

6 200 
Bilhete de Passagem Curitiba/Cianorte 

convencional.  
R$ 100,33 R$ 20.066,00 

7 50 
Bilhete de Passagem Cianorte/Curitiba, 

leito.  
R$ 193,40 R$ 9.670,00 

8 50 
Bilhete de Passagem Curitiba/Cianorte, 

leito.  
R$ 194,30 R$ 9.715,00 

9 5 
Bilhete de passagem Cianorte / Campinas, 

convencional.  
R$ 120,10 R$ 600,50 

10 5 
Bilhete de passagem Campinas / Cianorte, 

converncional.  
R$ 121,10 R$ 605,50 

11 5 
Bilhete de passagem Cianorte / São Paulo, 

convencional.  
R$ 119,30 R$ 596,50 

12 5 
Bilhete de passagem São Paulo / Cianorte, 

convencional.  
R$ 120,60 R$ 603,00 

Total Geral Registrado para Ata RP é de R$ 64.287,10 (sessenta e quatro mil duzentos e 
oitenta e sete reais e dez centavos). 

 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Julho de 2013. 
 
 
 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Julho de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 73/2013 A 81/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-
28, torna público o procedimento licitatório denominado PREGÃO PRESEN-
CIAL 34/2013 para Registro de Preços, homologado em 30 de abril de 2013.
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para uso no Pronto Atendimento 
Municipal.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A respectiva ATA de Registro de Preços terá Vigência 
de 06 Meses, contado(s) a partir de sua assinatura.
EMPRESA: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, vencedora para os 
itens 47, 48, 49, 50, 51, 104, 105, 107 e 108 sendo o valor o de R$ 16.785,00 
(dezesseis mil, setecentos e oitenta e cinco reais). LARISMED - INDUSTRIA 
E COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALARES LTDA - 
ME, vencedora para os itens 4, 24, 71, 83, 137 e 138 sendo o valor o de R$ 
40.652,20 (quarenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). 
CIRURGICA PARANÁ - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - 
EPP, vencedora para os itens 5, 7, 8, 14, 32, 53, 56, 57, 70, 74, 75, 76, 77, 82, 
84, 86, 88,  90, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 152, 153 e 177, sendo o 
valor o de R$ 70.013,51 (setenta mil e treze reais e cinquenta e um centavos). 
H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME, 
vencedora para os itens 3, 20, 21, 23, 28, 33, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 101, 
102, 103, 159, 160, 162, 163 e 170, sendo o valor o de R$ 135.233,80 (cento 
e trinta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta centavos). POLLO 
HOSPITALAR LTDA - EPP, vencedora para os itens 18, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 
41, 167 e 178, sendo o valor o de R$ 16.440,50 (dezesseis mil, quatrocentos 
e quarenta reais e cinquenta centavos). GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, vencedora para os itens 1, 11, 31, 
58, 94, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 164, 165, 169, 171, 172, 175 e 176, sendo 
o valor o de R$ 12.093,90 (doze mil e noventa e três reais e noventa centavos). 
EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, vencedora 
para os itens 2, 6, 12, 15, 16, 19, 26, 30, 52, 55, 68, 69, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117 e 168, sendo o valor o de R$ 41.714,30 (quarenta e um mil, 
setecentos e quatorze reais e trinta centavos). ECO-FARMAS COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, vencedora para os itens 9, 10, 13, 17, 
36, 109, 123, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
166, 173 e 174, sendo o valor o de R$ 4.091,95 (quatro mil e noventa e um 
reais e noventa e cinco centavos). LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA - ME, vencedora para os itens 25, 27 e 67, sendo o valor 
o de R$ 18.335,00 (dezoito mil, trezentos e trinta e cinco reais).
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 73/2013 A 81/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à 

Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-28, torna público o procedimento 
licitatório denominado PREGÃO PRESENCIAL 34/2013 para Registro de Preços, homologado em 30 
de abril de 2013. 

OBJETO: Aquisição de material hospitalar para uso no Pronto Atendimento Municipal. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A respectiva ATA de Registro de Preços terá Vigência de 06 Meses, 
contado(s) a partir de sua assinatura. 
EMPRESA: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, vencedora para os itens 47, 48, 49, 50, 

51, 104, 105, 107 e 108 sendo o valor o de R$ 16.785,00 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e cinco 
reais). LARISMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALARES LTDA - 
ME, vencedora para os itens 4, 24, 71, 83, 137 e 138 sendo o valor o de R$ 40.652,20 (quarenta mil, 
seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). CIRURGICA PARANÁ - DISTRIBUIDORA DE 
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, vencedora para os itens 5, 7, 8, 14, 32, 53, 56, 57, 70, 74, 75, 76, 77, 
82, 84, 86, 88,  90, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 152, 153 e 177, sendo o valor o de R$ 70.013,51 (setenta mil e 
treze reais e cinquenta e um centavos). H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 
LTDA - ME, vencedora para os itens 3, 20, 21, 23, 28, 33, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 101, 102, 103, 159, 160, 162, 163 e 
170, sendo o valor o de R$ 135.233,80 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e 
oitenta centavos). POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP, vencedora para os itens 18, 29, 34, 35, 38, 39, 
40, 41, 167 e 178, sendo o valor o de R$ 16.440,50 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais e 
cinquenta centavos). GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, 
vencedora para os itens 1, 11, 31, 58, 94, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 164, 165, 169, 171, 172, 175 
e 176, sendo o valor o de R$ 12.093,90 (doze mil e noventa e três reais e noventa centavos). EFETIVE 
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, vencedora para os itens 2, 6, 12, 15, 16, 19, 26, 
30, 52, 55, 68, 69, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 168, sendo o valor o de R$ 41.714,30 
(quarenta e um mil, setecentos e quatorze reais e trinta centavos). ECO-FARMAS COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP, vencedora para os itens 9, 10, 13, 17, 36, 109, 123, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 166, 173 e 174, sendo o valor o de R$ 4.091,95 
(quatro mil e noventa e um reais e noventa e cinco centavos). LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA - ME, vencedora para os itens 25, 27 e 67, sendo o valor o de R$ 18.335,00 
(dezoito mil, trezentos e trinta e cinco reais). 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Descrição dos Itens Quantidade 
Marca 

Ofertada 

Valor 
Unitário 

Registrado 

Valor Total 
Registrado 

01 

pacote com 50 unidades eletrodo 
cardiológico adulto, com dorso de espuma, 
gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, 
pino de aço inoxidável e contra-pino de 
cloreto de prata (agcl). 

10 MAXICOR R$ 9,14 R$ 91,40 

02 
unidade fita para eletrocardiograma 63mm x 
60m (marca ecafix, conforme chamamento 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares). 

400 ECAFIX R$ 4,35 R$ 1.740,00 

03 

pacote com 100 unidades de abaixador de 
língua-espátula de madeira descartável, 
formato convencional com extremidades 
arredondadas, com aproximadamente 14cm 
de comprimento, embalagem com dados de 
identificação e registro no m.s. 

500 THEOTO R$ 1,83 R$ 915,00 

04 

pacote com 500 unidades compressa de 
gaze, 13 fios/cm², hidrofilizada, 5 dobras, 8 
camadas, 7,5cm x 7,5cm, aberta com 13cm x 
27cm (marca cremer ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

1.100 POLAR FIX R$ 12,00 R$ 13.200,00 

05 unidade salto de borracha para bota 
gessada, tamanho adulto. 50 TAYLOR R$ 0,88 R$ 44,00 

06 unidade salto de borracha para bota 
gessada, tamanho infantil. 50 MSO R$ 0,83 R$ 41,50 

07 unidade máscara de venturi tamanho infantil. 50 PROTEC R$ 20,90 R$ 1.045,00 
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08 unidade máscara de ventiru tamanho adulto. 50 PROTEC R$ 20,90 R$ 1.045,00 

09 unidade uropen n.º 04. 100 BIOSANI R$ 0,52 R$ 52,00 

10 unidade uropen n.º 05. 100 BIOSANI R$ 0,52 R$ 52,00 

11 
unidade catéter nasal, tipo óculos, tamanho 
único, esterilizado a raio gamma, embalado 
individualmente em saco plástico. 

