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RETIFIÇÃO DE EDITAL 

Ref.: 

Edital de Pregão Presencial N.2  001/2019 

Através do presente, informamos a retificação do Edital do Pregão Presencial 001/2019, 

tendo em vista o que segue: 

ONDE SE LIA 

ANEXO 1 

ITEM CODIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

01 1.02.01.0040-8 UN 2.500 
FRALDA PEDIATRICA TAMANHO 
M, fralda descartável infantil médio, 
suporta de 5 a 10 kg 

R$ 0,8993 R$ 2.248,25 

02 1.02.01.1636-3 UN 30 
ANTISSEPTICO SPRAY, Antisséptico 
Spray - 50m1 

R$ 24,2600 R$ 727,80 

03 1.02.02.0009-7 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO 
M,fralda descartável adulto geriátrica 
médio,   de cintura 80 — 125 cm, com 
elástico 

R$ 1,6909 R$ 67.636,00 

04 1.02.02.0011-9 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO 
G

" 
fralda descartável adulto geriátrica 

grande, de cintura 110 — 150cm, com 
elástico. 

R$ 1,7575 R$ 70.300,00 

05 1.02.02.0012-7 UN 2.000 

FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO 
P,fralda descartável adulto geriátrica 
pequena, de cintura 50 — 80 cm, com 
elástico. 

R$ 1,6647 R$ 3.329,40 

07 1.02.02.0020-8 UN 40.000 
FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO 
GG, fralda descartável adulto geriátrica 
GG, de cintura até 165cm, com elástico. 

R$ 1,9039 R$ 76.156,00 

08 1.02.02.0021-6 UN 6.000 
FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO 
EGG, de cintura de 165 cm, com 
elástico. 

R$ 2,0039 R$ 12.023,40 
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10 1.02.02.0036-4 PT 300 

LENÇO UMEDECIDO, Lenço 
Umedecido 96 unid. Hipoalérgenico, sem 
álcool, sem corantes nem conservantes, 
testado dermatologicamente e 
oftalmologicamente. 

R$ 20,9200 R$ 6.276,00 

11 1.02.03.0002-4 UN 30.000 

FRALDA DESCARTAVEL 
INFANTIL Fralda pediátrica tamanho 
XXG, suporta acima de 15 Kg. 

R$ 1,8563 R$ 55.689,00 

12 1.13.01.0003-8 PT 200 

ABAIXADOR de lingua, em madeira, 
descartavel, superfície e bordas lisas 
perfeitamente acabadas, med. Aprox. 
14 cm. Compr. X 1,4 c, larg. (Pacote 
com 100 unidades). Validade deve ser 
no mínimo 12 meses a contar da data 
da entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 7.4250 R$ 1.485,00 

13 1.13.01.0004-6 UN 100 

CADARÇO para fixação de 
traqueostomia - Cadarço sarjado branco 
soni l Omm X 10 metros para fixação de 
cânula de traqueostomia. Composição 
90% algodão 10% poliester. Embalagem 
contendo 01 rolo de 10 metros. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 14,3300 R$ 1.433 00 , 

14 1.13.01.0034-8 UN 6 

SONDA TIPO BOTTON - MIC KEY 
16 X 1,5 -Mandado Judicial - Item com 
exclusividade. Sonda de gastrostomia 
Botton Mic-Key da Kimberly Clark 
destina-se a ser utilizado em doentes que 
requerem alimentação em longo prazo, 
não toleram a alimentação por via oral. 
Produzida em silicone grau médico com 
fita radiopaca em todo o seu 
comprimento. Embalagem contendo 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 2.399,4650 R$ 14.396,79 

16 1.13.01.0079-8 UN 25.000 

MÁSCARA cirúrgica descartável tripla, 
02 camadas de TNT e 01 camada interna 
de filtro de retenção bacteriana, com clip 
nasal, com elástico. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 

R$ 0.2223 R$ 5.557,50 
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órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

20 1.13.01.0123-9 UN 200 

Clorexidina aquosa 1% - solução 
aquosa de Digliconato de Clorexidina 1% 
(10 mg/ml), indicada com antisséptico 
tópico. Embalagem contendo 100m1. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 11,1400 R$ 2.228,00 

21 1.13.01.0125-5 FR 500 

Água destilada frasco sistema fechado -
Água Destilada para Injeção; Sistema 
Fechado; Solução Injetával; Uso 
Intravenoso; Uso Adulto e Pediátrico. 
Embalagem contendo 250 ml. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 5,7650 R$ 2.882,50 

22 1.13.01.1183-8 AP 9.300 

ÁGUA DESTILADA - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 10 ML INJ - Indicado na 
diluição ou dissolução de medicamentos 
compatíveis com a água para injetáveis. 
Embalagem contendo 01 ampola. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

RS 0,2750 R$ 2.557,50 

23 1.13.01.1776-3 CX 400 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 30 x 7, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 14,00 R$ 5.600,00 

24 1.13.01.1780-1 UN 12.000 

Escova Cervical descartável - 
Composta de haste plástica cilíndrica 
com 16 cm e cerdas de nylon com 
formato levemente cônico com 2 cm de 
comprimento, no total 18 cm. As cerdas 
são dispostas em aproximadamente 13 
níveis paralelos da base ao ápice, tendo 
diâmetro maior, determinado pelas cerdas 
da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro 

R$ 0,6000 R$ 7.200,00 
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menor, correspondente às cerdas do ápice 
do cone, de 0,5 cm. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

25 1.13.01.1858-1 CX 200 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 40 x 12, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 15,0000 
R$ 3.000,00 

26 1.13.01.1860-3 UN 2.000 

COLETOR DE MATERIAL 
PERFUROCORTANTE. Composto de 
papel plástico resistente, alça dupla para 
transporte. Indicado para desprezar todo 
o material que corta ou perfura, como 
agulhas, lâminas de bisturi, lancetas, 
vidro, ampolas entre outros. Capacidade 
de 13 litros. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. As indicações do 
coletor devem ser legíveis e 
permanecerem indeléveis. O produto 
deverá atender a NBR 13853 e NBR 
7500(simbologia) e registro na ANVISA. 

R$ 10,2375 R$ 20.475,00 

27 1.13.01.1918-9 CX 350 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 13 x 4,5, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 14,50 R$ 5.075,00 

28 1.13.01.2048-9 UN 900 

ALGODÃO HIDRÓFILO 100% 
algodão, 22 cm, macio e extra 
absorvente, cor branco. Não estéril. 
Testado dermatologicamente amplo uso 
no ambiente odontologico. Embalagem 
com 500 gramas. Validade Mínima de 01 
ano da data de fabricação. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ 24,3847 R$ 21.946,23 
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29 1.13.01.2171-0 CX 200 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 30 x 8, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

RS 24,50 R$ 4.900,00 

30 1.13.01.2245-7 UN 50 

ALMOTOLIA plástica branca 250 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 6,3700 R$ 318,50 

31 1.13.01.2502-2 CX 280 

AGUA boricada - solução límpida, 
incolor e inodora a 3% de ácido bórico. 
Embalagem contendo 100 ml. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 19,50 R$ 5.460,00 

32 1.13.01.2529-4 FR 200 

AGUA BORICADA 100ML - solução 
límpida, incolor e inodora a 3% de ácido 
bórico. Embalagem contendo 100 ml. 

R$ 2,8187 R$ 563,74 

34 1.13.01.2783-1 UN 1.000 

FITA MICROPORE 10 cm X 10m com 
capa, boa adesividade e resistência, anti-
alérgica. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$22,2500 R$ 22.250,00 

35 1.13.02.0243-4 UN 15.000 

CLORETO de sódio 0,9% (Soro 
fisiológico) ampola 10 ml-injetável. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 0,9175 R$ 13.762,50 

36 1.13.02.0622-7 UN 4.000 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 100 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

RS 4,75 R$ 19.000,00 

37 1.13.02.0623-5 UN 200 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 1000 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 

R$ 9,3650 R$ 1.873,00 
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competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

38 1.13.02.0624-3 UN 2.000 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 250 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 5,8450 R$ 11.690,00 

39 1.13.02.0625-1 UN 150 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 500 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 8,8000 R$ 1.320,00 

40 1 .13.03.0001-0 

UN 

8.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 5 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade 

R$ 0,8967 R$ 7.173,60 

41 1.13.03.0002-9 UN 

• 

8.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 6 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade 

R$ 0,8967 R$ 7.173,60 

42 1.13.03.0003-7 UN 3.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 8 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 

R$ 0,8967 R$ 2.690,10 
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contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade 

43 1.13.03.0004-5 UN 3.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 12 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade 

R$ 1,5500 R$  4.650,00 

44 1.13.03.0061-4 UN 300 

CURATIVO de espuma antibacteriano 
com prata não adesiva -10 X 10cm -
Curativo de espuma de poliuretano 3D de 
altíssima absorção impregnada com íons 
de prata, estéril, não adesivo. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 116,1733 R$ 34.851,99 

45 1.13.03.0067- 
3 UN 900 

CURATIVO cirúrgico estéril 15 x 30 
CM, 100% algodão, esterilizado a óxido 
de etileno ou raio gama, pacote com 1 
unidade. 

RS 6,1250 R$ 5.512,50 

46 1.13.03.0071-1 PAR 450 

LUVA cirúgica esteril n° 8 - Anatômica; 
superficie microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem 
em papel grau cirúrgico. Espessura 
mínima de 0,10 mm e comprimento 
mínimo de 280 mm. Embalagem 
contendo 1 par. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

R$ 2,8325 R$ 1.274,63 

47 1.13.03.0075-4 UN 50 

ALMOTOLIA plástica marrom 100 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 6,8500 R$ 342,50 
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48 1.13.03.0077-0 UN 70 

ÁGUA OXIGENADA, 1000 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 11,8524 R$ 829,67 

49 1.13.03.0080-0 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina aquosa a 
0,2% - Loção aquosa de higienização 
diária da pele. Contendo ingredientes 
atuantes nas situações que exigem 
complementação do asseio corporal. 
Embalagem contendo 100 ml. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 12,5200 R$ 3.756,00 

50 1.13.03.0082-7 UN 50 

COLAR cervical Tamanho PP, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 24,7600 R$ 1.238.00 

51 1.13.03.0084-3 PT 500 

COMPRESSA de gaze não estéril, 7,5 
cm. X 7,5 cm, densidade 09 fios por cm2, 
pacote com 10 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 27,2500 R$ 13.625,00 

* Valor Total Cota Reservada: R$ 552.477,70 

COTA PRINCIPAL - 75,8927% 

ITEM CODIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
 TOTAL 

06 1.02.02.0018-6 UN 40 

Umiditá loção Hidratante infantil 120 
ml hidratante funcional especialmente 
desenvolvido para pessoa com pele 
sensível que necessitam de uma barreira 
adicional contra as agressões do meio 
ambiente (Mandado Judicial) 

R$ 12372 , 
R$ 

4.948,80 
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09 1.02.02.0035-6 UN 20 
Oilatum Junior Sabonete 100g Sabonete 
utilizado para peles sensíveis, ressecadas e 
irritadas (Mandado Judicial) 

R$ 46,1000 R$ 922,00 

15 1.13.01.0078-0 UN 150 

Curativo Saf-Gel 85 gr - Mandado 
Judicial. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$71,9333 
R$ 

10.790,00 

17 1.13.01.0083-6 UN 1.000 

DISPOSITIVO PARA 
INCONTINÊNCIA N° 05 - URIPEN -
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Mandado Judicial 

R$ 30167 . R$ 
3.016,70 

18 1.13.01.0116-6 UN 6 

Espaçador infantil com máscara -
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. Mandado Judicial 

R$ 60,4000 R$ 362,40 

19 1.13.01.0119-0 UN 3.000 

FreeStyle - 50 Tiras de Glicemia 
(Mandado Judicial). Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

R$ 2,1100 
R$ 

6.330,00 

33 1.13.01.2614-2 UN 1.000 

DISPOSITIVO PARA 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA N° 06, 
tipo preservativo masculino 
confeccionado em puro latex natural. 
URIPEN (MANDADO JUDICIAL). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 3
'
4933 

R$ 
3.493,30 

52 1.13.03.0121-1 UN 6 

SONDA GASTROSTOMIA TIPO 
BOTTON MIC KEY (14 F X 0,8) -
Mandado Judicial - Item com 
exclusividade. Sonda de gastrostomia 
Botton Mic-Key da Kimberly Clark 
destina-se a ser utilizado em doentes que 
requerem alimentação em longo prazo, 
não toleram a alimentação por via oral. 
Produzida em silicone grau médico com 
fita radiopaca em todo o seu comprimento. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 

R$ 
2.870,7000 

R$ 
17.224,20 
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numeração lote, data de fabricação e 
validade 

53 1.13.03.0122-0 UN 12 

Cânula de Traqueostomia n° 5,5 com 
Cuff - Cânula para traqueostomia com 
balão de baixa pressão em PVC, balão 
azul de controle, válvula para encaixe de 
seringas Luer, linha radiopaca contínua, 
conector rotativo, mandril, fita de fixação. 
Tamanho 5,5mm. Embalagem com 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 111,9000 R$ 1.342,80 

54 1.13.03.0123-8 PT 400 

Gaze excilon 5cm x 5cm - Cobertura de 
gaze não tecido baixa aderência 
absorvente, impregnada com PHMB à 
0.2%. Embalagem contendo 02 unidades. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 17,5500 R$ 7.020,00 

55 1.13.03.0126-2 UN 50 

CURATIVO filme transparente- rolo 10 
cm x 2m - filme de poliuretano não estéril, 
coberto por um adesivo hipoalergênico 
transparente. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 213,5625 
RS 

 
10.678,13 

56 1.13.03.0151-3 PAR 800 

LUVA cirúrgica estéril n° 6,5 - 
Anatômica; superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem em 
papel grau cirúrgico. Espessura mínima de 
0,10 mm e comprimento mínimo de 280 
mm. Embalagem contendo 1 par. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 3,2019 R$ 2.561,52 

57 1.13.03.0152-1 PAR 10.300 

LUVA cirúgica esteril n° 7,5 - 
Anatômica; superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem em 
papel grau cirúrgico. Espessura mínima de 
0,10 mm e comprimento mínimo de 280 
mm. Embalagem contendo 1 par. Validade 

R$ 2,8714 
R$ 

 
29.575,42 
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mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

58 1.13.03.0395-8 UN 500 

APARELHO de barbear descartável, 
corpo composto por resina termoplástica e 
duas lâminas em aço inoxidável - 
Embalagem com 02 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 5,7400 R$ 2.870,00 

59 1.13.03.0400-8 UN 1.000 

AGULHA PARA CANETA 30G DE 
12,7 MM, agulha siliconizada, facilita a 
punção. Aplicação sem pregas cutâneas 
comprimento 12,7 MM, calibre 0,25MM 
(30G) - MANDADO JUDICIAL. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 97,7500 
R$ 

97.750,00 

60 1.13.03.0404-0 CX 20 

LÂMINA para bisturi n° 22, descartável, 
esterilizada, em aço inoxidável, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada 
Cx. Com 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

R$ 107,3850 R$ 2.147,70 

61 1.13.03.0405-9 CX 10 

LÂMINA para bisturi n° 10, descartável, 
esterilizada, em aço inoxidável, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, ponta 
afiada, Cx. Com 100 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

RS 106,8000 R$ 1.068,00 

62 1.13.03.0443-1 PT 1.000 

ATADURA de crepe med. 10 cm x 4,5 m. 
(1,8 M. repouso) confeccionada em 13 
fios (Pacote com 12 unidades). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 2,3233 R$ 2.323,30 

63 1.13.03.0448-2 PT 1.000 
ATADURA de crepe med. 15 cm x 4,5 m. 
(1,8 M. repouso) confeccionada em 13 
fios (Pacote com 12 unidades). Validade 

R$ 2,6400 R$ 2.640,00 
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mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

64 1.13.03.0449-0 PT 1.200 

ATADURA de crepe med. 20 cm x 4,5 m. 
(1,8 M. repouso) confeccionada em 13 
fios (Pacote com 12 unidades). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

RS 2,9833 R$ 3.579,96 

65 
1.13.03.0456-3 UN 80.000 

SERINGA descartável sem agulha 3 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 0.5742 
R$ 

45.936,00 

66 1.13.03.0457-1 UN 60.000 

SERINGA descartável sem agulha 5 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 05917 , R$ 
35.502,00 

67 1.13.03.0458-0 
UN 45.000 

SERINGA descartável sem agulha 10 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

RS 0,7160 
R$ 

32.220,00 

68 1.13.03.0459-8 UN 25.000 

SERINGA descartável sem agulha 20 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 0,9133 
R$ 

22.832,50 

69 1.13.03.0469-5 PT 202.500 
COMPRESSA de gaze hidrófila, estéril, 
7,5 cm. X 7.5 cm, densidade 13 fios por 
cm2, pacote com 10 unidades. Validade 

R$ 0,9618 
R$ 

 
194.764,50 
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mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

70 1.13.03.0473-3 R L 1.000 

ESPARADRAPO impermeável, com boa 
aderência, hipoalergênico, com dorso em 
tecido de algodão na cor branca, rolo com 
10 cm x 4,5 m. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

R$ 14,6750 
R$ 

 
14.675,00 

71 1.13.03.0494-6 UN 50 

COLAR cervical Tamanho P, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 29,6967 

, 

R$ 1.484,84 

72 1.13.03.0495-4 UN 50 

COLAR cervical Tamanho M, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 32,6400 R$ 1.632,00 

73 1.13.03.0496-2 UN 50 

COLAR cervical Tamanho G, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 35,0233 R$ 1.751,17 

74 1.13.03.0500-4 UN 2.000 

EQUIPO para soro, macrogotas, com 
injetor lateral para administração de 
soluções parenterais, estéril. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 3,2533 R$ 6.506,60 

75 1.13.03.0501-2 U N 20.000 

EQUIPO para administração de 
alimentação enteral. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

R$ 2,9545 
R$ 

59.090,00 

76 1.13.03.0506-3 UN 4.000 
SONDA DE ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL, COM VÁLVULA N°08 - 

R$ 2,0350 R$ 8.140.00 
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Tubo PVC atoxico. flexível, conector e 
válvula de pressão negativa distal 
intermitente. Esterilizado por radiação 
gama. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

77 1.13.03.0515-2 UN 4.000 

SONDA DE ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL, SEM VÁLVULA N°12 
- Tubo PVC atoxico, flexível e 
conector. Esterilizado por radiação 
gama. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 2,3513 R$ 9.405.20 

78 1.13.03.0570-5 FR 300 

SOLUÇÃO de iodopovidona degermante 
10% - solução degermante, contendo 1% 
de iodo ativo, um complexo estável e 
ativo que libera iodo progressivamente. É 
ativo contra todas as formas de bactérias 
não esporuladas, fungos e vírus. É 
indicado para anti-sepsia da pele, mãos e 
antebraços. Embalagem contendo 100 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 7,2500 R$ 2.175,00 

79 1.13.03.0571-3 FR 300 

SOLUÇÃO a base de polivinilpirrolidona 
iodo 10% em solução aquosa - solução 
degermante, contendo 1% de iodo ativo, 
um complexo estável e ativo que libera 
iodo progressivamente. E ativo contra 
todas as formas de bactérias não 
esporuladas, fungos e vírus. É indicado 
para anti-sepsia da pele, mãos e 
antebraços. Embalagem contendo 100 ml. 

R$ 9.0750 R$ 2.722,50 

80 1.13.03.0581-0 GL 
300 

HIPOCLORITO de sódio solução a 1% -
Indicado para desinfecção de superfícies 
fixas e artigos não críticos de qualquer 
área hospitalar, clínicas médicas, 
odontológicas e análises. Pisos, paredes, 
mobiliários, objetos e equipamentos 
odontológicos, médicos e hospitalares. 
Embalagem: Galão contendo 5 litros. 

