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O(A) Secretario Municipal de Planejamento, Juliano Galdino Teixeira , no uso de suas atribuições legais, com
base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 061/2017 na modalidade REGISTRO DE
PREÇOS (PREGAO) Nº 041/2017, objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE
NUTRIÇÃO ENTERAL E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - SEMSA., e o adjudica para as empresas:
Não Ofertados
Item
1,00

Unidade
PCT

DESCRIÇÃO:
APRESENTAR
ANÁLISE

Qtde

FR

DESCRIÇÃO:

CX

Marca

0,00%

500,00

0,00

AGUA BORICADA 3%
1000ML

Desconto Ofertado
3,00

V.
0,00
Total

ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100 UN
AMOSTRA PARA

Desconto Ofertado
2,00

V. Unit.

300,00

0,00%

500,00

0,00

AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/ 100UN
DESCRIÇÃO:
HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR
PADRAO ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS PROTETOR PLASTICO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, COM ABERTURA
ASSEPTICA, PAPEL GRAU CIRURGICO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE
PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE REGISTRO M.S./ANVISA VALIDADE MINIMA APÓS ENTREGA APROXIMADAMENTE 5 ANOS
APRESENTAR AMOSTRA PARA
ANÁLISE

Desconto Ofertado
4,00

CX

0,00%

500,00

0,00

AGULHA DESC. 25 X 6.0 C/ 100UN
DESCRIÇÃO:
composta de cânula com bisel, tri facetado e siliconizado. Capa protetora em formato cilíndrico. Cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Atóxica e
esterilizada fabricado de acordo com as normas de fabricação. Embaladas individualmente, caixas com 100 unidades. Produto com Lote, e dados Registro
ANVISA
Apresentar amostra para analise Validade mínima após entrega aproximadamente 5 anos

Desconto Ofertado
5,00

CX

0,00%

500,00

0,00

AGULHA DESC. 25 X 7.0 C/ 100UN
DESCRIÇÃO:
composta de cânula com bisel, tri facetado e siliconizado. Capa protetora em formato cilíndrico. Cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Atóxica e
esterilizada fabricado de acordo com as normas de fabricação. Embaladas individualmente, caixas com 100 unidades. Produto com Lote, e dados Registro
ANVISA
Apresentar amostra para analise Validade mínima após entrega aproximadamente 5 anos

Desconto Ofertado
6,00

CX

400,00

0,00%
0,00

AGULHA DESC. 25 X 8.0 C/ 100UN
DESCRIÇÃO:
composta de cânula com bisel, tri facetado e siliconizado. Capa protetora em formato cilíndrico. Cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Atóxica e
esterilizada fabricado de acordo com as normas de fabricação. Embaladas individualmente, caixas com 100 unidades. Produto com Lote, e dados Registro
ANVISA
Apresentar amostra para analise Validade mínima após entrega aproximadamente 5 anos
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Desconto Ofertado
7,00

UN

DESCRIÇÃO:
Apresentar amostra
análise

100,00

0,00

ALMOFADA TÉRMICA 250GRS
para

Desconto Ofertado
11,00 UN

0,00%

0,00%

3.000,00

0,00

FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 100 ML
DESCRIÇÃO:
Frasco fracionador para administração de solução enteral; com capacidade de 100ml de dieta líquida. Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de
soluções; graduado com escala de 10ml em 10ml crescente e decrescente.
Produto unitarizado embalado em plástico para garantia da higiene. Validade de 05 anos após a data de fabricação. Com dispositivo para fixação em suporte. Tampa
rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímen.

Desconto Ofertado
12,00 UN

0,00%

6.000,00

0,00

FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300 ML
DESCRIÇÃO:
Frasco fracionador para administração de solução enteral; com capacidade de 300ml de dieta líquida. Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de
soluções; graduado com escala de 10ml em 10ml crescente e decrescente.
Produto unitarizado embalado em plástico para garantia da higiene. Validade de 05 anos após a data de fabricação. Com dispositivo para fixação em suporte. Tampa
rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímen.

