
Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde

Presidência da Comissão Especial de Licitação

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107 A 134 DE 2022 REFERENTE AO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 033/2022 - SRP

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde

Processo Bee nº: 48304

Objeto: Aquisição de insumos (lanceta, luva cirúrgica, malha tubular, máscara cirúrgica, seringa descartável, sonda aspiração
traqueal, termômetro digital, etc.) por Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes deste
Edital e seus anexos

Prazo: O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a par�r da publicação deste Extrato da Ata no Diário
Oficial do Município.

· M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI – CNPJ: 28.387.424/0001-70 -(Ata SRP nº
107/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

01 300 Und

KIT DRENAGEM TORÁCICA NÚMERO 14 (INFANTIL),
cons�tuído de dreno torácico, tubo extensor,
conector dreno-tubo e frasco coletor.  Dreno:
Cateter calibre nº 14, estéril, confeccionado em
material atóxico, apirogênico, hipoalergênico,
flexível, radiopaco, �po PVC transparente,
mul�perfurado, ponta arredondada, sem rebarbas,
uniforme em toda extensão, com conector
confeccionado em plás�co rígido ou similar, atóxico
para conectar-se no tubo extensor. Frasco: estéril,
confeccionado em PVC rígido e transparente, com
capacidade mínima para 500 ml, graduação em
relevo a cada 50 ml, extensão em PVC translúcido,
tampa em polie�leno com sistema de rosca
contendo entrada, extensão, respiro, com sistema
de fixação. Embalado individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Biotec 17,57 5.271,00

03 50 Und KIT DRENAGEM TORACICA NEONATAL PVC,
cons�tuído de dreno torácico nº 10, extensor e
frasco coletor com 250 ml. Dreno: cateter calibre nº
10, estéril, confeccionado em material atóxico,
apirogênico, hipoalergênico, flexível, radiopaco, �po
PVC transparente, mul�perfurado, ponta
arredondada, sem rebarbas, uniforme em toda
extensão, com conector confeccionado em plás�co
rígido ou similar, atóxico para conectar-se no tubo
extensor. Frasco: estéril, confeccionado em PVC

Medsharp 21,59 1.079,50

DOM Eletrônico Edição Nº 7941, de 13 de dezembro de 2022. Página 201 de 327

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br



rígido e transparente, com capacidade de 250 ml,
graduação em relevo, extensão em PVC translúcido,
tampa em polie�leno com sistema de rosca
contendo entrada, extensão, respiro, com sistema
de fixação. Embalado individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

04 1.200 Cx

LÂMINA AÇO BISTURI NR 11 CX COM 100,0 UN, em
aço inoxidável ou aço carbono, estéril, apirogênica,
embalagem individual especial �po blister
aluminizada. Caixa com 100 unidades.  Com registro
na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Descarpack 24,49 29.388,00

05 1.200 Cx

LÂMINA AÇO BISTURI NR 15C CX COM 100,0 UN, em
aço inoxidável ou aço carbono, estéril, apirogênica,
embalagem individual especial �po blister
aluminizada. Caixa com 100 unidades.  Com registro
na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Descarpack 24,49 29.388,00

06 2.250 Cx

LÂMINA AÇO BISTURI NR 23 CX COM 100,0 UN, em
aço inoxidável ou aço carbono, estéril, apirogênica,
embalagem individual especial �po blister
aluminizada. Caixa com 100 unidades.  Com registro
na ANVISA/MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Descarpack 24,49 55.102,50

07 750 Cx

LÂMINA AÇO BISTURI NR 23 CX COM 100,0 UN, em
aço inoxidável ou aço carbono, estéril, apirogênica,
embalagem individual especial �po blister
aluminizada. Caixa com 100 unidades.  Com registro
na ANVISA/MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

Descarpack 24,49 18.367,50

09 200.000
Und

LANCETA DESCARTÁVEL, para punção digital e coleta
do sangue capilar, estéril, descartável, acoplada a
disposi�vo com retração automá�ca da lanceta
após uso, de acordo com a NR32. Com registro na
ANVISA/MS e BPF.
COTA RESERVADA ME/EPP

Bioland 28G 0,14 28.000,00

18 16.150 Pr

LUVA CIRÚRGICA 6.5 ESTERILIZADA, estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
lubrificada com pó bio-absorvível, formato
anatômico nas duas mãos, resistente, alta
sensibilidade e conforto, com envelope interno
indicando as luvas direita e esquerda. Embalado em
par com abertura assép�ca. Deverá apresentar
registro na ANVISA/MS, Cer�ficado de Aprovação
(CA) emi�do pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e selo de conformidade INMETRO.
COTA RESERVADA ME/EPP

Life Plus 1,28 20.672,00

20 34.875 Pr

LUVA CIRÚRGICA 7.0 ESTERILIZADA, estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
lubrificada com pó bio-absorvível, formato
anatômico nas duas mãos, resistente, alta
sensibilidade e conforto, com envelope interno
indicando as luvas direita e esquerda. Embalado em
par com abertura assép�ca. Deverá apresentar
registro na ANVISA/MS, Cer�ficado de Aprovação
(CA) emi�do pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e selo de conformidade INMETRO.
COTA RESERVADA ME/EPP

Life Plus 1,28 44.640,00

22 31.350 Pr LUVA CIRÚRGICA 7.5 ESTERILIZADA, estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,

Life Plus 1,28 40.128,00
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lubrificada com pó bio-absorvível, formato
anatômico nas duas mãos, resistente, alta
sensibilidade e conforto, com envelope interno
indicando as luvas direita e esquerda. Embalado em
par com abertura assép�ca. Deverá apresentar
registro na ANVISA/MS, Cer�ficado de Aprovação
(CA) emi�do pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e selo de conformidade INMETRO.
COTA RESERVADA ME/EPP

24 27.125 Pr

LUVA CIRÚRGICA 8.0 ESTERILIZADA, estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
lubrificada com pó bio-absorvível, formato
anatômico nas duas mãos, resistente, alta
sensibilidade e conforto, com envelope interno
indicando as luvas direita e esquerda. Embalado em
par com abertura assép�ca. Deverá apresentar
registro na ANVISA/MS, Cer�ficado de Aprovação
(CA) emi�do pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e selo de conformidade INMETRO.
COTA RESERVADA ME/EPP

Life Plus 1,28 34.720,00

26 10.625 Pr

LUVA CIRÚRGICA 8.5 ESTERILIZADA, estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
lubrificada com pó bio-absorvível, formato
anatômico nas duas mãos, resistente, alta
sensibilidade e conforto, com envelope interno
indicando as luvas direita e esquerda. Embalado em
par com abertura assép�ca. Deverá apresentar
registro na ANVISA/MS, Cer�ficado de Aprovação
(CA) emi�do pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e selo de conformidade INMETRO.
COTA RESERVADA ME/EPP

Life Plus 1,28 13.600,00

28 534 Cx

LUVA PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM AMIDO
MÉDIA, não estéril, descartável, fabricada em nitrilo,
sem pó bioabsorvível, ambidestra, confortável,
resistente, textura uniforme e lisa, livre de falhas
e/ou furos, totalmente impermeável a água e a
outros fluidos.  Tamanho Médio. Embalada em caixa
com 100 unidades. Com registro na ANVISA/MS,
Cer�ficado de Aprovação (CA) emi�do pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e selo de
conformidade INMETRO. *Indicada para pessoas
alérgicas ao látex e ao amido.
COTA RESERVADA ME/EPP

Descarpack 14,79 7.897,86

29 589 Cx

LUVA PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM AMIDO
GRANDE, não estéril, descartável, fabricada em
nitrilo, sem pó bioabsorvível, ambidestra,
confortável, resistente, textura uniforme e lisa, livre
de falhas e/ou furos, totalmente impermeável a
água e a outros fluidos.  Tamanho Grande.
Embalada em caixa com 100 unidades. Com registro
na ANVISA/MS, Cer�ficado de Aprovação (CA)
emi�do pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e selo de conformidade INMETRO. *Indicada
para pessoas alérgicas ao látex e ao amido.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Descarpack 14,79 8.711,31

31 329 Cx LUVA PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM AMIDO
PEQUENA, não estéril, descartável, fabricada em
nitrilo, sem pó bioabsorvível, ambidestra,
confortável, resistente, textura uniforme e lisa, livre
de falhas e/ou furos, totalmente impermeável a
água e a outros fluidos.  Tamanho Pequeno.

Descarpack 14,79 4.865,91
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Embalada em caixa com 100 unidades. Com registro
na ANVISA/MS, Cer�ficado de Aprovação (CA)
emi�do pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e selo de conformidade INMETRO. *Indicada
para pessoas alérgicas ao látex e ao amido.
COTA RESERVADA ME/EPP

52 1.300 Und

MANTA TÉRMICA, confeccionado em polie�leno
aluminizado, não deformável, isolante térmico de
baixo peso, dimensões mínimas de 2,10 m x 1,40 m.
Com registro na ANVISA/ MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Marimar 4,99 6.487,00

57 280 Und

MÁSCARA SILICONE LARÍNGEA TUBULAR
SUPRAGLÓTICO NR 1 RECÉM-NASCIDO, para recém-
nascidos e lactantes até 5 kg; fabricado em silicone,
totalmente isento de látex, estéril, descartável,
transparente; com tamanho, peso do paciente e
volume do manguito claramente marcados.
Embalado individualmente. Com instruções de uso
em português. Com registro na ANVISA/ MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Comper 46,40 12.992,00

58 280 Und

MÁSCARA SILICONE LARÍNGEA TUBULAR
SUPRAGLÓTICO NR 1,5 LACTENTE 5 A 10 KG,para
lactantes de 5 a 10 kg; fabricado em silicone,
totalmente isento de látex, estéril, descartável,
transparente; com tamanho, peso do paciente e
volume do manguito claramente marcados.
Embalado individualmente. Com instruções de uso
em português. Com registro na ANVISA/ MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Comper 46,40 12.992,00

65 9.629 Und

PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO, folha com
1,20 x 1,20 cm, para embalar ar�gos odonto-
médico-hospitalares a serem subme�dos a processo
de esterilização em autoclave, descartável, 100%
celulose, resistente a temperatura de 150ºC, com
gramatura de no mínimo 60G/m². Apresentar
barreira microbiológica com no mínimo 95% de
eficiência para manutenção da esterilização do
conteúdo, hidro-repelente, maleável, resistente a
ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não
irritante. O fabricante deverá apresentar o laudo de
Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) e gramatura
do papel crepado com registro ANVISA/MS e BPF.
COTA RESERVADA ME/EPP

Amcor 2,91 28.020,39

70 9.000 Und

PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE MASCULINO,
sem lubrificação, em látex, estéril, atóxico, com
reservatório, lados paralelos, embalados
individualmente, com indica�vo de teste de
qualidade e resistência pelo Inmetro. Data de
fabricação e validade impressas na embalagem. 
Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Blowtex 0,35 3.150,00