R$ 17,2850 R$ 5.185,50 



Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 
Mairinque-SP 	 Fone (11) 4718-8655 
CEP 18120-000 	 (11) 4718-8677 
CNPJ 45.944.428/0001-20 	 www.mairinque.sp.gov.br  

Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

81 1.13.03.0583-7 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina degermante a 
2%, à base de digluconato de clorexidina, 
indicado para assepsia, desinfecção e 
degermação - Embalagem contendo 100 
ml. Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 6,45 R$ 1.935,00 

82 1.13.03.0589-6 UN 1.000 

CURATIVO de alginato de cálcio, 10 x 
10 cm - Os curativos Alginato de Cálcio 
são constituídos por fibras extraídas de 
algas marinhas marrons, compostas pelos 
Ácidos Gulurônico e Manurônico, 
apresentando íons cálcio e sódio 
incorporados. Embalado individualmente 
e esterilizado pelo processo de irradiação 
gama. Validade mínima de 01 ano da data 
de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$25.100 
R$ 

25.100,00 

83 1.13.03.0590-0 UN 1.500 

CURATIVO de carvão ativado com 
prata, recortável, 10 x 10 cm - curativo 
primário e/ou secundário composto de 
tecido de carvão ativado impregnado com 
prata, prensado entre duas camadas de 
rayon / poliamida. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

R$ 75,3500 
R$ 

113.025,00 

84 1.13.03.0591-8 UN 700 

CURATIVO de hidrofibra com prata, 
estéril, 10 x 10 cm - curativo de hidrofibra 
antimicrobiano, estéril, macio, composto 
por carboximetilcelulose sódica e prata. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
fabricação. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 73,0250 
R$ 

51.117,50 

85 1.13.03.0592-6 UN 300 

CURATIVO de hidrogel 15 x 15 cm - 
cobertura estéril, composta por uma 
camada interna autoadesiva de 
hidrocoloide (CMC - 

R$ 37,6333 
R$ 

11.289,99 
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carbocimetilcelulose) e uma camada 
interna de filme de poliuretano. Embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico 
esterilizado por radiação lonizante Gama. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

86 1.13.03.0596-9 UN 50 

COLAR cervical Tamanho GG, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 134,3600 R$ 6.718,00 

87 1.13.03.0629-9 UN 12.000 

LANCETA microtainer contract actived 
1,5mm x 30G, 0,31mm c/ dispositivo de 
segurança BD (Mandado Judicial). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 2,7500 
R$ 

 
33.000,00 

88 1.13.03.0633-7 RL 600 

FITA CREPE SIMPLES, medindo 
19MM X 50M, boa adesicidade e 
resistência, embalagem com dados de 
identificação e procedência. Embalagem 
com 01 unidade. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

R$ 7,3950 R$ 4.437,00 

89 1.13.03.0636-1 RL 100 

FITA MICROPORE 25mm X 10m com 
capa, boa adesividade e resistência, anti-
alérgica. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 13,9750 R$ 1.397,50 

90 1.13.03.0647-7 CX 200 
HASTES FLEXÍVEIS com pontas de 
algodão (Caixa com 75 unidades) 

R$ 5,60 R$ 1.120,00 

91 1.13.03.0659-0 UN 50 

ALMOTOLIA plástica transparente 100 
ml. Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 16,6667 R$ 833,34 

92 1.13.03.0664-7 FR 300 
SOLUÇÃO de clorexidina alcoólica 0,5 
- solução alcoólica de Digliconato de 
Clorexidina 0,5% indicada como 

R$ 5,1950 R$ 1.558,50 
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antisséptico tópico para desinfecção e 
lavagens das mãos. Embalagem contendo 
100 ml. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

93 1.13.03.0684-1 UN 4.000 

SONDA DE ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL, SEM VÁLVULA N°08 -
Tubo PVC atoxico, flexível e conector. 
Esterilizado por radiação gama. 
Embalagem com 01 unidade. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 1,7657 RS 7.062,80 

94 1.13.03.0723-6 PAR 4.200 

LUVA cirúgica esteril n° 7 - Anatômica; 
superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem em 
papel grau cirúrgico. Espessura mínima de 
0,10 mm e comprimento mínimo de 280 
mm. Embalagem contendo 1 par. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 2,7300 
R$ 

11.466,00 

95 1.13.03.0747-3 PT 120 

ESPÁTULA de Ayres -Fabrica com 
madeira, resistentes, pontas arredondadas 
descartáveis instrumento utilizado em 
exames ginecológicos para a obtenção do 
material cérvico-vaginal (colo do útero). 
Apresentação: 100 Unid. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 13,1450 R$ 1.577,40 

96 1.13.03.0749-0 UN 100 

COLETOR de urina para perna sistema 
fechado, com válvula anti-refluxo, 
capacidade 750 ml - URO-TAYLOR 
(Mandado Judicial). Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

R$ 27,0900 R$ 2.709,00 

97 1.13.03.0767-8 BB 350 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
10 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 

R$ 123,3750 
R$ 

43.181,25 
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para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

98 1.13.03.0769-4 BB 350 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
15 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 2006400 , 
R$ 

70.224,00 

99 1.13.03.0770-8 BB 1 00 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
20 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 253,9800 R$  
25.398.00 

100 1.13.03.0788-0 G L 400 

SOLUÇÃO LIMPADORA 
DETERGENTE ENZIMÁTICO, 
indicado para limpeza de instrumentos 
médico hospitalares, odontologicos e 
laboratórios. Altamente eficaz contra a 
matéria orgânica, elaborado com quatro 
diferentes tipos de enzimas. Embalagem: 

R$ 214,9833 
R$ 

 
85.993,32 
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frasco contendo 1 litro. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

101 1.13.03.0793-7 UN 180 

CURATIVO DE ESPUMA PARA 
TRAQUEOSTOMIA - curativo estéril, 
macio e confortável constituído por 
espuma de poliuretano hidrofflica, 
revestida por um filme de poliuretano 
impermeável à água e a micro-organismos 
e permeável a vapores, água e gases. 
Medida 10 X 10 cm. Embalagem contento 
01 unidade. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 40,1000 R$ 7.218,00 

102 1.13.03.0798-8 UN 600 

FIXADOR para traqueostomia infantil -
Constituído de tira macia e leve que 
adapta-se à cânula de traqueostomia 
proporcionando maior conforto e ajuste ao 
pescoço do paciente; Pode ser ajustada por 
fivelas ou por velcro; Medida aproximada 
29 cm. Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 36,8500 
R$ 

22.110,00 

103 1.13.04.0011-2 UN 200 

CATETER Oxigênio tipo óculos -
Adulto - Embalado individualmente em 
embalagem plástica, esterilizado; 
fabricado em P.V.C. Atóxico Siliconado; 
Atóxico; Aspirogênico; Descartável (Uso 

único). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 1,9922 R$ 398,44 

104 1.13.04.0041-4 CX 60 

LUVA fabricada em nitrilo (borracha 
sintética), visando a eliminação de reações 
alérgicas em usuários com 
hipersensibilidade ao látex, não esteril. 
Caixa com 100 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 37,6600 R$ 2.259,60 
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105 1.13.04.0046-5 UN 8.000 

SONDA Uretral n° 08 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 1,6717 
R$ 

 
13.373,60 

106 1.13.04.0051-1 UN 700 

ALCOOL gel 70% - 500 ml - Hidratado 
em gel 70% v/v (em volume), 
correspondente a 62,44° INPM (em peso). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 16,4133 
R$ 

11.489.31 

107 1.13.04.0146-1 UN 3.000 

SONDA Uretral n° 06 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 1,5343 R$ 4.602,90 

108 1.13.04.0147-0 UN 10.000 

SONDA Uretral n° 10 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 1,5473 
R$ 

15.473,00 

109 1.13.04.0148-8 UN 8.000 

SONDA Uretral n° 12 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 1,6083 
R$ 

 
12.866,40 

110 1.13.04.0149-6 UN 3.000 

SONDA Uretral n° 14 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 

R$ 1,5923 R$ 4.776,90 
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excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

111 1.13.04.0258-1 UN 700 

COLETOR DE MATERIAL 
PERFUROCORTANTE, composto de 
papel plástico resistente, alça dupla para 
transporte. Indicado para desprezar todo o 
material que corta ou perfura, como 
agulhas, como agulhas, lâminas de bisturi, 
lancetas, vidro, ampolas entre outros. 
Capacidade de 07 litros. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. As indicações do 
coletor devem ser legíveis e 
permanecerem indeléveis. O produto 
deverá atender a NBR 13853 e NBR 7500 
(simbologia) e registro na ANVISA. 

R$ 5,6200 RS 3.934,00 

112 1.13.04.0259-0 UN 100 

COLETOR de urina sistema fechado 
2.000m1 - Bolsa para coleta de diurese, 
graduada aproximadamente até 2.000m1, 
transparente na parte da frente e opaca no 
verso, para melhor visualização do 
aspecto da diurese. Embalagem contendo 
01 unidade. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 7,7167 R$ 771,67 

113 L13.04.0271-9 UN 3.000 

PAPEL lençol branco, constituído 100% 
de fibra celulose virgem, desenvolvido 
especificamente para forração de macas 
ou mesas de terapias onde há grande 
rotatividade de pacientes e clientes 
diariamente. Rolo 50 m. x 70 cm. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 10,9150 
R$ 

.32.745,00 

114 1.13.04.0294-8 UN 300 

FITA adesiva crepe hospitalar 19 x 50. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 13,3275 R$ 3.998,25 
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115 1.13.04.0319-7 L 1.800 

ALCOOL liquido 70% - Indicado para 
desinfecção de superfícies fixas e artigos 
não críticos em ambientes hospitalares, 
odontológicos e farmacêuticos. 
Embalagem: frasco contendo 1 litro. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 8,6150 
R$ 

 
15.507,00 

116 1.13.04.0335-9 UN 500 

CONJUNTO DE INALAÇÃO 
ADULTO - Utilizado para tratamentos de 
inalação, e deve ser utilizado juntamente 
com fontes de pressurização (inaladores, 
micro compressores, etc). Produto de uso 
individual, atóxico, desmontável, de fácil 
desinfecção de pode ser usado várias 
vezes. Fabricado com proteção bacteriana 
para inibir continuamente o crescimento 
de bactérias na máscara e na unidade 
nebulizadora. 

R$ 13,5000 R$ 6.750,00 

117 1.13.04.0342-1 FR 1.000 

FRASCO PARA NUTRIÇÃO 
ENTERAL - Frasco para alimentação 
enteral, transparente, graduado nos dois 
lados a cada 50m1 crescente e decrescente, 
atóxico. Embalado individualmente em 
sacos plástico. Capacidade 300 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 1,7200 R$ 1.720.00 

118 1.13.05.0574-7 FR 50 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico). Embalagem frasco contendo 
900 ml. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 7,4950 R$ 374,75 

119 1.13.05.0608-5 CX 1.500 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM 
PP, não cirurgica de borracha natural 
(latéx), ambidestra, descartável, superficie 
lisa. Indicada para proteção das mãos 
contra agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 31,8375 
R$ 

47.756,25 
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120 1.13.05.0609-3 CX 5.300 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P 
não cirurgica de borracha natural (latéx), 
ambidestra, descartável, superficie lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 31,8375 
R$ 

168.738,75 

121 1.13.05.0610-7 CX 4.500 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM 
M, não cirurgica de borracha natural 
(latéx), ambidestra, descartável, superficie 
lisa. Indicada para proteção das mãos 
contra agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 31,8375 
R$ 

143.268,75 

122 1.13.05.0611-5 CX 1.900 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G, 
não cirúrgica de borracha natural (latéx), 
ambidestra, descartável, superfície lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

R$ 31,8375 
R$ 

60.491,25 

123 1.13.05.0612-3 UN 50 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO, haste em 
material plástico maleável, tipo de 
espatula, regulável. Lente em 
policarbonato de alto impacto. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

R$ 14,2400 R$ 712,00 

124 1.18.03.0012-0 UN 50 

COLCHÃO caixa de ovo piramidal anti-
escaras - Medindo 078X188X6cm. 
Fabricado em espuma com DENSIDADE 
33. Embalagem contendo 01 unidade 

R$ 82,5000 R$ 4.125,00 
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ANEXO VIII 

COTA RESERVADA — 24,1073% 

ITEM CODIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
 

TOTAL 

01 1.02.01.0040-8 UN 2.500 

FRALDA PEDIATRICA TAMANHO 
M, fralda descartável infantil médio, 
suporta de 5 a 10 kg 

02 1.02.01.1636-3 UN 30 
ANTISSEPTICO SPRAY, Antisséptico 
Spray - 50m1 

03 1.02.02.0009-7 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO 
M, fralda descartável adulto geriátrica 
médio, de cintura 80 — 125 cm, com 
elástico 

04 1.02.02.0011-9 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO 
G, fralda descartável adulto geriátrica 
grande, de cintura 110 — 150cm, com 
elástico. 

05 1.02.02.0012-7 U N 2.000 

FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO 
P. fralda descartável adulto geriátrica 
pequena, de cintura 50 — 80 cm, com 
elástico. 

07 1.02.02.0020-8 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO 
GG, fralda descartável adulto geriátrica 
GG, de cintura até 165cm, com elástico. 

08 1.02.02.0021-6 UN 6.000 

FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO 
EGG, de cintura de 165 cm, com 
elástico. 

10 1.02.02.0036-4 PT 300 

LENÇO UMEDECIDO, Lenço 
Umedecido 96 unid. Hipoalérgenico, sem 
álcool, sem corantes nem conservantes, 
testado dermatologicamente e 
oftalmologicamente. 

11 1.02.03.0002-4 UN 30.000 

FRALDA DESCARTAVEL 
INFANTIL Fralda pediátrica tamanho 
XXG, suporta acima de 15 Kg. 

12 1.13.01.0003-8 PT 200 

ABAIXADOR de língua, em madeira, 
descartavel, superfície e bordas lisas 
perfeitamente acabadas, med. Aprox. 
14 cm. Compr. X 1,4 c, larg. (Pacote 
com 100 unidades). Validade deve ser 
no mínimo 12 meses a contar da data 
da entrega. Registro nos órgãos 
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competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

13 1.13.01.0004-6 UN 100 

CADARÇO para fixação de 
traqueostomia - Cadarço sarjado branco 
soni l Omm X 10 metros para fixação de 
cânula de traqueostomia. Composição 
90% algodão 10% poliester. Embalagem 
contendo 01 rolo de 10 metros. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

14 1.13.01.0034-8 UN 6 

SONDA TIPO BOTTON - MIC KEY 
16 X 1,5 -Mandado Judicial - Item com 
exclusividade. Sonda de gastrostomia 
Botton Mic-Key da Kimberly Clark 
destina-se a ser utilizado em doentes que 
requerem alimentação em longo prazo, 
não toleram a alimentação por via oral. 
Produzida em silicone grau médico com 
fita radiopaca em todo o seu 
comprimento. Embalagem contendo 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

16 1.13.01.0079-8 UN 25.000 

MÁSCARA cirúrgica descartável tripla, 
02 camadas de TNT e 01 camada interna 
de filtro de retenção bacteriana, com clip 
nasal, com elástico. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

20 1.13.01.0123-9 UN 200 

Clorexidina aquosa 1% - solução 
aquosa de Digliconato de Clorexidina 1% 
(10 mg/ml), indicada com antisséptico 
tópico. Embalagem contendo 100m1. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

21 1.13.01.0125-5 FR 500 

Água destilada frasco sistema fechado -
Água Destilada para Injeção; Sistema 
Fechado; Solução Injetával; Uso 
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Intravenoso; Uso Adulto e Pediátrico. 
Embalagem contendo 250 ml. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

22 1.13.01.1183-8 AP 9.300 

ÁGUA DESTILADA - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 10 ML INJ - Indicado na 
diluição ou dissolução de medicamentos 
compatíveis com a água para injetáveis. 
Embalagem contendo 01 ampola. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

23 1.13.01.1776-3 CX 400 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 30 x 7 , confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

24 1.13.01.1780-1 UN 12.000 

Escova Cervical descartável -
Composta de haste plástica cilíndrica 
com 16 cm e cerdas de nylon com 
formato levemente cônico com 2 cm de 
comprimento, no total 18 cm. As cerdas 
são dispostas em aproximadamente 13 
níveis paralelos da base ao ápice, tendo 
diâmetro maior, determinado pelas cerdas 
da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro 
menor, correspondente às cerdas do ápice 
do cone, de 0,5 cm. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade 

25 1.13.01.1858-1 CX 200 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 40 x 12 , confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 
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26 1.13.01.1860-3 UN 2.000 

COLETOR DE MATERIAL 
PERFUROCORTANTE. composto de 
papel plástico resistente, alça dupla para 
transporte. Indicado para desprezar todo 
o material que corta ou perfura, como 
agulhas, lâminas de bisturi, lancetas, 
vidro, ampolas entre outros. Capacidade 
de 13 litros. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. As indicações do 
coletor devem ser legíveis e 
permanecerem indeléveis. O produto 
deverá atender a NBR 13853 e NBR 
7500(simbologia) e registro na ANVISA. 

27 1.13.01.1918-9 CX 350 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 13 x 4,5, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

28 1.13.01.2048-9 UN 900 

ALGODÃO HIDRÓFILO 100% 
algodão, 22 cm, macio e extra 
absorvente, cor branco. Não estéril. 
Testado dermatologicamente amplo uso 
no ambiente odontologico. Embalagem 
com 500 gramas. Validade Mínima de 01 
ano da data de fabricação. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

29 1.13.01.2171-0 CX 200 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 30 x 8, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

30 1.13.01.2245-7 UN 50 

ALMOTOLIA plástica branca 250 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 
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31 1.13.01.2502-2 CX 280 

AGUA boricada - solução límpida, 
incolor e inodora a 3% de ácido bórico. 
Embalagem contendo 100 ml. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

32 1.13.01.2529-4 FR 200 

AGUA BORICADA 100ML - solução 
límpida, incolor e inodora a 3% de ácido 
bórico. Embalagem contendo 100 ml. 

34 1.13.01.2783-1 UN 1.000 

FITA MICROPORE 10 cm X 10m com 
capa, boa adesividade e resistência, anti-
alérgica. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

35 1.13.02.0243-4 UN 15.000 

CLORETO de sódio 0,9% (Soro 
fisiológico) ampola 10 ml-injetável. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

36 1.13.02.0622-7 UN 4.000 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 100 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

37 1.13.02.0623-5 UN 200 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 1000 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

38 1.13.02.0624-3 UN 2.000 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 250 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

39 1.13.02.0625-1 UN 150 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 500 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 
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40 1.13.03.0001-0 

UN 

8.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 5 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote. 
data de fabricação e validade 

41 1.13.03.0002-9 UN 8.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 6 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade 

42 1.13.03.0003-7 UN 3.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 8 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade 

43 1.13.03.0004-5 UN 3.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 12 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
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nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade 

44 1.13.03.0061-4 UN 300 

CURATIVO de espuma antibacteriano 
com prata não adesiva -10 X 10cm -
Curativo de espuma de poliuretano 3D de 
altíssima absorção impregnada com íons 
de prata, estéril, não adesivo. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

45 
1.13.03.0067- 

3 UN 900 

CURATIVO cirúrgico estéril 15 x 30 
CM, 100% algodão, esterilizado a óxido 
de etileno ou raio gama, pacote com 1 
unidade. 

46 1.13.03.0071-1 PAR 450 

LUVA cirúgica esteril n° 8 - Anatômica; 
superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem 
em papel grau cirúrgico. Espessura 
mínima de 0,10 mm e comprimento 
mínimo de 280 mm. Embalagem 
contendo 1 par. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade 

47 1.13.03.0075-4 UN 50 

ALMOTOLIA plástica marrom 100 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

48 1.13.03.0077-0 UN 70 

ÁGUA OXIGENADA, 1000 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

49 1.13.03.0080-0 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina aquosa a 
0,2% - Loção aquosa de higienização 
diária da pele. Contendo ingredientes 
atuantes nas situações que exigem 
complementação do asseio corporal. 
Embalagem contendo 100 ml. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 
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COLAR cervical Tamanho PP, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 

50 1.13.03.0082-7 UN 50 Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 
COMPRESSA de gaze não estéril, 7,5 
cm. X 7,5 cm., densidade 09 fios por cm2, 
pacote com 10 unidades. Validade 

51 1.13.03.0084-3 PT 500 mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

* Valor Total Cota Reservada: R$ 

COTA PRINCIPAL — 75,8927% 
ITEM CODIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 

 TOTAL 

06 1.02.02.0018-6 UN 40 

Umiditá loção Hidratante infantil 120 
ml hidratante funcional especialmente 
desenvolvido para pessoa com pele 
sensível que necessitam de uma barreira 
adicional contra as agressões do meio 
ambiente (Mandado Judicial) 

09 1.02.02.0035-6 UN 20 

Oilatum Junior Sabonete 100g Sabonete 
utilizado para peles sensíveis, ressecadas e 
irritadas (Mandado Judicial) 

15 1.13.01.0078-0 UN 150 

Curativo Saf-Gel 85 gr - Mandado 
Judicial. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

17 1.13.01.0083-6 UN 1.000 

DISPOSITIVO PARA 
INCONTINÊNCIA N° 05 - URIPEN - 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Mandado Judicial 

18 1.13.01.0116-6 UN 6 

Espaçador infantil com máscara -
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
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numeração lote, data de fabricação e 
validade. Mandado Judicial 

19 1.13.01.0119-0 UN 3.000 

FreeStyle - 50 Tiras de Glicemia 
(Mandado Judicial). Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

33 1.13.01.2614-2 UN 1.000 

DISPOSITIVO PARA 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA N° 06, 
tipo preservativo masculino 
confeccionado em puro latex natural. 
URIPEN (MANDADO JUDICIAL). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

52 1.13.03.0121-1 UN 6 

SONDA GASTROSTOMIA TIPO 
BOTTON MIC KEY (14 F X 0,8) -
Mandado Judicial - Item com 
exclusividade. Sonda de gastrostomia 
Botton Mic-Key da Kimberly Clark 
destina-se a ser utilizado em doentes que 
requerem alimentação em longo prazo, 
não toleram a alimentação por via oral. 
Produzida em silicone grau médico com 
fita radiopaca em todo o seu comprimento. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

53 1.13.03.0122-0 UN 12 

Cânula de Traqueostomia n° 5,5 com 
Cuff - Cânula para traqueostomia com 
balão de baixa pressão em PVC, balão 
azul de controle, válvula para encaixe de 
seringas Luer, linha radiopaca contínua, 
conector rotativo, mandril, fita de fixação. 
Tamanho 5,5mm. Embalagem com 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

54 1.13.03.0123-8 PT 400 

Gaze excilon 5cm x 5cm - Cobertura de 
gaze não tecido baixa aderência 
absorvente, impregnada com PHMB à 
0.2%. Embalagem contendo 02 unidades. 
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Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

55 1.13.03.0126-2 UN 50 

CURATIVO filme transparente- rolo 10 
cm x 2m - filme de poliuretano não estéril, 
coberto por um adesivo hipoalergênico 
transparente. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

56 1.13.03.0151-3 PAR 800 

LUVA cirúrgica estéril n° 6,5 - 
Anatômica; superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem em 
papel grau cirúrgico. Espessura mínima de 
0,10 mm e comprimento mínimo de 280 
mm. Embalagem contendo 1 par. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

57 1.13.03.0152-1 PAR 10.300 

LUVA cirúgica esteril n° 7,5 - 
Anatômica; superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem em 
papel grau cirúrgico. Espessura mínima de 
0,10 mm e comprimento mínimo de 280 
mm. Embalagem contendo 1 par. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

58 1.13.03.0395-8 UN 500 

APARELHO de barbear descartável, 
corpo composto por resina termoplástica e 
duas lâminas em aço inoxidável - 
Embalagem com 02 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

59 1.13.03.0400-8 UN 1.000 

AGULHA PARA CANETA 30G DE 
12,7 MM, agulha siliconizada, facilita a 
punção. Aplicação sem pregas cutâneas 
comprimento 12,7 MM, calibre 0,25MM 
(30G) - MANDADO JUDICIAL. 
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Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

60 1.13.03.0404-0 CX 20 

LÂMINA para bisturi n° 22, descartável, 
esterilizada, em aço inoxidável, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada 
Cx. Com 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

61 1.13.03.0405-9 CX 1 0 

LÂMINA para bisturi n° 10, descartável, 
esterilizada, em aço inoxidável, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, ponta 
afiada, Cx. Com 100 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

62 1.13.03.0443-1 PT 1.000 

ATADURA de crepe med. 10 cm x 4,5 m. 
(1,8 M. repouso) confeccionada em 13 
fios (Pacote com 12 unidades). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

63 1.13.03.0448-2 PT 1.000 

ATADURA de crepe med. 15 cm x 4,5 m. 
(1,8 M. repouso) confeccionada em 13 
fios (Pacote com 12 unidades). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

64 1.13.03.0449-0 PT 1.200 

ATADURA de crepe med. 20 cm x 4,5 m. 
(1,8 M. repouso) confeccionada em 13 
fios (Pacote com 12 unidades). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

65 
1.13.03.0456-3 U N 80.000 

SERINGA descartável sem agulha 3 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
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numeração lote, data de fabricação e 
validade 

66 1.13.03.0457-1 UN 60.000 

SERINGA descartável sem agulha 5 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

67 1.13.03.0458-0 
UN 45.000 

SERINGA descartável sem agulha 10 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

68 1.13.03.0459-8 UN 25.000 

SERINGA descartável sem agulha 20 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

69 1.13.03.0469-5 PT 202.500 

COMPRESSA de gaze hidrófila, estéril, 
7,5 cm. X 7,5 cm., densidade 13 fios por 
cm2, pacote com 10 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

70 1.13.03.0473-3 RL 1.000 

ESPARADRAPO impermeável, com boa 
aderência, hipoalergênico, com dorso em 
tecido de algodão na cor branca, rolo com 
10 CM x 4,5 m. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

71 1.13.03.0494-6 UN 50 

COLAR cervical Tamanho P, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
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numeração lote, data de fabricação e 
validade 

72 1.13.03.0495-4 UN 50 

COLAR cervical Tamanho M, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

73 1.13.03.0496-2 UN 50 

COLAR cervical Tamanho G, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

74 1.13.03.0500-4 UN 2.000 

EQUIPO para soro, macrogotas, com 
injetor lateral para administração de 
soluções parenterais, estéril. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

75 1.13.03.0501-2 UN 20.000 

EQUIPO para administração de 
alimentação enteral. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

76 1.13.03.0506-3 UN 4.000 

SONDA DE ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL, COM VÁLVULA N°08 -
Tubo PVC atoxico, flexível, conector e 
válvula de pressão negativa distal 
intermitente. Esterilizado por radiação 
gama. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

77 1.13.03.0515-2 UN 4.000 

SONDA DE ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL, SEM VÁLVULA N°12 
- Tubo PVC atoxico, flexível e 
conector. Esterilizado por radiação 
gama. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
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competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

78 1.13.03.0570-5 FR 300 

SOLUÇÃO de iodopovidona degermante 
10% - solução degermante, contendo 1% 
de iodo ativo, um complexo estável e 
ativo que libera iodo progressivamente. É 
ativo contra todas as formas de bactérias 
não esporuladas, fungos e vírus. É 
 indicado para anti-sepsia da pele, mãos e 
antebraços. Embalagem contendo 100 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

79 1.13.03.0571-3 FR 300 

SOLUÇÃO a base de polivinilpirrolidona 
iodo 10% em solução aquosa - solução 
degermante, contendo 1% de iodo ativo, 
um complexo estável e ativo que libera 
iodo progressivamente. É ativo contra 
todas as formas de bactérias não 
esporuladas, fungos e vírus. É indicado 
para anti-sepsia da pele, mãos e 
antebraços. Embalagem contendo 100 ml. 

