Registro de preços para aquisição de Material Médico hospitalar, grupo 06.
VALIDADE: 23/03/17 ATÉ 22/03/18
ATA Nº 016/2017 – PREGÃO ELETRONICO Nº 358/2016

Código do Material

65.10.09.028-09

6515.27.007-43

6515.27.010-49

6515.22.016-66

6515.22.017-47

Especificação / Marca
Adesivo para fixação de extensões e tubos a pele, constituído por uma
placa adesiva de acrílico hipoalergenico, por uma lamina de espuma de
poliuretano e abas adesivas azuis reutilizáveis medidas aproximadas: 10
cm x 4m / BIOTEC
Bisturi descartável Nº 11, de segurança, com lamina cirúrgica de aço
inoxidável afiada, com protetor de lamina, cabo plástico, estéril,
apirogênico, embalado individualmente conforme normas da portaria do
MS / EMBRAMED
Bisturi descartável Nº 24, de segurança, com lamina cirúrgica de aço
inoxidável afiada, com protetor de lamina, cabo plástico, estéril,
apirogênico, embalado individualmente conforme normas da portaria do
MS / EMBRAMED
Frasco coletor para aspiração de secreção descartável, confeccionado em
pvc cristal, atóxico,apirogênico, graduado em ml, capacidade mínima de
600 a 1000ml, contendo tampa com boa fixação, duas saídas, e acoplada
as mesmas extensões de pvc transparente com pinça corta fluxo e
adaptador de látex em uma das extremidades das extensões, com alça,
compatível a sonda de aspiração e sistema de tracher-care e alca para
fixação do frasco, embalado individualmente / MASTER VACCUM
Frasco coletor rígido para aspiração, em PVC cristal, com capacidade
para 3.500 litros, graduado de 100/100 ml externamente, com tampa
rosca com válvula de segurança e válvula de ar, contendo duas extensões
em pvc cristal com aproximadamente 2,5m com clamp, uma via para
paciente e a outra para aspiração devidamente identificada , estéril,
descartável embalado individualmente / MASTER VACCUM

QUANTIDADE

Preço Unitário

11.500

4,30

143.925

2,50

225.025

2,46

Fornecedor
BIOTEC
PRODUTOS
HOSPITALAR
ES LTDA
BIOTEC
PRODUTOS
HOSPITALAR
ES LTDA
BIOTEC
PRODUTOS
HOSPITALAR
ES LTDA
BIOTEC
PRODUTOS
HOSPITALAR

63.587

14,05

ES LTDA
BIOTEC
PRODUTOS
HOSPITALAR

32.112

24,75

ES LTDA

Bisturi descartável Nº 15, de segurança, com lamina cirúrgica de aço
inoxidável afiada, com protetor de lamina, cabo plástico, estéril,
apirogênico, embalado individualmente conforme normas da portaria do
6515.27.008.24

MS / STERILANCE
Bisturi descartável Nº 21, de segurança, com lamina cirúrgica de aço

170.700

2,94

242.395

2,87

1.163

29,80

7.440

58,90

7.088

155,80

inoxidável afiada, com protetor de lamina, cabo plástico, estéril,
apirogênico, embalado individualmente conforme normas da portaria do
6515.27.009-05

MS / STERILANCE
Cateter nasal para oxigenoterapia 100% silicone, tipo óculos, neonatal
6Fr, com canalículos reguláveis, extensão em PVC cristal medindo aprox.
2,00m, com adaptador ao umidificador, estéril, descartável / TOTAL

6515.14.146-07

MEDICAL
Macronebulizador com mascara de Hudson e traquéia a mascara
confeccionada em vinil macio, com prendedor para cabeça, traquéia
corrugada em material siliconizado e copo em plástico resistente com no

65.15.55.069-72

mínimo 500 ml, que se adapta a rede de oxigênio / VENTCARE
Reanimador manual pulmonar de silicone, para uso adulto, com bolsa
auto inflável de silicone capacidade aproximada de 2000 ml, válvula
reguladora de pressão de segurança tipo pop-off, saída para manômetro,
reservatório de oxigênio que permita esterilização de todo material /