Desconto Ofertado
13,00 UN

0,00%

3.000,00

0,00

FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 500 ML
DESCRIÇÃO:
Frasco fracionador para administração de solução enteral; com capacidade de 500ml de dieta líquida. Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de
soluções; graduado com escala de 10ml em 10ml crescente e decrescente.
Produto unitarizado embalado em plástico para garantia da higiene. Validade de 05 anos após a data de fabricação. Com dispositivo para fixação em suporte. Tampa
rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímen.

Desconto Ofertado
14,00 CX

0,00%

5.000,00

0,00

LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE CAIXA C/ 100 UNIDADES
DESCRIÇÃO:
Descartável punção digital em aço inoxidável, ponta com bisel e embutida em corpo plástico ou outro material compatível, com tampa protetora de fácil remoção e
que
proteja a lanceta após o uso. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser 95% do original de fábrica a partir da data da entrega.
Validade
de fabricação não inferior a 36 meses. A empresa vencedora deverá fornecer 01 ( um ) lancetador por paciente ao ano. Os lancetadores deverão ser novos, em perfeito
funcionamento e compativel com as lancetas. A contratada deverá repor os lancetadores que apresentarem qualquer problema de funcionamento, no prazo Maximo de
48 horas após a reclamação. A empresa vencedora devera efetuar a troca dos lancetadores devolvidos por gestantes, óbitos ou outras situações, sempre que necessário.
Tal fato será tal fato será comunicado pela administração que convocará a contratada a repor tais lancetadores, a contratada deverá fornecer, sem ônus para a secretaria
municipal de saúde, em média 100 lancetadores/mês. Apresentar selo de aprovação do INMETRO. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANÁLISE

Desconto Ofertado

0,00%
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15,00 UN

300.000,00

0,00

SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA 100UI 6MM X 0,25MM
DESCRIÇÃO:
Seringa de 100UI descartável para insulina graduada em unidades), com escala externa gravada, indelével, precisa e visível de 2 em e unidades, agulha fixa (integrada)
de 6mm de comprimento por 0,25mmde diâmetro em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão
translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao
canhão.embalada em pacotes com 10 unidades, caixas com 100 unidades. Apresentar selo de aprovação do INMETRO apresentar amostra para análise.
Validade
mínima após entrega de aproximadamente 5 anos

Desconto Ofertado
16,00 UN

0,00%

8.000,00

0,00

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10
DESCRIÇÃO:
Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes,
medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.
Espessura da sonda: 4,5mm;
- Traqueal para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica;
- Estéril; Atóxica; - Apirogênico;
- Descartável (Uso único). compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.
Apresentar amostra para analise, validade mínima após entrega de aproximadamente 5 anos

Desconto Ofertado
17,00 UN

0,00%

12.000,00

0,00

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12
DESCRIÇÃO:
Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes,
medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.
Espessura da sonda: 4,5mm;
- Traqueal para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica;
- Estéril; Atóxica; - Apirogênico;
- Descartável (Uso único). compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.
Apresentar amostra para analise, validade mínima após entrega de aproximadamente 5 anos

Desconto Ofertado
18,00 UN

0,00%

12.000,00

0,00

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14
DESCRIÇÃO:
Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes,
medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.
Espessura da sonda: 4,5mm;
- Traqueal para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica;
- Estéril; Atóxica; - Apirogênico;
- Descartável (Uso único). compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.
Apresentar amostra para analise, validade mínima após entrega de aproximadamente 5 anos

Desconto Ofertado
19,00 UN

10.000,00

0,00%
0,00

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16
DESCRIÇÃO:
Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes,
medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.

Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório:
061/2017
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P
Número da Licitação:
041/2017
Aquisição de:
Materiais
Página: 4
Espessura da sonda: 4,5mm;
- Traqueal para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica;
- Estéril; Atóxica; - Apirogênico;
- Descartável (Uso único). compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.
Apresentar amostra para analise, validade mínima após entrega de aproximadamente 5 anos

Desconto Ofertado
20,00 UN

0,00%

2.000,00

0,00

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18
DESCRIÇÃO:
Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes,
medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.
Espessura da sonda: 4,5mm;
- Traqueal para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica;
- Estéril; Atóxica; - Apirogênico;
- Descartável (Uso único). compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.
Apresentar amostra para analise, validade mínima após entrega de aproximadamente 5 anos

Desconto Ofertado
21,00 UN

0,00%

2.000,00

0,00

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4
DESCRIÇÃO:
Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes,
medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.
Espessura da sonda: 4,5mm;
- Traqueal para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica;
- Estéril; Atóxica; - Apirogênico;
- Descartável (Uso único). compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.
Apresentar amostra para analise, validade mínima após entrega de aproximadamente 5 anos

Desconto Ofertado
22,00 UN

0,00%

5.000,00

0,00

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6
DESCRIÇÃO:
Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes,
medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.
Espessura da sonda: 4,5mm;
- Traqueal para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica;
- Estéril; Atóxica; - Apirogênico;
- Descartável (Uso único). compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.
Apresentar amostra para analise, validade mínima após entrega de aproximadamente 5 anos

Desconto Ofertado
23,00 UN

4.000,00

0,00%
0,00

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8
DESCRIÇÃO:
Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes,
medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.
Espessura da sonda: 4,5mm;
- Traqueal para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica;
- Estéril; Atóxica; - Apirogênico;
- Descartável (Uso único). compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.
Apresentar amostra para analise, validade mínima após entrega de aproximadamente 5 anos
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Desconto Ofertado
24,00 UN

4,00

DESCRIÇÃO:
apresentar
catalogo
entrega

25,00 UN

0,00

SONDA MICKEY 18 X 2,5 CM
para analise validade minima de 90% da validade após

Desconto Ofertado

0,00%

4,00

DESCRIÇÃO:
apresentar
catalogo
entrega

0,00

SONDA MICKEY 24 X 2,5 CM
para analise validade minima de 90% da validade após

Desconto Ofertado
26,00 UN

0,00%

0,00%

500,00

0,00

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06
DESCRIÇÃO:
usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é confeccionado em PVC (cloreto de
polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro
orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.
Validade mínima após entrega aproximadamente 5 anos
Apresentar amostra para análise

Desconto Ofertado
27,00 UN

0,00%

500,00

0,00

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08
DESCRIÇÃO:
usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é confeccionado em PVC (cloreto de
polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro
orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.
Validade mínima após entrega aproximadamente 5 anos
Apresentar amostra para análise

Desconto Ofertado
28,00 UN

0,00%

500,00

0,00

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10
DESCRIÇÃO:
usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é confeccionado em PVC (cloreto de
polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro
orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.
Validade mínima após entrega aproximadamente 5 anos
Apresentar amostra para análise

Desconto Ofertado
29,00 UN

500,00

0,00%
0,00

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14
DESCRIÇÃO:
usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é confeccionado em PVC (cloreto de
polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro
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orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.
Validade mínima após entrega aproximadamente 5 anos
Apresentar amostra para análise

Desconto Ofertado
30,00 UN

0,00%

500,00

0,00

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18
DESCRIÇÃO:
usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é confeccionado em PVC (cloreto de
polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro
orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.
Validade mínima após entrega aproximadamente 5 anos
Apresentar amostra para análise

Desconto Ofertado
31,00 UN

0,00%

200,00

0,00

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20
DESCRIÇÃO:
usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é confeccionado em PVC (cloreto de
polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro
orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.
Validade mínima após entrega aproximadamente 5 anos
Apresentar amostra para análise

