Registro de preços para aquisição de Material hospitalar Grupo 2 (cateter para oxigênio,
dispositivo para clampeamento, dreno de aspiração, dreno de Kerr, dreno de Penrose, dreno
de tórax, eletrodo descartável, sonda enteral, sonda nasogástrica, sonda para aspiração,
sonda retal, sonda uretral, sonda de Folley, tubo de borracha e tubo endotraqueal).
VALIDADE: 13/02/17 ATÉ 12/02/18
ATA Nº 005/17 – PREGÃO ELETRONICO Nº 701/2016
Código do Material

Especificação / Marca
Cateter para oxigênio tipo sonda número 10, descartável, confeccionado

QUANTIDADE

Preço Unitário

em plástico ou similar, transparente, atóxico e flexível, embalagem

6515.14.011-14

individual, estéril./MEDSONDA
Cateter para oxigênio tipo sonda número 6, descartável, confeccionado

35.405

0,65

22697

0,61

41.368

0,63

105.292

0,41

4.675

12,52

4.687

13,62

4.727

13,68

em plástico ou similar, transparente, atóxico e flexível, embalagem

6515.14.009-08

individual, estéril./MEDSONDA
Cateter para oxigênio tipo sonda número 8, descartável, confeccionado
em plástico ou similar, transparente, atóxico e flexível, embalagem

6515.14.010-33

6515.59.004-41

6515.16.025-27

6515.16.028-70

6515.16.029-50

individual, estéril./MEDSONDA
Dispositivo para clampeamento de coto umbilical confeccionado em nylon
resistente, que não abra ao ser fechado, não tóxico, sistema de pinça em
“V” (duplamente serrilhado), com vedação definitiva. Estéril, embalagem
individual./WILTEX
Dreno de Kerr número 10, medindo 28 cm e na parte que completa o “T”,
30 cm; confeccionado em látex natural, flexível, formato tubular, uniforme
em toda a sua extensão. Estéril, em embalagem individual conforme
legislação da ANVISA./TAYLOR
Dreno de Kerr número 12, medindo 28 cm e na parte que completa o “T”,
30 cm; confeccionado em látex natural, flexível, formato tubular, uniforme
em toda a sua extensão. Estéril, em embalagem individual conforme
legislação da ANVISA./TAYLOR
Dreno de Kerr número 14, medindo 28 cm e na parte que completa o “T”,
30 cm; confeccionado em látex natural, flexível, formato tubular, uniforme
em toda a sua extensão. Estéril, em embalagem individual conforme
legislação da ANVISA./TAYLOR
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6515.16.026-08

6515.16.001-50

6515.39.015-05

6515.39.016-96

6515.39.017-77

6515.39.008-86

Dreno de Kerr número 16, medindo 28 cm e na parte que completa o “T”,
30 cm; confeccionado em látex natural, flexível, formato tubular, uniforme
em toda a sua extensão. Estéril, em embalagem individual conforme
legislação da ANVISA./TAYLOR
Dreno de Penrose tamanho 1, confeccionado em látex natural, flexível,
formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e
maleáveis. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da
ANVISA./WALTEX
Sonda nasogástrica descartável nº 14 longa – confeccionada em
polivinil, atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática,
siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril, em
embalagem individual, segundo portaria MS./MEDSONDA
Sonda nasogástrica descartável nº 16 longa – confeccionada em polivinil,
atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática, siliconizada,
com orifícios laterais, conector universal. Estéril, em embalagem
individual, segundo portaria MS./MEDSONDA
Sonda nasogástrica descartável nº 18 longa – confeccionada em
polivinil, atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática,
siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril, em
embalagem individual, segundo portaria MS./MEDSONDA
Sonda para aspiração traqueal descartável nº 16 – confeccionada em
material atóxico, maleável, transparente, atraumatico, siliconizado, com
orifícios adequados, conector universal. Estéril, em embalagem individual,
segundo portaria MS./MEDSONDA
Sonda retal descartável nº 12 - confeccionada em material atóxico,

4.712

13,42

10.472

1,00

26.318

0,92

29.377

1,03

32.726

1,13

71.952

0,79

26.226

0,61

25.813

0,62

7.388

0,80

maleável, transparente, atraumatico, siliconizado, com orifício único, distal.