75 63.142
Und

SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA 10ML C/
DISPOSITIVO SEGURANCA UN C/10,0 ML: com bico
luerlock central, cilindro em polipropileno
transparente, escala de graduação com alto grau de
precisão, com indicação numérica contendo 10
intervalos de 1ml e subdivisões de 0,2ml, êmbolo
com trava e ponteira de borracha siliconizado, com
perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Com
disposi�vo de segurança em atendimento à NR 32 e
portaria 1748 TEM; atóxica, apirogênica.; Estéril e

SR 0,84 53.039,28

DOM Eletrônico Edição Nº 7941, de 13 de dezembro de 2022. Página 204 de 327

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br



descartável. Embalagem individual resistente com
abertura em pétala assép�ca, contendo a
iden�ficação do produto, lote e validade de fácil
visualização. Com registro na ANVISA/ MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

77 46.800,00

SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA C/
DISPOSITIVO DE SEGURANCA: com bico luerlock
central, cilindro em polipropileno transparente,
escala de graduação com alto grau de precisão, com
indicação numérica contendo 20 intervalos de 1ml,
êmbolo com trava e ponteira de borracha
siliconizado, com perfeito ajuste e deslize êmbolo
cilindro. Com disposi�vo de segurança em
atendimento à NR 32 e portaria 1748 TEM. Atóxica,
apirogênica; Estéril e descartável. Embalagem
individual resistente com abertura em pétala
assép�ca, contendo a iden�ficação do produto, lote
e validade de fácil visualização. Com registro na
ANVISA/ MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

SR 1,09 51.012,00

83 150.000
Und

SERINGA DESCARTÁVEL 1,0 ML INSULINA AGULHA
13 X 4,5 MM - com agulha 13x4,5mm, super�cie
interna e corpo cilíndrico com anel de retenção na
extremidade distal, graduação legível intervalo 10
em 10 U.I. com subdivisão 2 em 2 unidades, em
polipropileno cristal atóxico que imita vidro, embolo
com ponteira de borracha siliconizado e em formato
anatômico. Esterilizada apirogênica, embalagem
individual, �po blister em filme termoplás�co e
papel grau cirúrgico atóxico. Sem espaço morto. 
Contendo na embalagem data de fabricação e
validade.  Com registro ANVISA/MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Descarpack 0,23 34.500,00

84 50.000
Und

SERINGA DESCARTÁVEL 1,0 ML INSULINA AGULHA
13 X 4,5 MM - com agulha 13x4,5mm, super�cie
interna e corpo cilíndrico com anel de retenção na
extremidade distal, graduação legível intervalo 10
em 10 U.I. com subdivisão 2 em 2 unidades, em
polipropileno cristal atóxico que imita vidro, embolo
com ponteira de borracha siliconizado e em formato
anatômico. Esterilizada apirogênica, embalagem
individual, �po blister em filme termoplás�co e
papel grau cirúrgico atóxico. Sem espaço morto. 
Contendo na embalagem data de fabricação e
validade.  Com registro ANVISA/MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

Descarpack 0,23 11.500,00

86 78.750
Und

SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE 1
ML SEM AGULHA, com bico “LuerSlip”,
confeccionadas em polipropileno, estéril, de uso
único e atóxica, com bico que garante conexões
seguras e sem vazamentos. Cilindro transparente e
siliconizado, o que proporciona um deslizamento
suave. Flange do cilindro com formato anatômico
para apoio dos dedos e que confere estabilidade a
seringa quando em super�cie plana. Escala externa
precisa e visível. Êmbolo cônico não se desprende
do cilindro devido ao anel de retenção e possui
ramificações em sua base para facilitar a aplicação
sem deslize dos dedos. Compa�vel com todas as
marcas de agulhas do mercado, isenta de látex,
embalada individualmente em filme termoplás�co e

Descarpack 0,16 12.600,00
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papel grau cirúrgico, que abre totalmente sem
rasgar o invólucro, com todos os dados de
iden�ficação do produto, procedimento, método de
esterilização, data de fabricação e validade
impressos na caixa e cer�ficada com Selo do
INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e
de acordo com a NR32. Deverá conter registro na
ANVISA Embaladas em caixas com 100 unidades.
COTA RESERVADA ME/EPP

87 15.600
Und

SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL N 08 – sonda de
aspiração traqueal descartável, válvula intermitente
p/ pressão nega�va, confeccionada em polivinil
atóxico, flexível e transparente com ori�cio central
na extremidade proximal e outro lateral (próximo a
ponta), embalagem individual, de fácil abertura,
com dados de iden�ficação, procedência e validade.
Registro na ANVISA.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Biobase 0,82 12.792,00

88 5.000 Und

SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL N 06- sonda de
aspiração traqueal descartável, válvula intermitente
p/ pressão nega�va, confeccionada em polivinil
atóxico, flexível e transparente com ori�cio central
na extremidade proximal e outro lateral (próximo a
ponta), embalagem individual, de fácil abertura,
com dados de iden�ficação, procedência e validade.
Registro na ANVISA.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Biobase 0,82 4.100,00

90 14.000
Und

SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL N 12 - sonda de
aspiração traqueal descartável, válvula intermitente
p/ pressão nega�va, confeccionada em polivinil
atóxico, flexível e transparente com ori�cio central
na extremidade proximal e outro lateral (próximo a
ponta), embalagem individual, de fácil abertura,
com dados de iden�ficação, procedência e validade.
Registro na ANVISA.
COTA RESERVADA ME/EPP

Biobase 0,82 11.480,00

91 5.000 Und

SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL N 14- sonda de
aspiração traqueal descartável, válvula intermitente
p/ pressão nega�va, confeccionada em polivinil
atóxico, flexível e transparente com ori�cio central
na extremidade proximal e outro lateral (próximo a
ponta), embalagem individual, de fácil abertura,
com dados de iden�ficação, procedência e validade.
Registro na ANVISA.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Biobase 0,83 4.150,00

95 315 Und

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 2,0 SEM BALÃO, estéril,
descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com
parede fina e lisa, com marcadores de graduação
em cen�metros. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Solidor 2,49 784,35

96 560 Und

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 2,5 SEM BALÃO, estéril,
descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com
parede fina e lisa, com marcadores de graduação
em cen�metros. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Solidor 2,49 1.394,40

98 500 Und SONDA ENDOTRAQUEAL NR 3,5 SEM BALÃO, estéril,
descartável, em PVC e silicone atóxico, com

Solidor 2,49 1.245,00
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curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com
parede fina e lisa, com marcadores de graduação
em cen�metros. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

99 400 Und

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 4,0 SEM BALÃO, estéril,
descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com
parede fina e lisa, com marcadores de graduação
em cen�metros. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Solidor 2,49 996,00

100 330 Und

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 4,5 SEM BALÃO, estéril,
descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com
parede fina e lisa, com marcadores de graduação
em cen�metros. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Solidor 2,69 887,70

108 2.6890
Und

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 8,5 COM BALÃO,
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com
parede fina e delgada. Balão piloto (cuff) de cor azul
claro, transparente, com conector universal para o
encaixe da seringa, tubo com iden�ficação do
tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em
sua extensão, válvula de segurança em PVC atóxico,
com conexão universal luer em sua extremidade
distal, de fácil adaptação. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Solidor 3,64 9.791,60

112 380 Und

SONDA FOLEY 2 VIAS NR 12 - an�alérgico,
apirogênico, atóxico, estéril, com ponta atraumá�ca,
contendo 02 vias; balão resistente a alta pressão, de
fácil insuflação; conector universal que permita
adaptação a qualquer bolsa coletora. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Descarpack 2,54 965,20

113 4.300 Und

SONDA FOLEY 2 VIAS NR 14 - an�alérgico,
apirogênico, atóxico, estéril, com ponta atraumá�ca,
contendo 02 vias; balão resistente a alta pressão, de
fácil insuflação; conector universal que permita
adaptação a qualquer bolsa coletora. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Descarpack 2,44 10.492,00

114 5.800 Und

SONDA FOLEY 2 VIAS NR 16 - an�alérgico,
apirogênico, atóxico, estéril, com ponta atraumá�ca,
contendo 02 vias; balão resistente a alta pressão, de
fácil insuflação; conector universal que permita
adaptação a qualquer bolsa coletora. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Descarpack 2,44 14.152,00

115 4.800 Und SONDA FOLEY 2 VIAS NR 18 - an�alérgico,
apirogênico, atóxico, estéril, com ponta atraumá�ca,
contendo 02 vias; balão resistente a alta pressão, de
fácil insuflação; conector universal que permita
adaptação a qualquer bolsa coletora. Embalada

Descarpack 2,44 11.712,00
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individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

116 1.700 Und

SONDA FOLEY 2 VIAS NR 20 - an�alérgico,
apirogênico, atóxico, estéril, com ponta atraumá�ca,
contendo 02 vias; balão resistente a alta pressão, de
fácil insuflação; conector universal que permita
adaptação a qualquer bolsa coletora. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Descarpack 2,44 4.148,00

117 500 Und

SONDA FOLEY 2 VIAS NR 22 - an�alérgico,
apirogênico, atóxico, estéril, com ponta atraumá�ca,
contendo 02 vias; balão resistente a alta pressão, de
fácil insuflação; conector universal que permita
adaptação a qualquer bolsa coletora. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Descarpack 2,44 1.220,00

122 3.120 Und

SONDA NASOGÁSTRICA NR 08, longa, estéril,
descartável, confeccionada em PVC atóxico
siliconizada, transparente, maleável, extremidade
distal com conector plás�co com tampa ar�culada,
isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem
vazamentos; extremidade proximal com ponta
arredondada. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Biobase 0,72 2.246,40

124 3.200 Und

SONDA NASOGÁSTRICA NR 12, longa, estéril,
descartável, confeccionada em PVC atóxico
siliconizada, transparente, maleável, extremidade
distal com conector plás�co com tampa ar�culada,
isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem
vazamentos; extremidade proximal com ponta
arredondada. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Biobase 0,83 2.656,00

125 2.600 Und

SONDA NASOGÁSTRICA NR 14, longa, estéril,
descartável, confeccionada em PVC atóxico
siliconizada, transparente, maleável, extremidade
distal com conector plás�co com tampa ar�culada,
isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem
vazamentos; extremidade proximal com ponta
arredondada. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Biobase 0,84 2.184,00

126 3.800 Und

SONDA NASOGÁSTRICA NR 16, longa, estéril,
descartável, confeccionada em PVC atóxico
siliconizada, transparente, maleável, extremidade
distal com conector plás�co com tampa ar�culada,
isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem
vazamentos; extremidade proximal com ponta
arredondada. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Biobase 0,97 3.686,00

127 4.000 Und SONDA NASOGÁSTRICA NR 18, longa, estéril,
descartável, confeccionada em PVC atóxico
siliconizada, transparente, maleável, extremidade
distal com conector plás�co com tampa ar�culada,
isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem
vazamentos; extremidade proximal com ponta

Biobase 1,05 4.200,00
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arredondada. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

128 3.200 Und

SONDA NASOGÁSTRICA NR 20, longa, estéril,
descartável, confeccionada em PVC atóxico
siliconizada, transparente, maleável, extremidade
distal com conector plás�co com tampa ar�culada,
isenta de rebarbas, adaptável em seringas, sem
vazamentos; extremidade proximal com ponta
arredondada. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Biobase 1,19 3.808,00