80 1.13.03.0581-0 
G L 

300 

HIPOCLORITO de sódio solução a 1% -
Indicado para desinfecção de superfícies 
fixas e artigos não críticos de qualquer 
área hospitalar, clínicas médicas, 
odontológicas e análises. Pisos, paredes, 
mobiliários, objetos e equipamentos 
odontológicos, médicos e hospitalares. 
Embalagem: Galão contendo 5 litros. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

81 1.13.03.0583-7 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina degermante a 
2%, à base de digluconato de clorexidina, 
indicado para assepsia, desinfecção e 
degermação - Embalagem contendo 100 
ml. Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

82 1.13.03.0589-6 UN 1.000 

CURATIVO de alginato de cálcio, 10 x 
10 cm - Os curativos Alginato de Cálcio 
são constituídos por fibras extraídas de 
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algas marinhas marrons, compostas pelos 
Ácidos Gulurônico e Manurônico, 
apresentando íons cálcio e sódio 
incorporados. Embalado individualmente 
e esterilizado pelo processo de irradiação 
gama. Validade mínima de 01 ano da data 
de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

83 1.13.03.0590-0 UN 1.500 

CURATIVO de carvão ativado com 
prata, recortável, 10 x 10 cm - curativo 
primário e/ou secundário composto de 
tecido de carvão ativado impregnado com 
prata, prensado entre duas camadas de 
rayon / poliamida. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

84 1.13.03.0591-8 UN 700 

CURATIVO de hidrofibra com prata, 
estéril, 10 x 10 cm - curativo de 
hidrofibra antimicrobiano, estéril, macio, 
composto por carboximetilcelulose sádica 
e prata. Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
fabricação. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

85 1.13.03.0592-6 UN 300 

CURATIVO de hidrogel 15 x 15 cm -
cobertura estéril, composta por uma 
camada interna autoadesiva de 
hidrocoloide (CMC - 
carbocimetilcelulose) e uma camada 
interna de filme de poliuretano. Embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico 
esterilizado por radiação lonizante Gama. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

86 1.13.03.0596-9 UN 50 

COLAR cervical Tamanho GG, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 
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87 1.13.03.0629-9 UN 12.000 

LANCETA microtainer contract actived 
1,5mm x 30G, 0,31mm c/ dispositivo de 
segurança BD (Mandado Judicial). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

88 1.13.03.0633-7 RL 600 

FITA CREPE SIMPLES, medindo 
19MM X 50M, boa adesicidade e 
resistência, embalagem com dados de 
identificação e procedência. Embalagem 
COM 01 unidade. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

89 1.13.03.0636-1 RL 100 

FITA MICROPORE 25mm X 10m com 
capa, boa adesividade e resistência, anti-
alérgica. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

90 1.13.03.0647-7 CX 200 
HASTES FLEXÍVEIS com pontas de 
algodão (Caixa com 75 unidades) 

91 1.13.03.0659-0 UN 50 

ALMOTOLIA plástica transparente 100 
ml. Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

92 1.13.03.0664-7 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina alcoólica 0,5 
- solução alcoólica de Digliconato de 
Clorexidina 0,5% indicada como 
antisséptico tópico para desinfecção e 
lavagens das mãos. Embalagem contendo 
100 ml. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

93 1.13.03.0684-1 UN 4.000 

SONDA DE ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL, SEM VÁLVULA N°08 -
Tubo PVC atoxico, flexível e conector. 
Esterilizado por radiação gama. 
Embalagem com 01 unidade. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 
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94 1.13.03.0723-6 PAR 4.200 

LUVA cirúgica esteril n° 7 - Anatômica; 
superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem em 
papel grau cirúrgico. Espessura mínima de 
0,10 mm e comprimento mínimo de 280 
mm. Embalagem contendo 1 par. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

95 1.13.03.0747-3 PT 120 

ESPÁTULA de Ayres -Fabrica com 
madeira, resistentes, pontas arredondadas 
descartáveis instrumento utilizado em 
exames ginecológicos para a obtenção do 
material cérvico-vaginal (colo do útero). 
Apresentação: 100 Unid. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

96 1.13.03.0749-0 UN 100 

COLETOR de urina para perna sistema 
fechado, com válvula anti-refluxo, 
capacidade 750 ml - URO-TAYLOR 
(Mandado Judicial). Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

97 1.13.03.0767-8 BB 350 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
10 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 
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98 1.13.03.0769-4 BB 350 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
15 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

99 1.13.03.0770-8 BB 100 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
20 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

100 1.13.03.0788-0 G L 400 

SOLUÇÃO LIMPADORA 
DETERGENTE ENZIMÁTICO, 
indicado para limpeza de instrumentos 
médico hospitalares, odontologicos e 
laboratórios. Altamente eficaz contra a 
matéria orgânica, elaborado com quatro 
diferentes tipo de enzimas. Embalagem: 
frasco contendo 1 litro. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

101 1.13.03.0793-7 UN 180 

CURATIVO DE ESPUMA PARA 
TRAQUEOSTOMIA - curativo estéril , 
macio e confortável constituído por 
espuma de poliuretano hidrofílica, 
revestida por um filme de poliuretano 
impermeável à água e a micro-organismos 
e permeável a vapores, água e gases. 



Prefeitura Municipal de Malrinque 
tatz 	Avenida Larnartine Navarro, n.° 514 Centro 

Mairinque-SP 
	

Fone (11) 4718-8655 
CEP 18120-000 
	

(11) 4718-8677 
CNPJ 45.944.428/0001-20 

	
www.mairinque.sp.gov.br  

Medida 10 X 10 cm. Embalagem contento 
01 unidade. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

102 1.13.03.0798-8 UN 600 

FIXADOR para traqueostomia infantil -
Constituído de tira macia e leve que 
adapta-se à cânula de traqueostomia 
proporcionando maior conforto e ajuste ao 
pescoço do paciente; Pode ser ajustada por 
fivelas ou por velcro; Medida aproximada 
29 cm. Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

103 1.13.04.0011-2 UN 200 

CATETER Oxigênio tipo óculos -
Adulto - Embalado individualmente em 
embalagem plástica, esterilizado; 
fabricado em P.V.C. Atóxico Siliconado; 
Atóxico; Aspirogênico; Descartável (Uso 
único). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

104 1.13.04.0041-4 CX 60 

LUVA fabricada em nitrilo (borracha 
sintética), visando a eliminação de reações 
alérgicas em usuários com 
hipersensibilidade ao látex, não esteril. 
Caixa com 100 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

105 1.13.04.0046-5 UN 8.000 

SONDA Uretral n° 08 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

106 1.13.04.0051-1 UN 700 
ALCOOL gel 70% - 500 ml - Hidratado 
em gel 70% v/v (em volume), 
correspondente a 62,44° INPM (em peso). 
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Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

107 1.13.04.0146-1 UN 3.000 

SONDA Uretral n° 06 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

108 1.13.04.0147-0 UN 10.000 

SONDA Uretral n° 10 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

109 1.13.04.0148-8 UN 8.000 

SONDA Uretral n° 12 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

110 1.13.04.0149-6 UN 3.000 

SONDA Uretral n° 14 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

111 1.13.04.0258-1 UN 700 

COLETOR DE MATERIAL 
PERFUROCORTANTE, composto de 
papel plástico resistente, alça dupla para 
transporte. Indicado para desprezar todo o 
material que corta ou perfura, como 
agulhas, como agulhas, lâminas de bisturi, 
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lancetas, vidro, ampolas entre outros. 
Capacidade de 07 litros. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. As indicações do 
coletor devem ser legíveis e 
permanecerem indeléveis. O produto 
deverá atender a NBR 13853 e NBR 7500 
(simbologia) e registro na ANVISA. 

112 1.13.04.0259-0 UN 100 

COLETOR de urina sistema fechado 
2.000m1 - Bolsa para coleta de diurese, 
graduada aproximadamente até 2.000m1, 
transparente na parte da frente e opaca no 
verso, para melhor visualização do 
aspecto da diurese. Embalagem contendo 
01 unidade. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

113 1.13.04.0271-9 UN 3.000 

PAPEL lençol branco, constituído 100% 
de fibra celulose virgem, desenvolvido 
especificamente para forração de macas 
ou mesas de terapias onde há grande 
rotatividade de pacientes e clientes 
diariamente. Rolo 50 m. x 70 cm. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

114 1.13.04.0294-8 UN 300 

FITA adesiva crepe hospitalar 19 x 50. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

115 1.13.04.0319-7 L 1.800 

ALCOOL liquido 70% - Indicado para 
desinfecção de superfícies fixas e artigos 
não críticos em ambientes hospitalares, 
odontológicos e farmacêuticos. 
Embalagem: frasco contendo 1 litro. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

116 1.13.04.0335-9 UN 500 

CONJUNTO DE INALAÇÃO 
ADULTO - Utilizado para tratamentos de 
inalação, e deve ser utilizado juntamente 
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com fontes de pressurização (inaladores, 
micro compressores, etc). Produto de uso 
individual, atóxico, desmontável, de fácil 
desinfecção de pode ser usado várias 
vezes. Fabricado com proteção bacteriana 
para inibir continuamente o crescimento 
de bactérias na máscara e na unidade 
nebulizadora. 

117 1.13.04.0342-1 FR 1  .000 

FRASCO PARA NUTRIÇÃO 
ENTERAL - Frasco para alimentação 
enteral, transparente, graduado nos dois 
lados a cada 50m1 crescente e decrescente, 
atóxico. Embalado individualmente em 
sacos plástico. Capacidade 300 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

118 1.13.05.0574-7 FR 50 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico). Embalagem frasco contendo 
900 ml. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

119 1 .13.05.0608-5 CX 1  .500 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM 
PP, não cirurgica de borracha natural 
(latéx), ambidestra, descartável, superficie 
lisa. Indicada para proteção das mãos 
contra agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

120 1.13.05.0609-3 CX 5.300 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P 
não cirurgica de borracha natural (latéx), 
ambidestra, descartável, superficie lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

121 1.13.05.0610-7 CX 4.500 
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM  
M, não cirurgica de borracha natural 
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(latéx), ambidestra, descartável, superficie 
lisa. Indicada para proteção das mãos 
contra agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

122 1.13.05.0611-5 CX 1.900 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G, 
não cirurgica de borracha natural (latéx), 
ambidestra, descartável, superficie lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

123 1.13.05.0612-3 UN 50 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO, haste em 
material plástico maleável, tipo de 
espatula, regulável. Lente em 
policarbonato de alto impacto. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

124 1.18.03.0012-0 UN 50 

COLCHÃO caixa de ovo piramidal anti-
escaras - Medindo 078X188X6cm. 
Fabricado em espuma com DENSIDADE 
33. Embalagem contendo 01 unidade 
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ANEXO IX 

COTA RESERVADA — 24,1073% 

ITEM CODIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 

 TOTAL 

01 1.02.01.0040-8 UN 2.500 
FRALDA PEDIATRICA TAMANHO 
M, fralda descartável infantil médio, 
suporta de 5 a 10 kg 

02 1.02.01.1636-3 UN 30 
ANTISSEPTICO SPRAY, Antisséptico 
Spray - 50m1 

03 1.02.02.0009-7 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO 
M fralda descartável adulto geriátrica 

: 
medio, de cintura 80 — 125 cm, com 
elástico 

04 1.02.02.0011-9 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO 
G

, 
fralda descartável adulto geriátrica 

grande, de cintura 110 — 150cm, com 
elástico. 

05 1.02.02.0012-7 UN 2.000 

FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO 
P. fralda descartável adulto geriátrica 
pequena, de cintura 50 — 80 cm, com 
elástico. 

07 1.02.02.0020-8 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO 
GG, fralda descartável adulto geriátrica 
GG, de cintura até 165cm, com elástico. 

08 1.02.02.0021-6 UN 6.000 
FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO 
EGG, de cintura de 165 cm, com 
elástico. 

10 1.02.02.0036-4 PT 300 

LENÇO UMEDECIDO, Lenço 
Umedecido 96 unid. Hipoalérgenico, sem 
álcool, sem corantes nem conservantes, 
testado dermatologicamente e 
oftalmologicamente. 

11 1.02.03.0002-4 UN 30.000 
FRALDA DESCARTAVEL 
INFANTIL Fralda pediátrica tamanho 
XXG, suporta acima de 15 Kg. 

12 1.13.01.0003-8 PT 200 

ABAIXADOR de lingua, em madeira, 
descartavel, superfície e bordas lisas 
perfeitamente acabadas, med. Aprox. 
14 cm. Compr. X 1,4 c, larg. (Pacote 
com 100 unidades). Validade deve ser 
no mínimo 12 meses a contar da data 
da entrega. Registro nos órgãos 
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competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

13 1.13.01.0004-6 UN 100 

CADARÇO para fixação de 
traqueostomia - Cadarço sarjado branco 
soni l Omm X 10 metros para fixação de 
cânula de traqueostomia. Composição 
90% algodão 10% poliester. Embalagem 
contendo 01 rolo de 10 metros. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

14 1.13.01.0034-8 UN 6 

SONDA TIPO BOTTON - MIC KEY 
16 X 1,5 -Mandado Judicial - Item com 
exclusividade. Sonda de gastrostomia 
Botton Mic-Key da Kimberly Clark 
destina-se a ser utilizado em doentes que 
requerem alimentação em longo prazo, 
não toleram a alimentação por via oral. 
Produzida em silicone grau médico com 
fita radiopaca em todo o seu 
comprimento. Embalagem contendo 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

16 1.13.01.0079-8 UN 25.000 

MÁSCARA cirúrgica descartável tripla, 
02 camadas de TNT e 01 camada interna 
de filtro de retenção bacteriana, com clip 
nasal, com elástico. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

20 1.13.01.0123-9 UN 200 

Clorexidina aquosa 1% - solução 
aquosa de Digliconato de Clorexidina 1% 
(10 mg/ml), indicada com antisséptico 
tópico. Embalagem contendo 100m1. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

21 1.13.01.0125-5 FR 500 

Água destilada frasco sistema fechado -
Água Destilada para Injeção; Sistema 
Fechado; Solução Injetával; Uso 
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Intravenoso; Uso Adulto e Pediátrico. 
Embalagem contendo 250 ml. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

22 1.13.01.1183-8 AP 9.300 

ÁGUA DESTILADA - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 10 ML INJ - Indicado na 
diluição ou dissolução de medicamentos 
compatíveis com a água para injetáveis. 
Embalagem contendo 01 ampola. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

23 1.13.01.1776-3 CX 400 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 30 x 7 , confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

24 1.13.01.1780-1 UN 12.000 

Escova Cervical descartável - 
Composta de haste plástica cilíndrica 
com 16 cm e cerdas de nylon com 
formato levemente cônico com 2 cm de 
comprimento, no total 18 cm. As cerdas 
são dispostas em aproximadamente 13 
níveis paralelos da base ao ápice, tendo 
, 

diametro maior, determinado pelas cerdas 
da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro 
menor, correspondente às cerdas do ápice 
do cone, de 0,5 cm. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade 

25 1.13.01.1858-1 CX 200 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 40 x 12 , confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 
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26 1.13.01.1860-3 UN 2.000 

COLETOR DE MATERIAL 
PERFUROCORTANTE. composto de 
papel plástico resistente, alça dupla para 
transporte. Indicado para desprezar todo 
o material que corta ou perfura, como 
agulhas, lâminas de bisturi, lancetas, 
vidro, ampolas entre outros. Capacidade 
de 13 litros. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. As indicações do 
coletor devem ser legíveis e 
permanecerem indeléveis. O produto 
deverá atender a NBR 13853 e NBR 
7500(simbologia) e registro na ANVISA. 

27 1.13.01.1918-9 CX 350 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 13 x 4,5, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

28 1.13.01.2048-9 UN 900 

ALGODÃO HIDRÓFILO 100% 
algodão, 22 cm, macio e extra 
absorvente, cor branco. Não estéril. 
Testado dermatologicamente amplo uso 
no ambiente odontologico. Embalagem 
com 500 gramas. Validade Mínima de 01 
ano da data de fabricação. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

29 1.13.01.2171-0 CX 200 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 30 x 8, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

30 1.13.01.2245-7 UN 50 

ALMOTOLIA plástica branca 250 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 
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31 1.13.01.2502-2 CX 280 

AGUA boricada - solução límpida, 
incolor e inodora a 3% de ácido bórico. 
Embalagem contendo 100 ml. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

32 1.13.01.2529-4 FR 200 
AGUA BORICADA 100ML - solução 
límpida, incolor e inodora a 3% de ácido 
bórico. Embalagem contendo 100 ml. 

34 1.13.01.2783-1 UN 1.000 

FITA MICROPORE 10 cm X 10m com 
capa, boa adesividade e resistência, anti-
alérgica. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

35 1.13.02.0243-4 UN 15.000 

CLORETO de sódio 0,9% (Soro 
fisiológico) ampola 10 ml-injetável. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

36 1.13.02.0622-7 UN 4.000 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 100 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

37 1.13.02.0623-5 UN 200 

CLORETO de sódio 0,9 )̀/0 (Soro 
fisiológico) 1000 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

38 1.13.02.0624-3 UN 2.000 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 250 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

39 1.13.02.0625-1 UN 150 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 500 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 



Prefeitura Municipal de Mairingue 
Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 
Mairinque-SP 
	

Fone (11) 4718-8655 
CEP 18120-000 
	

(11) 4718-8677 
CNPJ 45.944.428/0001-20 

	
www.mairinque.sp.gov.br  

40 I.13.03.0001-0 

UN 

8.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 5 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade 

41 1.13.03.0002-9 UN 8.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 6 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote. 
data de fabricação e validade 

42 1.13.03.0003-7 UN 3.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 8 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote. 
data de fabricação e validade 

43 1.13.03.0004-5 UN 3.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 12 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
tri facetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
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nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade 

44 1.13.03.0061-4 UN 300 

CURATIVO de espuma antibacteriano 
com prata não adesiva -10 X 10cm -
Curativo de espuma de poliuretano 3D de 
altíssima absorção impregnada com íons 
de prata, estéril, não adesivo. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

45 
1.13.03.0067- 

3 UN 900 

CURATIVO cirúrgico estéril 15 x 30 
CM, 100% algodão, esterilizado a óxido 
de etileno ou raio gama, pacote com 1 
unidade. 

