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ANEXO II  

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

A (empresa) ________________________estabelecida na cidade de 

_______________à Rua ______________,nº _____,inscrita no CNPJ sob 

nº__________________, nome do representante legal da empresa 

_______________________________, e-mail: 

_____________________________. 

1. DO OBJETO – (Descrição) 

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES EM 

ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, com as 

características e especificações constantes deste Edital. 

1.2. O valor global da nossa proposta é R$ __________ (por extenso). 

ITEM QTD UNID ESPECIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS MARCA UNIT TOTAL 

01 300 PCT Abaixador de língua (espátula 

de madeira), descartável, 

formato convencional liso, 

superfície e bordas 

perfeitamente acabadas, 

espessura e largura  uniforme 

em toda a sua extensão, com 

aproximadamente 14 cm de 

comprimento x 1,4 cm de 

largura e 0,5 cm de 

espessura. Embalado em 

pacote com 100 unidades. 

     

02 300 PCT Absorvente higiênico para 

fluídos corporais, uso pós-

parto ou incontinência 

urinária. Confeccionado com 

material absorvente, com 

cobertura de falso tecido, 

revestido externamente por 

película impermeável, 

espessura compatível com 

fluxo abundante. Sem abas. 

     



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 

ESTADO DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

 
Página 2 de 85 – referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2019 – Processo nº 019/2019 – 
PMM 
 
 

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: (41) 3971-6003/6012/6140  
CEP 83.260-000 - Matinhos – Paraná - Brasil 

licitacao@matinhos.pr.gov.br 

 

Dimensões mínimas da área 

absorvível  de 45 cm x 15 cm. 

Pacote com 10 unidades. 

03 200 GL ÁCIDO PERACÉTICO EM 

SOLUÇÃO PRONTA PARA 

USO (formulação que para o 

seu uso não necessite de 

nenhum procedimento de 

diluição), acompanhado de 

inibidor de corrosão, 

concentração entre 0,09 % e 

0,31%, pH de 3 a 7, com 

formulação totalmente 

biodegradável, atóxica e sem 

efeito residual; acondicionada 

em bombona de 5 litros, odor 

característico, atividade 

mínima de 20 dias; solução 

utilizada para a desinfecção 

de alto nível de artigos de uso 

hospitalar (materiais de 

inaloterapia, oxigenioterapia, 

endoscópios flexíveis, artigos 

semicríticos e não críticos em 

geral), com atividade 

confirmada através de laudos 

emitidos por laboratórios 

credenciados pela ANVISA 

para as seguintes 

propriedades:  

Esporicida, 

micobactericida, 

bactericida e 

fungicida; 

Características físico 

químicas (aspecto, 

odor, cor, pH e 

doseamento 

químico);  

Irritabilidade dérmica, 

ocular e toxicidade 

inalatória. O produto 

deverá promover 

ação esporicida em 

até 10 minutos de 

contato, devidamente 

autorizado pela 

ANVISA, além da 

apresentação dos 

laudos 

microbiológicos, 

inclusive a 

microbactérias 

massiliense, 

conforme métodos de 

avaliação, emitidos 

por laboratórios 

credenciados à 

ANVISA, junto com a 

proposta de 

fornecimento no ato 

do pregão. O produto 

deverá ser fornecido 

com, no mínimo, 15 

fitas por bombona, 

específicas para o 

monitoramento da 

concentração do 

ácido peracético 

ofertado, com 

comprovação por 

meio de laudos 
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laboratoriais. As fitas 

devem ser 

disponibilizadas 

dentro da caixa do 

produto de maneira 

que não necessitem 

refrigeração para a 

sua conservação. As 

embalagens do 

produto deverão 

atender o 

Regulamento de 

Avaliação da 

conformidade para 

embalagens 

utilizadas no 

transporte terrestre 

de produtos 

perigosos, aprovado 

pela Portaria 

INMETRO, nº 326, de 

11 de dezembro de 

2006, com 

comprovação do 

respectivo Certificado 

de aprovação. 

Condições gerais: 

Prazo de validade do 

galão de, no mínimo, 

18 meses. Por 

ocasião da entrega 

na unidade 

requisitante os 

produtos devem 

apresentar validade 

equivalente a pelo 

menos 2/3 (dois 

terços) do prazo de 

validade total; A 

empresa vencedora 

deverá ministrar o 

treinamento prático 

aos usuários do 

produto em todos os 

turnos, conforme 

necessidade do setor 
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usuário; Todos os 

Laudos que 

comprovem sua 

eficácia deverão ser 

apresentados no ato 

do pregão, junto com 

a proposta de preço. 

APRESENTAR 

AMOSTRAS 

04 75.000 UND Agulha descartável Nº 40 x 

12,0mm ( 18G x 1 1/2"), 

cânula em aço inoxidável, 

canhão de material plástico 

atóxico ou liga de alumínio em 

cores de acordo com o padrão 

de codificação do calibre 

(NBR) E PROTETOR 

PLÁSTICO FIXO AO 

CANHÃO DA AGULHA, 

biseltrifacetado, siliconizado 

em superfície externa, 

atraumática, estéril, 

apirogênico e atóxico com 

tampa plástica protetora,  

Embalada unitariamente. 