Desconto Ofertado
32,00 UN

0,00%

500,00

0,00

SONDA NASOGÁTRICA LONGA Nº 12
DESCRIÇÃO:
usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é confeccionado em PVC (cloreto de
polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro
orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.
Validade mínima após entrega aproximadamente 5 anos
Apresentar amostra para análise

Desconto Ofertado
33,00 UN

0,00%

300,00

0,00

SONDA NASOGÁTRICA LONGA Nº 16
DESCRIÇÃO:
usada em adultos e crianças para administrar medicamentos ou alimentação diretamente dentro do trato gastrintestinal. O produto é confeccionado em PVC (cloreto de
polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro
orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.
Validade mínima após entrega aproximadamente 5 anos
Apresentar amostra para análise

Desconto Ofertado
34,00 UN

1.000,00

0,00%
0,00

SONDA PARA ASPIRACAO TAQUEAL COM VALVULA(ASPIRO) Nº 14
DESCRIÇÃO:
O produto confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal
arrendondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Sendo que a
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extremidade distal se apresente devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Dispositivo moldado conforme padrões usuais de
fabricação e capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda com superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda
isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, com conector e tampa ou somente válvula,
esterilizado pelo processo de Raio Gama Cobalto - 60 quando embalado em plástico e pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Validade mínima
após entrega de aproximadamente 5 anos apresentar amostra para
análise.

Desconto Ofertado
35,00 UN

0,00%

1.000,00

0,00

SONDA PARA ASPIRACAO TAQUEAL COM VALVULA(ASPIRO) Nº 4
DESCRIÇÃO:
O produto confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal
arrendondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Sendo que a
extremidade distal se apresente devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Dispositivo moldado conforme padrões usuais de
fabricação e capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda com superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda
isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, com conector e tampa ou somente válvula,
esterilizado pelo processo de Raio Gama Cobalto - 60 quando embalado em plástico e pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Validade mínima
após entrega de aproximadamente 5 anos apresentar amostra para
análise.

Desconto Ofertado
36,00 UN

0,00%

500,00

0,00

SONDA PARA ASPIRACAO TAQUEAL COM VALVULA(ASPIRO) Nº 6
DESCRIÇÃO:
O produto confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal
arrendondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Sendo que a
extremidade distal se apresente devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Dispositivo moldado conforme padrões usuais de
fabricação e capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda com superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda
isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, com conector e tampa ou somente válvula,
esterilizado pelo processo de Raio Gama Cobalto - 60 quando embalado em plástico e pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Validade mínima
após entrega de aproximadamente 5 anos apresentar amostra para
análise.

Desconto Ofertado
37,00 UN

0,00%

300,00

0,00

SONDA PARA ASPIRACAO TAQUEAL COM VALVULA(ASPIRO) Nº 8
DESCRIÇÃO:
O produto confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal
arrendondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Sendo que a
extremidade distal se apresente devidamente acabada e fixado nela um dispositivo conector ou válvula em Y. Dispositivo moldado conforme padrões usuais de
fabricação e capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda com superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda
isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, com conector e tampa ou somente válvula,
esterilizado pelo processo de Raio Gama Cobalto - 60 quando embalado em plástico e pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. Validade mínima
após entrega de aproximadamente 5 anos apresentar amostra para análise. Registro
ANVISA

Desconto Ofertado
38,00 UN

0,00%

8.000,00

0,00

SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10
DESCRIÇÃO:
Validade mínima após entrega de aproximadamente 5 anos apresentar amostra para análise. Registro
ANVISA

Desconto Ofertado
39,00 UN

0,00%

14.000,00

0,00

SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12
DESCRIÇÃO:
Validade mínima após entrega de aproximadamente 5 anos apresentar amostra para análise. Registro
ANVISA

Desconto Ofertado

0,00%
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40,00 UN

8.000,00

0,00

SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 16
DESCRIÇÃO:
Validade mínima após entrega de aproximadamente 5 anos apresentar amostra para análise. Registro
ANVISA