6515.39.046-01

Estéril, em embalagem individual segundo portaria MS./MEDSONDA
Sonda retal descartável nº 14 - confeccionada em material atóxico,
maleável, transparente, atraumatico, siliconizado, com orifício único, distal.

6515.39.047-92

Estéril, em embalagem individual segundo portaria MS./MEDSONDA
Sonda retal descartável nº 20 - confeccionada em material atóxico,
maleável, transparente, atraumatico, siliconizado, com orifício único, distal.

6515.39.050-98

Estéril, em embalagem individual segundo portaria MS./MEDSONDA
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Sonda retal descartável nº 24 - confeccionada em material atóxico,
maleável, transparente, atraumatico, siliconizado, com orifício único, distal.

6515.39.052-50

Estéril, em embalagem individual segundo portaria MS./MEDSONDA
Sonda retal descartável nº 8 - confeccionada em material atóxico,

5.488

0,90

66.646

0,55

44.448

0,54

8.560

3,35

11.220

3,35

9.413

3,35

7.847

3,35

7.013

3,35

6.370

3,35

maleável, transparente, atraumatico, siliconizado, com orifício único, distal.

6515.39.044-40

Estéril, em embalagem individual segundo portaria MS./MEDSONDA
Sonda uretral descartável nº 6 - confeccionada em material atóxico,
maleável, transparente, atraumatico, siliconizado. Estéril, em embalagem

6515.39.020-72

6515.40.005-95

6515.40.006-76

6515.40.007-57

6515.40.008-38

6515.40.009-19

6515.40.010-52

individual segundo portaria MS./MEDSONDA
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil , diâmetro de 2,5 mm ou nº 12,
sem balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,com
marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./VITALGOLD
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil , diâmetro de 3,0 mm ou nº 14,
sem balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./VITALGOLD
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil , diâmetro de 3,5 mm ou nº 16,
sem balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./VITALGOLD
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil , diâmetro de 4,0 mm ou nº 18,
sem balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./VITALGOLD
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil , diâmetro de 4,5 mm ou nº 20,
sem balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS.
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil , diâmetro de 5,0 mm ou nº 22,
sem balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./VITALGOLD
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6515.40.022-96

6515.16.006-64

6515.16.005-83

6515.16.023-65

6515.16.024-46

6515-16.007-45

6515.16.008-26

6515.16.009-07

Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil , diâmetro de 6,0 mm ou nº 26,
com balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./GOODCOME
Dreno de aspiração contínua de 1/4, descartável, com reservatório com
capacidade mínima de 400ml, circuito intermediário com clamp, dreno
radiopaco e multiperfurado com conector em y, saída para esvaziamento
com tampa, maleável,descartável, estéril, embalado individualmente
conforme Portaria do M.S./MEDSHARP
Dreno de aspiração contínua de 1/8, descartável, com reservatório com
capacidade mínima de 400ml, circuito intermediário com clamp, dreno
radiopaco e multiperfurado com conector em y, saída para esvaziamento
com tampa, maleável,descartável, estéril, embalado individualmente
conforme Portaria do M.S./MEDSHARP
Dreno de tórax número 16, em PVC cristal, atóxico, apirogênico,
maleável, com fita radiopaca em toda a extensão do dreno,
multiperfurado, com furo sentinela, conector do dreno, siliconizado interna
e externamente. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da
ANVISA./MEDSHARP
Dreno de tórax número 18, em PVC cristal, atóxico, apirogênico,
maleável, com fita radiopaca em toda a extensão do dreno,
multiperfurado, com furo sentinela, conector do dreno, siliconizado interna
e externamente. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da
ANVISA./MEDSHARP
Dreno de tórax número 20, em PVC cristal, atóxico, apirogênico,
maleável, com fita radiopaca em toda a extensão do dreno,
multiperfurado, com furo sentinela, conector do dreno, siliconizado interna
e externamente. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da
ANVISA./MEDSHARP
Dreno de tórax número 22, em PVC cristal, atóxico, apirogênico,
maleável, com fita radiopaca em toda a extensão do dreno,
multiperfurado, com furo sentinela, conector do dreno, siliconizado interna
e externamente. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da
ANVISA./MEDSHARP
Dreno de tórax número 24, em PVC cristal, atóxico, apirogênico,
maleável, com fita radiopaca em toda a extensão do dreno,
multiperfurado, com furo sentinela, conector do dreno, siliconizado interna
e externamente. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da
ANVISA./MEDSHARP
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6515.16.010-40