6515.65.028-49

ADVANTIVE

I.E.S.
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICOS E
HOSPITALAR
EIRELI - ME
I.E.S.
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICOS E
HOSPITALAR
EIRELI - ME
I.E.S.
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICOS E
HOSPITALAR
EIRELI - ME
I.E.S.
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICOS E
HOSPITALAR
EIRELI - ME
I.E.S.
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICOS E
HOSPITALAR
EIRELI - ME

Reanimador manual pulmonar de silicone, para uso pediátrico, com bolsa
auto inflável de silicone capacidade aproximada de 740 ml, válvula
reguladora de pressão de segurança tipo pop-off, saída para manômetro,
reservatório de oxigênio que permita esterilização de todo material /
6515.65.027-68

ADVANTIVE
Scalp 19G, composto de cânula de aço inoxidável, bisel atraumatico com

1.901

158,70

126.437

0,48

dispositivo de segurança, com protetor firme, asa anatômicas,
antiderrapante e flexível, extensão em PVC transparente, sem memória,
medindo aprox. 30cm, compatível com conector luer lock e luer slip.
6515.37.007-98

Estéril, embalagem individual / NPH MEDICAL

6515.62.010-59

Serra, gigli com 30 cm / STYLLE

2.710

7,88

6515.62.202-74

Serra, gigli com 40 cm / STYLLE

2.700

8,09

6515.62.227-22

Serra, gigli com 70 cm / PROFESSIONAL

3.350

12,20

I.E.S.
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICOS E
HOSPITALAR
EIRELI - ME
I.E.S.
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICOS E
HOSPITALAR
EIRELI - ME
I.E.S.
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICOS E
HOSPITALAR
EIRELI - ME
I.E.S.
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICOS E
HOSPITALAR
EIRELI - ME
I.E.S.
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICOS E
HOSPITALAR
EIRELI - ME

6515.08.083-69

6515.30.072-00

6515.08.150-63

6515.08.097-64

6515.08.212-09

Bolsa de ostomia intestinal drenavel, recortável até 65 mm, com barreira
protetora periestomal a base de resina sintética, plástico transparente
antiodor e antialérgico, adesivo microporoso hipoalérgico, com clamp
individual. / ALTERNA PERFIL
Dispositivo para incontinência urinaria masculino, látex natural
siliconizado, atóxico, hipoalergenico, resistente antidobras, sistema 1
peça, adesiva, diâmetro 35mm, descartável. / CONVEEN 5210
Pasta protetora de pele periestomal constituída de gelatina, pectina e
carboximetilcelulose sódica, acondicionada em tubo contendo entre 55 e
60g. / PASTA 2650
Bolsa pediátrica de ostomia intestinal, drenavel, recortável de 10 a 35mm,
com barreira protetora periestomal a base de resina sintética, plástico
transparente antiodor e antialérgico, adesivo microporoso hipoalérgico,
com pinça individual. / COLOPLAST
Bolsa para estoma urinário, de uma peça, recortável até 64 mm, com

resina sintética provida de válvula anti-refluxo. / PREMIER BOLSA
Câmeras retráteis para administração de aerossol com conexão universal

COLOPLAST
DO BRASIL
67.812

5,50

66.212

4,90

8.500

35,00

1.850

13,50

2.290

12,80

17.250

48,50

7.960

233,00

7.713

450,00

para traquéia de respirador sem desconexão do respirador, estéril,
65.15.55.020-47

descartável. / Aeropuff
Cateter para acesso periférico com posicionamento venoso profundo
5Fx60cm, siliconisado, radiopaco, com agulha introdutora de
aproximadamente 20 GA, marcado a cada 5cm, aletas intermediarias,

6515.14.106-10

estéril, descartável. / G M I
Cateter para acesso periférico com posicionamento venoso profundo,
siliconisado, radiopaco, com agulha introdutora de aproximadamente 20
GA, marcado a cada 5 cm, aletas intermediarias, comprimento de