Desconto Ofertado
41,00 UN

0,00%

6.000,00

0,00

SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 18
DESCRIÇÃO:
Validade mínima após entrega de aproximadamente 5 anos apresentar amostra para análise. Registro
ANVISA

Desconto Ofertado
42,00 UN

0,00%

2.000,00

0,00

SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 4
DESCRIÇÃO:
Validade mínima após entrega de aproximadamente 5 anos apresentar amostra para análise. Registro
ANVISA

Desconto Ofertado
43,00 UN

0,00%

3.000,00

0,00

SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 6
DESCRIÇÃO:
Validade mínima após entrega de aproximadamente 5 anos apresentar amostra para análise. Registro
ANVISA

Desconto Ofertado
44,00 UN

0,00%

4.000,00

0,00

SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 8
DESCRIÇÃO:
Validade mínima após entrega de aproximadamente 5 anos apresentar amostra para análise. Registro
ANVISA

Desconto Ofertado
45,00 UN

0,00%

100,00

0,00

SONDA VESICAL TIPO FOLEY N°12
DESCRIÇÃO:
2 V Sondas vesicais de demora, em látex, revestidas por silicone.
Ideais para drenagem vesical, em casos de retenção urinária, e para controle hídrico.
Com cuff (balão).
Esterilizadas por Óxido de Etileno e embaladas em papel grau cirúrgico.
Validade de aproximadamente 5 anos
Apresentar
amostra para analise Registro
ANVISA

Desconto Ofertado
46,00 UN

100,00

0,00%
0,00

SONDA VESICAL TIPO FOLEY N°16
DESCRIÇÃO:
2 V Sondas vesicais de demora, em látex, revestidas por silicone.
Ideais para drenagem vesical, em casos de retenção urinária, e para controle hídrico.
Com cuff (balão).
Esterilizadas por Óxido de Etileno e embaladas em papel grau cirúrgico.
Validade de aproximadamente 5 anos
Apresentar
amostra para analise REGISTRO
ANVISA
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47,00 UN

0,00%

100,00

0,00

SONDA VESICAL TIPO FOLEY N°18
DESCRIÇÃO:
2 V Sondas vesicais de demora, em látex, revestidas por silicone.
• Ideais para drenagem vesical, em casos de retenção urinária, e para controle hídrico.
• Com cuff (balão).
• Esterilizadas por Óxido de Etileno e embaladas em papel grau cirúrgico.
Validade de aproximadamente 5 anos
Apresentar
amostra para analise REGISTRO
ANVISA

Desconto Ofertado
48,00 UN

0,00%

100,00

0,00

SONDA VESICAL TIPO FOLEY N°20
DESCRIÇÃO:
2 V Sondas vesicais de demora, em látex, revestidas por silicone.
• Ideais para drenagem vesical, em casos de retenção urinária, e para controle hídrico.
• Com cuff (balão).
• Esterilizadas por Óxido de Etileno e embaladas em papel grau cirúrgico.
Validade de aproximadamente 5 anos REGISTRO ANVISA
Apresentar
amostra para
analise

Desconto Ofertado
49,00 UN

0,00%

100,00

0,00

SONDA VESICAL TIPO FOLEY N°24
DESCRIÇÃO:
2 V Sondas vesicais de demora, em látex, revestidas por silicone.
• Ideais para drenagem vesical, em casos de retenção urinária, e para controle hídrico.
• Com cuff (balão).
• Esterilizadas por Óxido de Etileno e embaladas em papel grau cirúrgico.
Validade de aproximadamente 5 anos REGISTRO ANVISA
Apresentar
amostra para
analise