1.000 MEDSONDA R$ 0,59 R$ 590,00 

12 unidade dreno de penrose n.º 01. 200 MADEITEX R$ 0,83 R$ 166,00 

13 pacote com 200 unidades lâmina de bisturi 
n.º 15. 10 SOLIDOR R$ 30,73 R$ 307,30 

14 pacote com 200 unidades lâmina de bisturi 
n.º 22. 10 EMBRAMAC R$ 13,20 R$ 132,00 

15 

pacote com 50 unidades cânula de guedel 
n.º 02, fabricada em pvc atóxico, 
transparente e inodoro. (marca protec, 
caajara, calgimed e hudson, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

100 PROTEC R$ 128,00 R$ 12.800,00 

16 

pacote com 50 unidades cânula de guedel 
n.º 05, fabricada em pvc atóxico, 
transparente e inodoro. (marca protec, 
caajara, calgimed e hudson, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

100 PROTEC R$ 128,00 R$ 12.800,00 

17 metro borracha de silicone. 30 KINNER R$ 1,53 R$ 45,90 

18 metro tubo de látex garrote fino. 100 LEMGRUBER R$ 0,77 R$ 77,00 

19 

pacote com 12 unidades tala metálica 12x18. 
(marca cremer, polarfix ou mso, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

100 MSO R$ 2,75 R$ 275,00 

20 

pacote com 12 unidades tala metálica 16x18. 
(marca cremer, polarfix ou mso, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

100 POLAR FIX R$ 3,47 R$ 347,00 

21 

pacote com 12 unidades tala metálica 19x18. 
(marca cremer, polarfix ou mso, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

150 POLAR FIX R$ 4,25 R$ 637,50 

23 

unidade coletor de pérfuro cortante com 13 
litros. (marca descartex ou descarpack, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares). 

2.500 
DESCARPAC

K 
R$ 3,30 R$ 8.250,00 

24 

unidade equipo macro-gotas, estéril, atóxico 
e apirogênico com roldana e injetor lateral, 
indicado para infusão de soluções 
parenterais, ponta perfurante com tampa 
protetora, câmara flexível, gotejadora em 
macro gotas, tubo em pvc de 1,50m, pinça 
rolete para dosagem de volume e conexão 
luer-lock. (marca embramed, medplast, 
medgoldman e solidor, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

30.000 MED PLAST R$ 0,76 R$ 22.800,00 

25 

unidade equipo polifix 2 vias com clamp para 
fusão parenteral. (marca bd ou embramed, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares). 

7.000 EMBRAMED R$ 0,71 R$ 4.970,00 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 73/2013 A 81/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à 

Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-28, torna público o procedimento 
licitatório denominado PREGÃO PRESENCIAL 34/2013 para Registro de Preços, homologado em 30 
de abril de 2013. 

OBJETO: Aquisição de material hospitalar para uso no Pronto Atendimento Municipal. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A respectiva ATA de Registro de Preços terá Vigência de 06 Meses, 
contado(s) a partir de sua assinatura. 
EMPRESA: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, vencedora para os itens 47, 48, 49, 50, 

51, 104, 105, 107 e 108 sendo o valor o de R$ 16.785,00 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e cinco 
reais). LARISMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALARES LTDA - 
ME, vencedora para os itens 4, 24, 71, 83, 137 e 138 sendo o valor o de R$ 40.652,20 (quarenta mil, 
seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). CIRURGICA PARANÁ - DISTRIBUIDORA DE 
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, vencedora para os itens 5, 7, 8, 14, 32, 53, 56, 57, 70, 74, 75, 76, 77, 
82, 84, 86, 88,  90, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 152, 153 e 177, sendo o valor o de R$ 70.013,51 (setenta mil e 
treze reais e cinquenta e um centavos). H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 
LTDA - ME, vencedora para os itens 3, 20, 21, 23, 28, 33, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 101, 102, 103, 159, 160, 162, 163 e 
170, sendo o valor o de R$ 135.233,80 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e 
oitenta centavos). POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP, vencedora para os itens 18, 29, 34, 35, 38, 39, 
40, 41, 167 e 178, sendo o valor o de R$ 16.440,50 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais e 
cinquenta centavos). GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, 
vencedora para os itens 1, 11, 31, 58, 94, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 164, 165, 169, 171, 172, 175 
e 176, sendo o valor o de R$ 12.093,90 (doze mil e noventa e três reais e noventa centavos). EFETIVE 
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, vencedora para os itens 2, 6, 12, 15, 16, 19, 26, 
30, 52, 55, 68, 69, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 168, sendo o valor o de R$ 41.714,30 
(quarenta e um mil, setecentos e quatorze reais e trinta centavos). ECO-FARMAS COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP, vencedora para os itens 9, 10, 13, 17, 36, 109, 123, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 166, 173 e 174, sendo o valor o de R$ 4.091,95 
(quatro mil e noventa e um reais e noventa e cinco centavos). LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA - ME, vencedora para os itens 25, 27 e 67, sendo o valor o de R$ 18.335,00 
(dezoito mil, trezentos e trinta e cinco reais). 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Descrição dos Itens Quantidade 
Marca 

Ofertada 

Valor 
Unitário 

Registrado 

Valor Total 
Registrado 

01 

pacote com 50 unidades eletrodo 
cardiológico adulto, com dorso de espuma, 
gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, 
pino de aço inoxidável e contra-pino de 
cloreto de prata (agcl). 

10 MAXICOR R$ 9,14 R$ 91,40 

02 
unidade fita para eletrocardiograma 63mm x 
60m (marca ecafix, conforme chamamento 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares). 

400 ECAFIX R$ 4,35 R$ 1.740,00 

03 

pacote com 100 unidades de abaixador de 
língua-espátula de madeira descartável, 
formato convencional com extremidades 
arredondadas, com aproximadamente 14cm 
de comprimento, embalagem com dados de 
identificação e registro no m.s. 

500 THEOTO R$ 1,83 R$ 915,00 

04 

pacote com 500 unidades compressa de 
gaze, 13 fios/cm², hidrofilizada, 5 dobras, 8 
camadas, 7,5cm x 7,5cm, aberta com 13cm x 
27cm (marca cremer ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

1.100 POLAR FIX R$ 12,00 R$ 13.200,00 

05 unidade salto de borracha para bota 
gessada, tamanho adulto. 50 TAYLOR R$ 0,88 R$ 44,00 

06 unidade salto de borracha para bota 
gessada, tamanho infantil. 50 MSO R$ 0,83 R$ 41,50 

07 unidade máscara de venturi tamanho infantil. 50 PROTEC R$ 20,90 R$ 1.045,00 

 

08 unidade máscara de ventiru tamanho adulto. 50 PROTEC R$ 20,90 R$ 1.045,00 

09 unidade uropen n.º 04. 100 BIOSANI R$ 0,52 R$ 52,00 

10 unidade uropen n.º 05. 100 BIOSANI R$ 0,52 R$ 52,00 

11 
unidade catéter nasal, tipo óculos, tamanho 
único, esterilizado a raio gamma, embalado 
individualmente em saco plástico. 

1.000 MEDSONDA R$ 0,59 R$ 590,00 

12 unidade dreno de penrose n.º 01. 200 MADEITEX R$ 0,83 R$ 166,00 

13 pacote com 200 unidades lâmina de bisturi 
n.º 15. 10 SOLIDOR R$ 30,73 R$ 307,30 

14 pacote com 200 unidades lâmina de bisturi 
n.º 22. 10 EMBRAMAC R$ 13,20 R$ 132,00 

15 

pacote com 50 unidades cânula de guedel 
n.º 02, fabricada em pvc atóxico, 
transparente e inodoro. (marca protec, 
caajara, calgimed e hudson, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

100 PROTEC R$ 128,00 R$ 12.800,00 

16 

pacote com 50 unidades cânula de guedel 
n.º 05, fabricada em pvc atóxico, 
transparente e inodoro. (marca protec, 
caajara, calgimed e hudson, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

100 PROTEC R$ 128,00 R$ 12.800,00 

17 metro borracha de silicone. 30 KINNER R$ 1,53 R$ 45,90 

18 metro tubo de látex garrote fino. 100 LEMGRUBER R$ 0,77 R$ 77,00 

19 

pacote com 12 unidades tala metálica 12x18. 
(marca cremer, polarfix ou mso, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

100 MSO R$ 2,75 R$ 275,00 

20 

pacote com 12 unidades tala metálica 16x18. 
(marca cremer, polarfix ou mso, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

100 POLAR FIX R$ 3,47 R$ 347,00 

21 

pacote com 12 unidades tala metálica 19x18. 
(marca cremer, polarfix ou mso, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

150 POLAR FIX R$ 4,25 R$ 637,50 

23 

unidade coletor de pérfuro cortante com 13 
litros. (marca descartex ou descarpack, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares). 

2.500 
DESCARPAC

K 
R$ 3,30 R$ 8.250,00 

24 

unidade equipo macro-gotas, estéril, atóxico 
e apirogênico com roldana e injetor lateral, 
indicado para infusão de soluções 
parenterais, ponta perfurante com tampa 
protetora, câmara flexível, gotejadora em 
macro gotas, tubo em pvc de 1,50m, pinça 
rolete para dosagem de volume e conexão 
luer-lock. (marca embramed, medplast, 
medgoldman e solidor, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

30.000 MED PLAST R$ 0,76 R$ 22.800,00 

25 

unidade equipo polifix 2 vias com clamp para 
fusão parenteral. (marca bd ou embramed, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares). 