     

05 40.000 UND Agulha descartável nº 40 x 

16,0mm (18G x 11/2"). Para 

punção, cânula em aço 

inoxidável, canhão de 

material plástico atóxico ou 

liga de alumínio em cores de 

acordo com o padrão de 

codificação do calibre (NBR) 

E PROTETOR PLÁSTICO 

FIXO AO CANHÃO DA 

AGULHA, bisel trifacetado, 

siliconizado em superfície 

externa, atraumática, estéril, 

apirogênico e atóxico com 

tampa plástica protetora. 

Embalada unitariamente. 
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06 20.000 UND Agulha descartável nº 25 x 

7,0mm (21G x 1 "): Para 

punção, cânula em aço 

inoxidável, canhão de 

material plástico atóxico ou 

liga de alumínio em cores de 

acordo com o padrão de 

codificação do calibre (NBR) 

E PROTETOR PLÁSTICO 

FIXO AO CANHÃO DA 

AGULHA, bisel trifacetado, 

siliconizado em superfície 

externa, atraumática, estéril, 

apirogênico e atóxico com 

tampa plástica protetora,  

Embalada unitariamente. 

     

07 20.000 UND Agulha descartável Nº 25 x 

8,0mm(21G x 1''): Para 

punção, cânula em aço 

inoxidável, canhão de 

material plástico atóxico ou 

liga de alumínio em cores de 

acordo com o padrão de 

codificação do calibre (NBR) 

E PROTETOR PLÁSTICO 

FIXO AO CANHÃO DA 

AGULHA, bisel trifacetado, 

siliconizado em superfície 

externa, atraumática, estéril, 

apirogênico e atóxico com 

tampa plástica protetora,  

Embalada unitariamente. 

     

08 20.000 UND Agulha descartável nº 30 x 

8,0mm (22G x 1 1/4"). Para 

punção, cânula em aço 

inoxidável, canhão de 

material plástico atóxico ou 

liga de alumínio em cores de 

acordo com o padrão de 

codificação do calibre (NBR) 

E PROTETOR PLÁSTICO 

FIXO AO CANHÃO DA 

AGULHA, bisel trifacetado, 
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siliconizado em superfície 

externa, atraumática, estéril, 

apirogênico e atóxico com 

tampa plástica protetora. 

Embalada unitariamente. 

09 5.000 UND Agulha descartável nº 13 x 

4mm (26G x 1/2"). Para 

punção, cânula em aço 

inoxidável, canhão de 

material plástico atóxico ou 

liga de alumínio em cores de 

acordo com o padrão de 

codificação do calibre (NBR) 

E PROTETOR PLÁSTICO 

FIXO AO CANHÃO DA 

AGULHA, bisel trifacetado, 

siliconizado em superfície 

externa, atraumática, estéril, 

apirogênico e atóxico com 

tampa plástica protetora. 

Embalada unitariamente. 

     

10 30.000 FRC Álcool etílico (líquido) 70° GL 

100ml em embalagem com 

dados de identificação e 

procedência. Frasco em 

almotolia de 100 ml.  

     

11 120 FRC Álcool etílico (líquido) 70° GL 

1000ml, em embalagem com 

dados de identificação e 

procedência 

     

12 4.500 FRC Álcool GEL antisséptico 

(GEL) 70° GL em GEL 100ml 

em embalagem com dados de 

identificação e procedência. 

Frasco em almotolia de 100 

ml. 

     

13 60 FRC Álcool gel antiséptico 70% 

1000ml, em embalagem com 
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dados de identificação e 

procedência. 

14 60 FRC Álcool glicerinado 70% 1000 

ml, em embalagem com 

dados de identificação e 

procedência.  

     

15 500 UND Algodão hidrófilo, 100% 

algodão alvejado, inodoro, 

isento de amido, fibras 

longas, em camadas 

sobrepostas e uniformes, 

macio, cor branca, boa 

absorvência. Enrolado em 

papel apropriado em toda a 

sua extensão. Pacote com 

500gr. De acordo com ABNT 

14635200. 

     

16 10 UND Almotolia de uso médico-

hospitalar, bico reto e longo, 

confeccionado em plástico ou 

similar, opaco, fotossensível, 

com tampa acoplada ao 

frasco. Capacidade de 100ml. 

Resistente as desinfecções. 

     

17 50 UND Almotolia de uso médico-

hospitalar, bico reto e longo, 

confeccionado em plástico ou 

similar, opaco, fotossensível, 

com tampa acoplada ao 

frasco. Capacidade de 250ml. 

Resistente as desinfecções. 

     

18 150 UND Almotolia de uso médico-

hospitalar, bico reto e longo, 

confeccionado em plástico ou 

similar, transparente, com 

tampa acoplada ao frasco. 

Capacidade de 250ml. 

Resistente as desinfecções. 
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19 3.600 UND Aparelho de barbear 2 

lâminas. Descartável. 