05.075.964/0001-12

aproximadamente 60 cm. / VYGON

LTDA
COLOPLAST
DO BRASIL
LTDA
COLOPLAST
DO BRASIL
LTDA
EMPROMED
MATERIAL
HOSPITALAR
LTDA - ME
DUCA LOG
PRODUTOS
MÉDICOS E
HOSPITALAR
ES LTDA EPP
CIRÚRGICA
COPACABANA
2000 LTDA
EPP
MOGAMI
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA
CINCO –
CONFIANÇA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA

Cateter para acesso periférico com posicionamento venoso profundo, 2F,
duplo lúmen, siliconisado, radiopaco, com agulha introdutora de
6515.14.012-03

aproximadamente 24 GA, comprimento de 30 a 50 cm. / VYGON
Cateter para acesso periférico com posicionamento venoso profundo, 1Fr,

9.950

650,00

1026

379,20

em poliuretano, radiopaco, marcado a cada 5cm, aletas intermediarias e
prolongadas, introdutor venoso metálico bipartido, 27GA, comprimento do
65.15.14.138-05

65.15.68.226-73

65.15.68.227-54

65.15.68.228-35

cateter aprox. 20 cm, estéril, descartável. / VYGON
Conjunto de gastrostomia completo contendo tubo para gastrostomia a
nível de pele em silicone transparente, com linha radiopaca ao longo do
seu comprimento, balão de silicone para fixação interna, válvula para
preenchimento de balão dispositivo anti-refluxo, sistema de trava para
conexão, sonda extensora com pinça para alimentação em bolus, seringa
para alimentação de aproximadamente 40cc nos calibres 14.Comprimento
que variam de 0,8 a 4,5cm. / KIMBERLY/HALYARD
Conjunto de gastrostomia completo contendo tubo para gastrostomia a
nível de pele em silicone transparente, com linha radiopaca ao longo do
seu comprimento, balão de silicone para fixação interna, válvula para
preenchimento de balão dispositivo anti-refluxo, sistema de trava para
conexão, sonda extensora com pinça para alimentação em bolus, seringa
para alimentação de aproximadamente 40cc nos calibres 16.Comprimento
que variam de 0,8 a 4,5cm. / KIMBERLY/HALYARD
Conjunto de gastrostomia completo contendo tubo para gastrostomia a
nível de pele em silicone transparente, com linha radiopaca ao longo do
seu comprimento, balão de silicone para fixação interna, válvula para
preenchimento de balão dispositivo anti-refluxo, sistema de trava para
conexão, sonda extensora com pinça para alimentação em bolus, seringa
para alimentação de aproximadamente 40cc nos calibres 18.Comprimento
que variam de 0,8 a 4,5cm. / KIMBERLY/HALYARD

CINCO –
CONFIANÇA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA
CINCO –
CONFIANÇA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA
CINCO –
CONFIANÇA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

394

948,00

LTDA
CINCO –
CONFIANÇA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

394

948,00

LTDA
CINCO –
CONFIANÇA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

474

948,00

LTDA

65.15.68.229-16

Conjunto de gastrostomia completo contendo tubo para gastrostomia a
nível de pele em silicone transparente, com linha radiopaca ao longo do
seu comprimento, balão de silicone para fixação interna, válvula para
preenchimento de balão dispositivo anti-refluxo, sistema de trava para
conexão, sonda extensora com pinça para alimentação em bolus, seringa
para alimentação de aproximadamente 40cc nos calibres 20.Comprimento
que variam de 0,8 a 4,5cm. / KIMBERLY/HALYARD
Filtro barreira total a bactérias e vírus, com membrana, umidificador,

CINCO –
CONFIANÇA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
944

805,00

trocador de calor e umidade, validado microbiologicamente para gases,

CONFIANÇA

aerossóis e secreções com bactérias e / ou vírus e outros patógenos para

INDÚSTRIA E

uso em circuito respiratório. Livre de látex. Com conexão universal e
6515.68.214-30