7.000 EMBRAMED R$ 0,71 R$ 4.970,00 

 

26 

unidade termômetro clínico prismático (de 
35.º a 42.º). (marca bd ou premiun, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

500 PREMIUM R$ 2,98 R$ 1.490,00 

27 

caixa com 50 tiras reagente para teste de 
glicose no sangue capilar, venoso, arterial e 
neonatal. (marca optium ou accu-chek active, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares). 

300 ABBOTT R$ 31,50 R$ 9.450,00 

28 

unidade aparelho de glicemia capilar - kit 
para verificação de taxa de glicose. (marca 
optium ou accu-chek, conforme chamamento 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares). 

10 OPTIUM R$ 24,53 R$ 245,30 

29 

unidade esfignomanômetro + estetoscópio - 
kit adulto. (marca missouri ou bic duo, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares). 

20 MISSOURI R$ 104,17 R$ 2.083,40 

30 

kit de micronebulização adulto e infantil em 
rede de ar comprimido, com umidificador. 
(marca ns ou nevoni, conforme chamamento 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares). 

200 NS R$ 5,00 R$ 1.000,00 

31 frasco com 1 litro de benzina retificada 60 VICPHARMA R$ 8,65 R$ 519,00 

32 frasco com 1 litro de álcool 70%. 1.500 TUPI R$ 2,64 R$ 3.960,00 

33 frasco com 60 tabletes efervescentes de 
hipoclorito de sódio 1%. 20 EUROFARMA R$ 308,00 R$ 6.160,00 

34 

frasco com 1 litro pvpi degermante. (marca 
miyako ou  segmenta, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

150 SEGMENTA R$ 8,58 R$ 1.287,00 

35 
frasco com 1 litro pvpi tópico. (marca miyako 
oou segmenta, conforme chamamento 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares). 

150 SEGMENTA R$ 9,04 R$ 1.356,00 

36 frasco com 1 litro de vaselina líquida. 60 RICIE R$ 11,69 R$ 701,40 

37 galão com 5 litros de gel para ultrassom. 10 ADLIN R$ 12,85 R$ 128,50 

38 

rolo de papel grau cirúrgtico 06cm x 100m. 
(marca steriflex ou cipamed, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

50 STERIFLEX R$ 19,30 R$ 965,00 

39 

rolo de papel grau cirúrgico 10cm x 100m. 
(marca steriflex ou cipamed, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

50 STERIFLEX R$ 29,18 R$ 1.459,00 

40 

rolo de papel grau cirúrgico 15cm x 100m. 
(marca steriflex ou cipamed, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

100 STERIFLEX R$ 43,51 R$ 4.351,00 

41 

rolo de papel grau cirúrgico 20cm x 100m. 
(marca steriflex ou cipamed, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares). 

70 STERIFLEX R$ 57,61 R$ 4.032,70 

42 

caixa com 50 unidades catéter intravenoso 
n.º 16, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso 

4 SOLIDOR R$ 22,00 R$ 88,00 
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único, estéril, atóxico e apirogênico, 
embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme plástico transparente, com 
abertura asséptica, com data de validade e 
dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no m.s. 
(marca bd ou solidor, conforme chamamento 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

43 

caixa com 50 unidades catéter intravenoso 
n.º 18, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso 
único, estéril, atóxico e apirogênico, 
embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme plástico transparente, com 
abertura asséptica, com data de validade e 
dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no m.s. 
(marca bd ou solidor, conforme chamamento 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

4 BD R$ 22,00 R$ 88,00 

44 

caixa com 50 unidades catéter intravenoso 
n.º 20, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso 
único, estéril, atóxico e apirogênico, 
embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme plástico transparente, com 
abertura asséptica, com data de validade e 
dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no m.s. 
(marca bd ou solidor, conforme chamamento 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

100 BD R$ 22,00 R$ 2.200,00 

45 

caixa com 50 unidades catéter intravenoso 
n.º 22, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso 
único, estéril, atóxico e apirogênico, 
embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme plástico transparente, com 
abertura asséptica, com data de validade e 
dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no m.s. 
(marca bd ou solidor, conforme chamamento 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

100 BD R$ 22,00 R$ 2.200,00 

46 

caixa com 50 unidades catéter intravenoso 
n.º 24, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso 
único, estéril, atóxico e apirogênico, 
embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme plástico transparente, com 
abertura asséptica, com data de validade e 
dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no m.s. 
(marca bd ou solidor, conforme chamamento 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

200 BD R$ 23,10 R$ 4.620,00 

47 

caixa com 100 unidades agulha descartável 
13x4,5, estéril, atóxica, apirogênica, cânula 
de aço cromoníquel, inoxidável, parede final, 
siliconização uniforme, bísel trifacetado, cone 
luer, com extremidade lisa, esterilizada a 

100 INJEX R$ 4,00  R$ 400,00 

 
óxido de etileno, embalada com filme plástico 
e papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m.s. (marca bd ou 
injex, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

48 

caixa com 100 unidades agulha descartável 
20x5,5, estéril, atóxica, apirogênica, cânula 
de aço cromoníquel, inoxidável, parede final, 
siliconização uniforme, bísel trifacetado, cone 
luer, com extremidade lisa, esterilizada a 
óxido de etileno, embalada com filme plástico 
e papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m.s. (marca bd ou 
injex, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

100 INJEX R$ 4,00 R$ 400,00 

49 

caixa com 100 unidades agulha descartável 
25x7, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de 
aço cromoníquel, inoxidável, parede final, 
siliconização uniforme, bísel trifacetado, cone 
luer, com extremidade lisa, esterilizada a 
óxido de etileno, embalada com filme plástico 
e papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m.s. (marca bd ou 
injex, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

500 INJEX R$ 3,50 R$ 1.750,00 

50 

caixa com 100 unidades agulha descartável 
25x8, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de 
aço cromoníquel, inoxidável, parede final, 
siliconização uniforme, bísel trifacetado, cone 
luer, com extremidade lisa, esterilizada a 
óxido de etileno, embalada com filme plástico 
e papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m.s. (marca bd ou 
injex, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

300 INJEX R$ 3,50 R$ 1.050,00 

51 

caixa com 100 unidades agulha descartável 
30x7, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de 
aço cromoníquel, inoxidável, parede final, 
siliconização uniforme, bísel trifacetado, cone 
luer, com extremidade lisa, esterilizada a 
óxido de etileno, embalada com filme plástico 
e papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m.s. (marca bd ou 
injex, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

50 INJEX R$ 3,50 R$ 175,00 

52 

caixa com 100 unidades agulha descartável 
40x12, estéril, atóxica, apirogênica, cânula 
de aço cromoníquel, inoxidável, parede final, 
siliconização uniforme, bísel trifacetado, cone 
luer, com extremidade lisa, esterilizada a 
óxido de etileno, embalada com filme plástico 
e papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m.s. (marca bd ou 

250 INJEX R$ 5,11 R$ 1.277,50 

 
óxido de etileno, embalada com filme plástico 
e papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m.s. (marca bd ou 
injex, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

48 

caixa com 100 unidades agulha descartável 
20x5,5, estéril, atóxica, apirogênica, cânula 
de aço cromoníquel, inoxidável, parede final, 
siliconização uniforme, bísel trifacetado, cone 
luer, com extremidade lisa, esterilizada a 
óxido de etileno, embalada com filme plástico 
e papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m.s. (marca bd ou 
injex, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

100 INJEX R$ 4,00 R$ 400,00 

49 

caixa com 100 unidades agulha descartável 
25x7, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de 
aço cromoníquel, inoxidável, parede final, 
siliconização uniforme, bísel trifacetado, cone 
luer, com extremidade lisa, esterilizada a 
óxido de etileno, embalada com filme plástico 
e papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m.s. (marca bd ou 
injex, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

500 INJEX R$ 3,50 R$ 1.750,00 

50 

caixa com 100 unidades agulha descartável 
25x8, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de 
aço cromoníquel, inoxidável, parede final, 
siliconização uniforme, bísel trifacetado, cone 
luer, com extremidade lisa, esterilizada a 
óxido de etileno, embalada com filme plástico 
e papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m.s. (marca bd ou 
injex, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

300 INJEX R$ 3,50 R$ 1.050,00 

51 

caixa com 100 unidades agulha descartável 
30x7, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de 
aço cromoníquel, inoxidável, parede final, 
siliconização uniforme, bísel trifacetado, cone 
luer, com extremidade lisa, esterilizada a 
óxido de etileno, embalada com filme plástico 
e papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m.s. (marca bd ou 
injex, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