Lâminas de alta qualidade, 

isenta  de rebarbas e sinais de 

oxidação, em aço inoxidável 

revestido de teflon, nitrogênio, 

cromo, com boa nitidez 

material. Empunhadura 

plástica. 

     

20 2 UND Aspirador para Rede 

Canalizada de Oxigênio. 

Frasco em policarbonato com 

capacidade de 400 ml. Tampa 

injetada em Nylon com 

inserção de metal, botão de 

controle do fluxo de aspiração 

e bico de sucção. Frasco 

coletor autoclavável. Conexão 

padrão ABNT NBR 11906. 

     

21 10 PCT Atadura de algodão 

ortopédico, 100% algodão 

cru, cor natural, relativa 

impermeabilidade, 

distribuição uniforme do 

algodão, enrolado de maneira 

uniforme, com camada de 

goma em uma das faces. 6 cm 

de largura X 1.8 m.  Pacote 

com 12 unidades. De acordo 

com ABNT  NBR 15620/2008. 

     

22 50 PCT Atadura de algodão 

ortopédico, 100% algodão 

cru, cor natural, relativa 

impermeabilidade, 

distribuição uniforme do 

algodão, enrolado de maneira 

uniforme, com camada de 

goma em uma das faces. 10 

cm de largura x 1,8m. Pacote 

com 12 unidades. De acordo 

com ABNT NBR 15620/2008. 
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23 50 PCT Atadura de algodão 

ortopédico, 100% algodão 

cru, cor natural, relativa 

impermeabilidade, 

distribuição uniforme do 

algodão, enrolado de maneira 

uniforme, com camada de 

goma em uma das faces. 

15cm de largura x 1,8m. 

Pacote com 12 unidades. De 

acordo com ABNT NBR 

15620/2008. 

     

24 500 PCT Atadura de crepe, não estéril, 

hipoalérgica, 

aproximadamente 92% 

algodão cru, 8% de poliamida, 

trama regular com no mínimo 

13 fios/cm2, não abrasiva. 06 

cm de largura e 

aproximadamente 1,80m de 

comprimento (em repouso). 

Pacote com 12 unidades. De 

acordo com ABNT 

14056/2002. 

     

25 500 PCT Atadura de crepe, não estéril, 

hipoalérgica, 

aproximadamente 92% 

algodão cru, 8% de poliamida, 

trama regular com no mínimo 

13 fios/cm2, não abrasiva. 10 

cm de largura e 

aproximadamente 1,80m de 

comprimento (em repouso). 

De acordo com ABNT 

14056/2002. Pacote com 12 

unidades 

     

26 500 PCT Atadura de crepe, não estéril, 

hipoalérgica, 

aproximadamente 92% 

algodão cru, 8% de poliamida, 

trama regular com no mínimo 

13 fios/cm2, não abrasiva. 15 
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cm de largura e 

aproximadamente 1,80m de 

comprimento (em repouso). 

De acordo com ABNT 

14056/2002. Pacote com 12 

unidades 

27 500 PCT Atadura de crepe, não estéril, 

hipoalérgica, 

aproximadamente 92% 

algodão cru, 8% de poliamida, 

trama regular com no mínimo 

13 fios/cm2, não abrasiva. 20 

cm de largura e 

aproximadamente 1,80m de 

comprimento (em repouso). 

Pacote com 12 unidades.De 

acordo com ABNT 

14056/2002. 

     

28 10 CX Atadura gessada, 100% 

algodão, elaborada pelo 

processo de giro inglês, 

acabamento em zigue-zague, 

com tempo de secagem 

aproximado de 3 a 4 minutos, 

enrolado de forma contínua. 

08 cm de largura x 300 cm de 

comprimento. Caixa com 20 

unidades. De acordo com 

ABNT 14852:2007 

     

29 10 CX Atadura gessada, 100% 

algodão, elaborada pelo 

processo de giro inglês, 

acabamento em zigue-zague, 

com tempo de secagem 

aproximado de 3 a 4 minutos, 

enrolado de forma contínua. 

10 cm de largura x 300 cm de 

comprimento. Caixa com 20 

unidades. De acordo com 

ABNT 14852:2007.  
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30 10 CX Atadura gessada, 100% 

algodão, elaborada pelo 

processo de giro inglês, 

acabamento em zigue-zague, 

com tempo de secagem 

aproximado de 3 a 4 minutos, 

enrolado de forma contínua. 

20 cm de largura x 300 cm de 

comprimento. Caixa com 20 

unidades. De acordo com 

ABNT 14852:2007.  

     

31 50 UND Avental cirúrgico estéril, 

descartável e barreira viral. 

Composto por não tecido 

trilaminado de polipropileno e 

uma camada de filme 

monolítico, não poroso, com 

barreira de proteção 

impermeável e dobradura 

asséptica, respirável e 

barreira contra vírus, inclusive 

HIV, HBV e HCV. Deve possui 

tiras internas nas costas e 

externas na cintura, com 

fechamento em transpasse 

lateral (OPA). Cortes de 

mangas tipo Raglan, punhos 

em malha 100% algodão, 

acabamento em solda 

ultassônica, com toalha de 

viscose absorvente para 

secagem das mãos.  