46 1.13.03.0071-1 PAR 450 

LUVA cirúgica esteril n° 8 - Anatômica; 
superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem 
em papel grau cirúrgico. Espessura 
mínima de 0,10 mm e comprimento 
mínimo de 280 mm. Embalagem 
contendo 1 par. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade 

47 1.13.03.0075-4 UN 50 

ALMOTOLIA plástica marrom 100 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

48 1.13.03.0077-0 UN 70 

ÁGUA OXIGENADA, 1000 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

49 1.13.03.0080-0 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina aquosa a 
0,2% - Loção aquosa de higienização 
diária da pele. Contendo ingredientes 
atuantes nas situações que exigem 
complementação do asseio corporal. 
Embalagem contendo 100 ml. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 
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COLAR cervical Tamanho PP, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 

50 1.13.03.0082-7 UN 50 Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 
COMPRESSA de gaze não estéril, 7,5 
cm. X 7,5 cm.. densidade 09 fios por cm2, 
pacote com 10 unidades. Validade 

51 1.13.03.0084-3 PT 500 mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

* Valor Total Cota Reservada: R$ 

COTA PRINCIPAL — 75,8927% 

ITEM CODIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

06 1.02.02.0018-6 UN 40 

Umiditá loção Hidratante infantil 120 
ml hidratante funcional especialmente 
desenvolvido para pessoa com pele 
sensível que necessitam de uma barreira 
adicional contra as agressões do meio 
ambiente (Mandado Judicial) 

09 1.02.02.0035-6 UN 20 
Oilatum Junior Sabonete 100g Sabonete 
utilizado para peles sensíveis, ressecadas e 
irritadas (Mandado Judicial) _ 

15 1.13.01.0078-0 UN 150 

Curativo Saf-Gel 85 gr - Mandado 
Judicial. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

17 1.13.01.0083-6 UN 1.000 

DISPOSITIVO PARA 
INCONTINÊNCIA N° 05 - URIPEN - 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Mandado Judicial 

18 1.13.01.0116-6 UN 6 
Espaçador infantil com máscara -
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes. 
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numeração lote, data de fabricação e 
validade. Mandado Judicial 

19 1.13.01.0119-0 UN 3.000 

FreeStyle - 50 Tiras de Glicemia 
(Mandado Judicial). Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

33 1.13.01.2614-2 UN 1.000 

DISPOSITIVO PARA 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA N° 06, 
tipo preservativo masculino 
confeccionado em puro latex natural. 
URIPEN (MANDADO JUDICIAL). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

52 1.13.03.0121-1 UN 6 

SONDA GASTROSTOMIA TIPO 
BOTTON MIC KEY (14 F X 0,8) -
Mandado Judicial - Item com 
exclusividade. Sonda de gastrostomia 
Botton Mic-Key da Kimberly Clark 
destina-se a ser utilizado em doentes que 
requerem alimentação em longo prazo, 
não toleram a alimentação por via oral. 
Produzida em silicone grau médico com 
fita radiopaca em todo o seu comprimento. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

53 1.13.03.0122-0 UN 12 

Cânula de Traqueostomia n° 5,5 com 
Cuff - Cânula para traqueostomia com 
balão de baixa pressão em PVC, balão 
azul de controle, válvula para encaixe de 
seringas Luer, linha radiopaca contínua, 
conector rotativo, mandril, fita de fixação. 
Tamanho 5,5mm. Embalagem com 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

54 1.13.03.0123-8 PT 400 

Gaze excilon 5cm x 5cm - Cobertura de 
gaze não tecido baixa aderência 
absorvente, impregnada com PHMB à 
0,2%. Embalagem contendo 02 unidades. 



Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 
Mairinque-SP 	 Fone (11) 4718-8655 
CEP 18120-000 	 (11) 4718-8677 
CNPJ 45.944.428/0001-20 	 www.mairinque.sp.gov.br  

Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

55 1.13.03.0126-2 UN 50 

CURATIVO filme transparente- rolo 10 
cm x 2m - filme de poliuretano não estéril, 
coberto por um adesivo hipoalergênico 
transparente. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

56 1.13.03.0151-3 PAR 800 

LUVA cirúrgica estéril n° 6,5 - 
Anatômica; superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem em 
papel grau cirúrgico. Espessura mínima de 
0,10 mm e comprimento mínimo de 280 
mm. Embalagem contendo 1 par. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

57 1.13.03.0152-1 PAR 10.300 

LUVA cirúgica esteril n° 7,5 - 
Anatômica; superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem em 
papel grau cirúrgico. Espessura mínima de 
0,10 mm e comprimento mínimo de 280 
mm. Embalagem contendo 1 par. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

58 1.13.03.0395-8 UN 500 

APARELHO de barbear descartável, 
corpo composto por resina termoplástica e 
duas lâminas em aço inoxidável - 
Embalagem com 02 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes. 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

59 1.13.03.0400-8 UN 1.000 

AGULHA PARA CANETA 30G DE 
12,7 MM, agulha siliconizada, facilita a 
punção. Aplicação sem pregas cutâneas 
comprimento 12,7 MM, calibre 0,25MM 
(30G) - MANDADO JUDICIAL. 
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Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

60 1.13.03.0404-0 CX 20 

LÂMINA para bisturi n° 22, descartável, 
esterilizada, em aço inoxidável, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada 
Cx. Com 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

61 1.13.03.0405-9 CX 1 0 

LÂMINA para bisturi n° 10, descartável, 
esterilizada, em aço inoxidável, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, ponta 
afiada, Cx. Com 100 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

62 1.13.03.0443-1 PT 1.000 

ATADURA de crepe med. 10 cm x 4,5 m. 
(1,8 M. repouso) confeccionada em 13 
fios (Pacote com 12 unidades). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

63 1.13.03.0448-2 PT 1.000 

ATADURA de crepe med. 15 cm x 4,5 m. 
(1,8 M. repouso) confeccionada em 13 
fios (Pacote com 12 unidades). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

64 1.13.03.0449-0 PT 1.200 

ATADURA de crepe med. 20 cm x 4,5 m. 
(1,8 M. repouso) confeccionada em 13 
fios (Pacote com 12 unidades). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

65 
1.13.03.0456-3 UN 80.000 

SERINGA descartável sem agulha 3 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
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numeração lote, data de fabricação e 
validade 

66 1.13.03.0457-1 UN 60.000 

SERINGA descartável sem agulha 5 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

67 1.13.03.0458-0 UN 45.000 

SERINGA descartável sem agulha 10 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

68 1.13.03.0459-8 UN 25.000 

SERINGA descartável sem agulha 20 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

69 1.13.03.0469-5 PT 202.500 

COMPRESSA de gaze hidrófila, estéril, 
7,5 cm. X 7,5 cm., densidade 13 fios por 
cm2, pacote com 10 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

70 1.13.03.0473-3 RL 1.000 

ESPARADRAPO impermeável, com boa 
aderência, hipoalergênico, com dorso em 
tecido de algodão na cor branca, rolo com 
10 CM x 4,5 m. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

71 1.13.03.0494-6 UN 50 

COLAR cervical Tamanho P, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
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numeração lote, data de fabricação e 
validade 

72 1.13.03.0495-4 UN 50 

COLAR cervical Tamanho M, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

73 1.13.03.0496-2 UN 50 

COLAR cervical Tamanho G, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

74 1.13.03.0500-4 UN 2.000 

EQUIPO para soro, macrogotas, com 
injetor lateral para administração de 
soluções parenterais, estéril. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

75 1.13.03.0501-2 UN 20.000 

EQUIPO para administração de 
alimentação enteral. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

76 1.13.03.0506-3 UN 4.000 

SONDA DE ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL, COM VÁLVULA N°08 -
Tubo PVC atoxico, flexível, conector e 
válvula de pressão negativa distal 
intermitente. Esterilizado por radiação 
gama. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

77 1.13.03.0515-2 UN 4.000 

SONDA DE ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL, SEM VÁLVULA N°12 
- Tubo PVC atoxico, flexível e 
conector. Esterilizado por radiação 
gama. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
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competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

78 1.13.03.0570-5 FR 300 

SOLUÇÃO de iodopovidona degermante 
10% - solução degermante, contendo 1% 
de iodo ativo, um complexo estável e 
ativo que libera iodo progressivamente. É 
ativo contra todas as formas de bactérias 
não esporuladas, fungos e vírus. É 
indicado para anti-sepsia da pele, mãos e 
antebraços. Embalagem contendo 100 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

79 1.13.03.0571-3 FR 300 

SOLUÇÃO a base de polivinilpirrolidona 
iodo 10% em solução aquosa - solução 
degermante, contendo 1% de iodo ativo, 
um complexo estável e ativo que libera 
iodo progressivamente. E ativo contra 
todas as formas de bactérias não 
esporuladas, fungos e vírus. É indicado 
para anti-sepsia da pele, mãos e 
antebraços. Embalagem contendo 100 ml. 

80 1.13.03.0581-0 
G L 

300 

HIPOCLORITO de sódio solução a 1% -
Indicado para desinfecção de superfícies 
fixas e artigos não críticos de qualquer 
área hospitalar, clínicas médicas, 
odontológicas e análises. Pisos, paredes, 
mobiliários, objetos e equipamentos 
odontológicos, médicos e hospitalares. 
Embalagem: Galão contendo 5 litros. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

81 1.13.03.0583-7 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina degermante a 
2%, à base de digluconato de clorexidina, 
indicado para assepsia, desinfecção e 
degermação - Embalagem contendo 100 
ml. Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

82 1.13.03.0589-6 UN 1.000 

CURATIVO de alginato de cálcio, 10 x 
10 cm - Os curativos Alginato de Cálcio 
são constituídos por fibras extraídas de 
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algas marinhas marrons, compostas pelos 
Ácidos Gulurônico e Manurônico, 
apresentando íons cálcio e sódio 
incorporados. Embalado individualmente 
e esterilizado pelo processo de irradiação 
gama. Validade mínima de 01 ano da data 
de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

83 1.13.03.0590-0 UN 1.500 

CURATIVO de carvão ativado com 
prata, recortável, 10 x 10 cm - curativo 
primário e/ou secundário composto de 
tecido de carvão ativado impregnado com 
prata, prensado entre duas camadas de 
rayon / poliamida. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

84 1.13.03.0591-8 UN 700 

CURATIVO de hidrofibra com prata, 
estéril, 10 x 10 cm - curativo de 
hidrofibra antimicrobiano, estéril, macio, 
composto por carboximetilcelulose sádica 
e prata. Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
fabricação. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

85 1.13.03.0592-6 UN 300 

CURATIVO de hidrogel 15 x 15 cm -
cobertura estéril, composta por uma 
camada interna autoadesiva de 
hidrocoloide (CMC - 
carbocimetilcelulose) e uma camada 
interna de filme de poliuretano. Embalado 
 individualmente em papel grau cirúrgico 
esterilizado por radiação lonizante Gama. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

86 1.13.03.0596-9 UN 50 

COLAR cervical Tamanho GG, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 
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87 1.13.03.0629-9 UN 12.000 

LANCETA microtainer contract actived 
1,5mm x 30G, 0,31mm c/ dispositivo de 
segurança BD (Mandado Judicial). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

88 1.13.03.0633-7 RL 600 

FITA CREPE SIMPLES, medindo 
19MM X 50M, boa adesicidade e 
resistência, embalagem com dados de 
identificação e procedência. Embalagem 
COM 01 unidade. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

89 1.13.03.0636-1 RL 100 

FITA MICROPORE 25mm X 10m com 
capa, boa adesividade e resistência, anti-
alérgica. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

90 1.13.03.0647-7 CX 200 
HASTES FLEXÍVEIS com pontas de 
algodão (Caixa com 75 unidades) 

91 1.13.03.0659-0 UN 50 

ALMOTOLIA plástica transparente 100 
ml. Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

92 1.13.03.0664-7 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina alcoólica 0,5 
- solução alcoólica de Digliconato de 
Clorexidina 0,5% indicada como 
antisséptico tópico para desinfecção e 
lavagens das mãos. Embalagem contendo 
100 ml. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

93 1.13.03.0684-1 UN 4.000 

SONDA DE ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL, SEM VÁLVULA N°08 -
Tubo PVC atoxico, flexível e corrector. 
Esterilizado por radiação gama. 
Embalagem com 01 unidade. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 
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94 1.13.03.0723-6 PAR 4.200 

LUVA cirúgica esteril n° 7 - Anatômica; 
superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem em 
papel grau cirúrgico. Espessura mínima de 
0,10 mm e comprimento mínimo de 280 
mm. Embalagem contendo 1 par. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

95 1.13.03.0747-3 PT 120 

ESPÁTULA de Ayres -Fabrica com 
madeira, resistentes, pontas arredondadas 
descartáveis instrumento utilizado em 
exames ginecológicos para a obtenção do 
material cérvico-vaginal (colo do útero). 
Apresentação: 100 Unid. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

96 1.13.03.0749-0 UN 100 

COLETOR de urina para perna sistema 
fechado, com válvula anti-refluxo, 
capacidade 750 ml - URO-TAYLOR 
(Mandado Judicial). Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

97 1.13.03.0767-8 BB 350 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
10 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 
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98 1.13.03.0769-4 BB 350 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
15 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

99 1.13.03.0770-8 BB 100 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
20 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

100 1.13.03.0788-0 G L 400 

SOLUÇÃO LIMPADORA 
DETERGENTE ENZIMÁTICO, 
indicado para limpeza de instrumentos 
médico hospitalares, odontologicos e 
laboratórios. Altamente eficaz contra a 
matéria orgânica, elaborado com quatro 
diferentes tipo de enzimas. Embalagem: 
frasco contendo 1 litro. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade 

101 1.13.03.0793-7 U N 180 

CURATIVO DE ESPUMA PARA 
TRAQUEOSTOMIA - curativo estéril , 
macio e confortável constituído por 
espuma de poliuretano hidrofilica, 
revestida por um filme de poliuretano 
impermeável à água e a micro-organismos 
e permeável a vapores, água e gases. 
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Medida 10 X 10 cm. Embalagem contento 
01 unidade. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

102 1.13.03.0798-8 UN 600 

FIXADOR para traqueostomia infantil -
Constituído de tira macia e leve que 
adapta-se à cânula de traqueostomia 
proporcionando maior conforto e ajuste ao 
pescoço do paciente; Pode ser ajustada por 
fivelas ou por velcro; Medida aproximada 
29 cm. Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

103 1.13.04.0011-2 UN 200 

CATETER Oxigênio tipo óculos -
Adulto - Embalado individualmente em 
embalagem plástica, esterilizado; 
fabricado em P.V.C. Atóxico Siliconado; 
Atóxico; Aspirogênico; Descartável (Uso 
único). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

104 1.13.04.0041-4 CX 60 

LUVA fabricada em nitrilo (borracha 
sintética), visando a eliminação de reações 
alérgicas em usuários com 
hipersensibilidade ao látex, não esteril. 
Caixa com 100 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

105 1.13.04.0046-5 UN 8.000 

SONDA Uretral n° 08 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

106 1.13.04.0051-1 UN 700 

ALCOOL gel 70% - 500 ml - Hidratado 
em gel 70% v/v (em volume), 
correspondente a 62,44° INPM (em peso). 
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Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

107 1.13.04.0146-1 UN 3.000 

SONDA Uretral n° 06 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

108 1.13.04.0147-0 UN 10.000 

SONDA Uretral n° 10 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

109 1.13.04.0148-8 UN 8.000 

SONDA Uretral n° 12 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

110 1.13.04.0149-6 UN 3.000 

SONDA Uretral n° 14 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

111 1.13.04.0258-1 UN 700 

COLETOR DE MATERIAL 
PERFUROCORTANTE, composto de 
papel plástico resistente, alça dupla para 
transporte. Indicado para desprezar todo o 
material que corta ou perfura, como 
agulhas, como agulhas, lâminas de bisturi, 
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lancetas, vidro, ampolas entre outros. 
Capacidade de 07 litros. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. As indicações do 
coletor devem ser legíveis e 
permanecerem indeléveis. O produto 
deverá atender a NBR 13853 e NBR 7500 
(simbologia) e registro na ANVISA. 

112 1.13.04.0259-0 UN 100 

COLETOR de urina sistema fechado 
2.000m1 - Bolsa para coleta de diurese, 
graduada aproximadamente até 2.000m1, 
transparente na parte da frente e opaca no 
verso, para melhor visualização do 
aspecto da diurese. Embalagem contendo 
01 unidade. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

113 1.13.04.0271-9 UN 3.000 

PAPEL lençol branco, constituído 100% 
de fibra celulose virgem, desenvolvido 
especificamente para forração de macas 
ou mesas de terapias onde há grande 
rotatividade de pacientes e clientes 
diariamente. Rolo 50 m. x 70 cm. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

114 1.13.04.0294-8 UN 300 

FITA adesiva crepe hospitalar 19 x 50. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

115 1.13.04.0319-7 L 1.800 

ALCOOL liquido 70% - Indicado para 
desinfecção de superfícies fixas e artigos 
não críticos em ambientes hospitalares, 
odontológicos e farmacêuticos. 
Embalagem: frasco contendo 1 litro. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

116 1.13.04.0335-9 UN 500 

CONJUNTO DE INALAÇÃO 
ADULTO - Utilizado para tratamentos de 
inalação, e deve ser utilizado juntamente 

. 
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com fontes de pressurização (inaladores, 
micro compressores, etc). Produto de uso 
individual, atóxico, desmontável, de fácil 
desinfecção de pode ser usado várias 
vezes. Fabricado com proteção bacteriana 
para inibir continuamente o crescimento 
de bactérias na máscara e na unidade 
nebulizadora. 

117 1.13.04.0342-1 FR 1  .000 

FRASCO PARA NUTRIÇÃO 
ENTERAL - Frasco para alimentação 
enteral, transparente, graduado nos dois 
lados a cada 50m1 crescente e decrescente, 
atóxico. Embalado individualmente em 
sacos plástico. Capacidade 300 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

118 1.13.05.0574-7 FR 50 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico). Embalagem frasco contendo 
900 ml. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

119 1.13.05.0608-5 CX 1.500 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM 
PP, não cirurgica de borracha natural 
(latéx), ambidestra, descartável, superficie 
lisa. Indicada para proteção das mãos 
contra agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

120 1.13.05.0609-3 CX 5.300 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P 
não cirurgica de borracha natural (latéx), 
ambidestra, descartável, superficie lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

121 1.13.05.0610-7 CX 4.500 
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM 
M, não cirurgica de borracha natural 



Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 
Mairinque-SP 	 Fone (11) 4718-8655 
CEP 18120-000 	 (11) 4718-8677 
CNPJ 45.944.428/0001-20 	 www.mairinque.sp.gov.br  

(latéx), ambidestra, descartável, superficie 
lisa. Indicada para proteção das mãos 
contra agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

122 1.13.05.0611-5 CX 1.900 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G, 
não cirurgica de borracha natural (latéx), 
ambidestra, descartável, superficie lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade 

123 1.13.05.0612-3 UN 50 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO, haste em 
material plástico maleável, tipo de 
espatula, regulável. Lente em 
policarbonato de alto impacto. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade 

124 1.18.03.0012-0 UN 50 

COLCHÃO caixa de ovo piramidal anti-
escaras - Medindo 078X188X6cm. 
Fabricado em espuma com DENSIDADE 
33. Embalagem contendo 01 unidade 

AGORA SE LÊ 

ANEXO 1 

4073% 

ITEM CODIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 

 TOTAL 

01 1.02.01.0040-8 UN 2.500 

FRALDA PEDIATRICA TAMANHO 
M. fralda descartável infantil médio, 
suporta de 5 a 10 kg. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 

R$ 0,8993 R$ 2.248,25 
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órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

02 1.02.01.1636-3 UN 30 

ANTISSEPTICO SPRAY, Antisséptico 
Spray - 50m1. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 24.2600 R$ 727,80 

03 1.02.02.0009-7 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA descartável 
adulto. Para uso geriátrico, pós parto e 
incontinência urinária leve, moderada e 
intensa. Antialérgica. Proteção em gel ou 
super gel absorvente com barreiras 
protetoras (antivazamentos). Formato 
reto ou anatômico. Elástico para ajuste no 
contorno das pernas. Cintura de 
aproximadamente 70 a 115 cm, (40 a 70 
Kg). Com elástico e fitas adesivas 
reposicionáveis. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ 1,6909 R$ 67.636,00 

04 1.02.02.0011-9 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA descartável 
adulto. Para uso geriátrico, pós parto e 
incontinência urinária leve, moderada e 
intensa. Antialérgica. Proteção em gel ou 
super gel absorvente com barreiras 
protetoras (antivazamentos). Formato 
reto ou anatômico. Elástico para ajuste no 
contorno das pernas. Cintura de 
aproximadamente 80 a 150cm, (70 a 90 
Kg). Com elástico e fitas adesivas 
reposicionáveis. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ 1,7575 R$ 70.300,00 

05 1.02.02.0012-7 UN 2.000 

FRALDA GERIÁTRICA descartável 
adulto. Para uso geriátrico, pós parto e 
incontinência urinária leve, moderada e 
intensa. Antialérgica. Proteção em gel ou 
super gel absorvente com barreiras 
protetoras (antivazamentos). Formato 
reto ou anatômico. Elástico para ajuste no 
contorno das pernas. Cintura de 
aproximadamente 40 a 80 cm, (20 a 40 
Kg). Com elástico e fitas adesivas 
reposicionáveis. Validade mínima de 01 

R$ 1,6647 R$ 3.329,40 
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ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

07 1.02.02.0020-8 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA descartável 
adulto. Para uso geriátrico, pós parto e 
incontinência urinária leve, moderada e 
intensa. Antialérgica. Proteção em gel ou 
super gel absorvente com barreiras 
protetoras (antivazamentos). Formato 
reto ou anatômico. Elástico para ajuste no 
contorno das pernas. Cintura de 
aproximadamente 110 a 165cm, (acima 
de 90 Kg). Com elástico e fitas adesivas 
reposicionáveis. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ 1, 9039 R$ 76.156,00 

08 1.02.02.0021-6 UN 6.000 

FRALDA GERIÁTRICA descartável 
adulto. Para uso geriátrico, pós parto e 
incontinência urinária leve, moderada e 
intensa. Antialérgica. Proteção em gel ou 
super gel absorvente com barreiras 
protetoras (antivazamentos). Formato 
reto ou anatômico. Elástico para ajuste no 
contorno das pernas. Cintura de 
aproximadamente 100 a 180 cm, (acima 
de 100 Kg). Com elástico e fitas adesivas 
reposicionáveis. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ 2,0039 R$ 12.023,40 

10 1.02.02.0036-4 PT 300 

LENÇO UMEDECIDO, Lenço 
Umedecido 96 unid. Hipoalergênico, sem 
álcool, sem corantes nem conservantes. 
testado dermatologicamente e 
oftalmologicamente. Mandado Judicial. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 20,9200 R$ 6.276,00 

11 1.02.03.0002-4 UN 30.000 

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 
Fralda pediátrica tamanho XXG, suporta 
acima de 15 Kg. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ 1,8563 R$ 55.689,00 
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12 1.13.01.0003-8 PT 200 

ABAIXADOR de língua, em madeira, 
descartável, superfície e bordas lisas 
perfeitamente acabadas, med. Aprox. 14 
cm. Compr. X 1,4 c, larg. (Pacote com 
100 unidades). Validade deve ser no 
mínimo 12 meses a contar da data da 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 7,4250 R$ 1.485,00 

13 1.13.01.0004-6 UN 100 

CADARÇO para fixação de 
traqueostomia - Cadarço sarjado branco 
soni l Omm X 10 metros para fixação de 
cânula de traqueostomia. Composição 
90% algodão 10% poliéster. Embalagem 
contendo 01 rolo de 10 metros. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 143300 R$ 1.433.00 

14 1.13.01.0034-8 UN 6 

SONDA TIPO BOTTON - MIC KEY 16 
X 1,5 -Mandado Judicial - Item com 
exclusividade. Sonda de gastrostomia 
Botton Mic-Key da Kimberly Clark 
destina-se a ser utilizado em doentes que 
requerem alimentação em longo prazo, 
não toleram a alimentação por via oral. 
Produzida em silicone grau médico com 
fita radiopaca em todo o seu 
comprimento. Embalagem contendo 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 2.399,4650 R$ 14.396,79 

16 1.13.01.0079-8 UN 25.000 

MÁSCARA cirúrgica descartável tripla, 
02 camadas de TNT e 01 camada interna 
de filtro de retenção bacteriana, com clip 
nasal, com elástico. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ 0.2223 R$ 5.557,50 

20 1.13.01.0123-9 UN 200 

Clorexidina aquosa 1% - solução aquosa 
de Digliconato de Clorexidina 1% (10 
mg/ml), indicada com antisséptico tópico. 
Embalagem contendo 100m1. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes. 