130 15.000
Und

SONDA URETRAL NR 6, estéril, descartável,
confeccionada em PVC atóxico siliconizada,
transparente, maleável, com aproximadamente 40
cm de comprimento, extremidade distal com
conector plás�co com tampa ar�culada, isenta de
rebarbas; extremidade proximal com ponta
arredondada. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Biobase 0,53 7.950,00

131 40.000
Und

SONDA URETRAL NR 8, estéril, descartável,
confeccionada em PVC atóxico siliconizada,
transparente, maleável, com aproximadamente 40
cm de comprimento, extremidade distal com
conector plás�co com tampa ar�culada, isenta de
rebarbas; extremidade proximal com ponta
arredondada. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Biobase 0,55 22.000,00

139 5.000 Und

TESTE INDICADOR BOWIE E DICK – especifico para
verificação de eficiência da bomba de vácuo em
autoclaves pré-vácuo; deve atender a norma ISSO
11140-1/2005, com indicador químico classe 2. Em
formato de cartão, possui impresso uma �nta
indicadora química na diagonal que muda de cor
quando exposta ao vapor saturado sob pressão
entre 132°C e 134°C por 3,5 a 4 minutos, exceto
quando houver falhas na remoção do ar. A �nta
deve estar isenta de chumbo e metais pesados.
Após o processo, o cartão mudará de cor de
maneira uniforme, sem falhas indicando a adequada
remoção de ar em autoclaves que u�lizam bombas
de vácuo. Apresenta local de indicação do operador.
Caixa com 30 a 50 cartões. OBS. A contratada
deverá realizar treinamento de como u�lizar o
produto para os profissionais responsáveis pelo
processo de esterilização.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Monitore 9,00 45.000,00

141 2.000 Und

TERMÔMETRO DIGITAL TEMPERATURA, para
medição de temperatura axilar, com visor de cristal
líquido, fácil visualização, escala de temperatura em
Celsius, tempo de medição de no máximo 1 (um)
minuto, faixa de medição aproximada de 32º C a 42º
C, precisão com variação aproximada de 0,1º C,
memória da úl�ma medição, sinais sonoros,
desligamento automá�co, com bateria inclusa.
Embalado individualmente em estojo. Deverá
apresentar manual em português e registro de
cer�ficação no INMETRO e registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Bioland 11,08 22.160,00
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154 375.000
Und

PRESERVATIVO LUBRIFICADO MASCULINO – 52 mm,
em látex estéril, atóxico, inodoro, com reservatório,
lados paralelos, embalados individualmente, com
indica�vo de teste de qualidade e resistência pelo
INMETRO. A data de fabricação e a data de validade
deverão vir impressas na embalagem do material.
Com registro na ANVISA/MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Blowtex 0,28 105.000,00

155 125.000
Und

PRESERVATIVO LUBRIFICADO MASCULINO – 52 mm,
em látex estéril, atóxico, inodoro, com reservatório,
lados paralelos, embalados individualmente, com
indica�vo de teste de qualidade e resistência pelo
INMETRO. A data de fabricação e a data de validade
deverão vir impressas na embalagem do material.
Com registro na ANVISA/MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

Blowtex 0,28 35.000,00

Valor Total: R$ 914.324,90 (Novecentos e quatorze mil trezentos e vinte e quatro reais e noventa centavos).

· STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 02.223.342/0001-04 -(Ata SRP nº 108/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

02 500 Und

KIT DRENAGEM TORÁCICA NR 32, cons�tuído de
dreno torácico, tubo extensor, conector dreno-
tubo e frasco coletor.  Dreno: Cateter calibre nº 32,
estéril, confeccionado em material atóxico,
apirogênico, hipoalergênico, flexível, radiopaco,
�po PVC transparente, mul�perfurado, ponta
arredondada, sem rebarbas, uniforme em toda
extensão, com conector confeccionado em
plás�co rígido ou similar, atóxico para conectar-se
no tubo extensor. Frasco: estéril, confeccionado
em PVC rígido e transparente, com capacidade
para 1.000 ml, graduação em relevo a cada 100
ml, extensão em PVC translúcido, tampa em
polie�leno com sistema de rosca contendo
entrada, extensão, respiro, com sistema de
fixação. Embalado individualmente, com abertura
assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Biomeg 21,92 10.960,00

67 374 Und PAPEL GRAU CIRURGICO 15x100 - Papel Grau
Cirúrgico, embalagem tubular medindo 15 cm de
largura X 100 m de comprimento, descartável,
termo-selável para esterilização de material
médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido
de e�leno, em dupla face, sendo uma das faces
em Papel Grau Cirúrgico, isento de furos, rasgos,
rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes,
odores desagradáveis quando úmido ou seco, que
não solte fibras ou felpas durante o uso normal,
gramatura de no mínimo 60 g/m2 e porosidade
controlada, e a outra face em filme laminado
transparente, mul�camadas, colorido ou não, para
facilitar a iden�ficação e localização de possíveis
falhas durante o processo de selagem, que seja
completamente resiste ao rasgo  durante o
processo de abertura evitando resquícios de filme
no papel  e composto por poliéster e
polipropileno, com aproximadamente gramatura 
54 g/ m2. Resistência ao calor em ambas às faces
até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes

Vitalpack 69,00 25.806,00
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em toda a extensão e com indicadores químicos
que na mudança de cor, indicam o processo de
esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a
óxido de e�leno (ETO). O produto deverá atender
as exigências norma�vas da NBR série 14990. O
fabricante deverá apresentar o Cer�ficado de Boas
Prá�cas de Fabricação e laudo de Eficiência de
Filtração Bacteriana (BFE). O material deverá ser
acondicionado em embalagem própria de acordo
com a praxe do fabricante, sendo que deverá
constar externamente o seguinte dado: data de
fabricação, validade, nome do fabricante e
número de registro no Ministério da Saúde.  Com
registro ANVISA/MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

69 478 Und

PAPEL GRAU CIRURGICO 25x100   Papel Grau
Cirúrgico, embalagem tubular medindo 25 cm de
largura X 100 m de comprimento, descartável,
termo-selável para esterilização de material
médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido
de e�leno, em dupla face, sendo uma das faces
em Papel Grau Cirúrgico, isento de furos, rasgos,
rugas, manchas, substancias tóxicas, corantes,
odores desagradáveis quando úmido ou seco, que
não solte fibras ou felpas durante o uso normal,
gramatura de no mínimo 60 g/m2 e porosidade
controlada, e a outra face em filme laminado
transparente, mul�camadas, colorido ou não, para
facilitar a iden�ficação e localização de possíveis
falhas durante o processo de selagem, que seja
completamente resistente ao rasgo  durante o
processo de abertura evitando resquícios de filme
no papel  e composto por poliéster e
polipropileno, com aproximadamente gramatura 
54 g/ m2. Resistência ao calor em ambas às faces
até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes
em toda a extensão e com indicadores químicos
que na mudança de cor, indicam o processo de
esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a
óxido de e�leno (ETO). O produto deverá atender
as exigências norma�vas da NBR série 14990. O
fabricante deverá apresentar o Cer�ficado de Boas
Prá�cas de fabricação e laudo de Eficiência de
Filtração Bacteriana (BFE). O material deverá ser
acondicionado em embalagem própria de acordo
com a praxe do fabricante, sendo que deverá
constar externamente o seguinte dado: data de
fabricação, validade, nome do fabricante e
número de registro no Ministério da Saúde.  Com
registro ANVISA/MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

Vitalpack 114,00 54.492,00

97 1.056 Und

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 3,0 SEM BALÃO,
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com
parede fina e lisa, com marcadores de graduação
em cen�metros. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Vital Gold 2,90 3.062,40

101 1.500 Und SONDA ENDOTRAQUEAL NR 5,0 SEM BALÃO,
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com
parede fina e lisa, com marcadores de graduação

Vital Gold 2,90 4.350,00

DOM Eletrônico Edição Nº 7941, de 13 de dezembro de 2022. Página 211 de 327

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br



em cen�metros. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

102 800 Und

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 5,5 COM BALÃO,
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura anatômica, translúcido e radiopaco,
tubo com parede fina e lisa, com iden�ficação do
tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em
sua extensão. Balão piloto (cuff) transparente, de
baixa pressão, atraumá�ca, com conector
universal luer para o encaixe da seringa, de fácil
adaptação, válvula de segurança em PVC atóxico,
tubo de insuflação resistente a dobras. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Vital Gold 3,50 2.800,00

103 1.080 Und

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 6,0 COM BALÃO,
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura anatômica, translúcido e radiopaco,
tubo com parede fina e lisa, com iden�ficação do
tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em
sua extensão. Balão piloto (cuff) transparente, de
baixa pressão, atraumá�ca, com conector
universal luer para o encaixe da seringa, de fácil
adaptação, válvula de segurança em PVC atóxico,
tubo de insuflação resistente a dobras. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Vital Gold 3,40 3.672,00

104 800 Und

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 6,5 COM BALÃO,
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura anatômica, translúcido e radiopaco,
tubo com parede fina e lisa, com iden�ficação do
tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em
sua extensão. Balão piloto (cuff) transparente, de
baixa pressão, atraumá�ca, com conector
universal luer para o encaixe da seringa, de fácil
adaptação, válvula de segurança em PVC atóxico,
tubo de insuflação resistente a dobras. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Vital Gold 3,40 2.720,00

105 3.400 Und

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 7,0 COM BALÃO,
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura anatômica, translúcido e radiopaco,
tubo com parede fina e lisa, com iden�ficação do
tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em
sua extensão. Balão piloto (cuff) transparente, de
baixa pressão, atraumá�ca, com conector
universal luer para o encaixe da seringa, de fácil
adaptação, válvula de segurança em PVC atóxico,
tubo de insuflação resistente a dobras. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Vital Gold 3,40 11.560,00

106 5.000 Und SONDA ENDOTRAQUEAL NR 7,5 COM BALÃO,
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura anatômica, translúcido e radiopaco,
tubo com parede fina e lisa, com iden�ficação do
tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos em
sua extensão. Balão piloto (cuff) transparente, de

Vital Gold 3,40 17.000,00
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baixa pressão, atraumá�ca, com conector
universal luer para o encaixe da seringa, de fácil
adaptação, válvula de segurança em PVC atóxico,
tubo de insuflação resistente a dobras. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

107 4.000 Und

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 8,0 COM BALÃO,
estéril, descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com
parede fina e delgada. Balão piloto (cuff) de cor
azul claro, transparente, com conector universal
para o encaixe da seringa, tubo com iden�ficação
do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos
em sua extensão, válvula de segurança em PVC
atóxico, com conexão universal luer em sua
extremidade distal, de fácil adaptação. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Vital Gold 3,40 13.600,00