6515.68.274-70

65.15.55.056-58

tomada para capnógrafo. Uso adulto. / HENAN TUOREN/CGH
Filtro barreira total a bactérias e vírus, trocador de umidade e calor , para

COMÉRCIO
156.975

6,70

LTDA
CINCO –

uso em circuito respiratório,livre de látex, com volume interno entre 10 e

CONFIANÇA

15ml, com saída para linha de amostra de gases uso em capnografo e/ou

INDÚSTRIA E

analisador de gases, tubo extensor corrugado flexível com tampa e

COMÉRCIO

conexões universais. Uso pediátrico. / HENAN TUOREN/CGH
Sistema fechado de aspiração traqueal adulto 12 french constituído de

20.717

8,50

LTDA
CINCO –

conector que permita diminuir o torque no tubo endotraqueal, via de

CONFIANÇA

irrigação com válvula anti-refluxo, sonda de 54cm graduada e coberta por

INDÚSTRIA E

bainha de plástico siliconizada, válvula de sucção com trava de

COMÉRCIO

segurança, para uso em tubo endotraqueal. / KIMBERLY/HALYARD
Sistema fechado de aspiração traqueal adulto 14 french constituído de

37.337

45,00

LTDA
CINCO –

conector que permita diminuir o torque no tubo endotraqueal, via de

CONFIANÇA

irrigação com válvula anti-refluxo, sonda de 54cm graduada e coberta por

INDÚSTRIA E

bainha de plástico siliconizada, válvula de sucção com trava de
65.15.55.055-77

LTDA
CINCO –

segurança, para uso em tubo endotraqueal. / KIMBERLY/HALYARD

COMÉRCIO
39.450

45,00

LTDA

6515.55.093-00

65.15.55.057-39

Sistema fechado de aspiração traqueal pediátrico 10 french constituído de

CINCO –

conector que permita diminuir o torque no tubo endotraqueal, via de

CONFIANÇA

irrigação com válvula anti-refluxo, sonda de 54 cm graduada e coberta por

INDÚSTRIA E

bainha de plástico siliconizada, válvula de sucção com trava de

COMÉRCIO

segurança, para uso em tubo endotraqueal. / KIMBERLY/HALYARD
Sistema fechado de aspiração traqueal - neonatal 6FR constituído de via
de irrigação com válvula anti-refluxo, sonda graduada com marcação
colorida e coberta por bainha de plástico siliconizada válvula de sucção
com trava de segurança para uso em tubo endotraqueal. /
KIMBERLY/HALYARD

19.565

54,34

6.062

54,34

8.350

119,90

7.941

13,00

9.994

13,00

Coletor de urina sistema fechado para diurese horária, pvc flexível,
câmara de Pasteur com graduação 1 a 500ml, válvula anti-refluxo, 2
bocais de coleta, conector universal, membrana autocicatrizante, filtro
hidrófobo, pinça ajustável, bolsa coletora 1500ml, tubo pvc cristal, escala
6515.12.011-07

graduada, clamp de drenagem, estéril, descartável. / UREOFIX
Conjunto de colar cervical tamanho grande com identificação visual por
cor. Peça única em polietileno, radiotransparente, fechamento em velcro,
apoio mentoniano e occipital, laterais elevadas e abertura anterior para

6515.32.020-97

acesso a região anterior do pescoço. / V N O
Conjunto de colar cervical tamanho médio com identificação visual por
cor. Peça única em polietileno, radiotransparente, fechamento em velcro,
apoio mentoniano e occipital, laterais elevadas e abertura anterior para

6515.32.019-53

acesso a região anterior do pescoço. / V N O

LTDA
CINCO –
CONFIANÇA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA
ZELO
COMÉRCIO E
DISTRIBUIDO
RA DE
PRODUTOS
HOSPITALAR
ES LTDA ME
VNO
ORTOPEDIA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA-EPP
VNO
ORTOPEDIA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA-EPP