R$ 11.1400 R$ 2.228,00 



Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 
Mairinque-SP 	 Fone (11) 4718-8655 
CEP 18120-000 	 (11) 4718-8677 
CNPJ 45.944 428/0001-20 	 www.mairinque.sp.gov.br  

numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

21 1.13.01.0125-5 FR 500 

Água destilada frasco sistema fechado -
Água Destilada para Injeção; Sistema 
Fechado; Solução Injetável; Uso 
Intravenoso; Uso Adulto e Pediátrico. 
Embalagem contendo 250 ml. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 5,7650 R$ 2.882,50 

22 1.13.01.1183-8 AP 9.300 

ÁGUA DESTILADA - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 10 ML INJ - Indicado na 
diluição ou dissolução de medicamentos 
compatíveis com a água para injetáveis. 
Embalagem contendo 01 ampola. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 0,2750 R$ 2.557,50 

23 1.13.01.1776-3 CX 400 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 30 x 7, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 14,00 R$ 5.600,00 

24 1.13.01.1780-1 UN 12.000 

Escova Cervical descartável - Composta 
de haste plástica cilíndrica com 
aproximadamente 16 cm e cerdas de 
nylon com formato levemente cônico 
com aproximadamente 2 cm de 
comprimento, no total aproximado 18 
cm. As cerdas são dispostas em 
aproximadamente 13 níveis paralelos da 
base ao ápice, tendo diâmetro maior, 
determinado pelas cerdas da base do 
cone, de aproximadamente 0,7 cm e o 
diâmetro menor, correspondente às 
cerdas do ápice do cone, de 
aproximadamente 0,5 cm. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 

R$ 0,6000 R$ 7.200,00 
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numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

25 1.13.01.1858-1 CX 200 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 40 x 12, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 15,0000 R$ 3.000,00 

26 1.13.01.1860-3 UN 2.000 

COLETOR DE MATERIAL 
PERFUROCORTANTE. Composto de 
papel plástico resistente, alça dupla para 
transporte. Indicado para desprezar todo 
o material que corta ou perfura, como 
agulhas, lâminas de bisturi, lancetas, 
vidro, ampolas entre outros. Capacidade 
de 13 litros. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. As indicações do 
coletor devem ser legíveis e 
permanecerem indeléveis. O produto 
deverá atender a NBR 13853 e NBR 
7500(simbologia) e registro na ANVISA. 

R$ 10,2375 R$ 20.475.00 

27 1.13.01.1918-9 CX 350 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 13 x 4,5, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 14,50 R$ 5.075,00 

28 1.13.01.2048-9 UN 900 

ALGODÃO HIDRÓFILO 100% 
algodão, 22 cm, macio e extra 
absorvente, cor branco. Não estéril. 
Testado dermatologicamente amplo uso 
no ambiente odontológico. Embalagem 
com 500 gramas. Validade Mínima de 01 
ano da data de fabricação. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ 24,3847 R$ 21.946,23 

29 1.13.01.2171-0 CX 200 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 30 x 8, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 

R$ 24,50 R$ 4.900,00 
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unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

30 1.13.01.2245-7 UN 50 

ALMOTOLIA plástica branca 250 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 6,3700 R$ 3 1 8,50 

31 1.13.01.2502-2 CX 280 

AGUA boricada - solução límpida, 
incolor e inodora a 3% de ácido bórico. 
Embalagem contendo 100 ml. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 19,50 R$ 5.460,00 

32 1.13.01.2529-4 FR 200 

AGUA BORICADA 100ML - solução 
límpida, incolor e inodora a 3% de ácido 
bórico. Embalagem contendo 100 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 2,8187 R$ 563,74 

34 1.13.01.2783-1 UN 1.000 

FITA MICROPORE 10 cm X 10m com 
capa, boa adesividade e resistência, 
antialérgica. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$22,2500 R$ 22.250,00 

35 1.13.02.0243-4 UN 15.000 

CLORETO de sódio 0,9% (Soro 
fisiológico) ampola 10 ml-injetável. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 0,9175 R$ 13.762,50 

36 1.13.02.0622-7 UN 4.000 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 100 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 4,75 R$ 19.000,00 

37 1.13.02.0623-5 UN 200 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 1000 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 

R$ 9,3650 R$ 1.873,00 
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competentes. numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

38 1.13.02.0624-3 UN 2.000 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 250 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 5,8450 R$ 11.690.00 

39 1.13.02.0625-1 UN 150 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 500 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 8,8000 R$ 1.320,00 

40 1.13.03.0001-0 UN 8.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 5 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 0,8967 R$ 7.173.60 

41 1.13.03.0002-9 UN 8.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 6 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 0,8967 RS 7.173.60 

42 1.13.03.0003-7 UN 3.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 8 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 

R$ 0,8967 R$ 2.690,10 
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contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

43 1.13.03.0004-5 UN 3.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 12 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 1,5500 R$ 4.650,00 

44 1.13.03.0061-4 UN 300 

CURATIVO de espuma antibacteriano 
com prata não adesiva -10 X 10cm -
Curativo de espuma de poliuretano 3D de 
altíssima absorção impregnada com íons 
de prata, estéril, não adesivo. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 116,1733 R$ 34.851,99 

45 1.13.03.0067-3 UN 900 

CURATIVO cirúrgico estéril 15 x 30 
CM, 100% algodão, esterilizado a óxido 
de etileno ou raio gama, pacote com 1 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 6.1250 R$ 5.512,50 

46 1.13.03.0071-1 PAR 450 

LUVA cirúrgica estéril n° 8 - Anatômica; 
superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem 
em papel grau cirúrgico. Espessura 
mínima de 0,10 mm e comprimento 
mínimo de 280 mm. Embalagem 
contendo 1 par. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ 2,8325 R$ 1.274,63 

47 1.13.03.0075-4 UN 50 

ALMOTOLIA plástica marrom 100 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 

R$ 6,8500 R$ 342,50 
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competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

48 1.13.03.0077-0 UN 70 

ÁGUA OXIGENADA, 1000 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 11,8524 R$ 829,67 

49 1.13.03.0080-0 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina aquosa a 0,2% 
- Loção aquosa de higienização diária da 
pele. Contendo ingredientes atuantes nas 
situações que exigem complementação 
do asseio corporal. Embalagem contendo 
100 ml. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 12,5200 R$ 3.756,00 

50 1.13.03.0082-7 UN 50 

COLAR cervical Tamanho PP, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 24,7600 R$ 1.238,00 

51 1.13.03.0084-3 PT 500 

COMPRESSA de gaze não estéril, 7,5 
cm. X 7,5 cm, densidade 09 fios por cm2, 
pacote com 500 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 27,2500 R$ 13.625,00 

* Valor Total Cota Reservada: R$ 552.477,70 

COTA PRINCIPAL — 75,8927% 

ITEM CODIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

06 1.02.02.0018-6 UN 40 

Umiditá Loção Hidratante infantil 120 
ml hidratante funcional especialmente 
desenvolvido para pessoa com pele 
sensível que necessitam de uma barreira 
adicional contra as agressões do meio 
ambiente (Mandado Judicial). Validade 

R$ 123,72 R$ 4.948,80 
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mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

09 1.02.02.0035-6 UN 20 

Oilatum Junior Sabonete 100g Sabonete 
utilizado para peles sensíveis, ressecadas 
e irritadas (Mandado Judicial). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 46,1000 R$ 922,00 

15 1.13.01.0078-0 UN 150 

Curativo Saf-Gel 85 gr - Mandado 
Judicial. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$71,9333 R$10.790,00 

17 1.13.01.0083-6 UN 1.000 

DISPOSITIVO PARA 
INCONTINÊNCIA N° 05 - URIPEN - 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Mandado Judicial. 

RS 3,0167 R$ 3.016,70 

18 1.13.01.0116-6 UN 6 

Espaçador infantil com máscara -
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. Mandado Judicial. 

R$ 60,4000 R$ 362,40 

19 1.13.01.0119-0 UN 3.000 

FreeStyle - 50 Tiras de Glicemia 
(Mandado Judicial). Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 2,1100 R$ 6.330,00 

33 1.13.01.2614-2 UN 1.000 

DISPOSITIVO PARA 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA N° 06, 
tipo preservativo masculino 
confeccionado em puro látex natural. 
URIPEN (MANDADO JUDICIAL). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 3,4933 R$ 3.493,30 

52 1.13.03.0121-1 UN 6 

SONDA GASTROSTOMIA TIPO 
BOTTON MIC KEY (14 F X 0,8) -
Mandado Judicial - Item com 
exclusividade. Sonda de gastrostomia 
Botton Mic-Key da Kimberly Clark 

R$ 2.870,7000 R$ 17.224,20 
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destina-se a ser utilizado em doentes que 
requerem alimentação em longo prazo, 
não toleram a alimentação por via oral. 
Produzida em silicone grau médico com 
fita radiopaca em todo o seu 
comprimento. Embalagem contendo 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

53 1.13.03.0122-0 UN 12 

Cânula de Traqueostomia n° 5,5 com 
Cuff - Cânula para traqueostomia com 
balão de baixa pressão em PVC, balão 
azul de controle, válvula para encaixe de 
seringas Luer, linha radiopaca contínua, 
conector rotativo, mandril, fita de 
fixação. Tamanho 5,5mm. Embalagem 
com 01 unidade. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 111,9000 R$ 1.342,80 

54 1.13.03.0123-8 PT 400 

Gaze excilon 5cm x 5cm - Cobertura de 
gaze não tecido baixa aderência 
absorvente, impregnada com PHMB à 
0,2%. Embalagem contendo 02 
unidades. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 17,5500 R$ 7.020,00 

55 1.13.03.0126-2 UN 50 

CURATIVO filme transparente- rolo 10 
cm x 2m - filme de poliuretano não 
estéril, coberto por um adesivo 
hipoalergênico transparente. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 213,5625 R$ 10.678,13 

56 1.13.03.0151-3 PAR 800 

LUVA cirúrgica estéril n° 6,5 -
Anatômica; superfície microtexturizada 
na extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem 
em papel grau cirúrgico. Espessura 
mínima de 0,10 mm e comprimento 
mínimo de 280 mm. Embalagem 
contendo 1 par. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 

R$ 3,2019 R$ 2.561,52 
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órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

57 1.13.03.0152-1 PAR 10.300 

LUVA cirúrgica estéril n° 7,5 -
Anatômica; superfície microtexturizada 
na extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem 
em papel grau cirúrgico. Espessura 
mínima de 0,10 mm e comprimento 
mínimo de 280 mm. Embalagem 
contendo 1 par. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 2,8714 R$ 29.575,42 

58 1.13.03.0395-8 UN 500 

APARELHO de barbear descartável, 
corpo composto por resina termoplástica 
e duas lâminas em aço inoxidável -
Embalagem com 02 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 5,7400 R$ 2.870,00 

59 1.13.03.0400-8 UN 1.000 

AGULHA PARA CANETA 30G DE 
12,7 MM, agulha siliconizada, facilita a 
punção. Aplicação sem pregas cutâneas 
comprimento 12,7 MM, calibre 0,25MM 
(30G) - MANDADO JUDICIAL. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 97,7500 R$ 97.750,00 

60 1.13.03.0404-0 CX 20 

LÂMINA para bisturi n° 22, descartável, 
esterilizada, em aço inoxidável, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, ponta 
afiada Cx. Com 100 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 107,3850 R$ 2.147,70 

61 1.13.03.0405-9 CX 10 

LÂMINA para bisturi n° 10, descartável, 
esterilizada, em aço inoxidável, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, ponta 
afiada, Cx. Com 100 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 106,8000 R$ 1.068,00 
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62 1.13.03.0443-1 PT 1.000 

ATADURA de crepe med. 10 cm x 4,5 
m. (1,8 M. repouso) confeccionada em 
13 fios (Pacote com 12 unidades). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 2,3233 R$ 2.323,30 

63 1.13.03.0448-2 PT 1.000 

ATADURA de crepe med. 15 cm x 4,5 
m. (1,8 M. repouso) confeccionada em 
13 fios (Pacote com 12 unidades). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 2,6400 R$ 2.640,00 

64 1.13.03.0449-0 PT 1.200 

ATADURA de crepe med. 20 cm x 4,5 
m. (1,8 M. repouso) confeccionada em 
13 fios (Pacote com 12 unidades). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 2,9833 R$ 3.579,96 

65 
1.13.03.0456-3 UN 80.000 

SERINGA descartável sem agulha 3 ml, 
embaladas individualmente em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico e 
seladas termicamente, siliconização 
interna e graduadas. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 0,5742 R$ 45.936,00 

66 1.13.03.0457-1 UN 60.000 

SERINGA descartável sem agulha 5 ml, 
embaladas individualmente em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico e 
seladas termicamente, siliconização 
interna e graduadas. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 0,5917 R$ 35.502,00 

67 
1.13.03.0458-0 

UN 

. 

45.000 

SERINGA descartável sem agulha 10 
ml, embaladas individualmente em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico e 
seladas termicamente, siliconização 
interna e graduadas. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 0,7160 R$ 32.220,00 
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68 1.13.03.0459-8 UN 25.000 

SERINGA descartável sem agulha 20 
ml. embaladas individualmente em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico e 
seladas termicamente, siliconização 
interna e graduadas. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 0,9133 R$ 22.832,50 

69 1.13.03.0469-5 PT 202.500 

COMPRESSA de gaze hidrófila, estéril, 
7,5 cm. X 7,5 cm, densidade 13 fios por 
cm2, pacote com 10 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 0,9618 R$194.764,50 

70 1.13.03.0473-3 RL 1.000 

ESPARADRAPO impermeável, com 
boa aderência, hipoalergênico, com 
dorso em tecido de algodão na cor 
branca, rolo com 10 cm x 4,5 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 14,6750 R$ 14.675,00 

71 1.13.03.0494-6 UN 50 

COLAR cervical Tamanho P, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

RS 29.6967 RS 1.484,84 

72 1.13.03.0495-4 UN 50 

COLAR cervical Tamanho M, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 32,6400 RS 1.632,00 

73 1.13.03.0496-2 UN 50 

COLAR cervical Tamanho G, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 35,0233 RS 1.751.17 

74 1.13.03.0500-4 UN 2.000 
EQUIPO para soro, macro gotas, com 
injetor lateral para administração de 

R$ 3,2533 R$ 6.506,60 
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soluções parenterais, estéril. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

75 1.13.03.0501-2 UN 20.000 

EQUIPO para administração de 
alimentação enteral. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 2,9545 R$ 59.090,00 

76 1.13.03.0506-3 UN 4.000 

SONDA DE ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL, COM VÁLVULA N°08 -
Tubo PVC atóxico, flexível, conector e 
válvula de pressão negativa distal 
intermitente. Esterilizado por radiação 
gama. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 2,0350 R$ 8.140,00 

77 1.13.03.0515-2 UN 4.000 

SONDA DE ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL, SEM VÁLVULA N°12 -
Tubo PVC atóxico, flexível e conector. 
Esterilizado por radiação gama. 
Embalagem com 01 unidade. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 2,3513 R$ 9.405,20 

78 1.13.03.0570-5 FR 300 

SOLUÇÃO de iodopovidona 
degermante 10% - solução degermante, 
contendo 1% de iodo ativo, um 
complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente. É ativo contra todas 
as formas de bactérias não esporuladas, 
fungos e vírus. É indicado para 
antissepsia da pele, mãos e antebraços. 
Embalagem contendo 100 ml. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 7,2500 RS 2.175,00 

79 1.13.03.0571-3 FR 300 

SOLUÇÃO a base de 
polivinilpirrolidona iodo 10% em 
solução aquosa - solução degermante, 
contendo 1% de iodo ativo, um 

R$ 9,0750 R$ 2.722,50 
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complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente. É ativo contra todas 
as formas de bactérias não esporuladas, 
fungos e vírus. É indicado para 
antissepsia da pele, mãos e antebraços. 
Embalagem contendo 100 ml. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

80 1.13.03.0581-0 GL 300 

HIPOCLORITO de sódio solução a 1% -
Indicado para desinfecção de superfícies 
fixas e artigos não críticos de qualquer 
área hospitalar, clínicas médicas, 
odontológicas e análises. Pisos, paredes, 
mobiliários, objetos e equipamentos 
odontologicos, médicos e hospitalares. 
Embalagem: Galão contendo 5 litros. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 17.2850 R$ 5.185,50 

81 1.13.03.0583-7 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina degermante a 
2%, à base de digluconato de 
clorexidina, indicado para assepsia, 
desinfecção e degermação - Embalagem 
contendo 100 ml. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 6,45 R$ 1.935,00 

82 1.13.03.0589-6 UN 1.000 

CURATIVO de alginato de cálcio, 10 x 
10 cm - Os curativos Alginato de Cálcio 
são constituídos por fibras extraídas de 
algas marinhas marrons, compostas 
pelos Ácidos Gulurônico e Manurônico, 
apresentando íons cálcio e sódio 
incorporados. Embalado individualmente 
e esterilizado pelo processo de irradiação 
gama. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 25,100 R$ 25.100,00 

83 1.13.03.0590-0 UN 1.500 

CURATIVO de carvão ativado com 
Prata, recortável, 10 x 10 cm - curativo 
primário e/ou secundário composto de 
tecido de carvão ativado impregnado 

R$ 75,3500 R$113.025,00 
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com prata, prensado entre duas camadas 
de rayon / poliamida. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

84 1.13.03.0591-8 UN 700 

CURATIVO de hidrofibra com prata, 
estéril, 10 x 10 cm - curativo de 
hidrofibra antimicrobiano, estéril, macio, 
composto por carboximetilcelulose 
sódica e prata. Embalagem contendo 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de fabricação. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 73,0250 R$ 51.117,50 

85 1.13.03.0592-6 UN 300 

CURATIVO de hidrogel 15 x 15 cm -
cobertura estéril, composta por uma 
camada interna autoadesiva de 
hidrocoloide (CMC - 
carbocimetilcelulose) e uma camada 
interna de filme de poliuretano. 
Embalado individualmente em papel 
grau cirúrgico esterilizado por radiação 
Ionizante Gama. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 37,6333 R$ 11.289,99 

86 1.13.03.0596-9 UN 50 

COLAR cervical Tamanho GG, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 134,3600 R$ 6.718,00 

87 1.13.03.0629-9 UN 12.000 

LANCETA microtainer contract actived 
1,5mm x 30G, 0,31mm c/ dispositivo de 
segurança BD (Mandado Judicial). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 2,7500 R$ 33.000,00 

88 1.13.03.0633-7 RL 600 

FITA CREPE SIMPLES, medindo 
19MM X 50M, boa adesividade e 
resistência, embalagem com dados de 
identificação e procedência. Embalagem 
com 01 unidade. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 

R$ 7,3950 R$ 4.437,00 
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órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

89 1.13.03.0636-1 RL 100 

FITA MICROPORE 25mm X 10m com 
capa, boa adesividade e resistência, 
antialérgica. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 13,9750 R$ 1.397,50 

90 1.13.03.0647-7 CX 200 

HASTES FLEXÍVEIS com pontas de 
algodão (Caixa com 75 unidades). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 5.60 R$ 1.120,00 

91 1.13.03.0659-0 UN 50 

ALMOTOLIA plástica transparente 100 
ml. Validade mínima de 01 ano da data 
de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 16,6667 R$ 833,34 

92 1.13.03.0664-7 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina alcoólica 0,5 
- solução alcoólica de Digliconato de 
Clorexidina 0,5% indicada como 
antisséptico tópico para desinfecção e 
lavagens das mãos. Embalagem 
contendo 100 ml. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 5,1950 R$ 1.558,50 

93 1.13.03.0684-1 UN 4.000 

SONDA DE ASPIRAÇÃO 
TRAQUEAL, SEM VÁLVULA N°08 -
Tubo PVC atóxico, flexível e conector. 
Esterilizado por radiação gama. 
Embalagem com 01 unidade. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 1,7657 R$ 7.062,80 

94 1.13.03.0723-6 PAR 4.200 

LUVA cirúrgica estéril n° 7 - 
Anatômica; superfície microtexturizada 
na extremidade dos dedos. Esterilizada 
por raio gama; embalagem em papel 
grau cirúrgico. Espessura mínima de 
0,10 mm e comprimento mínimo de 280 
mm. Embalagem contendo 1 par. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 

RS 2,7300 R$ 11.466,00 



Prefeitura Municipal de Mairlinue 
Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 
Mairinque-SP 	 Fone (11) 4718-8655 
CEP 18120-000 	 (11) 4718-8677 
CNPJ 45.944.428/0001-20 	 www.mairinque.sp.gov.br  

competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

95 1.13.03.0747-3 PT 120 

ESPÁTULA de Ayres -Fabrica com 
madeira, resistentes, pontas 
arredondadas descartáveis instrumento 
utilizado em exames ginecológicos para 
a obtenção do material cérvico-vaginal 
(colo do útero). Apresentação: 100 Unid. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 13,1450 R$ 1.577,40 

96 1.13.03.0749-0 UN 100 

COLETOR de urina para perna sistema 
fechado, com válvula antirreflexo, 
capacidade 750 ml - URO-TAYLOR 
(Mandado Judicial). Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 27,0900 R$ 2.709,00 

97 1.13.03.0767-8 BB 350 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
10 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 123,3750 R$ 43.181.25 

98 1.13.03.0769-4 BB 350 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
15 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 

_ entrega. Registro nos órgãos 

R$ 200,6400 R$ 70.224,00 



Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 
Mairinque-SP 	 Fone (11) 4718-8655 
CEP 18120-000 	 (11) 4718-8677 
CNPJ 45.944.428/0001-20 	 www.mairinque.sp.gov.br  

competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

99 1.13.03.0770-8 BB 100 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
20 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 253,9800 R$ 25.398,00 