Desconto Ofertado
50,00 UN

0,00%

100,00

0,00

SONDA VESICAL TIPO FOLEY N°8
DESCRIÇÃO:
2 V Sondas vesicais de demora, em látex, revestidas por silicone.
• Ideais para drenagem vesical, em casos de retenção urinária, e para controle hídrico.
• Com cuff (balão).
• Esterilizadas por Óxido de Etileno e embaladas em papel grau cirúrgico.
Validade de aproximadamente 5 anos
Apresentar
amostra para analise REGISTRO
ANVISA

Desconto Ofertado
51,00 UN

100,00

0,00%
0,00

SONDA VESICAL TIPO FOLEY Nº14
DESCRIÇÃO:
2 V Sondas vesicais de demora, em látex, revestidas por silicone.
• Ideais para drenagem vesical, em casos de retenção urinária, e para controle hídrico.
• Com cuff (balão).
• Esterilizadas por Óxido de Etileno e embaladas em papel grau cirúrgico.
Validade de aproximadamente 5 anos
Apresentar
amostra para analise REGISTRO
ANVISA
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Desconto Ofertado
52,00 UN

100,00

0,00

SONDA VESICAL TIPO FOLEY TRES VIAS N°22
DESCRIÇÃO:
Sondas vesicais de demora, em látex, revestidas por silicone.
Ideais para drenagem vesical, em casos de retenção urinária, e para controle hídrico.
•Com cuff (balão).
Esterilizadas por Óxido de Etileno e embaladas em papel grau cirúrgico.
Validade de aproximadamente 5 anos
Apresentar
amostra para analise REGISTRO
ANVISA
0,00%

Desconto Ofertado
53,00 UN

100,00

0,00

SONDA VESICAL TIPO FOLEY TRES VIAS N°24
DESCRIÇÃO:
Sondas vesicais de demora, em látex, revestidas por silicone.
• Ideais para drenagem vesical, em casos de retenção urinária, e para controle hídrico.
• Com cuff (balão).
• Esterilizadas por Óxido de Etileno e embaladas em papel grau cirúrgico.
Validade de aproximadamente 5 anos
Apresentar
amostra para analise REGISTRO
ANVISA
0,00%

Desconto Ofertado

Total para Este Fornecedor:

0,00

ALMED LTDA-EPP
Item
8,00

Unidade
PCT

Qtde
6.000,00

V. Unit.
5,9

V.
35.400,00
Total

Marca
BIOTEXTIL

ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN
DESCRIÇÃO:
1,80 MT EM REPOUSO, COM ELASTICIDADE E SEM FIOS SOLTO REGISTRO ANVISA
VALIDADE MINIMA APROXIMADAMENTE 5 ANOS APÓS ENTREGA
APRESENTAR AMOSTRA PARA ANÁLISE
BIOTEXTIL
0,00%

Desconto Ofertado
9,00

PCT

6.000,00

9,

54.000,00

BIOTEXTIL

ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN
DESCRIÇÃO:
1,80 MT EM REPOUSO, COM ELASTICIDADE E SEM FIOS SOLTO REGISTRO ANVISA VALIDADE MINIMA
APÓS
ENTREGA
BIOTEXTIL

Desconto Ofertado

APROXIMADAMENTE 5 ANOS

0,00%

Total para Este Fornecedor:

89.400,00

L.M FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Item

Unidade

10,00 UN

Qtde
300,00

V. Unit.
28,43

V.
8.529,00
Total

Marca
CURATEC

BANDAGEM P/ CURATIVO CONTENDO PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO
DESCRIÇÃO:
tamanho mínimo 10 cm x 9 mts à base de óxido de zinco que não endurece, indicada para tratamento ambulatorial de úlcera venosa e edema linfático dos membros
inferiores.Curativo 7 dias Apresentar amostra para análise. Validade mínima após entrega aproximadamente 24 meses. Embalagem com uma caixa
CURATEC
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Desconto Ofertado

0,00%

Total para Este Fornecedor:

8.529,00

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es)
do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.
Itajubá, em 24 de agosto de 2017

Juliano Galdino Teixeira
Secretario Municipal de Planejamento