Desenvolvido para 

atender as 

necessidades atuais 

da rotina hospitalar, 

no uso em 

procedimentos 

cirúrgicos onde se faz 

necessária máxima 

proteção contra 

sangue e fluidos 

corpóreos. 

Embalados 

individualmente em 

dupla embalagem de 

não tecido e 

envelope dupla face 

de papel grau 

cirúrgico com filme de 

polietileno com 

poliéster, permitindo 

apresentação 

asséptica, 

esterilização: óxido 

de etileno, 

dimensões 

aproximadas: 1,55 x 

1,35m, registro no 

Ministério da 

Saúde/ANVISA e 

laudos da ABNT NBR 

16064 apresentados 

junto com a proposta 

de fornecimento no 

   



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 

ESTADO DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

 
Página 12 de 85 – referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2019 – Processo nº 019/2019 – 
PMM 
 
 

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: (41) 3971-6003/6012/6140  
CEP 83.260-000 - Matinhos – Paraná - Brasil 

licitacao@matinhos.pr.gov.br 

 

ato do pregão. Com 

validade mínima de 2 

anos a contar da data 

de entrega. 

Apresentar 

Amostras. 

32 1.000 UND Avental cirúrgico estéril, 

descartável. Composto por 

não tecido SSMMS, 100% 

polipropileno em cinco 

camadas com barreira de 

proteção álcool e 

hidrorrepelente e dobradura 

asséptica. Deve possuir 

velcro para fechamento da 

gola e tiras internas nas 

costas e cintura, com 

fechamento em transpasse 

lateral (OPA). Mangas corte 

reto e acabamento total em 

solda ultrassônica. Punho em 

malha 100% de algodão, com 

toalha de viscose absorvente 

para secagem das mãos 

0,50m x 0,50m. Desenvolvido 

para atender as necessidades 

atuais da rotina hospitalar no 

uso de aventais estérieis em 

procedimentos cirúrgico de 

curta duração e/ ou onde 

houver liberação de pouca 

quantidade de sangue e 

fluidos. 

Embalados 

individualmente em 

dupla embalagem de 

não tecido e 

envelope dupla face 

de papel grau 

cirúrgico com filme de 

poliéster, permitindo 

apresentação 

asséptica, 

esterilização: óxido 

de etileno, 

dimensões 

aproximadas: 1,60m 

(largura) x 1,30 

(altura), registro no 

Ministério da 

Saúde/ANVISA e 

laudos da ABNT NBR 

16064 apresentados 

junto com a proposta 

de fornecimento no 

ato do pragão. Com 

validade mínima de 2 

anos a contar da data 

de entrega. 

Apresentar Amostras 

   

33 300 PCT Avental de uso hospitalar, 

confeccionado em não tecido 

(TNT), 100% polipropileno, 

impermeável, atóxico, 

hipoalergênico, resistente, 

confortável, maleável. 

Gramatura 30 g/m2, manga 

longa, punho em lastéx, 

fechamento no pescoço e na 

cintura através de tiras ou fita 
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adesiva, não velcro. Cor 

branca. Tamanho único 

(aproximadamente 1,20 x 

1,40m). Não estéril, 

descartável. Pacote com 10 

unidades. 

34 50 CX Bandagem adesiva, 

hipoalergênica, para uso após 

punção venosa e/ou infecção 

confeccionada em fita 

microporosa e disco 

absorvente, tamanho 

aproximado de 2,5 X 2,5 cm. 

(blood Stop).  

     

35 800 UND Bandagem triangular em 

tecido de algodão cru 

medindo aproximadamente 

2,0x1,40x1,40 metros. 

     

36 8 CX Benzina retificada 1000ml. 

Embalagem com dados de 

identificação e procedência. 

Caixa com 12 unidades 

     

37 1.000 UND Bisturi descartável estéril, 

com cabo plástico, lâmina em 

aço inoxidável ou aço 

carbono, isenta  de rebarbas e 

sinais de oxidação, ponta 

afiada, perfeita adaptação ao 

cabo, com proteção na 

lâmina. Esterilizado por Raio 

Gama. Produzido em 

conformidade com as normas 

NBR. Embalagem individual 

c/ inibidor de corrosão, 

proteção da lâmina de forma 

que não permita a perfuração 

da embalagem, garantindo a 

esterilização e a segurança 

no uso. Embalagem que 

permita a retirada com 
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facilidade de preferência com 

abertura em pétala - Nº 11.  

38 1.000 UND Bisturi descartável estéril, 

com cabo plástico, lâmina em 

aço inoxidável ou aço 

carbono, isenta  de rebarbas e 

sinais de oxidação, ponta 

afiada, perfeita adaptação ao 

cabo, com proteção na 

lâmina. Esterilizado por Raio 

Gama. Produzido em 

conformidade com as normas 

NBR. Embalagem individual 

c/ inibidor de corrosão, 

proteção da lâmina de forma 

que não permita a perfuração 

da embalagem, garantindo a 

esterilização e a segurança 

no uso. Embalagem que 

permita a retirada com 

facilidade de preferência com 

abertura em pétala - Nº 12.  