100 1.13.03.0788-0 G L 400 

SOLUÇÃO LIMPADORA 
DETERGENTE ENZIMÁTICO, 
indicado para limpeza de instrumentos 
médico hospitalares, odontológicos e 
laboratórios. Altamente eficaz contra a 
matéria orgânica, elaborado com quatro 
diferentes tipos de enzimas. Embalagem: 
frasco contendo 1 litro. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 214,9833 R$ 85.993,32 

101 1.13.03.0793-7 UN 180 

CURATIVO DE ESPUMA PARA 
TRAQUEOSTOMIA - curativo estéril, 
macio e confortável constituído por 
espuma de poliuretano hidrofilica, 
revestida por um filme de poliuretano 
impermeável à água e a micro-
organismos e permeável a vapores, água 
e gases. Medida 10 X 10 cm. 
Embalagem contento 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 40,1000 R$ 7.218,00 

102 1.13.03.0798-8 UN 600 

FIXADOR para traqueostomia infantil -
Constituído de tira macia e leve que 
adapta-se à cânula de traqueostomia 
proporcionando maior conforto e ajuste 
ao pescoço do paciente; Pode ser 
ajustada por fivelas ou por velcro; 

R$ 36,8500 R$ 22.110,00 
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Medida aproximada 29 cm. Embalagem 
contendo 01 unidade. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

103 1.13.04.0011-2 UN 200 

CATETER Oxigênio tipo óculos -
Adulto - Embalado individualmente em 
embalagem plástica, esterilizado; 
fabricado em P.V.C. Atóxico Siliconado; 
Atóxico; Aspirogênico; Descartável 
(Uso único). Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 1,9922 R$ 398,44 

104 1.13.04.0041-4 CX 60 

LUVA fabricada em nitrilo (borracha 
sintética), visando a eliminação de 
reações alérgicas em usuários com 
hipersensibilidade ao látex, não estéril. 
Tamanho Médio. Caixa com 100 
unidades. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 37,6600 R$ 2.259,60 

105 1.13.04.0046-5 UN 8.000 

SONDA Uretral n° 08 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; 
Apirogênico. Embalagem contendo 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 1,6717 R$ 13.373,60 

106 1.13.04.0051-1 UN 700 

ALCOOL gel 70% - 500 ml - Hidratado 
em gel 70% v/v (em volume), 
correspondente a 62,44° INPM (em 
peso). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 16,4133 R$ 11.489,31 

107 1.13.04.0146-1 UN 3.000 

SONDA Uretral n° 06 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; 
Apirogênico. Embalagem contendo 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 

R$ 1,5343 R$ 4.602,90 
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competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

108 1.13.04.0147-0 UN 10.000 

SONDA Uretral n° 10 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; 
Apirogênico. Embalagem contendo 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 1,5473 R$ 15.473,00 

109 1.13.04.0148-8 UN 8.000 

SONDA Uretral n° 12 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; 
Apirogênico. Embalagem contendo 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 1,6083 R$ 12.866,40 

110 1.13.04.0149-6 UN 3.000 

SONDA Uretral n° 14 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; 
Apirogênico. Embalagem contendo 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 1,5923 R$ 4.776,90 

111 1.13.04.0258-1 UN 700 

COLETOR DE MATERIAL 
PERFUROCORTANTE, composto de 
papel plástico resistente, alça dupla para 
transporte. Indicado para desprezar todo 
o material que corta ou perfura, como 
agulhas, como agulhas, lâminas de 
bisturi, lancetas, vidro, ampolas entre 
outros. Capacidade de 07 litros. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. As indicações do coletor 
devem ser legíveis e permanecerem 
indeléveis. O produto deverá atender a 
NBR 13853 e NBR 7500 (simbologia) e 
registro na ANVISA. 

R$ 5,6200 R$ 3.934,00 
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112 1.13.04.0259-0 UN 100 

COLETOR de urina sistema fechado 
2.000m1- Bolsa para coleta de diurese, 
graduada aproximadamente até 2.000m1, 
transparente na parte da frente e opaca 
no verso, para melhor visualização do 
aspecto da diurese. Embalagem contendo 
01 unidade. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 7,7167 R$ 771,67 

113 1.13.04.0271-9 UN 3.000 

PAPEL lençol branco, constituído 100% 
de fibra celulose virgem, desenvolvido 
especificamente para forração de macas 
ou mesas de terapias onde há grande 
rotatividade de pacientes e clientes 
diariamente. Rolo 50 m. x 70 cm. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

RS 10,9150 R$ 32.745.00 

114 1.13.04.0294-8 UN 300 

FITA adesiva crepe hospitalar 19 x 50. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 13,3275 R$ 3.998,25 

115 1.13.04.0319-7 L 1.800 

ALCOOL liquido 70% - Indicado para 
desinfecção de superfícies fixas e artigos 
não críticos em ambientes hospitalares, 
odontológicos e farmacêuticos. 
Embalagem: frasco contendo 1 litro. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 8,6150 R$ 15.507,00 

116 1.13.04.0335-9 UN 500 

CONJUNTO DE INALAÇÃO 
ADULTO - Utilizado para tratamentos 
de inalação, e deve ser utilizado 
juntamente com fontes de pressurização 
(inaladores, micro compressores, etc.). 
Produto de uso individual, atóxico, 
desmontável, de fácil desinfecção de 
pode ser usado várias vezes. Fabricado 
com proteção bacteriana para inibir 
continuamente o crescimento de 
bactérias na máscara e na unidade 
nebulizadora. 

R$ 13,5000 R$ 6.750,00 
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117 1.13.04.0342-1 FR 1.000 

FRASCO PARA NUTRIÇÃO 
ENTERAL - Frasco para alimentação 
enteral, transparente, graduado nos dois 
lados a cada 50m1 crescente e 
decrescente, atóxico. Embalado 
individualmente em sacos plástico. 
Capacidade 300 ml. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 1,7200 R$ 1.720,00 

118 1.13.05.0574-7 FR 50 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico). Embalagem frasco contendo 
900 ml. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 7,4950 R$ 374,75 

119 1.13.05.0608-5 CX 1.500 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP, 
não cirúrgica de borracha natural (látex), 
ambidestra, descartável, superfície lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 31,8375 R$ 47.756,25 

120 1.13.05.0609-3 CX 5.300 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P 
não cirúrgica de borracha natural (látex), 
ambidestra, descartável, superficie lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 31,8375 R$168.738,75 

121 1.13.05.0610-7 C X 4.500 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M, 
não cirúrgica de borracha natural (látex), 
ambidestra, descartável, superfície lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 31,8375 R$143.268,75 
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122 1.13.05.0611-5 CX 1.900 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G, 
não cirúrgica de borracha natural (látex), 
ambidestra, descartável, superfície lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ 31,8375 R$ 60.491,25 

123 1.13.05.0612-3 UN 50 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO, haste em 
material plástico maleável, tipo de 
espátula, regulável. Lente em 
policarbonato de alto impacto. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 14,2400 R$ 712,00 

124 1.18.03.0012-0 UN 50 

COLCHÃO caixa de ovo piramidal anti-
escaras - Medindo 078X188X6cm. 
Fabricado em espuma com 
DENSIDADE 33. Embalagem contendo 
01 unidade. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ 82,5000 R$ 4.125,00 

ANEXO VIII 

COTA RESERVADA — 24,1073% 

ITEM CODIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 

TOTAL 

01 1.02.01.0040-8 UN 2 .500 

FRALDA PEDIATRICA TAMANHO 
M, fralda descartável infantil médio, 
suporta de 5 a 10 kg. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

RS R$  

02 1.02.01.1636-3 UN 30 

ANTISSEPTICO SPRAY, Antisséptico 
Spray - 50m1. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 
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03 1.02.02.0009-7 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA descartável 
adulto. Para uso geriátrico, pós parto e 
incontinência urinária leve, moderada e 
intensa. Antialérgica. Proteção em gel ou 
super gel absorvente com barreiras 
protetoras (antivazamentos). Formato 
reto ou anatômico. Elástico para ajuste no 
contorno das pernas. Cintura de 
aproximadamente 70 a 115 cm, (40 a 70 
Kg). Com elástico e fitas adesivas 
reposicionáveis. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

04 1.02.02.0011-9 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA descartável 
adulto. Para uso geriátrico, pós parto e 
incontinência urinária leve, moderada e 
intensa. Antialérgica. Proteção em gel ou 
super gel absorvente com barreiras 
protetoras (antivazamentos). Formato 
reto ou anatômico. Elástico para ajuste no 
contorno das pernas. Cintura de 
aproximadamente 80 a 150cm, (70 a 90 
Kg). Com elástico e fitas adesivas 
reposicionáveis. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

05 1.02.02.0012-7 UN 2.000 

FRALDA GERIÁTRICA descartável 
adulto. Para uso geriátrico, pós parto e 
incontinência urinária leve, moderada e 
intensa. Antialérgica. Proteção em gel ou 
super gel absorvente com barreiras 
protetoras (antivazamentos). Formato 
reto ou anatômico. Elástico para ajuste no 
contorno das pernas. Cintura de 
aproximadamente 40 a 80 cm, (20 a 40 
Kg). Com elástico e fitas adesivas 
reposicionáveis. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

07 1.02.02.0020-8 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA descartável 
adulto:  Para uso geriátrico, pós parto e 
incontinência urinária leve, moderada e 
intensa. Antialérgica. Proteção em gel ou 

RS R$ 
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super gel absorvente com barreiras 
protetoras (antivazamentos). Formato 
reto ou anatômico. Elástico para ajuste no 
contorno das pernas. Cintura de 
aproximadamente 110 a 165cm, (acima 
de 90 Kg). Com elástico e fitas adesivas 
reposicionáveis. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

08 1.02.02.0021-6 UN 6.000 

FRALDA GERIÁTRICA descartável 
adulto. Para uso geriátrico, pós parto e 
incontinência urinária leve, moderada e 
intensa. Antialérgica. Proteção em gel ou 
super gel absorvente com barreiras 
protetoras (antivazamentos). Formato 
reto ou anatômico. Elástico para ajuste no 
contorno das pernas. Cintura de 
aproximadamente 100 a 180 cm, (acima 
de 100 Kg). Com elástico e fitas adesivas 
reposicionáveis. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

10 1.02.02.0036-4 PT 300 

LENÇO UMEDECIDO, Lenço 
Umedecido 96 unid. Hipoalergênico, sem 
álcool, sem corantes nem conservantes, 
testado dermatologicamente e 
oftalmologicamente. Mandado Judicial. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

11 1.02.03.0002-4 UN 30.000 

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 
Fralda pediátrica tamanho XXG, suporta 
acima de 15 Kg. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

12 1.13.01.0003-8 PT 200 

ABAIXADOR de língua, em madeira, 
descartável, superfície e bordas lisas 
perfeitamente acabadas, med. Aprox. 14 
cm. Compr. X 1,4 c, larg. (Pacote com 
100 unidades). Validade deve ser no 
mínimo 12 meses a contar da data da 
entrega. Registro nos órgãos 

R$ R$ 
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competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

13 1.13.01.0004-6 UN 100 

CADARÇO para fixação de 
traqueostomia - Cadarço sarjado branco 
soni l Omm X 10 metros para fixação de 
cânula de traqueostomia. Composição 
90% algodão 10% poliéster. Embalagem 
contendo 01 rolo de 10 metros. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

14 1.13.01.0034-8 UN 6 

SONDA TIPO BOTTON - MIC KEY 16 
X 1,5 -Mandado Judicial - Item com 
exclusividade. Sonda de gastrostomia 
Botton Mic-Key da Kimberly Clark 
destina-se a ser utilizado em doentes que 
requerem alimentação em longo prazo, 
não toleram a alimentação por via oral. 
Produzida em silicone grau médico com 
fita radiopaca em todo o seu 
comprimento. Embalagem contendo 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

16 1.13.01.0079-8 UN 25.000 

MÁSCARA cirúrgica descartável tripla, 
02 camadas de TNT e 01 camada interna 
de filtro de retenção bacteriana, com clip 
nasal, com elástico. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

20 1.13.01.0123-9 UN 200 

Clorexidina aquosa 1% - solução aquosa 
de Digliconato de Clorexidina 1% (10 
mg/ml), indicada com antisséptico tópico. 
Embalagem contendo 100m1. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

21 1.13.01.0125-5 FR 500 

Água destilada frasco sistema fechado -
Água Destilada para Injeção; Sistema 
Fechado; Solução Injetável; Uso 
Intravenoso; Uso Adulto e Pediátrico. 
Embalagem contendo 250 ml. Validade 

R$ R$ 
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mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

22 1.13.01.1183-8 AP 9.300 

ÁGUA DESTILADA - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 10 ML INJ - Indicado na 
diluição ou dissolução de medicamentos 
compatíveis com a água para injetáveis. 
Embalagem contendo 01 ampola. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

23 1.13.01.1776-3 CX 400 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 30 x 7, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

24 1.13.01.1780-1 UN 12.000 

Escova Cervical descartável - Composta 
de haste plástica cilíndrica com 
aproximadamente 16 cm e cerdas de 
nylon com formato levemente cônico 
com aproximadamente 2 cm de 
comprimento, no total aproximado 18 
cm. As cerdas são dispostas em 
aproximadamente 13 níveis paralelos da 
base ao ápice, tendo diâmetro maior, 
determinado pelas cerdas da base do 
cone, de aproximadamente 0,7 cm e o 
diâmetro menor, correspondente às 
cerdas do ápice do cone, de 
aproximadamente 0,5 cm. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

25 1.13.01.1858-1 CX 200 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 40 x 12, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 

R$ 
R$ 



Prefeitura Municipal de Malrinque 
Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 
Mairinque-SP 	 Fone (11) 4718-8655 
CEP 18120-000 	 (11) 4718-8677 
CNPJ 45.944.428/0001-20 	 www.mairinque.sp.gov.br  

competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

26 1.13.01.1860-3 UN 2.000 

COLETOR DE MATERIAL 
PERFUROCORTANTE. Composto de 
papel plástico resistente, alça dupla para 
transporte. Indicado para desprezar todo 
o material que corta ou perfura, como 
agulhas, lâminas de bisturi, lancetas, 
vidro, ampolas entre outros. Capacidade 
de 13 litros. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. As indicações do 
coletor devem ser legíveis e 
permanecerem indeléveis. O produto 
deverá atender a NBR 13853 e NBR 
7500(simbologia) e registro na ANVISA. 

R$ R$ 

27 1.13.01.1918-9 CX 350 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 13 x 4,5, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

28 1.13.01.2048-9 UN 900 

ALGODÃO HIDRÓFILO 100% 
algodão, 22 cm, macio e extra 
absorvente, cor branco. Não estéril. 
Testado dermatologicamente amplo uso 
no ambiente odontológico. Embalagem 
com 500 gramas. Validade Mínima de 01 
ano da data de fabricação. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

29 1.13.01.2171-0 CX 200 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 30 x 8, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

30 1.13.01.2245-7 UN 50 

ALMOTOLIA plástica branca 250 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 

R$ R$ 
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competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

31 1.13.01.2502-2 CX 280 

AGUA boricada - solução límpida, 
incolor e inodora a 3% de ácido bórico. 
Embalagem contendo 100 ml. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

32 1.13.01.2529-4 FR 200 

AGUA BORICADA 100ML - solução 
límpida, incolor e inodora a 3% de ácido 
bórico. Embalagem contendo 100 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ RS 

34 1.13.01.2783-1 UN 1.000 

FITA MICROPORE 10 cm X 10m com 
capa, boa adesividade e resistência, 
antialérgica. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

35 1.13.02.0243-4 UN 15.000 

CLORETO de sódio 0,9% (Soro 
fisiológico) ampola 10 ml-injetável. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

36 1.13.02.0622-7 UN 4.000 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 100 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

37 1.13.02.0623-5 UN 200 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 1000 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

38 1.13.02.0624-3 UN 2.000 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 250 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 
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39 1.13.02.0625-1 UN 150 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 500 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

40 L13.03.0001-.0 UN 8.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 5 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

Rs  
R$ 

41 1.13.03.0002-9 UN 8.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 6 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ R$ 

42 1.13.03.0003-7 UN 3.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 8 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

Rs 

 
R$ 

43 1.13.03.0004-5 UN 3.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 12 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 

R$ R$ 



Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 

Mairinque-SP 	 Fone (11) 4718-8655 
CEP 18120-000 	 (11) 4718-8677 
CNPJ 45.944.428/0001-20 	 www.mairinque.sp.gov.br  

proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

44 1.13.03.0061-4 UN 300 

CURATIVO de espuma antibacteriano 
com prata não adesiva -10 X 10cm -
Curativo de espuma de poliuretano 3D de 
altíssima absorção impregnada com íons 
de prata, estéril, não adesivo. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

45 1.13.03.0067- 
3 UN 900 

CURATIVO cirúrgico estéril 15 x 30 
CM, 100% algodão, esterilizado a óxido 
de etileno ou raio gama, pacote com 1 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

46 1.13.03.0071-1 PAR 450 

LUVA cirúrgica estéril n° 8 - Anatômica; 
superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem 
em papel grau cirúrgico. Espessura 
mínima de 0,10 mm e comprimento 
mínimo de 280 mm. Embalagem 
contendo 1 par. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

47 1.13.03.0075-4 UN 50 

ALMOTOLIA plástica marrom 100 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

48 1.13.03.0077-0 UN 70 

ÁGUA OXIGENADA, 1000 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 
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49 1.13.03.0080-0 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina aquosa a 0,2% 
- Loção aquosa de higienização diária da 
pele. Contendo ingredientes atuantes nas 
situações que exigem complementação 
do asseio corporal. Embalagem contendo R$ R$ 

100 ml. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 
COLAR cervical Tamanho PP, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 

50 1.13.03.0082-7 UN 50 Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

COMPRESSA de gaze não estéril, 7,5 
cm. X 7,5 cm, densidade 09 fios por cm2, 
pacote com 500 unidades. Validade 

51 1.13.03.0084-3 PT 500 mínima de 01 ano da data de entrega. R$ R$ 

Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

* Valor Total Cota Reservada: R$ 

COTA PRINCIPAL - 75,8927% 

ITEM CODIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
 

TOTAL 

06 1.02.02.0018-6 UN 40 

Umiditá Loção Hidratante infantil 120 ml 
hidratante funcional especialmente 
desenvolvido para pessoa com pele 
sensível que necessitam de uma barreira 
adicional contra as agressões do meio 
ambiente (Mandado Judicial). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

09 1.02.02.0035-6 UN 20 
Oilatum Junior Sabonete 100g Sabonete 
utilizado para peles sensíveis, ressecadas e 
irritadas (Mandado Judicial). Validade 

R$ R$ 
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mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

15 1.13.01.0078-0 UN 150 

Curativo Saf-Gel 85 gr - Mandado 
Judicial. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

17 1.13.01.0083-6 UN 1.000 

DISPOSITIVO PARA 
INCONTINÊNCIA N° 05 - URIPEN - 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Mandado Judicial. 

R$ R$ 

18 1.13.01.0116-6 UN 6 

Espaçador infantil com máscara -
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. Mandado Judicial. 