109 800 Und

SONDA ENDOTRAQUEAL NR 9,0, estéril,
descartável, em PVC e silicone atóxico, com
curvatura, translúcido e radiopaco, tubo com
parede fina e delgada. Balão piloto (cuff) de cor
azul claro, transparente, com conector universal
para o encaixe da seringa, tubo com iden�ficação
do tamanho e graduação de 2 em 2 cm impressos
em sua extensão, válvula de segurança em PVC
atóxico, com conexão universal luer em sua
extremidade distal, de fácil adaptação. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Vital Gold 3,40 2.720,00

118 230 Und

SONDA NASOENTÉRICA NR 8, estéril,
confeccionada em poliuretano flexível,
atraumá�ca, biocompa�vel, macia, radiopaca,
graduada, com peso em tungstênio, guia metálico
flexível e lubrificada a base de silicone, conexão
universal, comprimento mínimo de 105 cm.
Embalada individualmente, com abertura
assép�ca. Com registro na ANVISA/ MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Maxy Nutre 8,78 2.019,40

119 700 Und

SONDA NASOENTÉRICA NR 12, estéril,
confeccionada em poliuretano flexível,
atraumá�ca, biocompa�vel, macia, radiopaca,
graduada, com peso em tungstênio, guia metálico
flexível e lubrificada a base de silicone, conexão
universal, comprimento mínimo de 120 cm.
Embalada individualmente, com abertura
assép�ca. Com registro na ANVISA/ MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Maxy Nutre 8,78 6.146,00

120 230 Und

SONDA NASOGÁSTRICA NR 04, longa, estéril,
descartável, confeccionada em PVC atóxico
siliconizado, transparente, maleável, extremidade
distal com conector plás�co com tampa
ar�culada, isenta de rebarbas, adaptável em
seringas, sem vazamentos; extremidade proximal
com ponta arredondada. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Medsonda 0,82 188,60
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121 250 Und

SONDA NASOGÁSTRICA NR 06, longa, estéril,
descartável, confeccionada em PVC atóxico
siliconizada, transparente, maleável, extremidade
distal com conector plás�co com tampa
ar�culada, isenta de rebarbas, adaptável em
seringas, sem vazamentos; extremidade proximal
com ponta arredondada. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Medsonda 0,84 210,00

123 560 Und

SONDA NASOGÁSTRICA NR 10, longa, estéril,
descartável, confeccionada em PVC atóxico
siliconizada, transparente, maleável, extremidade
distal com conector plás�co com tampa
ar�culada, isenta de rebarbas, adaptável em
seringas, sem vazamentos; extremidade proximal
com ponta arredondada. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Medsonda 0,98 548,80

129 850 Und

SONDA URETRAL NR 4, estéril, descartável,
confeccionada em PVC atóxico siliconizada,
transparente, maleável, com aproximadamente 40
cm de comprimento, extremidade distal com
conector plás�co com tampa ar�culada, isenta de
rebarbas; extremidade proximal com ponta
arredondada. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Medsonda 0,56 476,00

135 106.405
Und

SONDA URETRAL NR 12, estéril, descartável,
confeccionada em PVC atóxico siliconizada,
transparente, maleável, com aproximadamente 40
cm de comprimento, extremidade distal com
conector plás�co com tampa ar�culada, isenta de
rebarbas; extremidade proximal com ponta
arredondada. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

Medsonda 0,65 69.163,25

137 6.000 Und

SONDA URETRAL NR 16, estéril, descartável,
confeccionada em PVC atóxico siliconizado,
transparente, maleável, com aproximadamente 40
cm de comprimento, extremidade distal com
conector plás�co com tampa ar�culada, isenta de
rebarbas; extremidade proximal com ponta
arredondada. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Medsonda 0,71 4.260,00

138 1.000 Und

SONDA URETRAL NR 18, estéril, descartável,
confeccionada em PVC atóxico siliconizado,
transparente, maleável, com aproximadamente 40
cm de comprimento, extremidade distal com
conector plás�co com tampa ar�culada, isenta de
rebarbas; extremidade proximal com ponta
arredondada. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Medsonda 0,95 950,00

142 9.000 Und TORNEIRA PLÁSTICA 3 VIAS, confeccionada em
policarbonato, atóxico, apirogênico, estéril,
descartável, corpo transparente, conexão segura,
manípulo giratório com rotação de 360º e com
indicação de fluxo, conector luerlock, sem

Vital Gold 0,73 6.570,00
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vazamentos e com tampa. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Valor Total: R$ 243.274,45 (Duzentos e quarenta e três mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

· HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA – CNPJ: 14.622.553/0003-52 -(Ata SRP
nº 109/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

08 600.000
Und

LANCETA DESCARTÁVEL, para punção digital
e coleta do sangue capilar, estéril,
descartável, acoplada a disposi�vo com
retração automá�ca da lanceta após uso, de
acordo com a NR32. Com registro na
ANVISA/MS e BPF.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Glucoleader HU 0,10 60.000,00

Valor Total: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

· SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ: 34.686.134/0001-20 -(Ata SRP nº 110/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

10 6.750 Rl

LENÇOL DESCARTÁVEL PAPEL RL COM 50,0 M,
descartável, com 50 cm de largura e 50 m de
comprimento, na cor branca, produzido em 100%
fibras de celulose virgem, macio, absorvente,
resistente. Embalado individualmente em rolos.
Com registro na ANVISA/ MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Snop 4,99 33.682,50

11 2.250 Rl

LENÇOL DESCARTÁVEL PAPEL RL COM 50,0 M,
descartável, com 50 cm de largura e 50 m de
comprimento, na cor branca, produzido em 100%
fibras de celulose virgem, macio, absorvente,
resistente. Embalado individualmente em rolos.
Com registro na ANVISA/ MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

Snop 4,99 11.227,50

14 101.080
Und

LENÇOL DESCARTÁVEL TNT PARA MACA, cons�tuído
por 100% de polipropileno, não estéril, atóxico, na
cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m², com
elás�co em látex em toda sua extensão, capaz de
manter o lençol fixo e estendido sobre a super�cie
do colchão, medindo no mínimo 200 cm de
comprimento por 90 cm de largura; sem furos,
manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas
bem acabadas. Embalado em pacotes com no
máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/ MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Snop 0,75 75.810,00

15 31.920
Und

LENÇOL DESCARTÁVEL TNT PARA MACA, cons�tuído
por 100% de polipropileno, não estéril, atóxico, na
cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m², com
elás�co em látex em toda sua extensão, capaz de
manter o lençol fixo e estendido sobre a super�cie
do colchão, medindo no mínimo 200 cm de
comprimento por 90 cm de largura; sem furos,
manchas, rasgos ou outros defeitos, com bordas
bem acabadas. Embalado em pacotes com no
máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/ MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

Snop 0,75 23.940,00

Valor Total: R$ 144.660,00 (Cento e quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta reais).
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· PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 41.738.390/0001-89 -(Ata SRP nº 111/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

12 58.800
Und

LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO CAMA,
confeccionado em não tecido (TNT), cons�tuído
por 100% de polipropileno, não estéril, atóxico, na
cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m²,
com elás�co em látex em toda sua extensão,
capaz de manter o lençol fixo e estendido sobre a
super�cie do colchão, medindo no mínimo 220 cm
de comprimento por 140 cm de largura; sem
furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com
bordas bem acabadas. Embalado em pacotes com
no máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/
MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Anadona 1,61 94.668,00

13 11.200
Und

LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO CAMA,
confeccionado em não tecido (TNT), cons�tuído
por 100% de polipropileno, não estéril, atóxico, na
cor branca, com gramatura mínima de 30 g/m²,
com elás�co em látex em toda sua extensão,
capaz de manter o lençol fixo e estendido sobre a
super�cie do colchão, medindo no mínimo 220 cm
de comprimento por 140 cm de largura; sem
furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, com
bordas bem acabadas. Embalado em pacotes com
no máximo 50 peças. Com registro na ANVISA/
MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

Anadona 1,61 18.032,00

Valor Total: R$ 112.700,00 (Cento e doze mil e setecentos reais).

· DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA – CNPJ: 20.235.404/0001-71 -(Ata SRP nº 112/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

17 48.450 Pr

LUVA CIRÚRGICA 6.5 ESTERILIZADA, estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
lubrificada com pó bio-absorvível, formato
anatômico nas duas mãos, resistente, alta
sensibilidade e conforto, com envelope interno
indicando as luvas direita e esquerda. Embalado
em par com abertura assép�ca. Deverá
apresentar registro na ANVISA/MS, Cer�ficado
de Aprovação (CA) emi�do pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) e selo de
conformidade INMETRO.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Lemgruber/Targa 1,22 59.109,00

19 104.625 Pr

LUVA CIRÚRGICA 7.0 ESTERILIZADA, estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
lubrificada com pó bio-absorvível, formato
anatômico nas duas mãos, resistente, alta
sensibilidade e conforto, com envelope interno
indicando as luvas direita e esquerda. Embalado
em par com abertura assép�ca. Deverá
apresentar registro na ANVISA/MS, Cer�ficado
de Aprovação (CA) emi�do pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) e selo de
conformidade INMETRO.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Lemgruber/Targa 1,15 120.318,75
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21 177.650 Pr

LUVA CIRÚRGICA 7.5 ESTERILIZADA, estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
lubrificada com pó bio-absorvível, formato
anatômico nas duas mãos, resistente, alta
sensibilidade e conforto, com envelope interno
indicando as luvas direita e esquerda. Embalado
em par com abertura assép�ca. Deverá
apresentar registro na ANVISA/MS, Cer�ficado
de Aprovação (CA) emi�do pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) e selo de
conformidade INMETRO.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Lemgruber/Targa 1,15 204.297,50

23 81.375 Pr

LUVA CIRÚRGICA 8.0 ESTERILIZADA, estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
lubrificada com pó bio-absorvível, formato
anatômico nas duas mãos, resistente, alta
sensibilidade e conforto, com envelope interno
indicando as luvas direita e esquerda. Embalado
em par com abertura assép�ca. Deverá
apresentar registro na ANVISA/MS, Cer�ficado
de Aprovação (CA) emi�do pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) e selo de
conformidade INMETRO.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Lemgruber/Targa 1,15 93.581,25

25 31.875 Pr

LUVA CIRÚRGICA 8.5 ESTERILIZADA, estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
lubrificada com pó bio-absorvível, formato
anatômico nas duas mãos, resistente, alta
sensibilidade e conforto, com envelope interno
indicando as luvas direita e esquerda. Embalado
em par com abertura assép�ca. Deverá
apresentar registro na ANVISA/MS, Cer�ficado
de Aprovação (CA) emi�do pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) e selo de
conformidade INMETRO.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Lemgruber/Targa 1,15 36.656,25

Valor Total: R$ 513.962,75 (Quinhentos e treze mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

· GOEDERT LTDA – CNPJ: 79.846.465/0001-18 -(Ata SRP nº 113/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

27 1.604 Cx

LUVA PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM AMIDO
MÉDIA, não estéril, descartável, fabricada em
nitrilo, sem pó bioabsorvível, ambidestra,
confortável, resistente, textura uniforme e lisa,
livre de falhas e/ou furos, totalmente
impermeável a água e a outros fluidos.  Tamanho
Médio. Embalada em caixa com 100 unidades.
Com registro na ANVISA/MS, Cer�ficado de
Aprovação (CA) emi�do pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) e selo de conformidade
INMETRO. *Indicada para pessoas alérgicas ao
látex e ao amido.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Nobre 13,20 21.172,80

30 989 Cx LUVA PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM AMIDO
PEQUENA, não estéril, descartável, fabricada em
nitrilo, sem pó bioabsorvível, ambidestra,
confortável, resistente, textura uniforme e lisa,
livre de falhas e/ou furos, totalmente
impermeável a água e a outros fluidos.  Tamanho

Nobre 13,21 13.064,69
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Pequeno. Embalada em caixa com 100 unidades.
Com registro na ANVISA/MS, Cer�ficado de
Aprovação (CA) emi�do pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) e selo de conformidade
INMETRO. *Indicada para pessoas alérgicas ao
látex e ao amido.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Valor Total: R$ 34.237,49 (Trinta e quatro mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos).

· OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 27.130.979/0001-79 -(Ata SRP nº 114/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

32 25.520 Cx

LUVA PLASTICA DESCARTAVEL GINECOLOGICA CX
COM 100,0 UN, (polivinil) descartável, estéril, cano
curto, tamanho padrão, ambidestra para emprego
em ginecologia, embalada individualmente com a
data de fabricação e a validade impressas na
embalagem. Caixa com 100 unidades.  Com
registro na ANVISA/MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Luplast 9,65 246.268,00

74 636.858
Und

SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA 10ML C/
DISPOSITIVO SEGURANCA UN C/10,0 ML: com bico
luerlock central, cilindro em polipropileno
transparente, escala de graduação com alto grau
de precisão, com indicação numérica contendo 10
intervalos de 1ml e subdivisões de 0,2ml, êmbolo
com trava e ponteira de borracha siliconizado,
com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Com
disposi�vo de segurança em atendimento à NR 32
e portaria 1748 TEM; atóxica, apirogênica.; Estéril
e descartável. Embalagem individual resistente
com abertura em pétala assép�ca, contendo a
iden�ficação do produto, lote e validade de fácil
visualização. Com registro na ANVISA/ MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

SR 0,59 375.746,22

76 473.200
Und

SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA C/
DISPOSITIVO DE SEGURANCA: com bico luerlock
central, cilindro em polipropileno transparente,
escala de graduação com alto grau de precisão,
com indicação numérica contendo 20 intervalos
de 1ml, êmbolo com trava e ponteira de borracha
siliconizado, com perfeito ajuste e deslize êmbolo
cilindro. Com disposi�vo de segurança em
atendimento à NR 32 e portaria 1748 TEM.
Atóxica, apirogênica; Estéril e descartável.
Embalagem individual resistente com abertura em
pétala assép�ca, contendo a iden�ficação do
produto, lote e validade de fácil visualização. Com
registro na ANVISA/ MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

SR 0,79 373.828,00

81 596.300
Und

SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 5 ML COM
DISPOSITIVO SEGURANÇA UN COM 5,0 ML - com
bico luerlock central, cilindro em polipropileno
transparente com escala de graduação precisa
milimetrada e numerada a cada 1 ml, traços e
números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de
borracha siliconizado, com perfeito ajuste e deslize
êmbolo-cilindro. Com disposi�vo de segurança em
atendimento à NR 32 e portaria 1748 TEM;
atóxica, apirogênica. Estéril e descartável.

SR 0,37 220.631,00
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Embalagem individual resistente com abertura em
pétala assép�ca, contendo a iden�ficação do
produto, lote e validade de fácil visualização. Com
registro na ANVISA/MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Valor Total: R$ 1.216.473,22 (Um milhão duzentos e dezesseis mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte e dois
centavos).

· PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI – CNPJ: 30.888.187/0001-72 -(Ata SRP nº 115/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

33 3.480 Cx

LUVA PLASTICA DESCARTAVEL GINECOLOGICA CX
COM 100,0 UN, (polivinil) descartável, estéril, cano
curto, tamanho padrão, ambidestra para emprego
em ginecologia, embalada individualmente com a
data de fabricação e a validade impressas na
embalagem. Caixa com 100 unidades.  Com
registro na ANVISA/MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

Luplast 15,59 54.253,20

Valor Total: R$ 54.253,20 (Cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte centavos).

· NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 32.737.279/0001-87 -
(Ata SRP nº 116/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

34 2.000 Par

LUVA ESTÉRIL 6.5 ANTIALÉRGICA SEM AMIDO,
estéril, descartável, confeccionada em látex
sinté�co, livre de pó, formato anatômico nas duas
mãos, resistente, alta sensibilidade e conforto,
com envelope interno indicando as luvas direita e
esquerda. Tamanho 6.5. Embalada em par com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS,
Cer�ficado de Aprovação (CA) emi�do pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e selo de
conformidade INMETRO. *Indicada para pessoas
alérgicas ao látex natural e ao amido. COM
VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Nuzone 6,99 13.980,00

35 4.500 Par

LUVA ESTÉRIL 7.0 ANTIALÉRGICA SEM AMIDO,
estéril, descartável, confeccionada em látex
sinté�co, livre de pó, formato anatômico nas duas
mãos, resistente, alta sensibilidade e conforto,
com envelope interno indicando as luvas direita e
esquerda. Tamanho 7.0. Embalada em par com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS,
Cer�ficado de Aprovação (CA) emi�do pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e selo de
conformidade INMETRO. *Indicada para pessoas
alérgicas ao látex natural e ao amido. COM
VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Nuzone 6,99 31.455,00

36 6.500 Par LUVA ESTÉRIL 7.5 ANTIALÉRGICA SEM AMIDO,
estéril, descartável, confeccionada em látex
sinté�co, livre de pó, formato anatômico nas duas
mãos, resistente, alta sensibilidade e conforto,
com envelope interno indicando as luvas direita e

Nuzone 6,99 45.435,00
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esquerda. Tamanho 7.5. Embalada em par com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS,
Cer�ficado de Aprovação (CA) emi�do pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e selo de
conformidade INMETRO. *Indicada para pessoas
alérgicas ao látex natural e ao amido. COM
VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

37 4.500 Par

LUVA ESTÉRIL 8.0 ANTIALÉRGICA SEM AMIDO,
estéril, descartável, confeccionada em látex
sinté�co, livre de pó, formato anatômico nas duas
mãos, resistente, alta sensibilidade e conforto,
com envelope interno indicando as luvas direita e
esquerda. Tamanho 8.0. Embalada em par com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS,
Cer�ficado de Aprovação (CA) emi�do pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e selo de
conformidade INMETRO. *Indicada para pessoas
alérgicas ao látex natural e ao amido. COM
VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Nuzone 6,99 31.455,00

38 1.400 Par

LUVA ESTÉRIL 8.5 ANTIALÉRGICA SEM AMIDO,
estéril, descartável, confeccionada em látex
sinté�co, livre de pó, formato anatômico nas duas
mãos, resistente, alta sensibilidade e conforto,
com envelope interno indicando as luvas direita e
esquerda. Tamanho 8.5. Embalada em par com
abertura assép�ca. Com registro na ANVISA/MS,
Cer�ficado de Aprovação (CA) emi�do pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e selo de
conformidade INMETRO. *Indicada para pessoas
alérgicas ao látex natural e ao amido. COM
VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Nuzone 6,99 9.786,00

Valor Total: R$ 132.111,00 (Cento e trinta e dois mil cento e onze reais).

· SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – CNPJ: 28.590.769/0001-26 -(Ata SRP nº 117/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

39 3.525 Cx

LUVA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO
ESTERILIZADA EXTRA PEQUENA CX COM 100,0
UN, não estéril, confeccionada em látex de
borracha natural, hipoalergênica, anatômica,
lubrificada com pó bio-absorvível, ambidestra,
boa elas�cidade, confortável, com alta
sensibilidade tá�l, livre de falhas e/ou furos. 
Deverá apresentar registro na ANVISA/MS,
Cer�ficado de Aprovação (CA) emi�do pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e selo
de conformidade INMETRO.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Descarpack 13,90 48.997,50

40 1.175 Cx LUVA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO
ESTERILIZADA EXTRA PEQUENA CX COM 100,0
UN, não estéril, confeccionada em látex de
borracha natural, hipoalergênica, anatômica,
lubrificada com pó bio-absorvível, ambidestra,
boa elas�cidade, confortável, com alta

Descarpack 13,90 16.332,50
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sensibilidade tá�l, livre de falhas e/ou furos. 
Deverá apresentar registro na ANVISA/MS,
Cer�ficado de Aprovação (CA) emi�do pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e selo
de conformidade INMETRO.
COTA RESERVADA ME/EPP

41 9.660 Cx

LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTÉRIL
GRANDE CX COM 100,0 UN, não estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
hipoalergênica, anatômica, lubrificada com pó
bio-absorvível, ambidestra, boa elas�cidade,
confortável, com alta sensibilidade tá�l, livre de
falhas e/ou furos.  Deverá apresentar registro na
ANVISA/MS, Cer�ficado de Aprovação (CA)
emi�do pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e selo de conformidade INMETRO.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Descarpack 13,90 134.274,00

42 2.120 Cx

LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTÉRIL
GRANDE CX COM 100,0 UN, não estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
hipoalergênica, anatômica, lubrificada com pó
bio-absorvível, ambidestra, boa elas�cidade,
confortável, com alta sensibilidade tá�l, livre de
falhas e/ou furos.  Deverá apresentar registro na
ANVISA/MS, Cer�ficado de Aprovação (CA)
emi�do pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e selo de conformidade INMETRO.
COTA RESERVADA ME/EPP

Descarpack 13,90 29.468,00

43 40.660 Cx

LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTÉRIL
MÉDIO CX COM 100,0 UN, não estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
hipoalergênica, anatômica, lubrificada com pó
bio-absorvível, ambidestra, boa elas�cidade,
confortável, com alta sensibilidade tá�l, livre de
falhas e/ou furos.  Deverá apresentar registro na
ANVISA/MS, Cer�ficado de Aprovação (CA)
emi�do pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e selo de conformidade INMETRO.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Descarpack 13,90 565.174,00

44 2.140 Cx

LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTÉRIL
MÉDIO CX COM 100,0 UN, não estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
hipoalergênica, anatômica, lubrificada com pó
bio-absorvível, ambidestra, boa elas�cidade,
confortável, com alta sensibilidade tá�l, livre de
falhas e/ou furos.  Deverá apresentar registro na
ANVISA/MS, Cer�ficado de Aprovação (CA)
emi�do pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e selo de conformidade INMETRO.
COTA RESERVADA ME/EPP

Descarpack 13,90 29.746,00

45 24.519 Cx

LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTÉRIL
PEQUENA CX COM 100,0 UN, não estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
hipoalergênica, anatômica, lubrificada com pó
bio-absorvível, ambidestra, boa elas�cidade,
confortável, com alta sensibilidade tá�l, livre de
falhas e/ou furos.  Deverá apresentar registro na
ANVISA/MS, Cer�ficado de Aprovação (CA)
emi�do pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e selo de conformidade INMETRO.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Descarpack 13,80 338.362,20
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46 1.845 Cx

LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTÉRIL
PEQUENA CX COM 100,0 UN, não estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
hipoalergênica, anatômica, lubrificada com pó
bio-absorvível, ambidestra, boa elas�cidade,
confortável, com alta sensibilidade tá�l, livre de
falhas e/ou furos.  Deverá apresentar registro na
ANVISA/MS, Cer�ficado de Aprovação (CA)
emi�do pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e selo de conformidade INMETRO.
COTA RESERVADA ME/EPP

Descarpack 13,80 25.461,00

54 3.780 Cx

MÁSCARA CIRÚRGICA PROTEÇÃO TRIPLA CX
COM 50,0 UN. – descartável, atóxica,
hipoalergênica, não estéril, inodora, retangular
pregueada, com tripla camada. deverá possuir
filtro que proporcione uma eficiência de
filtragem bacteriana superior a 95% de proteção
(BFE), clipe nasal anatômico, fixações laterais
com elás�co, com acabamento por soldagem
eletrônica. Caixas ou pacotes com 50 unidades.
COM REGISTRO NA ANVISA/MS. O fabricante
deverá apresentar o aludo de eficiência de
filtração bacteriana (BFE).
COTA RESERVADA ME/EPP

Descarbox 4,40 16.632,00

78 20.000
Und

SERINGA 20 ML LUER SLIP SEM DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA, estéril, atóxica, transparente, sem
agulha, com bico luerslip, cilindro siliconado com
anel de retenção, escala externa precisa e visível,
sem disposi�vo de segurança. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

SR 0,48 9.600,00

Valor Total: R$ 1.214.047,20 (Um milhão duzentos e quatorze mil quarenta e sete reais e vinte centavos).

· ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – CNPJ: 20.035.686/0001-63 -(Ata SRP nº 118/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

47 450 Rl

MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 10 CM X
15 M, confeccionada em algodão 100%, com
propriedades elás�cas, enrolada de maneira
uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de
impurezas ou manchas. Embalagem individual
resistente de modo a assegurar proteção do
produto até o momento de sua u�lização.  Com
registro na ANVISA/ MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Ortofen 6,96 3.132,00

48 450 Rl

MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 15 CM X
15 M, confeccionada em algodão 100%, com
propriedades elás�cas, enrolada de maneira
uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de
impurezas ou manchas. Embalagem individual
resistente de modo a assegurar proteção do
produto até o momento de sua u�lização. Com
registro na ANVISA/ MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Ortofen 12,79 5.755,50

49 300 Rl MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 20 CM X
15 M, confeccionada em algodão 100%, com
propriedades elás�cas, enrolada de maneira
uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de
impurezas ou manchas. Embalagem individual

Ortofen 17,49 5.247,00

DOM Eletrônico Edição Nº 7941, de 13 de dezembro de 2022. Página 222 de 327

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br



resistente de modo a assegurar proteção do
produto até o momento de sua u�lização. Com
registro na ANVISA/ MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

50 1.000 Rl

MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 25 CM X
15 M, confeccionada em algodão 100%, com
propriedades elás�cas, enrolada de maneira
uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de
impurezas ou manchas. Embalagem individual
resistente de modo a assegurar proteção do
produto até o momento de sua u�lização. Com
registro na ANVISA/ MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Ortofen 23,49 23.490,00

51 720 Rl

MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ELÁSTICA 6 CM X
15 M, confeccionada em algodão 100%, com
propriedades elás�cas, enrolada de maneira
uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de
impurezas ou manchas. Embalagem individual
resistente de modo a assegurar proteção do
produto até o momento de sua u�lização. Com
registro na ANVISA/ MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Ortofen 5,30 3.816,00

Valor Total: R$ 41.440,50 (Quarenta e um mil quatrocentos e quarenta reais e cinquenta centavos).

· LIVE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – CNPJ: 10.842.393/0001-34 -(Ata SRP nº 119/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

53 131.220 Cx

MÁSCARA CIRÚRGICA PROTEÇÃO TRIPLA CX COM
50,0 UN. – descartável, atóxica, hipoalergênica,
não estéril, inodora, retangular pregueada, com
tripla camada. Deverá possuir filtro que
proporcione uma eficiência de filtragem
bacteriana superior a 95% de proteção (BFE), clipe
nasal anatômico, fixações laterais com elás�co,
com acabamento por soldagem eletrônica. Caixas
ou pacotes com 50 unidades. COM REGISTRO NA
ANVISA/MS. O fabricante deverá apresentar o
aludo de eficiência de filtração bacteriana (BFE).
AMPLA CONCORRÊNCIA

Live 4,20 551.124,00

Valor Total: R$ 551.124,00 (Quinhentos e cinquenta e um mil cento e vinte e quatro reais).

· KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA – CNPJ: 19.006.720/0001-92 -(Ata SRP nº 120/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

55 169.870
Und

MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO
RESPIRADOR – cons�tuído por fibras sinté�cas
com formato em concha ou bico de pato; duas
�ras elás�cas para fixação na cabeça, clipe nasal
fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de
filtração de 95% de par�culas de até 0,3
micrômetros. Com cer�ficado de aprovação como
PFF/2 e da NIOSHI como N95 e registro da
ANVISA/MS. Descartável, atóxica, hipoalergênica e
inodora. Exigido o Cer�ficado de Aprovação (CA)
para esse �po de produto.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Ecomax 0,70 118.909,00

Valor Total: R$ 118.909,00 (Cento e dezoito mil novecentos e nove reais).

· E BOX HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – CNPJ: 24.401.032/0001-67 -(Ata SRP nº 121/2022)
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Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

56 21.600
Und

MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL TIPO
RESPIRADOR – cons�tuído por fibras sinté�cas
com formato em concha ou bico de pato; duas
�ras elás�cas para fixação na cabeça, clipe nasal
fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de
filtração de 95% de par�culas de até 0,3
micrômetros. Com cer�ficado de aprovação como
PFF/2 e da NIOSHI como N95 e registro da
ANVISA/MS. Descartável, atóxica, hipoalergênica e
inodora. Exigido o Cer�ficado de Aprovação (CA)
para esse �po de produto.
COTA RESERVADA ME/EPP

Alliance 0,79 17.064,00

80 59.000
Und

SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/AGULHA C/
DISPOSITIVO SEGURANCA UN C/3,0 ML:  com bico
luerlock central, cilindro em polipropileno
transparente com escala de graduação precisa
milimetrada e numerada a cada 1 ml, traços e
números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de
borracha siliconizado, com perfeito ajuste e deslize
êmbolo-cilindro.  Com disposi�vo de segurança
em atendimento à NR 32 e portaria 1748 TEM;
atóxica, apirogênica. Estéril e descartável.
Embalagem individual resistente com abertura em
pétala assép�ca, contendo a iden�ficação do
produto, lote e validade de fácil visualização. Com
registro na ANVISA/MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

Injex 0,61 35.990,00

82 73.700
Und

SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 5 ML COM
DISPOSITIVO SEGURANÇA UN COM 5,0 ML - com
bico luerlock central, cilindro em polipropileno
transparente com escala de graduação precisa
milimetrada e numerada a cada 1 ml, traços e
números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de
borracha siliconizado, com perfeito ajuste e deslize
êmbolo-cilindro. Com disposi�vo de segurança em
atendimento à NR 32 e portaria 1748 TEM;
atóxica, apirogênica. Estéril e descartável.
Embalagem individual resistente com abertura em
pétala assép�ca, contendo a iden�ficação do
produto, lote e validade de fácil visualização. Com
registro na ANVISA/MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

Injex 0,68 50.116,00

Valor Total: R$ 103.170,00 (Cento e três mil cento e setenta reais).

· K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – CNPJ: 33.546.315/0001-98 -(Ata SRP nº 122/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

59 280 Und

MÁSCARA SILICONE LARÍNGEA TUBULAR
SUPRAGLÓTICO NR 2 LACTENTE 10 A 20 KG,
para lactantes de 10 Kg até pré-escolares de 20
kg; fabricado em silicone, totalmente isento de
látex, estéril, descartável, transparente; com
tamanho, peso do paciente e volume do
manguito claramente marcados. Embalado
individualmente. Com instruções de uso em
português. Com registro na ANVISA/ MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Hospicenter 25,00 7.000,00
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60 300 Und

MÁSCARA LARÍNGEA TUBULAR SUPRAGLÓTICO
NR 2,5 CRIANÇA DE 20 A 30 KG, para crianças
de 20 a 30 kg; fabricado em silicone,
totalmente isento de látex, estéril, descartável,
transparente; com tamanho, peso do paciente
e volume do manguito claramente marcados.
Embalado individualmente. Com instruções de
uso em português. Com registro na ANVISA/
MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Hospicenter 25,00 7.500,00

61 216 Und

MÁSCARA LARÍNGEA TUBULAR SUPRAGLÓTICO
NR 3 CRIANÇA/ ADOLESCENTE 30 A 50 KG, para
crianças e adolescentes de 30 a 50 kg;
fabricado em silicone, totalmente isento de
látex, estéril, descartável, transparente; com
tamanho, peso do paciente e volume do
manguito claramente marcados. Embalado
individualmente. Com instruções de uso em
português. Com registro na ANVISA/ MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Hospicenter 25,00 5.400,00

62 530 Und

MÁSCARA LARÍNGEA TUBULAR SUPRAGLÓTICO
NR 4 ADULTA 50 A 70 KG, para adultos de 50 a
70 kg; fabricado em silicone, totalmente isento
de látex, estéril, descartável, transparente; com
tamanho, peso do paciente e volume do
manguito claramente marcados. Embalado
individualmente. Com instruções de uso em
português. Com registro na ANVISA/ MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Hospicenter 25,00 13.250,00

63 530 Und

MÁSCARA LARÍNGEA TUBULAR SUPRAGLÓTICO
NR 5 ADULTA 70 A 100 KG,para adultos de 70 a
100 kg; fabricado em silicone, totalmente
isento de látex, estéril, descartável,
transparente; com tamanho, peso do paciente
e volume do manguito claramente marcados.
Embalado individualmente. Com instruções de
uso em português. Com registro na ANVISA/
MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Hospicenter 25,00 13.250,00

Valor Total: R$ 46.400,00 (Quarenta e seis mil e quatrocentos reais).