50 INJEX R$ 3,50 R$ 175,00 

52 

caixa com 100 unidades agulha descartável 
40x12, estéril, atóxica, apirogênica, cânula 
de aço cromoníquel, inoxidável, parede final, 
siliconização uniforme, bísel trifacetado, cone 
luer, com extremidade lisa, esterilizada a 
óxido de etileno, embalada com filme plástico 
e papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m.s. (marca bd ou 

250 INJEX R$ 5,11 R$ 1.277,50 

 
injex, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

53 

pacote com 500grs algodão hidrófilo, em 
manta fina, de espessura uniforme, camadas 
sobrepostas, regularmente compacto, de 
aspecto homogêneo e macio, cor branca, 
absorvente, inodoro, com data de validade e 
dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no m.s. 
(marca cremer ou nathália, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 NATHALI R$ 6,58 R$ 987,00 

54 

pacote com 12 unidades algodão ortopédico, 
medindo 6cm x 180cm, em fibras cardadas 
de algodão hidrófobo, com goma em uma 
das faces, com espessura mínima de 3mm, 
com relativa impermeabilidade e em mantas 
uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem individual em material que 
garanta a integridade do produto, com data 
de validade e dados de identificação e 
procedência em embalagem individual, 
registro no m.s. (marca cremer ou polarfix, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

500 POLARFIX R$ 2,97 R$ 1.485,00 

55 

pacote com 12 unidades algodão ortopédico, 
medindo 10cm x 180cm, em fibras cardadas 
de algodão hidrófobo, com goma em uma 
das faces, com espessura mínima de 3mm, 
com relativa impermeabilidade e em mantas 
uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem individual em material que 
garanta a integridade do produto, com data 
de validade e dados de identificação e 
procedência em embalagem individual, 
registro no m.s. (marca cremer ou polarfix, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

800 CREMER R$ 4,68 R$ 3.744,00 

56 

pacote com 12 unidades algodão ortopédico, 
medindo 15cm x 180cm, em fibras cardadas 
de algodão hidrófobo, com goma em uma 
das faces, com espessura mínima de 3mm, 
com relativa impermeabilidade e em mantas 
uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem individual em material que 
garanta a integridade do produto, com data 
de validade e dados de identificação e 
procedência em embalagem individual, 
registro no m.s. (marca cremer ou polarfix, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

800 POLAR FIX R$ 6,38 R$ 5.104,00 

57 

pacote com 12 unidades algodão ortopédico, 
medindo 18cm x 180cm, em fibras cardadas 
de algodão hidrófobo, com goma em uma 
das faces, com espessura mínima de 3mm, 
com relativa impermeabilidade e em mantas 
uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem individual em material que 
garanta a integridade do produto, com data 
de validade e dados de identificação e 
procedência em embalagem individual, 
registro no m.s. (marca cremer ou polarfix, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

600 POLAR FIX R$ 7,37 R$ 4.422,00 
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58 

pacote com 12 unidades atadura de crepe, 
medindo 06cm x 3m, confeccionada em 
algodão cru com no mínimo 13 fios para cm², 
com bordas delimitadas com propriedades 
elásticas no sentido longitudinal e 
transversal, com espessura e textura 
uniformes, resistente, isenta de lanugem, 
impurezas e fios soltos, não abrasiva, 
amoldável, absorvente, areada, macia e leve, 
enrolada em forma cilíndrica, embalagem 
resistente e individual, com dados de 
identificação e procedência. (marca cremer 
ou polarfix, conforme chamamento público 
n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

500 POLARFIX R$ 2,36 R$ 1.180,00 

59 

pacote com 12 unidades atadura de crepe, 
medindo 10cm x 3m, confeccionada em 
algodão cru com no mínimo 13 fios para cm², 
com bordas delimitadas com propriedades 
elásticas no sentido longitudinal e 
transversal, com espessura e textura 
uniformes, resistente, isenta de lanugem, 
impurezas e fios soltos, não abrasiva, 
amoldável, absorvente, areada, macia e leve, 
enrolada em forma cilíndrica, embalagem 
resistente e individual, com dados de 
identificação e procedência. (marca cremer 
ou polarfix, conforme chamamento público 
n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

800 POLARFIX R$ 3,30 R$ 2.640,00 

60 

pacote com 12 unidades atadura de crepe, 
medindo 15cm x 3m, confeccionada em 
algodão cru com no mínimo 13 fios para cm², 
com bordas delimitadas com propriedades 
elásticas no sentido longitudinal e 
transversal, com espessura e textura 
uniformes, resistente, isenta de lanugem, 
impurezas e fios soltos, não abrasiva, 
amoldável, absorvente, areada, macia e leve, 
enrolada em forma cilíndrica, embalagem 
resistente e individual, com dados de 
identificação e procedência. (marca cremer 
ou polarfix, conforme chamamento público 
n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

800 POLARFIX R$ 4,75 R$ 3.800,00 

61 

pacote com 12 unidades atadura de crepe, 
medindo 20cm x 3m, confeccionada em 
algodão cru com no mínimo 13 fios para cm², 
com bordas delimitadas com propriedades 
elásticas no sentido longitudinal e 
transversal, com espessura e textura 
uniformes, resistente, isenta de lanugem, 
impurezas e fios soltos, não abrasiva, 
amoldável, absorvente, areada, macia e leve, 
enrolada em forma cilíndrica, embalagem 
resistente e individual, com dados de 
identificação e procedência. (marca cremer 
ou polarfix, conforme chamamento público 
n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

600 POLARFIX R$ 6,60 R$ 3.960,00 

62 

pacote com 20 unidades atadura gessada, 
medindo 06cm x 3m, atóxica, confeccionada 
em substrato têxtil compatível, impregnada 
com colóide, a base de gesso com 
propriedades enrijecedoras, sem 
desprendimento de gesso ao molhar, 
enrolado em eixo suporte, em forma contínua 
e uniforme, embalagem individual em 
material que garanta a integridade do 
produto, a apresentação do produto deverá 

100 POLARFIX R$ 7,98 R$ 798,00 

 
injex, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

53 

pacote com 500grs algodão hidrófilo, em 
manta fina, de espessura uniforme, camadas 
sobrepostas, regularmente compacto, de 
aspecto homogêneo e macio, cor branca, 
absorvente, inodoro, com data de validade e 
dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no m.s. 
(marca cremer ou nathália, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 NATHALI R$ 6,58 R$ 987,00 

54 

pacote com 12 unidades algodão ortopédico, 
medindo 6cm x 180cm, em fibras cardadas 
de algodão hidrófobo, com goma em uma 
das faces, com espessura mínima de 3mm, 
com relativa impermeabilidade e em mantas 
uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem individual em material que 
garanta a integridade do produto, com data 
de validade e dados de identificação e 
procedência em embalagem individual, 
registro no m.s. (marca cremer ou polarfix, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

500 POLARFIX R$ 2,97 R$ 1.485,00 

55 

pacote com 12 unidades algodão ortopédico, 
medindo 10cm x 180cm, em fibras cardadas 
de algodão hidrófobo, com goma em uma 
das faces, com espessura mínima de 3mm, 
com relativa impermeabilidade e em mantas 
uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem individual em material que 
garanta a integridade do produto, com data 
de validade e dados de identificação e 
procedência em embalagem individual, 
registro no m.s. (marca cremer ou polarfix, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

800 CREMER R$ 4,68 R$ 3.744,00 

56 

pacote com 12 unidades algodão ortopédico, 
medindo 15cm x 180cm, em fibras cardadas 
de algodão hidrófobo, com goma em uma 
das faces, com espessura mínima de 3mm, 
com relativa impermeabilidade e em mantas 
uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem individual em material que 
garanta a integridade do produto, com data 
de validade e dados de identificação e 
procedência em embalagem individual, 
registro no m.s. (marca cremer ou polarfix, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

800 POLAR FIX R$ 6,38 R$ 5.104,00 

57 

pacote com 12 unidades algodão ortopédico, 
medindo 18cm x 180cm, em fibras cardadas 
de algodão hidrófobo, com goma em uma 
das faces, com espessura mínima de 3mm, 
com relativa impermeabilidade e em mantas 
uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem individual em material que 
garanta a integridade do produto, com data 
de validade e dados de identificação e 
procedência em embalagem individual, 
registro no m.s. (marca cremer ou polarfix, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

600 POLAR FIX R$ 7,37 R$ 4.422,00 

 

58 

pacote com 12 unidades atadura de crepe, 
medindo 06cm x 3m, confeccionada em 
algodão cru com no mínimo 13 fios para cm², 
com bordas delimitadas com propriedades 
elásticas no sentido longitudinal e 
transversal, com espessura e textura 
uniformes, resistente, isenta de lanugem, 
impurezas e fios soltos, não abrasiva, 
amoldável, absorvente, areada, macia e leve, 
enrolada em forma cilíndrica, embalagem 
resistente e individual, com dados de 
identificação e procedência. (marca cremer 
ou polarfix, conforme chamamento público 
n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