     

39 200 UND Bisturi descartável estéril, 

com cabo plástico, lâmina em 

aço inoxidável ou aço 

carbono, isenta  de rebarbas e 

sinais de oxidação, ponta 

afiada, perfeita adaptação ao 

cabo, com proteção na 

lâmina. Esterilizado por Raio 

Gama. Produzido em 

conformidade com as normas 

NBR. Embalagem individual 

c/ inibidor de corrosão, 

proteção da lâmina de forma 

que não permita a perfuração 

da embalagem, garantindo a 

esterilização e a segurança 

no uso. Embalagem que 

permita a retirada com 

facilidade de preferência com 

abertura em pétala - Nº 15.  
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40 200 UND Bisturi descartável estéril, 

com cabo plástico, lâmina em 

aço inoxidável ou aço 

carbono, isenta  de rebarbas e 

sinais de oxidação, ponta 

afiada, perfeita adaptação ao 

cabo, com proteção na 

lâmina. Esterilizado por Raio 

Gama. Produzido em 

conformidade com as normas 

NBR. Embalagem individual 

c/ inibidor de corrosão, 

proteção da lâmina de forma 

que não permita a perfuração 

da embalagem, garantindo a 

esterilização e a segurança 

no uso. Embalagem que 

permita a retirada com 

facilidade de preferência com 

abertura em pétala - Nº 21.  

     

41 1.000 UND Bisturi descartável estéril, 

com cabo plástico, lâmina em 

aço inoxidável ou aço 

carbono, isenta  de rebarbas e 

sinais de oxidação, ponta 

afiada, perfeita adaptação ao 

cabo, com proteção na 

lâmina. Esterilizado por Raio 

Gama. Produzido em 

conformidade com as normas 

NBR. Embalagem individual 

c/ inibidor de corrosão, 

proteção da lâmina de forma 

que não permita a perfuração 

da embalagem, garantindo a 

esterilização e a segurança 

no uso. Embalagem que 

permita a retirada com 

facilidade de preferência com 

abertura em pétala - Nº 22.  

     

42 100 UND Bisturi descartável estéril, 

com cabo plástico, lâmina em 

aço inoxidável ou aço 
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carbono, isenta  de rebarbas e 

sinais de oxidação, ponta 

afiada, perfeita adaptação ao 

cabo, com proteção na 

lâmina. Esterilizado por Raio 

Gama. Produzido em 

conformidade com as normas 

NBR. Embalagem individual 

c/ inibidor de corrosão, 

proteção da lâmina de forma 

que não permita a perfuração 

da embalagem, garantindo a 

esterilização e a segurança 

no uso. Embalagem que 

permita a retirada com 

facilidade de preferência com 

abertura em pétala - Nº 24.  

43 250 UND Bobina de papel para E.C.G. 

216 x 30m 

     

44 2 FRC Cal sodada -  Absorvente 

granulado de CO2 4,5Kg 

     

45 600 UND Campo cirúrgico estéril, 

descartável sem fenestra. 

Composto por não tecido 

SMMS, 100% polipropileno 

em quatro camadas, 

hidrorrepelente, 

proporcionando efetiva 

barreira contra sangue e 

fluidos, indicado para 

cobertura de paciente, com 

dimensões aproximadas de 

0,75m x 0,75m. Embalados 

individualmente em dupla 

embalagem de não tecido 

SMS e envelopes dupla face 

de papel grau cirúrgico com 

filme de polietileno com 

poliéster, permitindo 

apresentação asséptica, 

esterilização: óxido de etileno, 

registro no Ministério da 

Apresentar 

Amostras. 
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Saúde/ANVISA e laudos da 

ABNT NBR 16064 

apresentados junto com a 

proposta de fornecimento no 

ato do pregão. Com validade 

mínima de 2 anos a contar da 

data de entrega. 

46 500 UND Campo cirúrgico AVULSO 

0,75m x 0,75m com Fenestras 

de 10 CM. Campo cirúrgico 

estéril, de uso único, 

composto por não tecido 

SMMS, 100% polipropileno 

em quatro camadas, álcool e 

Hidrorrepelente, 

proporcionando efetiva 

barreira contra sangue e 

fluidos.  

Indicado para 

cobertura de 

paciente. Tamanho 

0,75m x 0,75m. 

Embalados 

individualmente em 

dupla embalagem de 

não tecido SMS e 

envelopes dupla face 

de papel grau 

cirúrgico com filme de 

polietileno com 

poliéster, permitindo 

apresentação 

asséptica. 

Esterilização: óxido 

de etileno. Prazo de 

validade: 5 anos. 

Apresentar  Registro 

no Ministério da 

Saude/ANVISA. 