Reanimador manual esterilizável, para uso em paciente neonatal, com as
seguintes características: bolsa auto-inflável em silicone com capacidade
de 280 ml, válvula respiratória com pop-off, bolsa reservatória de oxigênio,
válvula de exalação em silicone e máscara facial transparente em silicone
6515.65.024-15

de tamanho zero. / HOSP EQUIPAMENT
Fixador, cânula de traqueostomia confeccionado em malha de algodão,

4.003

126,99

34.665

2,10

132.437

0,65

700.000

0,20

acolchoado, fixação em velcro, regulável, antialérgico tamanho adulto

65.15.65.033-06

embalagem individual. / FRADEL
Curativo para fixação de cateter periférico confeccionado em poliuretano

semipermeável, fenestrado, bordas reforçadas com adesivo microporoso,

6510.09.057-43

medindo aprox. 6x7cm, estéril, descartável. / COPERTINA
Pulseira identificação paciente, confeccionada em polietileno, sem
impressão, na cor branca, pulso, antialérgica, colagem definitiva, retirada
fácil, medida aprox. 2cmx25cm, descartável, sem rebarbas em bordas

6515.44.028-04

laterais. / PROTECTOR

VNO
ORTOPEDIA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA-EPP
FRADEL-MED
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE
APARELHOS
MÉDICOS
LTDA
ESPECIFARM
A COM. DE
MEDICAMENT
OS E
PRODUTOS
HOSPITALAR
ES LTDA
PROTECTOR
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICO
HOSPITALAR
ES LTDA EPP

Pulseira identificação adulta branca confeccionada em poliéster resistente,
antialérgico, com doze pontos para regulagem de tamanho, que permita
inscrição na própria superfície com o uso da caneta esferográfica, com
lacre inviolável em plástico rígido que não impeça a sua utilização durante
a realização de exames radiológicos e bordas laterais que não agridam a
6515.44.016-62

pele. / PROTECTOR
Pulseira identificação mãe/filho azul confeccionada em poliéster

427.700

0,30

51.650

1,05

19.025

0,31

12.775

0,51

resistente, antialérgico, ambas numeradas, com doze pontos para
regulagem de tamanho, que permita inscrição na própria superfície com o
uso da caneta esferográfica, com lacre inviolável em plástico rígido que
não impeça a sua utilização durante a realização de exames radiológicos
6515.44.025-53

e bordas laterais que não agridam a pele. / PROTECTOR
Pulseira identificação modelo infantil, na cor azul, confeccionada em
poliéster resistente, antialérgico, com doze pontos para regulagem de
tamanho, que permita inscrição na própria superfície com o uso da caneta
esferográfica, com lacre inviolável em plástico rígido que não impeça a
sua utilização durante a realização de exames radiológicos e bordas

6515.44.023-91

laterais que não agridam a pele. / PROTECTOR
Pulseira identificação modelo infantil, na cor rosa, confeccionada em
poliéster resistente, antialérgico, com doze pontos para regulagem de
tamanho, que permita inscrição na própria superfície com o uso da caneta
esferográfica, com lacre inviolável em plástico rígido que não impeça a
sua utilização durante a realização de exames radiológicos e bordas

6515.44.022-00

laterais que não agridam a pele. / PROTECTOR

PROTECTOR
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICO
HOSPITALAR
ES LTDA EPP
PROTECTOR
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICO
HOSPITALAR
ES LTDA EPP
PROTECTOR
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICO
HOSPITALAR
ES LTDA EPP
PROTECTOR
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICO
HOSPITALAR
ES LTDA EPP

Pulseira identificação modelo mãe/filho na cor rosa, confeccionada em
poliéster resistente, ambas numeradas, antialérgico, com doze pontos
para regulagem de tamanho, que permita inscrição na própria superfície
com o uso da caneta esferográfica, com lacre inviolável em plástico rígido
que não impeça a sua utilização durante a realização de exames
6515.44.024-72

radiológicos e bordas laterais que não agridam a pele. / PROTECTOR
Pulseira identificação adulta amarela confeccionada em poliéster