6515.16.011-21

6515.16.012-02

6515.16.013-93

6515.16.014-74

6515.16.015-55

6515.16.016-36

Dreno de tórax número 26, em PVC cristal, atóxico, apirogênico,
maleável, com fita radiopaca em toda a extensão do dreno,
multiperfurado, com furo sentinela, conector do dreno, siliconizado interna
e externamente. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da
ANVISA./MEDSHARP
Dreno de tórax número 28, em PVC cristal, atóxico, apirogênico,
maleável, com fita radiopaca em toda a extensão do dreno,
multiperfurado, com furo sentinela, conector do dreno, siliconizado interna
e externamente. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da
ANVISA./MEDSHARP
Dreno de tórax número 30, em PVC cristal, atóxico, apirogênico,
maleável, com fita radiopaca em toda a extensão do dreno,
multiperfurado, com furo sentinela, conector do dreno, siliconizado interna
e externamente. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da
ANVISA./MEDSHARP
Dreno de tórax número 32, em PVC cristal, atóxico, apirogênico,
maleável, com fita radiopaca em toda a extensão do dreno,
multiperfurado, com furo sentinela, conector do dreno, siliconizado interna
e externamente. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da
ANVISA./MEDSHARP
Dreno de tórax número 34, em PVC cristal, atóxico, apirogênico,
maleável, com fita radiopaca em toda a extensão do dreno,
multiperfurado, com furo sentinela, conector do dreno, siliconizado interna
e externamente. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da
ANVISA./MEDSHARP
Dreno de tórax número 36, em PVC cristal, atóxico, apirogênico,
maleável, com fita radiopaca em toda a extensão do dreno,
multiperfurado, com furo sentinela, conector do dreno, siliconizado interna
e externamente. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da
ANVISA./MEDSHARP
Dreno de tórax número 38, em PVC cristal, atóxico, apirogênico,
maleável, com fita radiopaca em toda a extensão do dreno,
multiperfurado, com furo sentinela, conector do dreno, siliconizado interna
e externamente. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da
ANVISA./MEDSHARP
Dreno de Penrose tamanho 2, confeccionado em látex natural, flexível,

6.708

3,15

6.771

4,00

6.786

3,10

6.373

3,90

6.391

3,10

6.371

3,99

6.333

4,00

9.432

1,50

formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e
maleáveis. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da
6515.16.002-30

ANVISA./MADEITEX
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6515.19.004-63

6515.39.035-59

6515.39.036-30

Eletrodo descartável para monitorização cardíaca tamanho infantil, dorso
de papel micro-poroso, revestido com adesivo hipoalergenico na face
interna, com adesividade garantida em presença de umidade; com gel
sólido eletrolítico; elemento sensor em aço inoxidável e prata/cloreto de
prata. Protegido por papel./VITALCOR
Sonda de Folley duas vias com balão n º 20 – confeccionada em
borracha natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante,
ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e
lisos. O número da sonda e a capacidade do balão ( mínimo de 5 ml )
deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril, em
embalagem individual segundo portaria MS./SOLIDOR
Sonda de Folley duas vias com balão n º 22 – confeccionada em
borracha natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante,
ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e
lisos. O número da sonda e a capacidade do balão ( mínimo de 5 ml )
deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril, em
embalagem individual segundo portaria MS./SOLIDOR
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil , diâmetro de 4,0 mm ou nº 18,

189.978

0,30
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20.873
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MEDICOS
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17.046

3,40

4.268

5,45

5.111

5,45

7.880

2,69

6.922

2,79

marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./SOLIDOR
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil , diâmetro de 5,0 mm ou nº 22,
com balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
6515.40.012-14

individual segundo portaria MS./SOLIDOR
Dreno de Penrose tamanho 3, confeccionado em látex natural, flexível,
formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e
maleáveis. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da

6515.16.019-89

ANVISA./madeitex
Dreno de Penrose tamanho 4, confeccionado em látex natural, flexível,
formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e
maleáveis. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da