500 POLARFIX R$ 2,36 R$ 1.180,00 

59 

pacote com 12 unidades atadura de crepe, 
medindo 10cm x 3m, confeccionada em 
algodão cru com no mínimo 13 fios para cm², 
com bordas delimitadas com propriedades 
elásticas no sentido longitudinal e 
transversal, com espessura e textura 
uniformes, resistente, isenta de lanugem, 
impurezas e fios soltos, não abrasiva, 
amoldável, absorvente, areada, macia e leve, 
enrolada em forma cilíndrica, embalagem 
resistente e individual, com dados de 
identificação e procedência. (marca cremer 
ou polarfix, conforme chamamento público 
n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

800 POLARFIX R$ 3,30 R$ 2.640,00 

60 

pacote com 12 unidades atadura de crepe, 
medindo 15cm x 3m, confeccionada em 
algodão cru com no mínimo 13 fios para cm², 
com bordas delimitadas com propriedades 
elásticas no sentido longitudinal e 
transversal, com espessura e textura 
uniformes, resistente, isenta de lanugem, 
impurezas e fios soltos, não abrasiva, 
amoldável, absorvente, areada, macia e leve, 
enrolada em forma cilíndrica, embalagem 
resistente e individual, com dados de 
identificação e procedência. (marca cremer 
ou polarfix, conforme chamamento público 
n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

800 POLARFIX R$ 4,75 R$ 3.800,00 

61 

pacote com 12 unidades atadura de crepe, 
medindo 20cm x 3m, confeccionada em 
algodão cru com no mínimo 13 fios para cm², 
com bordas delimitadas com propriedades 
elásticas no sentido longitudinal e 
transversal, com espessura e textura 
uniformes, resistente, isenta de lanugem, 
impurezas e fios soltos, não abrasiva, 
amoldável, absorvente, areada, macia e leve, 
enrolada em forma cilíndrica, embalagem 
resistente e individual, com dados de 
identificação e procedência. (marca cremer 
ou polarfix, conforme chamamento público 
n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

600 POLARFIX R$ 6,60 R$ 3.960,00 

62 

pacote com 20 unidades atadura gessada, 
medindo 06cm x 3m, atóxica, confeccionada 
em substrato têxtil compatível, impregnada 
com colóide, a base de gesso com 
propriedades enrijecedoras, sem 
desprendimento de gesso ao molhar, 
enrolado em eixo suporte, em forma contínua 
e uniforme, embalagem individual em 
material que garanta a integridade do 
produto, a apresentação do produto deverá 

100 POLARFIX R$ 7,98 R$ 798,00 

 
obedecer à legislação atual vigente e registro 
no m.s. (marca cremer ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

63 

pacote com 20 unidades atadura gessada, 
medindo 10cm x 3m, atóxica, confeccionada 
em substrato têxtil compatível, impregnada 
com colóide, a base de gesso com 
propriedades enrijecedoras, sem 
desprendimento de gesso ao molhar, 
enrolado em eixo suporte, em forma contínua 
e uniforme, embalagem individual em 
material que garanta a integridade do 
produto, a apresentação do produto deverá 
obedecer à legislação atual vigente e registro 
no m.s. (marca cremer ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

200 POLARFIX R$ 15,75 R$ 3.150,00 

64 

pacote com 20 unidades atadura gessada, 
medindo 15cm x 3m, atóxica, confeccionada 
em substrato têxtil compatível, impregnada 
com colóide, a base de gesso com 
propriedades enrijecedoras, sem 
desprendimento de gesso ao molhar, 
enrolado em eixo suporte, em forma contínua 
e uniforme, embalagem individual em 
material que garanta a integridade do 
produto, a apresentação do produto deverá 
obedecer à legislação atual vigente e registro 
no m.s. (marca cremer ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

300 POLARFIX R$ 25,96 R$ 7.788,00 

65 

pacote com 12 unidades atadura gessada, 
medindo 20cm x 3m, atóxica, confeccionada 
em substrato têxtil compatível, impregnada 
com colóide, a base de gesso com 
propriedades enrijecedoras, sem 
desprendimento de gesso ao molhar, 
enrolado em eixo suporte, em forma contínua 
e uniforme, embalagem individual em 
material que garanta a integridade do 
produto, a apresentação do produto deverá 
obedecer à legislação atual vigente e registro 
no m.s. (marca cremer ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 POLARFIX R$ 45,00 R$ 4.500,00 

66 

unidade esparadrapo 10x4,5cm, 
impermeável, composto de tecido 100% 
algodão com resina acrílica 
impermeabilizante. (marca cremer ou 3m, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

1.000 CREMER R$ 4,30 R$ 4.300,00 

67 

unidade fita adesiva hospitalar, com 50m. 
(marca cremer ou 3m, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

1.500 CREMER R$ 2,61 R$ 3.915,00 

68 
unidade fita adesiva para autoclave. (marca 
cremer ou 3m, conforme chamamento 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

200 CREMER R$ 2,80 R$ 560,00 

69 
unidade fita cirúrgica micropore 25mm x 
10m. (marca cremer ou 3m, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 

2.000 CREMER R$ 1,85 R$ 3.700,00 
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de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

70 

unidade fita cirúrgica micropore 50mm x 
10m. (marca cremer ou 3m, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

2.000 CREMER R$ 3,34 R$ 6.680,00 

71 

caixa com 100 unidades de luva de 
procedimento tamanho p, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, 
textura uniforme, ambidestra, com alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente a tração, com punho, 
acondicionada em caixa com dados de 
identificação e procedência e registro no m.s. 
(marca supermax ou embramac, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

350 EMBRAMAC R$ 11,54 R$ 4.039,00 

72 

caixa com 100 unidades de luva de 
procedimento tamanho m, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, 
textura uniforme, ambidestra, com alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente a tração, com punho, 
acondicionada em caixa com dados de 
identificação e procedência e registro no m.s. 
(marca supermax ou embramac, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

400 EMBRAMAC R$ 11,55 R$ 4.620,00 

73 

caixa com 100 unidades de luva de 
procedimento tamanho g, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, 
textura uniforme, ambidestra, com alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente a tração, com punho, 
acondicionada em caixa com dados de 
identificação e procedência e registro no m.s. 
(marca supermax ou embramac, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

400 EMBRAMAC R$ 11,55 R$ 4.620,00 

74 

par luva estéril 7,0, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 
antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. (marca 
lengruber ou mucambo, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

3.000 LEMGRUBER R$ 0,92 R$ 2.760,00 

75 

par luva estéril 7,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 
antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. (marca 
lengruber ou mucambo, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

3.500 LEMGRUBER R$ 0,92 R$3.220,00 

76 

par luva estéril 8,0, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 
antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. (marca 
lengruber ou mucambo, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

3.000 LEMGRUBER R$ 0,92 R$ 2.760,00 

77 par luva estéril 8,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 3.000 LEMGRUBER R$ 0,92 R$ 2.760,00 

 
obedecer à legislação atual vigente e registro 
no m.s. (marca cremer ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

63 

pacote com 20 unidades atadura gessada, 
medindo 10cm x 3m, atóxica, confeccionada 
em substrato têxtil compatível, impregnada 
com colóide, a base de gesso com 
propriedades enrijecedoras, sem 
desprendimento de gesso ao molhar, 
enrolado em eixo suporte, em forma contínua 
e uniforme, embalagem individual em 
material que garanta a integridade do 
produto, a apresentação do produto deverá 
obedecer à legislação atual vigente e registro 
no m.s. (marca cremer ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

200 POLARFIX R$ 15,75 R$ 3.150,00 

64 

pacote com 20 unidades atadura gessada, 
medindo 15cm x 3m, atóxica, confeccionada 
em substrato têxtil compatível, impregnada 
com colóide, a base de gesso com 
propriedades enrijecedoras, sem 
desprendimento de gesso ao molhar, 
enrolado em eixo suporte, em forma contínua 
e uniforme, embalagem individual em 
material que garanta a integridade do 
produto, a apresentação do produto deverá 
obedecer à legislação atual vigente e registro 
no m.s. (marca cremer ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

300 POLARFIX R$ 25,96 R$ 7.788,00 

65 

pacote com 12 unidades atadura gessada, 
medindo 20cm x 3m, atóxica, confeccionada 
em substrato têxtil compatível, impregnada 
com colóide, a base de gesso com 
propriedades enrijecedoras, sem 
desprendimento de gesso ao molhar, 
enrolado em eixo suporte, em forma contínua 
e uniforme, embalagem individual em 
material que garanta a integridade do 
produto, a apresentação do produto deverá 
obedecer à legislação atual vigente e registro 
no m.s. (marca cremer ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 POLARFIX R$ 45,00 R$ 4.500,00 