45.400

0,79

128.830

0,40

86.360

0,31

289.656

0,40

289.768

0,40

resistente, antialérgico, com doze pontos para regulagem de tamanho,
que permita inscrição na própria superfície com o uso da caneta
esferográfica, com lacre inviolável em plástico rígido que não impeça a
sua utilização durante a realização de exames radiológicos e bordas
6515.44.021-20

laterais que não agridam a pele. / PROTECTOR
Pulseira identificação adulta vermelha confeccionada em poliéster
resistente, antialérgico, com doze pontos para regulagem de tamanho,
que permita inscrição na própria superfície com o uso da caneta
esferográfica, com lacre inviolável em plástico rígido que não impeça a
sua utilização durante a realização de exames radiológicos e bordas

6515.44.017-43

6515.37.008-79

6515.37.009-50

laterais que não agridam a pele. / PROTECTOR
Scalp 21G, composto de cânula de aço inoxidável, bisel atraumatico com
dispositivo de segurança, com protetor firme, asa anatômicas,
antiderrapante e flexível, extensão em PVC transparente, sem memória,
medindo aprox. 30cm, compatível com conector luer lock e luer slip.
Estéril, embalagem individual. / NPH MEDICAL
Scalp 23G, composto de cânula de aço inoxidável, bisel atraumatico com
dispositivo de segurança, com protetor firme, asa anatômicas,
antiderrapante e flexível, extensão em PVC transparente, sem memória,
medindo aprox. 30 cm, compatível com conector luer lock e luer slip.
Estéril, embalagem individual. / NPH MEDICAL

PROTECTOR
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICO
HOSPITALAR
ES LTDA EPP
PROTECTOR
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICO
HOSPITALAR
ES LTDA EPP
PROTECTOR
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICO
HOSPITALAR
ES LTDA EPP
MW
DISTRIBUIDO
RA DE
MEDICAMENT
OS EIRELI
MW
DISTRIBUIDO
RA DE
MEDICAMENT
OS EIRELI

Sistema CPAP pronga nasal (INFANT CPAP SYSTEM), Nº.0, composto

IMPACTO
PRODUTOS

de pronga nasal, 2 conexões em “T”, 2 traquéias corrugadas, touca em

MÉDICOS E
HOSPITALAR

65.15.59.016-85

algodão e velcro. / IMPACTO MEDICAL
Sistema CPAP pronga nasal (INFANT CPAP SYSTEM),Nº. 00, composto

1.570

53,00

ES LTDA – ME
IMPACTO
PRODUTOS

de pronga nasal, 2 conexões em “T”, 2 traquéias corrugadas, touca em

MÉDICOS E
HOSPITALAR

6515.59.010-90

algodão e velcro. / IMPACTO MEDICAL
Sistema CPAP pronga nasal, Nº.2, composto de pronga nasal, 2 conexões

1.895

53,00

ES LTDA – ME
IMPACTO
PRODUTOS

em “T”, 2 traquéias corrugadas, touca em algodão e velcro. / IMPACTO

MÉDICOS E
HOSPITALAR

6515.59.005-22

MEDICAL
Termômetro clinico digital, temperatura axilar, ponta flexível de borracha,

1.902

53,00

46.204

7,40

autodesliga, resistente a água, livre de mercúrio, beep sonoro, visor digital
6515.42.016-55

grande. Certificado do INMETRO e garantia de 12 meses. / INCOTERM

ES LTDA – ME
INCOTERM
INDÚSTRIA
DE
TERMÔMETR
OS LTDA

Empresas Beneficiárias:

BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 07.204.591/0001-68
End: AV VITOR ODORICO BUENO 595,GALPAO: C;CEP:07.600-000,TERRA PRETA,MAIRIPORA,SP - TEL:(11) 4818-9000 / (11) 4419-8100