6515.16.004-00

ANVISA./madeitex
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6515.16.017-17

6515.39.011-81

6515.39.009-67

6515.39.002-90

Dreno de tórax número 40, em PVC cristal, atóxico, apirogênico,
maleável, com fita radiopaca em toda a extensão do dreno,
multiperfurado, com furo sentinela, conector do dreno, siliconizado interna
e externamente. Estéril, em embalagem individual conforme legislação da
ANVISA./LAC MEDICAL
Sonda nasogástrica descartável nº 6 curta – confeccionada em polivinil,
atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática, siliconizada,
com orifícios laterais, conector universal. Estéril, em embalagem
individual, segundo portaria MS./MEDSONDA
Sonda para aspiração traqueal descartável nº 18 – confeccionada em
material atóxico, maleável, transparente, atraumatico, siliconizado, com
orifícios adequados, conector universal. Estéril, em embalagem individual,
segundo portaria MS./MEDSONDA
Sonda para aspiração traqueal descartável nº 4 – confeccionada em
material atóxico, maleável, transparente, atraumatico, siliconizado, com
orifícios adequados, conector universal. Estéril, em embalagem individual,
segundo portaria MS./MEDSONDA
Sonda retal descartável nº 22 - confeccionada em material atóxico,

MEDIKLAB RIO
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
PARA A SAÚDE

6.258

5,90

23.015

0,54

32.525

0,79

107.800

0,50

5.488

0,86

53.263

0,59

maleável, transparente, atraumatico, siliconizado, com orifício único, distal.
6515.39.051-79

Estéril, em embalagem individual segundo portaria MS./MEDSONDA
Sonda uretral descartável nº 12 - confeccionada em material atóxico,
maleável, transparente, atraumatico, siliconizado. Estéril, em embalagem

6515.39.023-15

6515.39.029-00

6515.39.037-10

individual segundo portaria MS./MEDSONDA
Sonda de Folley duas vias com balão n º 08 – confeccionada em
borracha natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante,
ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e
lisos. O número da sonda e a capacidade do balão ( mínimo de 5 ml )
deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril, em
embalagem individual segundo portaria MS./LABOR IMPORT
Sonda de Folley duas vias com balão n º 24 – confeccionada em
borracha natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante,
ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e
lisos. O número da sonda e a capacidade do balão ( mínimo de 5 ml )
deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril, em
embalagem individual segundo portaria MS./LABOR IMPORT
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EIRELLI - EPP
MEDIKLAB RIO
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
PARA A SAÚDE
EIRELLI - EPP
MEDIKLAB RIO
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
PARA A SAÚDE
EIRELLI - EPP
MEDIKLAB RIO
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
PARA A SAÚDE
EIRELLI - EPP
MEDIKLAB RIO
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
PARA A SAÚDE
EIRELLI - EPP
MEDIKLAB RIO
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
PARA A SAÚDE
EIRELLI - EPP
MEDIKLAB RIO
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
PARA A SAÚDE

9.198

3,20

EIRELLI - EPP
MEDIKLAB RIO
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
PARA A SAÚDE

12.670

3,20

EIRELLI - EPP
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6515.39.039-82

6515.39.041-05

6515.39.043-69

Sonda de Folley três vias com balão n º 16 – confeccionada em borracha
natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta
proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos. O
número da sonda e a capacidade do balão ( mínimo de 5 ml ) deverão
estar estampados em local visível e permanente. Estéril, em embalagem
individual segundo portaria MS./LABOR IMPORT
Sonda de Folley três vias com balão n º 20 – confeccionada em borracha
natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta
proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos. O
número da sonda e a capacidade do balão ( mínimo de 5 ml ) deverão
estar estampados em local visível e permanente. Estéril, em embalagem
individual segundo portaria MS./LABOR IMPORT
Sonda de Folley três vias com balão n º 24 – confeccionada em borracha
natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta
proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos. O
número da sonda e a capacidade do balão ( mínimo de 5 ml ) deverão
estar estampados em local visível e permanente. Estéril, em embalagem
individual segundo portaria MS./LABOR IMPORT
Eletrodo descartável para monitorização cardíaca tamanho adulto,