R$ R$ 

19 1.13.01.0119-0 UN 3.000 

FreeStyle - 50 Tiras de Glicemia 
(Mandado Judicial). Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ RS 

33 1.13.01.2614-2 UN 1.000 

DISPOSITIVO PARA 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA N° 06, 
tipo preservativo masculino 
confeccionado em puro látex natural. 
URIPEN (MANDADO JUDICIAL). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

52 1.13.03.0121-1 UN 6 

SONDA GASTROSTOMIA TIPO 
BOTTON MIC KEY (14 F X 0,8) -
Mandado Judicial - Item com 
exclusividade. Sonda de gastrostomia 
Botton Mic-Key da Kimberly Clark 
destina-se a ser utilizado em doentes que 
requerem alimentação em longo prazo, 
não toleram a alimentação por via oral. 
Produzida em silicone grau médico com 
fita radiopaca em todo o seu comprimento. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 

R$ R$ 
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entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

53 1.13.03.0122-0 UN 12 

Cânula de Traqueostomia n° 5,5 com Cuff 
- Cânula para traqueostomia com balão de 
baixa pressão em PVC, balão azul de 
controle, válvula para encaixe de seringas 
Luer, linha radiopaca contínua, conector 
rotativo, mandril, fita de fixação. 
Tamanho 5,5mm. Embalagem com 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

54 1.13.03.0123-8 PT 400 

Gaze excilon 5cm x 5cm - Cobertura de 
gaze não tecido baixa aderência 
absorvente, impregnada com PHMB à 
0.2%. Embalagem contendo 02 unidades. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

55 1.13.03.0126-2 UN 50 

CURATIVO filme transparente- rolo 10 
cm x 2m - filme de poliuretano não estéril, 
coberto por um adesivo hipoalergênico 
transparente. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

56 1.13.03.0151-3 PAR 800 

LUVA cirúrgica estéril n° 6,5 - 
Anatômica; superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem em 
papel grau cirúrgico. Espessura mínima de 
0,10 mm e comprimento mínimo de 280 
mm. Embalagem contendo 1 par. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

57 1.13.03.0152-1 PAR 10.300 

LUVA cirúrgica estéril n° 7,5 - 
Anatômica; superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem em 
papel grau cirúrgico. Espessura mínima de 
0,10 mm e comprimento mínimo de 280 

R$ R$ 
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mm. Embalagem contendo 1 par. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

58 1.13.03.0395-8 UN 500 

APARELHO de barbear descartável, 
corpo composto por resina termoplástica e 
duas lâminas em aço inoxidável - 
Embalagem com 02 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

59 1.13.03.0400-8 UN 1.000 

AGULHA PARA CANETA 30G DE 12,7 
MM, agulha siliconizada, facilita a 
punção. Aplicação sem pregas cutâneas 
comprimento 12,7 MM, calibre 0,25MM 
(30G) - MANDADO JUDICIAL. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

60 1.13.03.0404-0 CX 20 

LÂMINA para bisturi n° 22, descartável, 
esterilizada, em aço inoxidável, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada 
Cx. Com 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

61 1.13.03.0405-9 CX 10 

LÂMINA para bisturi n° 10, descartável, 
esterilizada, em aço inoxidável, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, ponta 
afiada, Cx. Com 100 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

_ 

62 1.13.03.0443-1 PT 1.000 

ATADURA de crepe med. 10 cm x 4,5 m. 
(1,8 M. repouso) confeccionada em 13 
fios (Pacote com 12 unidades). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes. 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

63 1.13.03.0448-2 PT 1.000 
ATADURA de crepe med. 15 cm x 4,5 m. 
(1,8 M. repouso) confeccionada em 13 

R$ R$ 
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fios (Pacote com 12 unidades). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

64 1.13.03.0449-0 PT 1.200 

ATADURA de crepe med. 20 cm x 4,5 m. 
(1,8 M. repouso) confeccionada em 13 
fios (Pacote com 12 unidades). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

65 
1.13.03.0456-3 UN 80.000 

SERINGA descartável sem agulha 3 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna e 
graduadas. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

66 1.13.03.0457-1 U N 60.000 

SERINGA descartável sem agulha 5 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna e 
graduadas. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

67 1.13.03.0458-0 
U N 45.000 

SERINGA descartável sem agulha 10 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna e 
graduadas. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

68 1.13.03.0459-8 UN 25.000 

SERINGA descartável sem agulha 20 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna e 
graduadas. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

69 1.13.03.0469-5 PT 202.500 
COMPRESSA de gaze hidrófila, estéril, 
7,5 cm. X 7,5 cm, densidade 13 fios por 

$R R$ 
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cm2, pacote com 10 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

70 1.13.03.0473-3 R L 1.000 

ESPARADRAPO impermeável, com boa 
aderência, hipoalergênico, com dorso em 
tecido de algodão na cor branca, rolo com 
10 cm x 4,5 m. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

71 1.13.03.0494-6 UN 50 

COLAR cervical Tamanho P, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

72 1.13.03.0495-4 UN 50 

COLAR cervical Tamanho M, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

73 1.13.03.0496-2 UN 50 

COLAR cervical Tamanho G, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

74 1.13.03.0500-4 UN 2.000 

EQUIPO para soro, macro gotas, com 
injetor lateral para administração de 
soluções parenterais, estéril. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

RS R$ 

75 1.13.03.0501-2 UN 20.000 

EQUIPO para administração de 
alimentação enteral. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 
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76 1.13.03.0506-3 UN 4.000 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, 
COM VÁLVULA N°08 - Tubo PVC 
atóxico, flexível, conector e válvula de 
pressão negativa distal intermitente. 
Esterilizado por radiação gama. 
Embalagem com 01 unidade. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

77 1.13.03.0515-2 UN 4.000 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, 
SEM VÁLVULA N°12 - Tubo PVC 
atóxico, flexível e conector. Esterilizado 
por radiação gama. Embalagem com 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

78 1.13.03.0570-5 FR 300 

SOLUÇÃO de iodopovidona degermante 
10% - solução degermante, contendo 1% 
de iodo ativo, um complexo estável e 
ativo que libera iodo progressivamente. É 
ativo contra todas as formas de bactérias 
não esporuladas, fungos e vírus. É 
indicado para antissepsia da pele, mãos e 
antebraços. Embalagem contendo 100 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

79 1.13.03.0571-3 FR 300 

SOLUÇÃO a base de polivinilpirrolidona 
iodo 10% em solução aquosa - solução 
degermante, contendo 1% de iodo ativo, 
um complexo estável e ativo que libera 
iodo progressivamente. É ativo contra 
todas as formas de bactérias não 
esporuladas, fungos e vírus. É indicado 
para antissepsia da pele, mãos e 
antebraços. Embalagem contendo 100 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

80 1.13.03.0581-0 

GL 
300 

HIPOCLORITO de sódio solução a 1% -
Indicado para desinfecção de superfícies 
fixas e artigos não críticos de qualquer 

R$ R$ 
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área hospitalar, clínicas médicas. 
odontológicas e análises. Pisos, paredes, 
mobiliários, objetos e equipamentos 
odontológicos, médicos e hospitalares. 
Embalagem: Galão contendo 5 litros. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

81 1.13.03.0583-7 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina degermante a 
2%, à base de digluconato de clorexidina, 
indicado para assepsia, desinfecção e 
degermação - Embalagem contendo 100 
ml. Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

82 1.13.03.0589-6 UN 1.000 

CURATIVO de alginato de cálcio, 10 x 
10 cm - Os curativos Alginato de Cálcio 
são constituídos por fibras extraídas de 
algas marinhas marrons, compostas pelos 
Ácidos Gulurônico e Manurônico, 
apresentando íons cálcio e sódio 
incorporados. Embalado individualmente 
e esterilizado pelo processo de irradiação 
gama. Validade mínima de 01 ano da data 
de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

83 1.13.03.0590-0 UN 1.500 

CURATIVO de carvão ativado com prata, 
recortável, 10 x 10 cm - curativo primário 
e/ou secundário composto de tecido de 
carvão ativado impregnado com prata, 
prensado entre duas camadas de rayon / 
poliamida. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

84 1.13.03.0591-8 UN 700 

CURATIVO de hidrofibra com prata, 
estéril, 10 x 10 cm - curativo de hidrofibra 
antimicrobiano, estéril, macio, composto 
por carboximetilcelulose sódica e prata. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
fabricação. Registro nos órgãos 

R$ R$ 
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competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

85 1.13.03.0592-6 UN 300 

CURATIVO de hidrogel 15 x 15 cm -
cobertura estéril, composta por uma 
camada interna autoadesiva de 
hidrocoloide (CMC - 
carbocimetilcelulose) e uma camada 
interna de filme de poliuretano. Embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico 
esterilizado por radiação Ionizante Gama. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

RS R$ 

86 1.13.03.0596-9 UN 50 

COLAR cervical Tamanho GG, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

87 1.13.03.0629-9 UN 12.000 

LANCETA microtainer contract actived 
1,5mm x 30G, 0,31mm c/ dispositivo de 
segurança BD (Mandado Judicial). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

88 1.13.03.0633-7 RL 600 

FITA CREPE SIMPLES, medindo 19MM 
X 50M, boa adesividade e resistência, 
embalagem com dados de identificação e 
procedência. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$  
R$ 

89 1.13.03.0636-1 RL 100 

FITA MICROPORE 25mm X 10m com 
capa, boa adesividade e resistência, 
antialérgica. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

90 1.13.03.0647-7 CX 200 

HASTES FLEXÍVEIS com pontas de 
algodão (Caixa com 75 unidades). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 

R$ R$ 
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numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

91 1.13.03.0659-0 UN 50 

ALMOTOLIA plástica transparente 100 
ml. Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

92 1.13.03.0664-7 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina alcoólica 0,5 -
solução alcoólica de Digliconato de 
Clorexidina 0,5% indicada como 
antisséptico tópico para desinfecção e 
lavagens das mãos. Embalagem contendo 
100 ml. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

93 1.13.03.0684-1 UN 4.000 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, 
SEM VÁLVULA N°08 - Tubo PVC 
atóxico, flexível e conector. Esterilizado 
por radiação gama. Embalagem com 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

94 1.13.03.0723-6 PAR 4.200 

LUVA cirúrgica estéril n° 7 - Anatômica; 
superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Esterilizada por 
raio gama; embalagem em papel grau 
cirúrgico. Espessura mínima de 0,10 mm e 
comprimento mínimo de 280 mm. 
Embalagem contendo 1 par. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

95 1.13.03.0747-3 PT 120 

ESPÁTULA de Ayres -Fabrica com 
madeira, resistentes, pontas arredondadas 
descartáveis instrumento utilizado em 
exames ginecológicos para a obtenção do 
material cérvico-vaginal (colo do útero). 
Apresentação: 100 Unid. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 
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96 1.13.03.0749-0 UN 100 

COLETOR de urina para perna sistema 
fechado, com válvula antirreflexo, 
capacidade 750 ml - URO-TAYLOR 
(Mandado Judicial). Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

97 1.13.03.0767-8 BB 350 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
10 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 roto de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

98 1.13.03.0769-4 BB 350 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
15 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

99 1.13.03.0770-8 BB 100 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
20 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 

R$ R$ 
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entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

100 1.13.03.0788-0 GL 400 

SOLUÇÃO LIMPADORA 
DETERGENTE ENZIMÁTICO, indicado 
para limpeza de instrumentos médico 
hospitalares, odontológicos e laboratórios. 
Altamente eficaz contra a matéria 
orgânica, elaborado com quatro diferentes 
tipos de enzimas. Embalagem: frasco 
contendo 1 litro. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

101 1.13.03.0793-7 UN 180 

CURATIVO DE ESPUMA PARA 
TRAQUEOSTOMIA - curativo estéril, 
macio e confortável constituído por 
espuma de poliuretano hidrofulica, 
revestida por um filme de poliuretano 
impermeável à água e a micro-organismos 
e permeável a vapores, água e gases. 
Medida 10 X 10 cm. Embalagem contento 
01 unidade. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

RS R$ 

102 1.13.03.0798-8 UN 600 

FIXADOR para traqueostomia infantil -
Constituído de tira macia e leve que 
adapta-se à cânula de traqueostomia 
proporcionando maior conforto e ajuste ao 
pescoço do paciente; Pode ser ajustada por 
fivelas ou por velcro; Medida aproximada 
29 cm. Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

103 1.13.04.0011-2 UN 200 

CATETER Oxigênio tipo óculos - Adulto 
- Embalado individualmente em 
embalagem plástica, esterilizado; 
fabricado em P.V.C. Atóxico Siliconado; 
Atóxico; Aspirogênico; Descartável (Uso 

único). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ RS 
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104 1.13.04.0041-4 CX 60 

LUVA fabricada em nitrilo (borracha 
sintética), visando a eliminação de reações 
alérgicas em usuários com 
hipersensibilidade ao látex, não estéril. 
Tamanho Médio. Caixa com 100 
unidades. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

105 1.13.04.0046-5 UN 8.000 

SONDA Uretral n° 08 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

106 1.13.04.0051-1 UN 700 

ALCOOL gel 70% - 500 ml - Hidratado 
em gel 70% v/v (em volume), 
correspondente a 62,44° INPM (em peso). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes. 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

107 1.13.04.0146-1 UN 3.000 

SONDA Uretral n° 06 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

108 1.13.04.0147-0 UN 10.000 

SONDA Uretral n° 10 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

109 1.13.04.0148-8 UN 8.000 

SONDA Uretral n° 12 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 

R$ R$ 
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excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

110 1.13.04.0149-6 UN 3.000 

SONDA Uretral n° 14 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

111 1.13.04.0258-1 UN 700 

COLETOR DE MATERIAL 
PERFUROCORTANTE, composto de 
papel plástico resistente, alça dupla para 
transporte. Indicado para desprezar todo o 
material que corta ou perfura, como 
agulhas, como agulhas, lâminas de bisturi, 
lancetas, vidro, ampolas entre outros. 
Capacidade de 07 litros. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. As indicações do 
coletor devem ser legíveis e 
permanecerem indeléveis. O produto 
deverá atender a NBR 13853 e NBR 7500 
(simbologia) e registro na ANVISA. 

R$ R$ 

112 1.13.04.0259-0 UN 100 

COLETOR de urina sistema fechado 
2.000m1 - Bolsa para coleta de diurese, 
graduada aproximadamente até 2.000m1, 
transparente na parte da frente e opaca no 
verso, para melhor visualização do 
aspecto da diurese. Embalagem contendo 
01 unidade. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

113 1.13.04.0271-9 UN 3.000 

PAPEL lençol branco, constituído 100% 
de fibra celulose virgem, desenvolvido 
especificamente para forração de macas 
ou mesas de terapias onde há grande 
rotatividade de pacientes e clientes 
diariamente. Rolo 50 m. x 70 cm. 

R$ R$ 
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Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

114 1.13.04.0294-8 UN 300 

FITA adesiva crepe hospitalar 19 x 50. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

115 1.13.04.0319-7 L 1.800 

ALCOOL liquido 70% - Indicado para 
desinfecção de superfícies fixas e artigos 
não críticos em ambientes hospitalares, 
odontológicos e farmacêuticos. 
Embalagem: frasco contendo 1 litro. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

116 1.13.04.0335-9 UN 500 

CONJUNTO DE INALAÇÃO ADULTO 
- Utilizado para tratamentos de inalação, e 
deve ser utilizado juntamente com fontes 
de pressurização (inaladores, micro 
compressores, etc.). Produto de uso 
individual, atóxico, desmontável, de fácil 
desinfecção de pode ser usado várias 
vezes. Fabricado com proteção bacteriana 
para inibir continuamente o crescimento 
de bactérias na máscara e na unidade 
nebulizadora. 

R$ R$ 

117 1.13.04.0342-1 FR 1.000 

FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 
- Frasco para alimentação enteral, 
transparente, graduado nos dois lados a 
cada 50m1 crescente e decrescente, 
atóxico. Embalado individualmente em 
sacos plástico. Capacidade 300 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

118 1.13.05.0574-7 FR 50 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico). Embalagem frasco contendo 
900 ml. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 
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119 1.13.05.0608-5 CX 1.500 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP, 
não cirúrgica de borracha natural (látex), 
ambidestra, descartável, superfície lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

120 1.13.05.0609-3 CX 5.300 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P 
não cirúrgica de borracha natural (látex), 
ambidestra, descartável, superfície lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

121 1.13.05.0610-7 CX 4.500 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M, 
não cirúrgica de borracha natural (látex), 
ambidestra, descartável, superfície lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

122 1.13.05.0611-5 CX 1.900 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G, 
não cirúrgica de borracha natural (látex), 
ambidestra, descartável, superfície lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

123 1.13.05.0612-3 UN 50 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO, haste em 
material plástico maleável, tipo de 
espátula, regulável. Lente em 
policarbonato de alto impacto. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 

R$ R$ 
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numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

124 1.18.03.0012-0 UN 50 

COLCHÃO caixa de ovo piramidal anti-
escaras - Medindo 078X188X6cm. 
Fabricado em espuma com DENSIDADE 
33. Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

ANEXO IX 

ITEM CODIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 

 TOTAL 

01 1.02.01.0040-8 UN 2.500 

FRALDA PEDIATRICA TAMANHO 
M, fralda descartável infantil médio, 
suporta de 5 a 10 kg. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

02 1.02.01.1636-3 UN 30 

ANTISSEPTICO SPRAY, Antisséptico 
Spray - 50m1. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

03 1.02.02.0009-7 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA descartável 
adulto. Para uso geriátrico, pós parto e 
incontinência urinária leve, moderada e 
intensa. Antialérgica. Proteção em gel ou 
super gel absorvente com barreiras 
protetoras (antivazamentos). Formato 
reto ou anatômico. Elástico para ajuste no 
contorno das pernas. Cintura de 
aproximadamente 70 a 115 cm, (40 a 70 
Kg). Com elástico e fitas adesivas 
reposicionáveis. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

04 1.02.02.0011-9 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA descartável 
adulto. Para uso geriátrico, pós parto e 
incontinência urinária leve, moderada e 
intensa. Antialérgica. Proteção em gel ou 

R$ R$ 
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super gel absorvente com barreiras 
protetoras (antivazamentos). Formato 
reto ou anatômico. Elástico para ajuste no 
contorno das pernas. Cintura de 
aproximadamente 80 a 150cm, (70 a 90 
Kg). Com elástico e fitas adesivas 
reposicionáveis. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

05 1.02.02.0012-7 UN 2.000 

FRALDA GERIÁTRICA descartável 
adulto. Para uso geriátrico, pós parto e 
incontinência urinária leve, moderada e 
intensa. Antialérgica. Proteção em gel ou 
super gel absorvente com barreiras 
protetoras (antivazamentos). Formato 
reto ou anatômico. Elástico para ajuste no 
contorno das pernas. Cintura de 
aproximadamente 40 a 80 cm, (20 a 40 
Kg). Com elástico e fitas adesivas 
reposicionáveis. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

07 1.02.02.0020-8 UN 40.000 

FRALDA GERIÁTRICA descartável 
adulto. Para uso geriátrico, pós parto e 
incontinência urinária leve, moderada e 
intensa. Antialérgica. Proteção em gel ou 
super gel absorvente com barreiras 
protetoras (antivazamentos). Formato 
reto ou anatômico. Elástico para ajuste no 
contorno das pernas. Cintura de 
aproximadamente 110 a 165cm, (acima 
de 90 Kg). Com elástico e fitas adesivas 
reposicionáveis. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

08 1.02.02.0021-6 UN 6.000 

FRALDA GERIÁTRICA descartável 
adulto. Para uso geriátrico, pós parto e 
incontinência urinária leve, moderada e 
intensa. Antialérgica. Proteção em gel ou 
super gel absorvente com barreiras 
protetoras (antivazamentos). Formato 
reto ou anatômico. Elástico para ajuste no 
contorno das pernas. Cintura de 

R$ R$ 
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aproximadamente 100 a 180 cm, (acima 
de 100 Kg). Com elástico e fitas adesivas 
reposicionáveis. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

10 1.02.02.0036-4 PT 300 

LENÇO UMEDECIDO, Lenço 
Umedecido 96 unid. Hipoalergênico, sem 
álcool, sem corantes nem conservantes, 
testado dermatologicamente e 
oftalmologicamente. Mandado Judicial. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

11 1.02.03.0002-4 UN 30.000 

FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL 
Fralda pediátrica tamanho XXG, suporta 
acima de 15 Kg. Validade mínima de 01 
ano

R$ 
da data de entrega. Registro nos 

órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ 

12 1.13.01.0003-8 PT 200 

ABAIXADOR de língua, em madeira, 
descartável, superfície e bordas lisas 
perfeitamente acabadas, med. Aprox. 14 
cm. Compr. X 1,4 c, larg. (Pacote com 
100 unidades). Validade deve ser no 
mínimo 12 meses a contar da data da 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

13 1.13.01.0004-6 UN 100 

CADARÇO para fixação de 
traqueostomia - Cadarço sarjado branco 
soni l Omm X 10 metros para fixação de 
cânula de traqueostomia. Composição 
90% algodão 10% poliéster. Embalagem 
contendo 01 rolo de 10 metros. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

14 1.13.01.0034-8 UN 6 

SONDA TIPO BOTTON - MIC KEY 16 
X 1,5 -Mandado Judicial - Item com 
exclusividade. Sonda de gastrostomia 
Botton Mic-Key da Kimberly Clark 
destina-se a ser utilizado em doentes que 
requerem alimentação em longo prazo, 

R$ R$ 
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não toleram a alimentação por via oral. 
Produzida em silicone grau médico com 
fita radiopaca em todo o seu 
comprimento. Embalagem contendo 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

16 1.13.01.0079-8 UN 25.000 

MÁSCARA cirúrgica descartável tripla, 
02 camadas de TNT e 01 camada interna 
de filtro de retenção bacteriana, com clip 
nasal, com elástico. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

20 1.13.01.0123-9 UN 200 

Clorexidina aquosa 1% - solução aquosa 
de Digliconato de Clorexidina 1% (10 
mg/ml), indicada com antisséptico tópico. 
Embalagem contendo 100m1. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

21 1.13.01.0125-5 FR 500 

Água destilada frasco sistema fechado -
Água Destilada para Injeção; Sistema 
Fechado; Solução Injetável; Uso 
Intravenoso; Uso Adulto e Pediátrico. 
Embalagem contendo 250 ml. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 

numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

22 1.13.01.1183-8 AP 9.300 

ÁGUA DESTILADA - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 10 ML INJ - Indicado na 
diluição ou dissolução de medicamentos 
compatíveis com a água para injetáveis. 
Embalagem contendo 01 ampola. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

23 1.13.01.1776-3 CX 400 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 30 x 7, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 

R$ R$ 
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data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

24 1.13.01.1780-1 UN 12.000 

Escova Cervical descartável - Composta 
de haste plástica cilíndrica com 
aproximadamente 16 cm e cerdas de 
nylon com formato levemente cônico 
com aproximadamente 2 cm de 
comprimento, no total aproximado 18 
cm. As cerdas são dispostas em 
aproximadamente 13 níveis paralelos da 
base ao ápice, tendo diâmetro maior, 
determinado pelas cerdas da base do 
cone, de aproximadamente 0,7 cm e o 
diâmetro menor, correspondente às 
cerdas do ápice do cone, de 
aproximadamente 0,5 cm. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

25 1.13.01.1858-1 CX 200 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 40 x 12, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

26 1.13.01.1860-3 UN 2.000 

COLETOR DE MATERIAL 
PERFUROCORTANTE. Composto de 
papel plástico resistente, alça dupla para 
transporte. Indicado para desprezar todo 
o material que corta ou perfura, como 
agulhas, lâminas de bisturi, lancetas, 
vidro, ampolas entre outros. Capacidade 
de 13 litros. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. As indicações do 
coletor devem ser legíveis e 
permanecerem indeléveis. O produto 
deverá atender a NBR 13853 e NBR 
7500(simbologia) e registro na ANVISA. 

R$ R$ 
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27 1.13.01.1918-9 CX 350 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 13 x 4,5, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

28 1.13.01.2048-9 UN 900 

ALGODÃO HIDRÓFILO 100% 
algodão, 22 cm, macio e extra 
absorvente, cor branco. Não estéril. 
Testado dermatologicamente amplo uso 
no ambiente odontológico. Embalagem 
com 500 gramas. Validade Mínima de 01 
ano da data de fabricação. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

29 1.13.01.2171-0 CX 200 

AGULHA hipodérmica descartável 
calibre 30 x 8, confeccionada em aço 
inox, bisel trifacetado, ponta aguçada, 
protetor de cânula (Caixa com 100 
unidades). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

30 1.13.01.2245-7 UN 50 

ALMOTOLIA plástica branca 250 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

31 1.13.01.2502-2 CX 280 

AGUA boricada - solução límpida, 
incolor e inodora a 3% de ácido bórico. 
Embalagem contendo 100 ml. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

32 1.13.01.2529-4 FR 200 

AGUA BORICADA 100ML - solução 
límpida, incolor e inodora a 3% de ácido 
bórico. Embalagem contendo 100 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

34 1.13.01.2783-1 UN 1.000 
FITA MICROPORE 10 cm X 10m com 
capa, boa adesividade e resistência, 

R$ R$ 
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antialérgica. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

35 1.13.02.0243-4 UN 15.000 

CLORETO de sódio 0,9% (Soro 
fisiológico) ampola 10 ml-injetável. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

36 1.13.02.0622-7 UN 4.000 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 100 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos orgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

37 1.13.02.0623-5 UN 200 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 1000 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

38 1.13.02.0624-3 UN 2.000 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 250 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

39 1.13.02.0625-1 UN 150 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico) 500 ml, sistema fechado. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos orgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

40 1.13.03.0001-0 UN 8.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 5 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$ R$ 
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41 1.13.03.0002-9 UN 8.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 6 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$  
R$ 

42 1.13.03.0003-7 UN 3.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 8 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$  
R$ 

43 1.13.03.0004-5 UN 3.000 

AGULHA PARA CANETA DE 
INSULINA 12 mm - Descartáveis e 
esterilizadas por óxido de etileno. Bisel 
trifacetado siliconizado, ultrafino, 
proporcionando mais conforto ao 
paciente. Design padrão, compatível com 
as principais canetas de insulina 
disponíveis no mercado. Embalagem 
contendo 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro 
nos órgãos competentes, numeração lote, 
data de fabricação e validade. 