66 

unidade esparadrapo 10x4,5cm, 
impermeável, composto de tecido 100% 
algodão com resina acrílica 
impermeabilizante. (marca cremer ou 3m, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

1.000 CREMER R$ 4,30 R$ 4.300,00 

67 

unidade fita adesiva hospitalar, com 50m. 
(marca cremer ou 3m, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

1.500 CREMER R$ 2,61 R$ 3.915,00 

68 
unidade fita adesiva para autoclave. (marca 
cremer ou 3m, conforme chamamento 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

200 CREMER R$ 2,80 R$ 560,00 

69 
unidade fita cirúrgica micropore 25mm x 
10m. (marca cremer ou 3m, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 

2.000 CREMER R$ 1,85 R$ 3.700,00 

 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

70 

unidade fita cirúrgica micropore 50mm x 
10m. (marca cremer ou 3m, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

2.000 CREMER R$ 3,34 R$ 6.680,00 

71 

caixa com 100 unidades de luva de 
procedimento tamanho p, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, 
textura uniforme, ambidestra, com alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente a tração, com punho, 
acondicionada em caixa com dados de 
identificação e procedência e registro no m.s. 
(marca supermax ou embramac, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

350 EMBRAMAC R$ 11,54 R$ 4.039,00 

72 

caixa com 100 unidades de luva de 
procedimento tamanho m, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, 
textura uniforme, ambidestra, com alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente a tração, com punho, 
acondicionada em caixa com dados de 
identificação e procedência e registro no m.s. 
(marca supermax ou embramac, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

400 EMBRAMAC R$ 11,55 R$ 4.620,00 

73 

caixa com 100 unidades de luva de 
procedimento tamanho g, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, 
textura uniforme, ambidestra, com alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente a tração, com punho, 
acondicionada em caixa com dados de 
identificação e procedência e registro no m.s. 
(marca supermax ou embramac, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

400 EMBRAMAC R$ 11,55 R$ 4.620,00 

74 

par luva estéril 7,0, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 
antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. (marca 
lengruber ou mucambo, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

3.000 LEMGRUBER R$ 0,92 R$ 2.760,00 

75 

par luva estéril 7,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 
antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. (marca 
lengruber ou mucambo, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

3.500 LEMGRUBER R$ 0,92 R$3.220,00 

76 

par luva estéril 8,0, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 
antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. (marca 
lengruber ou mucambo, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

3.000 LEMGRUBER R$ 0,92 R$ 2.760,00 

77 par luva estéril 8,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 3.000 LEMGRUBER R$ 0,92 R$ 2.760,00  
antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. (marca 
lengruber ou mucambo, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

78 

unidade malha tubular ortopédica 6cm. 
(marca cremer, mso ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 POLARFIX R$ 3,14 R$ 471,00 

79 

unidade malha tubular ortopédica 10cm. 
(marca cremer, mso ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

200 POLARFIX R$ 4,05 R$ 810,00 

80 

unidade malha tubular ortopédica 15cm. 
(marca cremer, mso ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

200 POLARFIX R$ 5,39 R$ 1.078,00 

81 

unidade malha tubular ortopédica 20cm. 
(marca cremer, mso ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 POLARFIX R$ 6,05 R$ 605,00 

82 caixa com 24 unidades fio categute simples 
3.0, com agulha 20mm, cilíndrica, 1/2 círculo.  4 TECHNOFIO R$ 52,69 R$ 210,76 

83 caixa com 24 unidades fio categute simples 
4.0, com agulha 20mm, cilíndrica, 1/2 círculo.  4 TECHNOFIO R$ 40,80 R$ 163,20 

84 

caixa com 24 unidades nylon 2.0, cuticular, 
com agulha 3,0cm triangular, 3/8 círculo. 
(marca shalom ou johnson & johnson, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

100 SHALON R$ 19,25 R$ 1.925,00 

85 

caixa com 24 unidades nylon 3.0, cuticular, 
com agulha 2,0cm triangular, 3/8 círculo. 
(marca shalom ou johnson & johnson, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

100 SHALON R$ 19,20 R$ 1.920,00 

86 

caixa com 24 unidades nylon 3.0, cuticular, 
com agulha 3,0cm triangular, 3/8 círculo. 
(marca shalom ou johnson & johnson, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

100 SHALON R$ 19,25 R$ 1.925,00 

87 

caixa com 24 unidades nylon 3.0, cuticular, 
com agulha 3,0cm triangular, 1/2 círculo. 
(marca shalom ou johnson & johnson, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

100 SHALON R$ 19,20 R$ 1.920,00 

88 

caixa com 24 unidades nylon 4.0, cuticular, 
com agulha 2,0cm triangular, 3/8 círculo. 
(marca shalom ou johnson & johnson, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

200 SHALON R$ 19,25 R$ 3.850,00 

89 

caixa com 24 unidades nylon 5.0, cuticular, 
com agulha 2,0cm triangular, 3/8 círculo. 
(marca shalom ou johnson & johnson, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

100 SHALON R$ 19,20 R$ 1.920,00 

90 
bolsa com 100ml soro fisiológico sistema 
fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 

3.000 SEGMENTA R$ 1,31 R$ 3.930,00 
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002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

91 

bolsa com 250ml soro fisiológico sistema 
fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

4.000 EUROFARMA R$ 1,40 R$ 5.600,00 

92 

bolsa com 500ml soro fisiológico sistema 
fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

5.000 EUROFARMA R$ 1,53 R$ 7.650,00 

93 

bolsa com 1.000ml soro fisiológico sistema 
fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

3.000 EUROFARMA R$ 2,41 R$ 7.230,00 

94 

bolsa com 250ml soro glico-fisiológico 
sistema fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

3.500 SEGMENTA R$ 1,81 R$ 6.335,00 

95 

bolsa com 500ml soro glico-fisiológico 
sistema fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

3.500 EUROFARMA R$ 1,74 R$ 6.090,00 

96 

bolsa com 1.000ml soro glico-fisiológico 
sistema fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

1.000 SEGMENTA R$ 2,41 R$ 2.410,00 

97 

bolsa com 250ml soro glicosado sistema 
fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

2.500 SEGMENTA R$ 1,42 R$ 3.550,00 

98 

bolsa com 500ml soro glicosado sistema 
fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

3.000 SEGMENTA R$ 1,64 R$ 4.920,00 

99 

bolsa com 500ml soro ringer com lactato 
sistema fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

2.000 SEGMENTA R$ 1,64 R$ 3.280,00 

100 

caixa com 100 unidades dispositivo de 
punção venosa periférica (scalp) n.º 19. 
(marca bd, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

15 BD R$ 87,70 R$ 1.315,50 

101 

caixa com 100 unidades dispositivo de 
punção venosa periférica (scalp) n.º 21. 
(marca bd, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

200 BD R$ 75,90 R$ 15.180,00 

102 

caixa com 100 unidades dispositivo de 
punção venosa periférica (scalp) n.º 23. 
(marca bd, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

150 BD R$ 75,90 R$ 11.385,00 

103 

caixa com 100 unidades dispositivo de 
punção venosa periférica (scalp) n.º 25. 
(marca bd, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

50 BD R$ 75,90 R$ 3.795,00 

104 unidade seringa descartável com agulha 1ml. 
(marca bd ou injex, conforme chamamento 3.000 INJEX R$ 0,17 R$ 510,00 

 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

105 
unidade seringa descartável sem agulha 3ml. 
(marca bd ou injex, conforme chamamento 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

30.000 INJEX R$ 0,11 R$ 3.300,00 

106 
unidade seringa descartável sem agulha 5ml. 
(marca bd ou injex, conforme chamamento 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

30.000 INJEX R$ 0,12 R$ 3.600,00 

107 

unidade seringa descartável sem agulha 
10ml. (marca bd ou injex, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

20.000 INJEX R$ 0,20 R$ 4.000,00 

108 

unidade seringa descartável sem agulha 
20ml. (marca bd ou injex, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

20.000 INJEX R$ 0,26 R$ 5.200,00 

109 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 08. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

5 SOLIDOR R$ 16,77 R$ 83,85 

110 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 10. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

5 SOLIDOR R$ 13,50 R$ 67,50 

111 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 12. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

5 SOLIDOR R$ 13,50 R$ 67,50 

112 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 14. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

5 SOLIDOR R$ 13,50 R$ 67,50 

113 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 16. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

10 SOLIDOR R$ 13,50 R$ 135,00 

114 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 18. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

15 SOLIDOR R$ 13,50 R$ 202,50 

115 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 20. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

15 SOLIDOR R$ 13,50 R$ 202,50 

116 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 22. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

15 SOLIDOR R$ 13,50 R$ 202,50 

117 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 24. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

15 SOLIDOR R$ 13,50 R$ 202,50 

118 
unidade sonda nasogástrica longa n.º 16. 
(marca embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 