MEDIKLAB RIO
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
PARA A SAÚDE

4.470

4,00

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
PARA A SAÚDE

5.180

4,00

DE PRODUTOS
PARA A SAÚDE

6.890

4,00

6515.39.073-84

6515.39.006-14

6515.39.007-03
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EIRELLI - EPP
STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E

aço, contra pino de prata, confeccionado com material com adesividade
garantida em presença de umidade.Segundo normas do MS./VITALCOR
Sonda Enteral n º 8 F (Dooby – Hoffman) – confeccionada em
poliuretano, bio-compatível, macia e flexível, radiopaca, com marcas de
medida em toda a sua extensão, duas aberturas opostas na ogiva, mandril
flexível em aço inoxidável, conexão universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./SOLUMED
Sonda para aspiração traqueal descartável nº 12 – confeccionada em
material atóxico, maleável, transparente, atraumatico, siliconizado, com
orifícios adequados, conector universal. Estéril, em embalagem individual,
segundo portaria MS./MEDSONDA
Sonda para aspiração traqueal descartável nº 14 – confeccionada em
material atóxico, maleável, transparente, atraumatico, siliconizado, com
orifícios adequados, conector universal. Estéril, em embalagem individual,
segundo portaria MS./MEDSONDA

EIRELLI - EPP
MEDIKLAB RIO
DISTRIBUIDORA

revestido com adesivo hipoalergenico, gel sólido aderente com pino de
6515.19.003-82

EIRELLI - EPP
MEDIKLAB RIO

HOSPITALARES

1.180.273

0,25

LTDA
STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E
HOSPITALARES

9.085

8,50

247.401

0,47

171.905

0,50

LTDA
STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA
STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA
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6515.39.031-25

6515.39.032-06

6515.39.033-97

6515.39.034-78

6515.55.031-08

6515.40.015-67

6515.40.016-48

Sonda de Folley duas vias com balão n º 12 – confeccionada em
borracha natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante,
ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e
lisos. O número da sonda e a capacidade do balão ( mínimo de 5 ml )

STARMED

deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril, em
embalagem individual segundo portaria MS./ADVANTIVE
Sonda de Folley duas vias com balão n º 14 – confeccionada em
borracha natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante,
ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e
lisos. O número da sonda e a capacidade do balão ( mínimo de 5 ml )
deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril, em
embalagem individual segundo portaria MS./ADVANTIVE
Sonda de Folley duas vias com balão n º 16 – confeccionada em
borracha natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante,
ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e
lisos. O número da sonda e a capacidade do balão ( mínimo de 5 ml )

HOSPITALARES

deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril, em
embalagem individual segundo portaria MS./ADVANTIVE
Sonda de Folley duas vias com balão n º 18 – confeccionada em
borracha natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante,
ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e
lisos. O número da sonda e a capacidade do balão ( mínimo de 5 ml )
deverão estar estampados em local visível e permanente. Estéril, em
embalagem individual segundo portaria MS./ADVANTIVE
Tubo de borracha látex, nº 200, em rolo com no mínimo 15

metros/LEMGRUBER
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil , diâmetro de 7,5 mm ou nº 32,
com balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./VITALGOLD
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil , diâmetro de 8,0 mm ou nº 34,
com balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./VITALGOLD
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ARTIGOS
MEDICOS E

25.082

3,00

LTDA
STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E
HOSPITALARES

55.725

3,00

LTDA
STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E
HOSPITALARES

53.938

3,00

LTDA
STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E
HOSPITALARES

27.955

3,00

4.362

12,42

28.180

3,30

27.415

3,30

LTDA
STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA
STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA
STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA
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6515.40.039-34