· SISPACK MEDICAL LTDA. – CNPJ: 54.565.478/0001-98 -(Ata SRP nº 123/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total (R$)

64 28.887

PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO, folha
com 1,20 x 1,20 cm, para embalar ar�gos
odonto-médico-hospitalares a serem
subme�dos a processo de esterilização em
autoclave, descartável, 100% celulose,
resistente a temperatura de 150ºC, com
gramatura de no mínimo 60G/m². Apresentar
barreira microbiológica com no mínimo 95% de
eficiência para manutenção da esterilização do
conteúdo, hidro-repelente, maleável, resistente
a ruptura e rasgo, biodegradável, atóxico e não
irritante. O fabricante deverá apresentar o
laudo de Eficiência de Filtração Bacteriana
(BFE) e gramatura do papel crepado com
registro ANVISA/MS e BPF.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Sispack 2,01 58.062,87
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145 59.100 Und TESTE DESAFIO COM INDICADOR BIOLÓGICO E
INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, pacote teste
desafio pronto, de uso único, composto de um
indicador biológico para esterilização à vapor
saturado em temperatura de 121ºC a 134ºC,
com tempo máximo de resposta de 03 horas,
por método de fluorescência, composto de
uma �ra de papel contendo uma população
microbiana mínima de 100.000 (cem mil)
esporos secos e calibrados de
GeobacillusStearothermophillus (ATCC 7953,
com cer�ficado de qualidade assegurada)
acondicionada em uma ampola de vidro
lacrada com meio de cultura púrpura que após
o processo muda a cor para amarelo e uma
tampa com ori�cios para penetração do
esterilizante e filtro hidrofóbico que atua como
uma barreira bacteriana. Cada ampola possui
um rótulo externo que informa o lote e a data
de fabricação do produto contendo campos
para iden�ficação da ampola e um indicador
químico externo que diferencia as ampolas
processadas das não processadas. No mesmo
pacote contém um integrador químico classe 5,
conforme norma ANSI/AAMI/ISSO 11140-1,
posicionados em um substrato poroso
embrulhado em embalagem descartável O
integrador químico classe 5 deve ter leitura de
resultado através de mudança de limite-
movimento frontal (não exige interpretação de
cor), composto de uma mecha de papel/filme e
alumínio laminado e de uma pílula química
sensível à temperatura, tempo e vapor, a
substância química funde e migra como um
líquido de coloração escura através da mecha
de papel, devendo a�ngir a área de “accept”
(aceito) se todos os parâmetros crí�cos do
processo de esterilização a vapor forem
alcançados. A extensão da migração é
proporcional ao tempo de exposição do pacote
ao vapor e a temperatura. Acompanha ampola
externa do mesmo lote para u�lização como
controle. Com um sistema de leitor
fluorescente especialmente projetado é usado
na detecção dos esporos presentes no frasco e
uma luz vermelha ou verde é exibida como
forma de resultado, a apresentação do produto
deverá obedecer a legislação atual vigente. Na
embalagem deverão estar impressos dados de
iden�ficação do fabricante, procedência,
número de lote, data de fabricação, prazo de
validade. Com cer�ficado de qualidade
assegurada, com validade mínima de 18
(dezoito) meses a contar da entrega no
almoxarifado, acondicionado em embalagem
reforçada e apropriada para o produto. O
vencedor deste item deverá fornecer gratuita e
temporariamente 80 equipamentos para leitura
dos testes (incubadora 3 horas) e prestar
treinamento para a equipe.  As incubadoras
devem estar calibradas e apresentar uma
cer�ficação que assegure que o sistema

Bionova 32,80 1.938.480,00
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mantém as especificações de temperatura de
funcionamento no ato da entrega e se
necessário serem calibradas anualmente,
conforme RDC 15. Caixa com 24 pacotes.
Incubadora consignada isenta de registro
ANVISA/MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

146 900 Und TESTE DESAFIO COM INDICADOR BIOLÓGICO E
INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, pacote teste
desafio pronto, de uso único, composto de um
indicador biológico para esterilização à vapor
saturado em temperatura de 121ºC a 134ºC,
com tempo máximo de resposta de 03 horas,
por método de fluorescência, composto de
uma �ra de papel contendo uma população
microbiana mínima de 100.000 (cem mil)
esporos secos e calibrados de
GeobacillusStearothermophillus (ATCC 7953,
com cer�ficado de qualidade assegurada)
acondicionada em uma ampola de vidro
lacrada com meio de cultura púrpura que após
o processo muda a cor para amarelo e uma
tampa com ori�cios para penetração do
esterilizante e filtro hidrofóbico que atua como
uma barreira bacteriana. Cada ampola possui
um rótulo externo que informa o lote e a data
de fabricação do produto contendo campos
para iden�ficação da ampola e um indicador
químico externo que diferencia as ampolas
processadas das não processadas. No mesmo
pacote contém um integrador químico classe 5,
conforme norma ANSI/AAMI/ISSO 11140-1,
posicionados em um substrato poroso
embrulhado em embalagem descartável O
integrador químico classe 5 deve ter leitura de
resultado através de mudança de limite-
movimento frontal (não exige interpretação de
cor), composto de uma mecha de papel/filme e
alumínio laminado e de uma pílula química
sensível à temperatura, tempo e vapor, a
substância química funde e migra como um
líquido de coloração escura através da mecha
de papel, devendo a�ngir a área de “accept”
(aceito) se todos os parâmetros crí�cos do
processo de esterilização a vapor forem
alcançados. A extensão da migração é
proporcional ao tempo de exposição do pacote
ao vapor e a temperatura. Acompanha ampola
externa do mesmo lote para u�lização como
controle. Com um sistema de leitor
fluorescente especialmente projetado é usado
na detecção dos esporos presentes no frasco e
uma luz vermelha ou verde é exibida como
forma de resultado, a apresentação do produto
deverá obedecer a legislação atual vigente. Na
embalagem deverão estar impressos dados de
iden�ficação do fabricante, procedência,
número de lote, data de fabricação, prazo de
validade. Com cer�ficado de qualidade
assegurada, com validade mínima de 18
(dezoito) meses a contar da entrega no
almoxarifado, acondicionado em embalagem

Bionova 32,80 29.520,00
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reforçada e apropriada para o produto. O
vencedor deste item deverá fornecer gratuita e
temporariamente 80 equipamentos para leitura
dos testes (incubadora 3 horas) e prestar
treinamento para a equipe.  As incubadoras
devem estar calibradas e apresentar uma
cer�ficação que assegure que o sistema
mantém as especificações de temperatura de
funcionamento no ato da entrega e se
necessário serem calibradas anualmente,
conforme RDC 15. Caixa com 24 pacotes.
Incubadora consignada isenta de registro
ANVISA/MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

Valor Total: R$ 2.026.062,87 (Dois milhões vinte e seis mil sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

· AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA – CNPJ: 05.818.423/0001-37 -(Ata SRP nº 124/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

66 1.124 Und

PAPEL GRAU CIRURGICO 15x100 - Papel Grau
Cirúrgico, embalagem tubular medindo 15 cm de
largura X 100 m de comprimento, descartável,
termo-selável para esterilização de material
médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido
de e�leno, em dupla face, sendo uma das faces
em Papel Grau Cirúrgico, isento de furos, rasgos,
rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes,
odores desagradáveis quando úmido ou seco, que
não solte fibras ou felpas durante o uso normal,
gramatura de no mínimo 60 g/m2 e porosidade
controlada, e a outra face em filme laminado
transparente, mul�camadas, colorido ou não, para
facilitar a iden�ficação e localização de possíveis
falhas durante o processo de selagem, que seja
completamente resiste ao rasgo  durante o
processo de abertura evitando resquícios de filme
no papel  e composto por poliéster e
polipropileno, com aproximadamente gramatura 
54 g/ m2. Resistência ao calor em ambas às faces
até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes
em toda a extensão e com indicadores químicos
que na mudança de cor, indicam o processo de
esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a
óxido de e�leno (ETO). O produto deverá atender
as exigências norma�vas da NBR série 14990. O
fabricante deverá apresentar o Cer�ficado de Boas
Prá�cas de Fabricação e laudo de Eficiência de
Filtração Bacteriana (BFE). O material deverá ser
acondicionado em embalagem própria de acordo
com a praxe do fabricante, sendo que deverá
constar externamente o seguinte dado: data de
fabricação, validade, nome do fabricante e
número de registro no Ministério da Saúde.  Com
registro ANVISA/MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Addpack 59,33 66.686,92

68 1.434 Und PAPEL GRAU CIRURGICO 25x100   Papel Grau
Cirúrgico, embalagem tubular medindo 25 cm de
largura X 100 m de comprimento, descartável,
termo-selável para esterilização de material
médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido

Addpack 98,89 141.808,26
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de e�leno, em dupla face, sendo uma das faces
em Papel Grau Cirúrgico, isento de furos, rasgos,
rugas, manchas, substancias tóxicas, corantes,
odores desagradáveis quando úmido ou seco, que
não solte fibras ou felpas durante o uso normal,
gramatura de no mínimo 60 g/m2 e porosidade
controlada, e a outra face em filme laminado
transparente, mul�camadas, colorido ou não, para
facilitar a iden�ficação e localização de possíveis
falhas durante o processo de selagem, que seja
completamente resistente ao rasgo  durante o
processo de abertura evitando resquícios de filme
no papel  e composto por poliéster e
polipropileno, com aproximadamente gramatura 
54 g/ m2. Resistência ao calor em ambas às faces
até 140º C, bordas laterais com selagem em filetes
em toda a extensão e com indicadores químicos
que na mudança de cor, indicam o processo de
esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a
óxido de e�leno (ETO). O produto deverá atender
as exigências norma�vas da NBR série 14990. O
fabricante deverá apresentar o Cer�ficado de Boas
Prá�cas de fabricação e laudo de Eficiência de
Filtração Bacteriana (BFE). O material deverá ser
acondicionado em embalagem própria de acordo
com a praxe do fabricante, sendo que deverá
constar externamente o seguinte dado: data de
fabricação, validade, nome do fabricante e
número de registro no Ministério da Saúde.  Com
registro ANVISA/MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Valor Total: R$ 208.495,18 (Duzentos e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos).

· PLASTKEN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI – CNPJ: 13.986.389/0001-38 -(Ata SRP nº 125/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

73 30.000
Und

SACO DESCARTÁVEL HAMPER, descartável,
confeccionado em polie�leno, impermeável,
resistente, opaco, com disposi�vo para
fechamento, na cor amarela, tamanho aproximado
100 x 90 cm (altura x largura). Capacidade
aproximada: 120 litros. Com simbologia infectante
de acordo com ABNT/NBR 7500.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Araken 1,00 30.000,00

Valor Total: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

· MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. – CNPJ: 21.681.325/0001-57 -(Ata SRP nº 126/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

79 1.541.000
Und

SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/AGULHA C/
DISPOSITIVO SEGURANCA UN C/3,0 ML:  com
bico luerlock central, cilindro em polipropileno
transparente com escala de graduação precisa
milimetrada e numerada a cada 1 ml, traços e
números legíveis, êmbolo com trava e ponteira
de borracha siliconizado, com perfeito ajuste e
deslize êmbolo-cilindro.  Com disposi�vo de
segurança em atendimento à NR 32 e portaria
1748 TEM; atóxica, apirogênica. Estéril e

SR 0,29 446.890,00
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descartável. Embalagem individual resistente
com abertura em pétala assép�ca, contendo a
iden�ficação do produto, lote e validade de fácil
visualização. Com registro na ANVISA/MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Valor Total: R$ 446.890,00 (Quatrocentos e quarenta e seis mil oitocentos e noventa reais).

· LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA. – CNPJ: 11.145.401/0001-56 -(Ata SRP nº 127/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

85 236.250
Und

SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL
DE 1 ML SEM AGULHA, com bico “LuerSlip”,
confeccionadas em polipropileno, estéril, de uso
único e atóxica, com bico que garante conexões
seguras e sem vazamentos. Cilindro transparente
e siliconizado, o que proporciona um
deslizamento suave. Flange do cilindro com
formato anatômico para apoio dos dedos e que
confere estabilidade a seringa quando em
super�cie plana. Escala externa precisa e visível.
Êmbolo cônico não se desprende do cilindro
devido ao anel de retenção e possui ramificações
em sua base para facilitar a aplicação sem deslize
dos dedos. Compa�vel com todas as marcas de
agulhas do mercado, isenta de látex, embalada
individualmente em filme termoplás�co e papel
grau cirúrgico, que abre totalmente sem rasgar o
invólucro, com todos os dados de iden�ficação
do produto, procedimento, método de
esterilização, data de fabricação e validade
impressos na caixa e cer�ficada com Selo do
INMETRO conforme a legislação sanitária vigente
e de acordo com a NR32. Deverá conter registro
na ANVISA Embaladas em caixas com 100
unidades.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Injex 0,16 37.800,00

Valor Total: R$ 37.800,00 (Trinta e sete mil e oitocentos reais).

· BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA. – CNPJ: 28.345.933/0001-30 -(Ata SRP nº 128/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

89 42.000 Und

SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL N 12 - sonda
de aspiração traqueal descartável, válvula
intermitente p/ pressão nega�va, confeccionada
em polivinil atóxico, flexível e transparente com
ori�cio central na extremidade proximal e outro
lateral (próximo a ponta), embalagem individual,
de fácil abertura, com dados de iden�ficação,
procedência e validade. Registro na ANVISA.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Biosani 0,66 27.720,00

Valor Total: R$ 27.720,00 (Vinte e sete mil setecentos e vinte reais).

· J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA – CNPJ: 07.370.983/0001-05 -(Ata SRP nº 129/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

92 2.250 Und SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NÚMERO 14
SISTEMA FECHADO – para tubo endotraqueal,
estéril, descartável, atóxico, composto por

HFA 24,90 56.025,00

DOM Eletrônico Edição Nº 7941, de 13 de dezembro de 2022. Página 230 de 327

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br



conector para respirador, conector para tubo,
conexão em T para conexão do tubo e da extensão
do respirador, entrada para irrigação com tampa e
válvula, sonda para aspiração em PVC graduada a
cada cm, bainha plás�caprotetora transparente,
reservatório de controle de válvula de aspiração,
válvula de controle de aspiração codificada por
cores para facilitar a iden�ficação do FR tampa
protetora da válvula, com MDI. Embalado
individualmente. Com registro na ANVISA/MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

93 750 Und

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NÚMERO 14
SISTEMA FECHADO – para tubo endotraqueal,
estéril, descartável, atóxico, composto por
conector para respirador, conector para tubo,
conexão em T para conexão do tubo e da extensão
do respirador, entrada para irrigação com tampa e
válvula, sonda para aspiração em PVC graduada a
cada cm, bainha plás�caprotetora transparente,
reservatório de controle de válvula de aspiração,
válvula de controle de aspiração codificada por
cores para facilitar a iden�ficação do FR tampa
protetora da válvula, com MDI. Embalado
individualmente. Com registro na ANVISA/MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

HFA 24,90 18.675,00

94 1.000 Und

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NÚMERO 10 –
SISTEMA FECHADO - para tubo endotraqueal,
estéril, descartável, atóxico, coposto por conector
para respirador, conector para tubo, conexão em T
para conexão do tubo e da extensão do respirador,
entrada para irrigação com tampa e válvula, sonda
para aspiração em PVC graduada a cada cm,
bainha plás�ca protetora transparente,
reservatório de controle de válvula de aspiração,
válvula de controle de aspiração codificada por
cores para facilitar a iden�ficação do FR tampa
protetora da válvula, com MDI. Embalado
individualmente. Com registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

HFA 24,90 24.900,00

Valor Total: R$ 99.600,00 (Noventa e nove mil e seiscentos reais).

· DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ: 29.032.826/0001-14 -(Ata SRP nº 130/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

110 300 Und

SONDA FOLEY 2 VIAS NR 8, an�alérgico,
apirogênico, atóxico, estéril, com ponta
atraumá�ca, contendo 02 vias; balão resistente
a alta pressão, de fácil insuflação; conector
universal que permita adaptação a qualquer
bolsa coletora. Embalada individualmente, com
abertura assép�ca. Com registro na
ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Medix 2,90 870,00

111 950 Und SONDA FOLEY 2 VIAS NR 10 an�alérgico,
apirogênico, atóxico, estéril, com ponta
atraumá�ca, contendo 02 vias; balão resistente
a alta pressão, de fácil insuflação; conector
universal que permita adaptação a qualquer
bolsa coletora. Embalada individualmente, com

Medix 2,79 2.650,50
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abertura assép�ca. Com registro na
ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

133 32.500 Und

SONDA URETRAL NR 10, estéril, descartável,
confeccionada em PVC atóxico siliconizada,
transparente, maleável, com aproximadamente
40 cm de comprimento, extremidade distal
com conector plás�co com tampa ar�culada,
isenta de rebarbas; extremidade proximal com
ponta arredondada. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
COTA RESERVADA ME/EPP

Medsonda 0,60 19.500,00

136 50.000 Und

SONDA URETRAL NR 14, estéril, descartável,
confeccionada em PVC atóxico siliconizada,
transparente, maleável, com aproximadamente
40 cm de comprimento, extremidade distal
com conector plás�co com tampa ar�culada,
isenta de rebarbas; extremidade proximal com
ponta arredondada. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Medsonda 0,68 34.000,00

140 80.000 Und

TESTE INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE CINCO –
conforme a norma ISSO 11140-1/2005 para
esterilização a vapor a qualquer temperatura
entre 118° a 138°, uso único, permeável ao
vapor, cuja substância química a�va reaja ao
vapor saturado, tempo e temperatura, com
janela de janela de visualização graduada
(aceitação e rejeição) que permita a leitura
progressiva da reação química produzida pelo
ciclo de esterilização, medindo
APROXIMADAMENTE 10x1,9 cm. Embalagem
com 250 unidades.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Maxximed 0,30 24.000,00

Valor Total: R$ 81.020,50 (Oitenta e um mil vinte reais e cinqüenta centavos).

· DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. – CNPJ: 03.951.140/0001-33 -(Ata SRP nº
131/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

132 97.500 Und

SONDA URETRAL NR 10, estéril, descartável,
confeccionada em PVC atóxico siliconizada,
transparente, maleável, com aproximadamente
40 cm de comprimento, extremidade distal
com conector plás�co com tampa ar�culada,
isenta de rebarbas; extremidade proximal com
ponta arredondada. Embalada
individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Mark Med 0,58 56.550,00

134 653.595
Und

SONDA URETRAL NR 12, estéril, descartável,
confeccionada em PVC atóxico siliconizada,
transparente, maleável, com aproximadamente
40 cm de comprimento, extremidade distal
com conector plás�co com tampa ar�culada,
isenta de rebarbas; extremidade proximal com
ponta arredondada. Embalada

Mark Med 0,60 392.157,00
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individualmente, com abertura assép�ca. Com
registro na ANVISA/MS.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Valor Total: R$ 448.707,00 (Quatrocentos e quarenta e oito mil setecentos e sete reais).

· GRAZIELE PEREIRA TOLENTINO. – CNPJ: 42.905.964/0001-29 -(Ata SRP nº 132/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

143 7.500 Cx

TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CX COM
100,0 UN, unissex, descartável, hipoalergênico,
atóxico, confeccionada em não-tecido 100%
polipropileno com gramatura mínima de 20
g/m², sanfonada com elás�co soldado
eletronicamente, tamanho único, de fácil
ajuste, na cor branca. Embalada em pacotes ou
caixas com 100 unidades.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Prevemax 7,20 54.000,00

144 2.500 Cx

TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CX COM
100,0 UN, unissex, descartável, hipoalergênico,
atóxico, confeccionada em não-tecido 100%
polipropileno com gramatura mínima de 20
g/m², sanfonada com elás�co soldado
eletronicamente, tamanho único, de fácil
ajuste, na cor branca. Embalada em pacotes ou
caixas com 100 unidades.
COTA RESERVADA ME/EPP

Prevemax 7,20 18.000,00

Valor Total: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais).

· RACKPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA – CNPJ: 60.778.123/0001-80 -(Ata SRP nº 133/2022)

Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

147 1.250 Kg

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE – 40 X 60 CM,
saco plás�co transparente, espessura 0,12
migras, medindo 40x60 cm. Deverá vir embalado
em pacotes de 01 kg.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Rackplas�c 20,80 26.000,00

148 2.868 Kg

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE – 50 X 80 CM,
saco plás�co transparente, espessura 0,12
migras, medindo 50x80 cm. Deverá vir embalado
em pacotes de 01 kg.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Rackplas�c 20,80 59.654,40

149 1.132 Kg

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE – 50 X 80 CM,
saco plás�co transparente, espessura 0,12
migras, medindo 50x80 cm. Deverá vir embalado
em pacotes de 01 kg.
COTA RESERVADA ME/EPP

Rackplas�c 20,80 23.545,60

150 1.500 Kg

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE – 25 X 35 CM,
saco plás�co transparente, espessura 0,6 migras,
medindo 25x35 cm. Deverá vir embalado em
pacotes de 01 kg.
AMPLA CONCORRÊNCIA

Rackplas�c 20,80 31.200,00

152 1.600 Kg

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE – 20 X 30 CM,
saco plás�co transparente, espessura 0,10
migras, medindo 20x30 cm. Deverá vir embalado
em pacotes de 01 kg.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

Rackplas�c 20,80 33.280,00

Valor Total: R$ 173.680,00 (Cento e setenta e três mil seiscentos e oitenta reais).

· JP - INDÚSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. – CNPJ: 78.969.466/0001-97 -(Ata SRP nº 134/2022)
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Item Quant. Descri�vo Marca
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

151 500 Kg

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE – 25 X 35 CM,
saco plás�co transparente, espessura 0,6
migras, medindo 25x35 cm. Deverá vir
embalado em pacotes de 01 kg.
COTA RESERVADA ME/EPP

JP Embalagens 20,80 10.400,00

Valor Total: R$ 10.400,00 (Dez mil e quatrocentos reais).

Valor Total: R$ 9.163.463,26 (Nove milhões cento e sessenta e três mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e seis
centavos)

Durval Ferreira Fonseca Pedroso
Secretário

Goiânia, 08 de dezembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Durval Ferreira Fonseca Pedroso,
Secretário Municipal de Saúde, em 08/12/2022, às 17:20, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site
h�ps://www.goiania.go.gov.br/sei informando o código verificador 0771072 e o
código CRC 7F871A04.

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar
- Bairro Park Lozandes

CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 22.29.000022681-3 SEI Nº 0771072v1
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