Laudos da ABNT 

NBR 16064 

apresentados junto 

com a proposta de 

fornecimento no ato 

do pregão. Com 

validade mínima de 2 

anos a contar da data 

de entrega. 

APRESENTAR 

AMOSTA. 

   

47 10 UND Cânula de Guedel, em PVC, 

atóxico, flexível, curvaturas 

adequadas. Orifício central 

que garanta boa ventilação e 
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borda de segurança. 

Resistente a desinfecção nº 

00 

48 10 UND Cânula de Guedel, em PVC, 

atóxico, flexível, curvaturas 

adequadas. Orifício central 

que garanta boa ventilação e 

borda de segurança. 

Resistente a desinfecção nº 

01 

     

49 10 UND Cânula de Guedel, em PVC, 

atóxico, flexível, curvaturas 

adequadas. Orifício central 

que garanta boa ventilação e 

borda de segurança. 

Resistente a desinfecção nº 

02 

     

50 10 UND Cânula de Guedel, em PVC, 

atóxico, flexível, curvaturas 

adequadas. Orifício central 

que garanta boa ventilação e 

borda de segurança. 

Resistente a desinfecção nº 

03 

     

51 10 UND Cânula de Guedel, em PVC, 

atóxico, flexível, curvaturas 

adequadas. Orifício central 

que garanta boa ventilação e 

borda de segurança. 

Resistente a desinfecção nº 

04 

     

52 10 UND Cânula de Guedel, em PVC, 

atóxico, flexível, curvaturas 

adequadas. Orifício central 

que garanta boa ventilação e 

borda de segurança. 

Resistente a desinfecção nº 

05 
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53 5 UND Cânula de Traqueostomia 

descartável com balão Nº 4,0 

- Cânula externa para 

traqueostomia, com balão de 

baixa pressão e alto volume, 

balão de controle, adaptador 

para seringas Luer e Luer-

Lock, siliconizada, atóxica, 

radiopaca, conector colocado, 

mandril auxiliar à introdução e 

limpeza com extremidade 

olivar, placa de fixação flexível 

e cadarço para fixação, 

esterilizado em óxido de 

etileno e embalados em papel 

grau cirurgico 

     

54 5 UND Cânula de Traqueostomia 

descartável com balão Nº 5,0 

- Cânula externa para 

traqueostomia, com balão de 

baixa pressão e alto volume, 

balão de controle, adaptador 

para seringas Luer e Luer-

Lock, siliconizada, atóxica, 

radiopaca, conector colocado, 

mandril auxiliar à introdução e 

limpeza com extremidade 

olivar, placa de fixação flexível 

e cadarço para fixação, 

esterilizado em óxido de 

etileno e embalados em papel 

grau cirurgico 

     

55 5 UND Cânula de Traqueostomia 

descartável com balão Nº 6,0 

- Cânula externa para 

traqueostomia, com balão de 

baixa pressão e alto volume, 

balão de controle, adaptador 

para seringas Luer e Luer-

Lock, siliconizada, atóxica, 

radiopaca, conector colocado, 

mandril auxiliar à introdução e 

limpeza com extremidade 
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olivar, placa de fixação flexível 

e cadarço para fixação, 

esterilizado em óxido de 

etileno e embalados em papel 

grau cirurgico 

56 5 UND Cânula de traqueostomia 

descartável com balão Nº 6,5 

- Cânula externa para 

traqueostomia, com balão de 

baixa pressão e alto volume, 

balão de controle, adaptador 

para seringas Luer e Luer-

Lock, siliconizada, atóxica, 

radiopaca, conector colocado, 

mandril auxiliar à introdução e 

limpeza com extremidade 

olivar, placa de fixação flexível 

e cadarço para fixação, 

esterilizado em óxido de 

etileno e embalados em papel 

grau cirurgico 

     

57 5 UND Cânula de traqueostomia 

descartável com balão Nº 7,0 

- Cânula externa para 

traqueostomia, com balão de 

baixa pressão e alto volume, 

balão de controle, adaptador 

para seringas Luer e Luer-

Lock, siliconizada, atóxica, 

radiopaca, conector colocado, 

mandril auxiliar à introdução e 

limpeza com extremidade 

olivar, placa de fixação flexível 

e cadarço para fixação, 

esterilizado em óxido de 

etileno e embalados em papel 

grau cirurgico 

     

58 5 UND Cânula de Traqueostomia 

descartável com balão Nº 7,5 

- Cânula externa para 

traqueostomia, com balão de 

baixa pressão e alto volume, 
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balão de controle, adaptador 

para seringas Luer e Luer-

Lock, siliconizada, atóxica, 

radiopaca, conector colocado, 

mandril auxiliar à introdução e 

limpeza com extremidade 

olivar, placa de fixação flexível 

e cadarço para fixação, 

esterilizado em óxido de 

etileno e embalados em papel 

grau cirurgico 

59 5 UND Cânula de traqueostomia 

descartável com balão Nº 8,0 

- Cânula externa para 

traqueostomia, com balão de 

baixa pressão e alto volume, 

balão de controle, adaptador 

para seringas Luer e Luer-

Lock, siliconizada, atóxica, 

radiopaca, conector colocado, 

mandril auxiliar à introdução e 

limpeza com extremidade 

olivar, placa de fixação flexível 

e cadarço para fixação, 

esterilizado em óxido de 

etileno e embalados em papel 

grau cirurgico 

     