6515.40.043-10

6515.40.044-00

6515.40.033-49

6515.40.034-20

6515.40.035-00

6515.40.036-91

6515.39.055-00

6515.39.067-36

Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil, aramado, diâmetro de 5,0 mm
ou nº 22 , com balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,
com marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./VITALGOLD
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil, aramado , diâmetro de 6,0 mm
ou nº26 , com balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,
com marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./VITALGOLD
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil, aramado, diâmetro de 6,5 mm
ou nº 28, com balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,
com marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./VITALGOLD
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil, aramado, diâmetro de 7,0 mm
ou nº 30, com balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,
com marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./VITALGOLD
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil, aramado, diâmetro de 7,5 mm
ou nº 32, com balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,
com marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./VITALGOLD
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil, aramado, diâmetro de 8,0 mm
ou nº 34, com balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,
com conector universal. Estéril, embalagem individual segundo portaria
MS./VITALGOLD
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil, aramado, diâmetro de 8,5 mm
ou nº 36, com balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada,
com marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./VITALGOLD
Sonda Enteral n º 10 F (Dooby – Hoffman) – confeccionada em
poliuretano, bio-compatível, macia e flexível, radiopaca, com marcas de
medida em toda a sua extensão, duas aberturas opostas na ogiva, mandril
flexível em aço inoxidável, conexão universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./SOLUMED
Sonda Enteral n º 12 F (Dooby – Hoffman) – confeccionada em
poliuretano, bio-compatível, macia e flexível, radiopaca, com marcas de
medida em toda a sua extensão, duas aberturas opostas na ogiva, mandril
flexível em aço inoxidável, conexão universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./SOLUMED
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2.647

20,00

2.662

20,00

2.677

20,00

6.660

20,00

8.426

20,00

7.548

20,00

7.140

20,00

10.502

7,90

32.992

7,90

STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA
STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA
STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA
STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA
STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA
STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA
STARMED
ARTIGOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA
DE PAULI
COMÉRCIO
REPRESENTAÇÃ
O IMPORTAÇÃO.
E EXPORTAÇÃO
LTDA
DE PAULI
COMÉRCIO
REPRESENTAÇÃ
O IMPORTAÇÃO.
E EXPORTAÇÃO
LTDA
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6515.39.072-01

Sonda Enteral n º 6 F (Dooby – Hoffman) – confeccionada em
poliuretano, bio-compatível, macia e flexível, radiopaca, com marcas de
medida em toda a sua extensão, duas aberturas opostas na ogiva, mandril
flexível em aço inoxidável, conexão universal. Estéril, embalagem
individual segundo portaria MS./SOLUMED
Sonda para aspiração traqueal descartável nº 10 – confeccionada em

9.065

8,10

97.203

0,45

337.152

0,40

260.330

0,42

152.858

0,40

32.402

0,88

25.508

0,53

27.967

0,84

material atóxico, maleável, transparente, atraumatico, siliconizado, com
orifícios adequados, conector universal. Estéril, em embalagem individual,
6515.39.005-33

segundo portaria MS./INJET MED
Sonda para aspiração traqueal descartável nº 6 – confeccionada em
material atóxico, maleável, transparente, atraumatico, siliconizado, com
orifícios adequados, conector universal. Estéril, em embalagem individual,

6515.39.003-71

segundo portaria MS./INJET MED
Sonda para aspiração traqueal descartável nº 8 – confeccionada em
material atóxico, maleável, transparente, atraumatico, siliconizado, com
orifícios adequados, conector universal. Estéril, em embalagem individual,

6515.39.004-52

segundo portaria MS./INJET MED
Sonda uretral descartável nº 10 - confeccionada em material atóxico,
maleável, transparente, atraumatico, siliconizado. Estéril, em embalagem

6515.39.022-34

individual segundo portaria MS./INJET MED
Sonda nasogástrica descartável nº 12 longa – confeccionada em
polivinil, atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática,
siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril, em

6515.39.014-24

embalagem individual, segundo portaria MS./BIOSANI
Sonda nasogástrica descartável n º 8 curta – confeccionada em polivinil,
atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática, siliconizada,
com orifícios laterais, conector universal. Estéril, em embalagem

6515.39.012-62

individual, segundo portaria MS./BIOSANI
Sonda nasogástrica descartável nº 10 longa – confeccionada em
polivinil, atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática,
siliconizada, com orifícios laterais, conector universal. Estéril, em

6515.39.013-43

embalagem individual, segundo portaria MS./BIOSANI
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Sonda nasogástrica descartável nº 6 longa – confeccionada em polivinil,
atóxico, flexível, transparente, com batoque, atraumática, siliconizada,
com orifícios laterais, conector universal. Estéril, em embalagem
6515.39.095-90

individual, segundo portaria MS./BIOSANI
Sonda para aspiração traqueal descartável nº 20 – confeccionada em