100 MEDSONDA R$ 0,50 R$ 50,00 

 
antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. (marca 
lengruber ou mucambo, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

78 

unidade malha tubular ortopédica 6cm. 
(marca cremer, mso ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 POLARFIX R$ 3,14 R$ 471,00 

79 

unidade malha tubular ortopédica 10cm. 
(marca cremer, mso ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

200 POLARFIX R$ 4,05 R$ 810,00 

80 

unidade malha tubular ortopédica 15cm. 
(marca cremer, mso ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

200 POLARFIX R$ 5,39 R$ 1.078,00 

81 

unidade malha tubular ortopédica 20cm. 
(marca cremer, mso ou polarfix, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 POLARFIX R$ 6,05 R$ 605,00 

82 caixa com 24 unidades fio categute simples 
3.0, com agulha 20mm, cilíndrica, 1/2 círculo.  4 TECHNOFIO R$ 52,69 R$ 210,76 

83 caixa com 24 unidades fio categute simples 
4.0, com agulha 20mm, cilíndrica, 1/2 círculo.  4 TECHNOFIO R$ 40,80 R$ 163,20 

84 

caixa com 24 unidades nylon 2.0, cuticular, 
com agulha 3,0cm triangular, 3/8 círculo. 
(marca shalom ou johnson & johnson, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

100 SHALON R$ 19,25 R$ 1.925,00 

85 

caixa com 24 unidades nylon 3.0, cuticular, 
com agulha 2,0cm triangular, 3/8 círculo. 
(marca shalom ou johnson & johnson, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

100 SHALON R$ 19,20 R$ 1.920,00 

86 

caixa com 24 unidades nylon 3.0, cuticular, 
com agulha 3,0cm triangular, 3/8 círculo. 
(marca shalom ou johnson & johnson, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

100 SHALON R$ 19,25 R$ 1.925,00 

87 

caixa com 24 unidades nylon 3.0, cuticular, 
com agulha 3,0cm triangular, 1/2 círculo. 
(marca shalom ou johnson & johnson, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

100 SHALON R$ 19,20 R$ 1.920,00 

88 

caixa com 24 unidades nylon 4.0, cuticular, 
com agulha 2,0cm triangular, 3/8 círculo. 
(marca shalom ou johnson & johnson, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

200 SHALON R$ 19,25 R$ 3.850,00 

89 

caixa com 24 unidades nylon 5.0, cuticular, 
com agulha 2,0cm triangular, 3/8 círculo. 
(marca shalom ou johnson & johnson, 
conforme chamamento público n.º 002/2009 - 
catálogo de marcas e produtos de materiais 
médico hospitalares).  

100 SHALON R$ 19,20 R$ 1.920,00 

90 
bolsa com 100ml soro fisiológico sistema 
fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 

3.000 SEGMENTA R$ 1,31 R$ 3.930,00 

 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

91 

bolsa com 250ml soro fisiológico sistema 
fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

4.000 EUROFARMA R$ 1,40 R$ 5.600,00 

92 

bolsa com 500ml soro fisiológico sistema 
fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

5.000 EUROFARMA R$ 1,53 R$ 7.650,00 

93 

bolsa com 1.000ml soro fisiológico sistema 
fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

3.000 EUROFARMA R$ 2,41 R$ 7.230,00 

94 

bolsa com 250ml soro glico-fisiológico 
sistema fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

3.500 SEGMENTA R$ 1,81 R$ 6.335,00 

95 

bolsa com 500ml soro glico-fisiológico 
sistema fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

3.500 EUROFARMA R$ 1,74 R$ 6.090,00 

96 

bolsa com 1.000ml soro glico-fisiológico 
sistema fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

1.000 SEGMENTA R$ 2,41 R$ 2.410,00 

97 

bolsa com 250ml soro glicosado sistema 
fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

2.500 SEGMENTA R$ 1,42 R$ 3.550,00 

98 

bolsa com 500ml soro glicosado sistema 
fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

3.000 SEGMENTA R$ 1,64 R$ 4.920,00 

99 

bolsa com 500ml soro ringer com lactato 
sistema fechado. (marca baxter, equiplex ou 
segmenta, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

2.000 SEGMENTA R$ 1,64 R$ 3.280,00 

100 

caixa com 100 unidades dispositivo de 
punção venosa periférica (scalp) n.º 19. 
(marca bd, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

15 BD R$ 87,70 R$ 1.315,50 

101 

caixa com 100 unidades dispositivo de 
punção venosa periférica (scalp) n.º 21. 
(marca bd, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

200 BD R$ 75,90 R$ 15.180,00 

102 

caixa com 100 unidades dispositivo de 
punção venosa periférica (scalp) n.º 23. 
(marca bd, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

150 BD R$ 75,90 R$ 11.385,00 

103 

caixa com 100 unidades dispositivo de 
punção venosa periférica (scalp) n.º 25. 
(marca bd, conforme chamamento público n.º 
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de 
materiais médico hospitalares).  

50 BD R$ 75,90 R$ 3.795,00 

104 unidade seringa descartável com agulha 1ml. 
(marca bd ou injex, conforme chamamento 3.000 INJEX R$ 0,17 R$ 510,00 
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hospitalares).  

119 

unidade sonda nasogástrica curta n.º 18. 
(marca embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 MEDSONDA R$ 0,48 R$ 48,00 

120 

unidade sonda nasogástrica longa n.º 18. 
(marca embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 MEDSONDA R$ 0,64 R$ 64,00 

121 

unidade sonda nasogástrica curta n.º 20. 
(marca embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 MEDSONDA R$ 0,48 R$ 48,00 

122 

unidade sonda nasogástrica longa n.º 20. 
(marca embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 MEDSONDA R$ 0,75 R$ 75,00 

123 

unidade sonda nasogástrica curta n.º 22. 
(marca embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 MEDSONDA R$ 0,65 R$ 65,00 

124 

unidade sonda nasogástrica longa n.º 22. 
(marca embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 MEDSONDA R$ 0,85 R$ 85,00 

125 

unidade sonda uretral n.º 06. (marca 
embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 MEDSONDA R$ 0,32 R$ 48,00 

126 

unidade sonda uretral n.º 08. (marca 
embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 MEDSONDA R$ 0,34 R$ 51,00 

127 

unidade sonda uretral n.º 10. (marca 
embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 MEDSONDA R$ 0,34 R$ 51,00 

128 

unidade sonda uretral n.º 12. (marca 
embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 MEDSONDA R$ 0,35 R$ 52,50 

129 

unidade sonda uretral n.º 14. (marca 
embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 MEDSONDA R$ 0,35 R$ 52,50 

130 

unidade sonda uretral n.º 16. (marca 
embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 MEDSONDA R$ 0,39 R$ 58,50 

131 

unidade sonda uretral n.º 18. (marca 
embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 MEDSONDA R$ 0,43 R$ 64,50 

132 unidade sonda uretral n.º 20. (marca 
embramed ou medsonda, conforme 150 MEDSONDA R$ 0,46 R$ 69,00 

 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

133 unidade sonda para aspiração traqueal n.º 
06.  700 MEDSONDA R$ 0,32 R$ 224,00 

134 unidade sonda para aspiração traqueal n.º 
08.  700 MEDSONDA R$ 0,33 R$ 231,00 

135 unidade sonda para aspiração traqueal n.º 
16.  700 MEDSONDA R$ 0,39 R$ 273,00 

136 unidade sonda para aspiração traqueal n.º 
20.  700 MEDSONDA R$ 0,47 R$ 329,00 

137 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 2,0 com caff.  100 SOLIDOR R$ 2,25 R$ 225,00 

138 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 2,5 com caff.  100 SOLIDOR R$ 2,25 R$ 225,00 

139 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 3,0 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

140 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 3,5 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

141 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 4,0 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

142 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 4,5 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

143 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 5,0 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

144 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 5,5 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

145 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 6,0 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

146 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 6,5 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

147 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 7,0 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

148 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 7,5 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

149 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 8,0 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

150 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 8,5 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

151 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 9,0 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

152 unidade sonda para nutrição enteral.  200 SOLUMED R$ 8,19 R$ 1.638,00 

153 

unidade sonda nasogástrica curta n.º 16. 
(marca embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 MEDSONDA R$ 0,39 R$ 39,00 

154 unidade pinça kelly reta 12cm.  50 ABC R$ 9,40 R$ 470,00 

155 unidade pinça anatômica 12cm.  50 ABC R$ 3,94 R$ 197,00 

156 unidade pinça anatômica dente de rato 
12cm.  50 ABC R$ 4,28 R$ 214,00 

157 unidade tesoura reta 12cm.  50 ABC R$ 6,73 R$ 336,50 

158 unidade pinça kocher 12cm.  50 ABC R$ 12,54 R$ 627,00 

159 unidade pinça mosquito 10cm.  50 ABC R$ 9,15 R$ 457,50 

160 unidade pinça anatômica 10cm.  50 ABC R$ 3,80 R$ 190,00 

161 unidade pinça kelly curva 12cm.  50 ABC R$ 9,40 R$ 470,00 

162 unidade tesoura mayo reta.  50 ABC R$ 11,39 R$ 569,50 

163 unidade tesoura mayo curva.  50 ABC R$ 11,39 R$ 569,50 

164 unidade cabo de bisturi n.º 15 12cm.  50 ABC R$ 3,60 R$ 180,00 

165 unidade cabo de bisturi n.º 22 12cm.  50 ABC R$ 3,60 R$ 180,00 

 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

105 
unidade seringa descartável sem agulha 3ml. 
(marca bd ou injex, conforme chamamento 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

30.000 INJEX R$ 0,11 R$ 3.300,00 

106 
unidade seringa descartável sem agulha 5ml. 
(marca bd ou injex, conforme chamamento 
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e 
produtos de materiais médico hospitalares).  