60 5 UND Cânula de Traqueostomia 

descartável com balão Nº 8,5 

- Cânula externa para 

traqueostomia, com balão de 

baixa pressão e alto volume, 

balão de controle, adaptador 

para seringas Luer e Luer-

Lock, siliconizada, atóxica, 

radiopaca, conector colocado, 

mandril auxiliar à introdução e 

limpeza com extremidade 

olivar, placa de fixação flexível 

e cadarço para fixação, 

esterilizado em óxido de 

etileno e embalados em papel 

grau cirurgico 
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61 2.000 UND Cateter nasal adulto para 

instilação de oxigênio/ar 

comprimido através de 

indutores nasais em PVC ou 

em silicone, com conexão 

para linha de extensão (tipo 

óculos). 

     

62 100 UND Cateter nasal pediátrico para 

instilação de oxigênio/ar 

comprimido através de 

indutores nasais em PVC ou 

em silicone, com conexão 

para linha de extensão (tipo 

óculos).  

     

63 5 UND Cateter umbilical em PVC ou 

Poliuretano Mono lúmen 2,5fr 

X 34cm. 

     

64 5 UND Cateter umbilical em PVC ou 

Poliuretano Mono lúmen 3,5fr 

x 34cm 

     

65 5 UND Cateter umbilical em PVC ou 

Poliuretano Mono lúmen 5,0fr 

x 34cm 

     

66 5 UND Cateter umbilical em PVC ou 

Poliuretano Mono lúmen 6,0fr 

X 34cm. 

     

67 5 UND Cateter umbilical em PVC ou 

Poliuretano Duplo lúmen 2,5fr 

X 42cm. 

     

68 5 UND Cateter umbilical em PVC ou 

Poliuretano duplo lúmen 3,5fr 

x 42cm 

     

69 5 UND Cateter umbilical em PVC ou 

Poliuretano duplo  lúmen 5,0fr 

x 42cm 
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70 100 UND Cateter venoso central 

radiopaco do tipo "por dentro 

da agulha" (INTRACATH) 

para terapia intravenosa 16 

Gx12" constituído por material 

com excepcional lisura de 

superfície e superior 

inertividade, biocompatível, 

seguro e de fácil inserção. 

     

71 100 UND Cateter venoso central 

radiopaco do tipo "por dentro 

da agulha" (INTRACATH) 

para terapia intravenosa 19 

Gx12" constituído por material 

com excepcional lisura de 

superfície e superior 

inertividade, biocompatível, 

seguro e de fácil inserção. 

     

72 6 CX Clamp umbilical descartável, 

sistema tipo pinça em "V" com 

vedação definitiva, em PVC 

atóxico, estéril. Embalagem 

individual. Caixa com 100 

unidades 

     

73 2.000 UND Frasco para coleta e 

mensuração de secreção 

(gástrica, biliar, salivar de 

drenagens) e urina, com 

extensor (sem preservativo na 

extremidade), para uso de 

paciente adulto. Com 

graduação legível em escala 

de 50ml e capacidade de 

1200ml, com alça para 

transporte e adaptação ao 

leito 

     

74 10 PCT Coletor de urina descartável 

estéril unissex infantil com 

aproximadamente 

18cmx7cm, graduado, com 

capacidade para até 100 ml. 
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Apresenta fita dupla face 

hipoalergênica para fixação 

segura e sem lesões na pele 

e bordas com selagem de alta 

resistência evitando 

vazamentos. Pacote com 10 

unidades. 

75 1.200 UND Coletor de urina, sistema 

fechado, estéril, com conector 

de sonda rígido e conizado, 

extensor em PVC branco 

transparente medindo 

1,30mm diâmetro interno 

entre 0,7 e 0,9 mm com 

dispositivo autovedante para 

coleta de urina. Bolsa de 

material resistente, branco 

opaco na face posterior e 

branco transparente na 

anterior, graduada válvula 

antirefluxo e filtro de ar. Pinça 

para interrupção do fluxo no 

extensor e no sistema de 

drenagem. Conter alças 

plásticas ou cadarço para 

fixação na beira do leito. 

Capacidade acima de 1000 

ml, adulto. 

     

76 500 UND Coletor de urina estéril, frasco 

transparente com tampa tipo 

rosca, capacidade de 80 a 

100 ml 

     

77 200 UND Coletor de urina não estéril, 

frasco transparente com 

tampa tipo rosca, capacidade 

de 80 a 100 ml 

     

78 600 UND Compressa em não-tecido, 

estéril, sem filamento 

radiopaco (Manta RN). 

Altamente absorvente, cor 

branca, 100% viscose com 

no ato do pregão. 

Com validade mínima 

de 2 anos a contar da 

data de entrega. 