OREGON FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ: 06.027.816/0002-76
End: R SAMUEL MEIRA BRASIL 394,CONJ: C3 PARTE ; : PARQUE LOGISTICO S/A;CEP:29.167-650,TAQUARA II,SERRA,ES - TEL:(27) 3026-3025

I.E.S. COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI - ME
CNPJ: 07.185.113/0001-58
End: R CANTILDA MACIEL 68,CEP:20.755-190,ABOLICAO,RIO DE JANEIRO,RJ - TEL:(21) 3104-5168

COLOPLAST DO BRASIL LTDA
CNPJ: 02.794.555/0004-20
End: ROD CORONEL-PM NELSON TRANCHESI 1730,GALPAO09 E 10,CEP:06.696-110,ITAQUI,ITAPEVI,SP - TEL: (21) 3212-4265

EMPROMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
CNPJ: 73.416.497/0001-05
End: TR ARLINDO R. COELHO 64,CASA 04,CEP:24.422-320,GALO BRANCO,SAO GONCALO,RJ - TEL:

DUCA LOG PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ: 07.457.688/0001-82
End: R GENERAL BELEGARDE 86,CEP:20.710-000,ENGENHO NOVO,RIO DE JANEIRO,RJ - TEL: (21) 3335-7899

CIRÚRGICA COPACABANA 2000 LTDA EPP
CNPJ: 02.340.772/0001-06
End:R CONDE DE PORTO ALEGRE 57,TERREO,CEP:20.960-110 ,ROCHA ,RIO DE JANEIRO,RJ - TEL: (21) 2221-6655 / (21) 2221-6655

MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 50.247.071/0001-61
End: R TAPECIMA ,190 ,CEP: 02.256-020 ,VILA CONSTANCA ,SAO PAULO ,SP -TEL: (11) 2949-3404

CINCO – CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 05.075.964/0001-12
End: VLA VP 2D ,S/N ,QUADRA 4 MODULO 8 A , CEP:75.132-045 , DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANAPOLIS - DAIA , GO ,TEL: (62) 3329-4300

ZELO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ: 13.042.708/0001-57
End: R FERREIRA CARDOSO ,90 ,LOJA A , CEP:21.050-470 ,MARIA DA GRAÇA ,RIO DE JANEIRO ,RJ ,TEL: (21) 2289-1878

VNO ORTOPEDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP
CNPJ: 59.653.709/0001-39
End: R ALBERTO LUPO, 543, CEP:03.923-150 , PARQUE BANCARIO , SAO PAULO , SP ,TEL: (11) 2100-1100 / (11) 2100-1100

FRADEL-MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 02.916.028/0001-07
R TENENTE AMERICO MORETTI , 579 ,CEP : 04.372-060 , VILA SANTA CATARINA , SAO PAULO , SP, TEL:

ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.085.822/0001-12
End: EST DA PEDRA , 5100, CEP: 23.030-380 ,GUARATIBA ,RIO DE JANEIRO ,RJ ,TEL: (21) 2234-7481 / (21) 2254-3642

PROTECTOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ: 18.466.544/0001-09
End: AV JORGE ABRAO,591,CEP:14.161-170 ,JARDIM SHANGRI-LA, SERTAOZINHO,SP ,TEL:(16) 3942-7016

MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 14.459.413/0001-43
End: AV CASTELO BRANCO ,1090 ,QUADRA13 LOTE 28-E ,CEP:74.530-010 ,SETOR COIMBRA ,GOIANIA ,GO TEL:(62) 3240-5700

IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – ME
CNPJ: 08.311.856/0001-90
End: R DA REPRESA (VL JAU) ,65 ,CEP:09.641-030,RUDGE RAMOS ,SAO BERNARDO DO CAMPO ,SP ,TEL:(11) 2749-4164 / (11) 2749-3392

INCOTERM INDÚSTRIA DE TERMÔMETROS LTDA
CNPJ: 87.156.352/0001-19
End: EST EDUARDO PRADO ,1670 ,CEP:91.751-000 ,IPANEMA ,PORTO ALEGRE ,RS ,TEL:(51) 3245-7100 / (51) 3245-7111
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