30.000 INJEX R$ 0,12 R$ 3.600,00 

107 

unidade seringa descartável sem agulha 
10ml. (marca bd ou injex, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

20.000 INJEX R$ 0,20 R$ 4.000,00 

108 

unidade seringa descartável sem agulha 
20ml. (marca bd ou injex, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

20.000 INJEX R$ 0,26 R$ 5.200,00 

109 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 08. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

5 SOLIDOR R$ 16,77 R$ 83,85 

110 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 10. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

5 SOLIDOR R$ 13,50 R$ 67,50 

111 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 12. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

5 SOLIDOR R$ 13,50 R$ 67,50 

112 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 14. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

5 SOLIDOR R$ 13,50 R$ 67,50 

113 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 16. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

10 SOLIDOR R$ 13,50 R$ 135,00 

114 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 18. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

15 SOLIDOR R$ 13,50 R$ 202,50 

115 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 20. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

15 SOLIDOR R$ 13,50 R$ 202,50 

116 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 22. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

15 SOLIDOR R$ 13,50 R$ 202,50 

117 

caixa com 10 unidades sonda foley n.º 24. 
(marca solidor ou medvein, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

15 SOLIDOR R$ 13,50 R$ 202,50 

118 
unidade sonda nasogástrica longa n.º 16. 
(marca embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 

100 MEDSONDA R$ 0,50 R$ 50,00 

 
hospitalares).  

119 

unidade sonda nasogástrica curta n.º 18. 
(marca embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 MEDSONDA R$ 0,48 R$ 48,00 

120 

unidade sonda nasogástrica longa n.º 18. 
(marca embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 MEDSONDA R$ 0,64 R$ 64,00 

121 

unidade sonda nasogástrica curta n.º 20. 
(marca embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 MEDSONDA R$ 0,48 R$ 48,00 

122 

unidade sonda nasogástrica longa n.º 20. 
(marca embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 MEDSONDA R$ 0,75 R$ 75,00 

123 

unidade sonda nasogástrica curta n.º 22. 
(marca embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 MEDSONDA R$ 0,65 R$ 65,00 

124 

unidade sonda nasogástrica longa n.º 22. 
(marca embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 MEDSONDA R$ 0,85 R$ 85,00 

125 

unidade sonda uretral n.º 06. (marca 
embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 MEDSONDA R$ 0,32 R$ 48,00 

126 

unidade sonda uretral n.º 08. (marca 
embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 MEDSONDA R$ 0,34 R$ 51,00 

127 

unidade sonda uretral n.º 10. (marca 
embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 MEDSONDA R$ 0,34 R$ 51,00 

128 

unidade sonda uretral n.º 12. (marca 
embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 MEDSONDA R$ 0,35 R$ 52,50 

129 

unidade sonda uretral n.º 14. (marca 
embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 MEDSONDA R$ 0,35 R$ 52,50 

130 

unidade sonda uretral n.º 16. (marca 
embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 MEDSONDA R$ 0,39 R$ 58,50 

131 

unidade sonda uretral n.º 18. (marca 
embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

150 MEDSONDA R$ 0,43 R$ 64,50 

132 unidade sonda uretral n.º 20. (marca 
embramed ou medsonda, conforme 150 MEDSONDA R$ 0,46 R$ 69,00 
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chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

133 unidade sonda para aspiração traqueal n.º 
06.  700 MEDSONDA R$ 0,32 R$ 224,00 

134 unidade sonda para aspiração traqueal n.º 
08.  700 MEDSONDA R$ 0,33 R$ 231,00 

135 unidade sonda para aspiração traqueal n.º 
16.  700 MEDSONDA R$ 0,39 R$ 273,00 

136 unidade sonda para aspiração traqueal n.º 
20.  700 MEDSONDA R$ 0,47 R$ 329,00 

137 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 2,0 com caff.  100 SOLIDOR R$ 2,25 R$ 225,00 

138 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 2,5 com caff.  100 SOLIDOR R$ 2,25 R$ 225,00 

139 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 3,0 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

140 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 3,5 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

141 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 4,0 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

142 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 4,5 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

143 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 5,0 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

144 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 5,5 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

145 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 6,0 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

146 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 6,5 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

147 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 7,0 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

148 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 7,5 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

149 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 8,0 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

150 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 8,5 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

151 unidade sonda para entubação endotraqueal 
em pvc n.º 9,0 com caff.  100 SOLIDOR R$ 1,82 R$ 182,00 

152 unidade sonda para nutrição enteral.  200 SOLUMED R$ 8,19 R$ 1.638,00 

153 

unidade sonda nasogástrica curta n.º 16. 
(marca embramed ou medsonda, conforme 
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo 
de marcas e produtos de materiais médico 
hospitalares).  

100 MEDSONDA R$ 0,39 R$ 39,00 

154 unidade pinça kelly reta 12cm.  50 ABC R$ 9,40 R$ 470,00 

155 unidade pinça anatômica 12cm.  50 ABC R$ 3,94 R$ 197,00 

156 unidade pinça anatômica dente de rato 
12cm.  50 ABC R$ 4,28 R$ 214,00 

157 unidade tesoura reta 12cm.  50 ABC R$ 6,73 R$ 336,50 

158 unidade pinça kocher 12cm.  50 ABC R$ 12,54 R$ 627,00 

159 unidade pinça mosquito 10cm.  50 ABC R$ 9,15 R$ 457,50 

160 unidade pinça anatômica 10cm.  50 ABC R$ 3,80 R$ 190,00 

161 unidade pinça kelly curva 12cm.  50 ABC R$ 9,40 R$ 470,00 

162 unidade tesoura mayo reta.  50 ABC R$ 11,39 R$ 569,50 

163 unidade tesoura mayo curva.  50 ABC R$ 11,39 R$ 569,50 

164 unidade cabo de bisturi n.º 15 12cm.  50 ABC R$ 3,60 R$ 180,00 

165 unidade cabo de bisturi n.º 22 12cm.  50 ABC R$ 3,60 R$ 180,00  

166 unidade pinça tentacânula.  50 ABC R$ 2,89 R$ 144,50 

167 unidade cuba rim de alumínio.  20 MILLENIUN R$ 25,85 R$ 517,00 

168 unidade bandeja de alumínio para preparo de 
medicações, 30x20x04cm.  20 ARTINOX R$ 48,64 R$ 972,80 

169 unidade pinça kelly longuete 21cm.  20 ABC R$ 18,00 R$ 360,00 

170 unidade tesoura spencer reta para retirada 
de pontos 13cm.  20 ABC R$ 12,65 R$ 253,00 

171 unidade pinça adson sem dente 12cm.  10 ABC R$ 4,53 R$ 45,30 

172 unidade pinça adson com dente 12cm.  10 ABC R$ 4,76 R$ 47,60 

173 unidade tesoura íris curva 12cm.  20 ABC R$ 6,85 R$ 137,00 

174 unidade tesoura íris reta 12cm.  20 ABC R$ 6,85 R$ 137,00 

175 unidade tesoura metzenbaum 15cm.  10 ABC R$ 12,41 R$ 124,10 

176 unidade pinça rochester pean 16cm reta.  10 ABC R$ 12,70 R$ 127,00 

177 
unidade caixa para esterilização em alumínio 
com inóx perfurada, com medidas de 
28x14x6cm.  

5 FORTINOX R$ 125,45 R$ 627,25 

178 unidade porta agulhas mayo hegar 17cm 
com widia.  20 ABC R$ 15,62 R$ 312,40 

Total Geral Registrado para o Pregão Presencial 34/2013 é de R$ 355.360,16 (trezentos e cinquenta 
e cinco mil, trezentos e sessenta reais e dezesseis centavos) 

 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de abril de 2013. 
 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
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