R$  
R$ 

44 1.13.03.0061-4 UN 300 

CURATIVO de espuma antibacteriano 
com prata não adesiva -10 X 10cm -
Curativo de espuma de poliuretano 3D de 
altíssima absorção impregnada com íons 
de prata, estéril, não adesivo. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 
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45 
1.13.03.0067- 

3 UN 900 

CURATIVO cirúrgico estéril 15 x 30 
CM, 100% algodão, esterilizado a óxido 
de etileno ou raio gama, pacote com 1 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

46 1.13.03.0071-1 PAR 450 

LUVA cirúrgica estéril n° 8 - Anatômica; 
superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem 
em papel grau cirúrgico. Espessura 
mínima de 0,10 mm e comprimento 
mínimo de 280 mm. Embalagem 
contendo 1 par. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

47 1.13.03.0075-4 UN 50 

ALMOTOLIA plástica marrom 100 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

48 1.13.03.0077-0 UN 70 

ÁGUA OXIGENADA, 1000 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

49 1.13.03.0080-0 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina aquosa a 0,2% 
- Loção aquosa de higienização diária da 
pele. Contendo ingredientes atuantes nas 
situações que exigem complementação 
do asseio corporal. Embalagem contendo 
100 ml. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

50 1.13.03.0082-7 UN 50 

COLAR cervical Tamanho PP, 

confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

51 1.13.03.0084-3 PT 500 
COMPRESSA de gaze não estéril, 7,5 
cm. X 7,5 cm, densidade 09 fios por cm 2, 

R$ R$ 
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pacote com 500 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

* Valor Total Cota Reservada: R$ 

COTA PRINCIPAL — 75,8927% 

ITEM CODIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
 

TOTAL 

06 1.02.02.0018-6 UN 40 

Umiditá Loção Hidratante infantil 120 ml 
hidratante funcional especialmente 
desenvolvido para pessoa com pele 
sensível que necessitam de uma barreira 
adicional contra as agressões do meio 
ambiente (Mandado Judicial). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

09 1.02.02.0035-6 UN 20 

Oilatum Junior Sabonete 100g Sabonete 
utilizado para peles sensíveis, ressecadas e 
irritadas (Mandado Judicial). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

15 1.13.01.0078-0 UN 150 

Curativo Saf-Gel 85 gr - Mandado 
Judicial. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

17 1.13.01.0083-6 UN 1.000 

DISPOSITIVO PARA 
INCONTINÊNCIA N° 05 - URIPEN - 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Mandado Judicial. 

R$ R$ 

18 1.13.01.0116-6 UN 6 
Espaçador infantil com máscara -
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 

R$ R$ 
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numeração lote, data de fabricação e 
validade. Mandado Judicial. 

19 1.13.01.01 19-0 UN 3.000 

FreeStyle - 50 Tiras de Glicemia 
(Mandado Judicial). Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

33 1.13.01.2614-2 UN 1.000 

DISPOSITIVO PARA 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA N° 06, 
tipo preservativo masculino 
confeccionado em puro látex natural. 
URIPEN (MANDADO JUDICIAL). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ RS 

52 1.13.03.0121-1 UN 6 

SONDA GASTROSTOMIA TIPO 
BOTTON MIC KEY (14 F X 0,8) -
Mandado Judicial - Item com 
exclusividade. Sonda de gastrostomia 
Botton Mic-Key da Kimberly Clark 
destina-se a ser utilizado em doentes que 
requerem alimentação em longo prazo, 
não toleram a alimentação por via oral. 
Produzida em silicone grau médico com 
fita radiopaca em todo o seu comprimento. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

53 1.13.03.0122-0 UN 12 

Cânula de Traqueostomia n° 5,5 com Cuff 
- Cânula para traqueostomia com balão de 
baixa pressão em PVC, balão azul de 
controle, válvula para encaixe de seringas 
Luer, linha radiopaca contínua, conector 
rotativo, mandril, fita de fixação. 
Tamanho 5,5mm. Embalagem com 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

54 1.13.03.0123-8 PT 400 

Gaze excilon 5cm x 5cm - Cobertura de 
gaze não tecido baixa aderência 
absorvente, impregnada com PHMB à 
0,2%. Embalagem contendo 02 unidades. 

R$ R$ 
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Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

55 1.13.03.0126-2 UN 50 

CURATIVO filme transparente- rolo 10 
cm x 2m - filme de poliuretano não estéril, 
coberto por um adesivo hipoalergênico 
transparente. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

56 1.13.03.0151-3 PAR 800 

LUVA cirúrgica estéril n° 6,5 - 
Anatômica; superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem em 
papel grau cirúrgico. Espessura mínima de 
0,10 mm e comprimento mínimo de 280 
mm. Embalagem contendo 1 par. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

57 1.13.03.0152-1 PAR 10.300 

LUVA cirúrgica estéril n° 7,5 - 
Anatômica; superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Levemente; 
Esterilizada por raio gama; embalagem em 
papel grau cirúrgico. Espessura mínima de 
0,10 mm e comprimento mínimo de 280 
mm. Embalagem contendo 1 par. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

58 1.13.03.0395-8 UN 500 

APARELHO de barbear descartável, 
corpo composto por resina termoplástica e 
duas lâminas em aço inoxidável - 
Embalagem com 02 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

59 1.13.03.0400-8 UN 1.000 

AGULHA PARA CANETA 30G DE 12,7 
MM, agulha siliconizada, facilita a 
punção. Aplicação sem pregas cutâneas 
comprimento 12,7 MM, calibre 0,25MM 
(30G) - MANDADO JUDICIAL. 

R$ R$ 
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Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

60 1.13.03.0404-0 CX 20 

LÂMINA para bisturi n° 22, descartável, 
esterilizada, em aço inoxidável, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada 
Cx. Com 100 unidades. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

61 1.13.03.0405-9 CX 10 

LÂMINA para bisturi n° 10, descartável, 
esterilizada, em aço inoxidável, isenta de 
rebarbas e sinais de oxidação, ponta 
afiada, Cx. Com 100 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

62 1.13.03.0443-1 PT 1.000 

ATADURA de crepe med. 10 cm x 4,5 m. 
(1,8 M. repouso) confeccionada em 13 
fios (Pacote com 12 unidades). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

63 1.13.03.0448-2 PT 1.000 

ATADURA de crepe med. 15 cm x 4,5 m. 
(1,8 M. repouso) confeccionada em 13 
fios (Pacote com 12 unidades). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

64 1.13.03.0449-0 PT 1.200 

ATADURA de crepe med. 20 cm x 4,5 m. 
(1,8 M. repouso) confeccionada em 13 
fios (Pacote com 12 unidades). Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

65 
1.13.03.0456-3 UN 80.000 

SERINGA descartável sem agulha 3 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna e 
graduadas. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 

R$ R$ 
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competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

66 1.13.03.0457-1 UN 60.000 

SERINGA descartável sem agulha 5 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna e 
graduadas. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

67 
1.13.03.0458-0 UN 45.000 

SERINGA descartável sem agulha 10 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna e 
graduadas. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

68 1.13.03.0459-8 UN 25.000 

SERINGA descartável sem agulha 20 ml, 
embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico e seladas 
termicamente, siliconização interna e 
graduadas. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

69 1.13.03.0469-5 PT 202.500 

COMPRESSA de gaze hidrófila, estéril, 
7,5 cm. X 7,5 cm, densidade 13 fios por 
cm2, pacote com 10 unidades. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

70 1.13.03.0473-3 RL 1.000 

ESPARADRAPO impermeável, com boa 
aderência, hipoalergênico, com dorso em 
tecido de algodão na cor branca, rolo com 
10 cm x 4,5 m. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

71 1.13.03.0494-6 UN 50 

COLAR cervical Tamanho P, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 

RS R$ 



Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 
Mairinque-SP 	 Fone (11) 4718-8655 
CEP 18120-000 	 (11) 4718-8677 
CNPJ 45.944.428/0001-20 	 www.mairinque.sp.gov.br  

numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

72 1.13.03.0495-4 UN 50 

COLAR cervical Tamanho M, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

73 1.13.03.0496-2 UN 50 

COLAR cervical Tamanho G, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

74 1.13.03.0500-4 UN 2.000 

EQUIPO para soro, macro gotas, com 
injetor lateral para administração de 
soluções parenterais, estéril. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

75 1.13.03.0501-2 UN 20.000 

EQUIPO para administração de 
alimentação enteral. Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

RS R$ 

76 1.13.03.0506-3 UN 4.000 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, 
COM VÁLVULA N°08 - Tubo PVC 
atóxico, flexível, conector e válvula de 
pressão negativa distal intermitente. 
Esterilizado por radiação gama. 
Embalagem com 01 unidade. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

77 1.13.03.0515-2 UN 4.000 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, 
SEM VÁLVULA N°12 - Tubo PVC 
atóxico, flexível e conector. Esterilizado 
por radiação gama. Embalagem com 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 
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78 1.13.03.0570-5 FR 300 

SOLUÇÃO de iodopovidona degermante 
10% - solução degermante, contendo 1% 
de iodo ativo, um complexo estável e 
ativo que libera iodo progressivamente. É 
ativo contra todas as formas de bactérias 
não esporuladas, fungos e vírus. É 

. 
ind icado para antissepsia da pele, mãos e 
antebraços. Embalagem contendo 100 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

79 1.13.03.0571-3 FR 300 

SOLUÇÃO a base de polivinilpirrolidona 
iodo 10% em solução aquosa - solução 
degermante, contendo 1% de iodo ativo, 
um complexo estável e ativo que libera 
iodo progressivamente. É ativo contra 
todas as formas de bactérias não 
esporuladas, fungos e vírus. É indicado 
para antissepsia da pele, mãos e 
antebraços. Embalagem contendo 100 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

RS R$ 

80 1.13.03.0581-0 
G L 

300 

HIPOCLORITO de sódio solução a 1% -
Indicado para desinfecção de superfícies 
fixas e artigos não críticos de qualquer 
área hospitalar, clínicas médicas, 
odontológicas e análises. Pisos, paredes, 
mobiliários, objetos e equipamentos 
odontologicos, médicos e hospitalares. 
Embalagem: Galão contendo 5 litros. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

RS R$ 

81 1.13.03.0583-7 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina degermante a 
2%, à base de digluconato de clorexidina, 
indicado para assepsia, desinfecção e 
degermação - Embalagem contendo 100 
ml. Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 



Prefeitura Municipal de Malrinque 
Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 
Mairinque-SP 	 Fone (11) 4718-8655 
CEP 18120-000 	 (11) 4718-8677 
CNPJ 45.944.428)0001-20 	 www.mairinque.sp.gov.br  

82 1.13.03.0589-6 UN 1.000 

CURATIVO de alginato de cálcio, 10 x 
10 cm - Os curativos Alginato de Cálcio 
são constituídos por fibras extraídas de 
algas marinhas marrons, compostas pelos 
Ácidos Gulurônico e Manurônico, 
apresentando íons cálcio e sódio 
incorporados. Embalado individualmente 
e esterilizado pelo processo de irradiação 
gama. Validade mínima de 01 ano da data 
de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

83 1.13.03.0590-0 UN 1.500 

CURATIVO de carvão ativado com prata, 
recortável, 10 x 10 cm - curativo primário 
e/ou secundário composto de tecido de 
carvão ativado impregnado com prata, 
prensado entre duas camadas de rayon / 
poliamida. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

84 1.13.03.0591-8 UN 700 

CURATIVO de hidrofibra com prata, 
estéril, 10 x 10 cm - curativo de hidrofibra 
antimicrobiano, estéril, macio, composto 
por carboximetilcelulose sódica e prata. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
fabricação. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

85 1.13.03.0592-6 UN 300 R$ 

CURATIVO de hidrogel 15 x 15 cm -
cobertura estéril, composta por uma 
camada interna autoadesiva de 
hidrocoloide (CMC - 
carbocimetilcelulose) e uma camada 
interna de filme de poliuretano. Embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico 
esterilizado por radiação Ionizante Gama. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 

86 1.13.03.0596-9 UN 50 

COLAR cervical Tamanho GG, 
confeccionado em espuma, fecho em 
velcro. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 

R$ R$ 
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entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

87 1.13.03.0629-9 UN 12.000 

LANCETA microtainer contract actived 
1,5mm x 30G, 0.31mm c/ dispositivo de 
segurança BD (Mandado Judicial). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

88 1.13.03.0633-7 RL 600 

FITA CREPE SIMPLES, medindo 19MM 
X 50M, boa adesividade e resistência, 
embalagem com dados de identificação e 
procedência. Embalagem com 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

89 1.13.03.0636-1 RL 100 

FITA MICROPORE 25mm X 10m com 
capa, boa adesividade e resistência, 
antialérgica. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

90 1.13.03.0647-7 CX 200 

HASTES FLEXÍVEIS com pontas de 
algodão (Caixa com 75 unidades). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ 5,60 R$ 1.120,00 

91 1.13.03.0659-0 UN 50 

ALMOTOLIA plástica transparente 100 
ml. Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

92 1.13.03.0664-7 FR 300 

SOLUÇÃO de clorexidina alcoólica 0,5 -
solução alcoólica de Digliconato de 
Clorexidina 0,5% indicada como 
antisséptico tópico para desinfecção e 
lavagens das mãos. Embalagem contendo 
100 ml. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

93 1.13.03.0684-1 UN 4.000 
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, 
SEM VÁLVULA N°08 - Tubo PVC 

R$ R$ 
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atóxico, flexível e conector. Esterilizado 
por radiação gama. Embalagem com 01 
unidade. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

94 1.13.03.0723-6 PAR 4.200 

LUVA cirúrgica estéril n° 7 - Anatômica; 
superfície microtexturizada na 
extremidade dos dedos. Esterilizada por 
raio gama; embalagem em papel grau 
cirúrgico. Espessura mínima de 0,10 mm e 
comprimento mínimo de 280 mm. 
Embalagem contendo 1 par. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

95 1.13.03.0747-3 PT 120 

ESPÁTULA de Ayres -Fabrica com 
madeira, resistentes, pontas arredondadas 
descartáveis instrumento utilizado em 
exames ginecológicos para a obtenção do 
material cérvico-vaginal (colo do útero). 
Apresentação: 100 Unid. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ RS 

96 1.13.03.0749-0 UN 100 

COLETOR de urina para perna sistema 
fechado, com válvula antirreflexo, 
capacidade 750 ml - URO-TAYLOR 
(Mandado Judicial). Validade mínima de 
01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

97 1.13.03.0767-8 BB 350 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
10 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 

R$ R$ 
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numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

98 1.13.03.0769-4 BB 350 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
15 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

99 1.13.03.0770-8 BB 100 

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA 
20 CM X 100 M - Bobina para 
esterilização com indicadores químicos 
para uso em esterilização a vapor ou gás 
óxido de etileno. Livre de rasgos, dobras 
ou diferenças de espessura; Baixa 
permeabilidade a líquidos; Porosidade 
controlada em toda extensão; Altamente 
resistente às tensões de manipulação. 
Embalagem contendo 1 rolo de 100 m. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

100 1.13.03.0788-0 G L 400 

SOLUÇÃO LIMPADORA 
DETERGENTE ENZIMÁTICO, indicado 
para limpeza de instrumentos médico 
hospitalares, odontológicos e laboratórios. 
Altamente eficaz contra a matéria 
orgânica, elaborado com quatro diferentes 
tipos de enzimas. Embalagem: frasco 
contendo 1 litro. Validade mínima de 01 
ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. 

R$ R$ 

101 1.13.03.0793-7 U N 180 

CURATIVO DE ESPUMA PARA 
TRAQUEOSTOMIA - curativo estéril, 
macio e confortável constituído por 
espuma de poliuretano hidrofflica, 
revestida por um filme de poliuretano 

R$ R$ 
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impermeável à água e a micro-organismos 
e permeável a vapores, água e gases. 
Medida 10 X 10 cm. Embalagem contento 
01 unidade. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

102 1.13.03.0798-8 UN 600 

FIXADOR para traqueostomia infantil -
Constituído de tira macia e leve que 
adapta-se à cânula de traqueostomia 
proporcionando maior conforto e ajuste ao 
pescoço do paciente; Pode ser ajustada por 
fivelas ou por velcro; Medida aproximada 
29 cm. Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

103 1.13.04.0011-2 UN 200 

CATETER Oxigênio tipo óculos - Adulto 
- Embalado individualmente em 
embalagem plástica, esterilizado; 
fabricado em P.V.C. Atóxico Siliconado; 
Atóxico; Aspirogênico; Descartável (Uso 
único). Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

104 1.13.04.0041-4 CX 60 

LUVA fabricada em nitrilo (borracha 
sintética), visando a eliminação de reações 
alérgicas em usuários com 
hipersensibilidade ao látex, não estéril. 
Tamanho Médio. Caixa com 100 
unidades. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

105 1.13.04.0046-5 UN 8.000 

SONDA Uretral n° 08 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 
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106 1.13.04.0051-1 UN 700 

ALCOOL gel 70% - 500 ml - Hidratado 
em gel 70% v/v (em volume), 
correspondente a 62,44° INPM (em peso). 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

107 1.13.04.0146-1 UN 3.000 

SONDA Uretral n° 06 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

108 1.13.04.0147-0 UN 10.000 

SONDA Uretral n° 10 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

109 1.13.04.0148-8 UN 8.000 

SONDA Uretral n° 12 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

110 1.13.04.0149-6 UN 3.000 

SONDA Uretral n° 14 - Dispositivo para 
introdução em órgãos corporais para 
drenagem de fluidos (secreções ou 
excreções). Estéril; Atóxica; Apirogênico. 
Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

111 1.13.04.0258-1 UN 700 

COLETOR DE MATERIAL 
PERFUROCORTANTE, composto de 
papel plástico resistente, alça dupla para 

R$ R$ 
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transporte. Indicado para desprezar todo o 
material que corta ou perfura, como 
agulhas, como agulhas, lâminas de bisturi, 
lancetas, vidro, ampolas entre outros. 
Capacidade de 07 litros. Validade mínima 
de 01 ano da data de entrega. Registro nos 
órgãos competentes, numeração lote, data 
de fabricação e validade. As indicações do 
coletor devem ser legíveis e 
permanecerem indeléveis. O produto 
deverá atender a NBR 13853 e NBR 7500 
(simbologia) e registro na ANVISA. 

112 1.13.04.0259-O UN 100 

COLETOR de urina sistema fechado 
2.000m1- Bolsa para coleta de diurese, 
graduada aproximadamente até 2.000m1, 
transparente na parte da frente e opaca no 
verso, para melhor visualização do 
aspecto da diurese. Embalagem contendo 
01 unidade. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

113 1.13.04.0271-9 UN 3.000 

PAPEL lençol branco, constituído 100% 
de fibra celulose virgem, desenvolvido 
especificamente para forração de macas 
ou mesas de terapias onde há grande 
rotatividade de pacientes e clientes 
diariamente. Rolo 50 m. x 70 cm. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

114 1.13.04.0294-8 UN 300 

FITA adesiva crepe hospitalar 19 x 50. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

115 1.13.04.0319-7 L 1.800 

ALCOOL liquido 70% - Indicado para 
desinfecção de superfícies fixas e artigos 
não críticos em ambientes hospitalares, 
odontológicos e farmacêuticos. 
Embalagem: frasco contendo 1 litro. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 
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116 1.13.04.0335-9 UN 500 

CONJUNTO DE INALAÇÃO ADULTO 
- Utilizado para tratamentos de inalação, e 
deve ser utilizado juntamente com fontes 
de pressurização (inaladores, micro 
compressores, etc.). Produto de uso 
individual, atóxico, desmontável, de fácil 
desinfecção de pode ser usado várias 
vezes. Fabricado com proteção bacteriana 
para inibir continuamente o crescimento 
de bactérias na máscara e na unidade 
nebulizadora. 

R$ R$ 

117 1.13.04.0342-1 FR 1.000 

FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 
- Frasco para alimentação enteral, 
transparente, graduado nos dois lados a 
cada 50m1 crescente e decrescente, 
atóxico. Embalado individualmente em 
sacos plástico. Capacidade 300 ml. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 

118 1.13.05.0574-7 FR 50 

CLORETO de sódio 0,9 % (Soro 
fisiológico). Embalagem frasco contendo 
900 ml. Validade mínima de 01 ano da 
data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

119 1.13.05.0608-5 CX 1.500 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP, 
não cirúrgica de borracha natural (látex), 
ambidestra, descartável, superficie lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

RS R$ 

120 1.13.05.0609-3 CX 5.300 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P 
não cirúrgica de borracha natural (látex), 
ambidestra, descartável, superficie lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 

R$ R$ 
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competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

121 1.13.05.0610-7 CX 4.500 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M, 
não cirúrgica de borracha natural (látex), 
ambidestra, descartável, superfície lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ R$ 

122 1.13.05.0611-5 CX 1.900 

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G, 
não cirúrgica de borracha natural (látex), 
ambidestra, descartável, superfície lisa. 
Indicada para proteção das mãos contra 
agentes biológicos durante os 
procedimentos. Embalagem: caixa com 
100 unidades. Validade mínima de 01 ano 
da data de entrega. Registro nos órgãos 
competentes, numeração lote, data de 
fabricação e validade. 

R$ RS 

123 1.13.05.0612-3 UN 50 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO, haste em 
material plástico maleável, tipo de 
espátula, regulável. Lente em 
policarbonato de alto impacto. Validade 
mínima de 01 ano da data de entrega. 
Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$  
R$ 

124 1.18.03.0012-0 UN 50 

COLCHÃO caixa de ovo piramidal anti-
escaras - Medindo 078X188X6cm. 
Fabricado em espuma com DENSIDADE 
33. Embalagem contendo 01 unidade. 
Validade mínima de 01 ano da data de 
entrega. Registro nos órgãos competentes, 
numeração lote, data de fabricação e 
validade. 

R$ R$ 
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