32.886

0,72

20.238

0,83

9.182

0,75

7.557

0,82

2.928

5,44

material atóxico, maleável, transparente, atraumatico, siliconizado, com
orifícios adequados, conector universal. Estéril, em embalagem individual,
6515.39.065-74

segundo portaria MS./BIOSANI
Sonda uretral descartável nº 18 - confeccionada em material atóxico,
maleável, transparente, atraumática, siliconizado. Estéril, em embalagem

6515.39.026-68

individual segundo portaria MS./BIOSANI
Sonda uretral descartável nº 20 - confeccionada em material atóxico,
maleável, transparente, atraumatico, siliconizado. Estéril, em embalagem

6515.39.027-49

individual segundo portaria MS./BIOSANI
Tubo endotraqueal em cloreto de polivinil , diâmetro de 3,0 mm ou nº 14,
com balonete, radiopaco, superfície lisa, ponta arredondada, com
marcação de 5 em 5cm, com conector universal. Estéril, embalagem

6515.40.002-42

individual segundo portaria MS./SOLIDOR

NEW ORTHO
COMERCIO DE
PRODUTOS
MEDICOS
HOSPITALARES
LTDA - EPP
NEW ORTHO
COMERCIO DE
PRODUTOS
MEDICOS
HOSPITALARES
LTDA - EPP
NEW ORTHO
COMERCIO DE
PRODUTOS
MEDICOS
HOSPITALARES
LTDA - EPP
NEW ORTHO
COMERCIO DE
PRODUTOS
MEDICOS
HOSPITALARES
LTDA - EPP
NEW ORTHO
COMERCIO DE
PRODUTOS
MEDICOS
HOSPITALARES
LTDA - EPP

Empresas Beneficiárias:

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

NEW ORTHO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
C NPJ: 19.053.897/0001-40
End: AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 1 ,BLOCO 01-SALAS 613A E 614A,CEP:22.775-040,JACAREPAGUA,RIO DE JANEIRO,RJ - TEL:
(21) 2025-3876

MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
C NPJ: 06.940.329/0001-19
ATA SMS Nº 005/17 – PREGÃO ELETRONICO Nº 701/2016

Página 12 de 13

End: R ANTHEMO VICTORINO PILAN 150,CEP:18.180-000,DISTRITO DO TURVO,TAPIRAI, SP - TEL: (19) 3819-3974 / (19) 3897-2744

PRO-MEDIC-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
C NPJ: 15.527.709/0001-17
End: R ISAIAS REGIS DE MIRANDA 282,CEP:81.630-050 ,HAUER,CURITIBA,PR - TEL:(41) 3382-1590

ADVAITA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
C NPJ: 07.718.963/0001-74
End: R TENENTE CARLOS AUGUSTO,LOTE 715,CEP: 24.710-150,ALCANTARA,SAO GONCALO,RJ - TEL:(21) 2712-7221

MEDIKLAB RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELLI - EPP
C NPJ: 10.997.556/0001-58
End: R EVARISTO DA VEIGA 21,SALA 303,CEP:20.031-040,CENTRO,RIO DE JANEIRO,RJ - TEL:(21) 2524-0850

STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
C NPJ: 02.223.342/0001-04
End: R BENJAMIN ANTONIO ANSAI 180,CEP:81.030-490,NOVO MUNDO,CURITIBA,PR - TEL:(41) 3022-3666

DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO. E EXPORTAÇÃO LTDA
C NPJ: 03.951.140/0001-33
End: R SAO FRANCISCO DO VERMELHO 90,CEP:03.725-130,ENGENHEIRO GOULART ,SAO PAULO,SP - TEL:

PROCESSO: 09/004318/15
AUTORIZO DE LICITAÇÃO: D O 20/10/16
AVISO DE LICITAÇÃO: DOM 08/11/16
ATA DO PREGÃO: DOM 06/02/17
HOMOLOGAÇÃO: DOM 06/02/17
EXTRATO DA ATA DE RP: DOM 13/02/17
DATA DA LICITAÇÃO: 24/11/16
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