Apresentar Amostras 
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baixo desprendimento de 

partículas e alta resistência 

mecânica. Indicado para 

absorção de fluidos em geral 

durante procedimentos 

cirúrgicos, assim como manta 

para recepção de recém 

nascidos, embaladas em 

envelopes dupla face de 

papel grau cirúrgico com filme 

de polietileno com poliéster, 

permitindo apresentação 

asséptica contendo 1 unidade 

em cada embalagem. 

Tamanho 1,00m x 1,00m. 

Esterilização: óxido de 

etileno. Embalagens com 1 

unidade em cada. Registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA 

e laudos da ABNT NBR 16064 

apresentados junto com a 

proposta de fornecimento  

79 90 UND Compressa de gaze hidrófila, 

em rolo, tipo queijo, 

confeccionada em tela de 

algodão, com material macio, 

neutro altamente absorvente, 

isenta de impurezas, 

apresentação 91 m x 91 cm, 

com 4 dobras e 11 fios por 

cm2. Peso mínimo de 1200 a 

1230g por rolo. Deverá 

atender as normas da ABNT 

NBR 14108/2003 

     

80 700 PCT Compressa de gaze hidrófila, 

não estéril, 10cm x 10, 11 fios 

por cm², fio 100% algodão em 

tecido tipo tela, alvejadas, 

purificadas e isentas de 

impurezas, substâncias 

gordurosas, amido, corantes 

e alvejantes ópticos. Dobras 

uniformes para dentro em 
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toda sua extensão para evitar 

desfiamento. Embaladas em 

pacotes com 500 unidades 

com peso mínimo de 850 a 

870 gramas por pacote. 

Deverá atender a ABNT NBR 

13843/20019. Apresentar 

Amostras 

81 6.000 UND Dispositivo infusor múltiplo 

descartável, 02 vias, curto, 

para adaptação intermediária 

e administração simultânea 

de soluções com vias 

identificadas, tubos em PVC 

ou polietileno, transparente 

cristal, conector luer lock com 

tampas protetoras de reserva. 

Estéril, apirogênico, atóxico e 

embalado em papel grau 

cirúrgico. 

     

82 300 UND Dispositivo para incontinência 

urinária com Uripem nº 5,0 

     

83 1.000 UND Dispositivo para incontinência 

urinária com Uripem nº 7,0 

     

84 10 UND Dreno de Penrose, sem gaze, 

látex natural, flexível, formato 

tubular, uniforme em toda sua 

extensão, paredes finas e 

maleáveis. Estéril. Embalado 

em papel grau cirúrgico nº 1. 

     

85 10 UND Dreno de Penrose, sem gaze, 

látex natural, flexível, formato 

tubular, uniforme em toda sua 

extensão, paredes finas e 

maleáveis. Estéril. Embalado 

em papel grau cirúrgico nº 2. 

     

86 10 UND Dreno de Penrose, sem gaze, 

látex natural, flexível, formato 

tubular, uniforme em toda sua 
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extensão, paredes finas e 

maleáveis. Estéril. Embalado 

em papel grau cirúrgico nº 3. 

87 20 UND Dreno de tórax em silicone nº 

32 

     

88 20 UND Dreno de tórax em silicone nº 

34 

     

89 20 UND Dreno de tórax em silicone nº 

36 

     

90 20 PCT Eletrodo de monitor cardíaco, 

descartável, dorso de papel 

microporoso, adesivo 

hipoalergênico na face 

interna, com adesividade 

garantida em presença de 

umidade, gel eletrolítico e 

presilha para encaixe, 

tamanho infantil. Descartável. 

Pacote com 50 unidades. 

     

91 30.000 UND Envelope autoselante de 

papel grau cirúrgico com 

indicador quimico,seta 

indicadora para abertura do 

pacote,gramatura de 60/m² 

para utilização em autoclave á 

vapor. Dimensões do 

envelope 90mm x 130mm 

     

92 20.000 UND Envelope autoselante de 

papel grau cirúrgico com 

indicador químico, seta 

indicadora para abertura do 

pacote, gramatura de 60g/m² 

para utilização em autoclave á 

vapor. Dimensões do 

envelope 190mm x 370mm. 

     

93 10.000 UND Envelope autoselante de 

papel grau cirúrgico com 

indicador químico, seta 
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indicadora para abertura do 

pacote, gramatura de 60g/m²³ 

para utilização em autoclave á 

vapor 250mm x 350mm. 

94 200 UND Equipo descartável para 

transfusão sanguínea câmara 

dupla flexivel 

     

95 30.000 UND Equipo macrogotas com pinça 

rolete de alta precisão, injetor 

lateral em "Y" com membrana 

autocicatrizante ou valvulado 

com área para rápida 

assepsia, dispositivo de 

entrada de ar lateral com filtro 

hidrófobo de 15 micras, 

câmara de gotejamento com 

filtro de fluído no seu interior 

(malha de 15 micras), 

transparente com gotejador 

para 20 gotas por ml e flexível 

com perfurador do soro tipo 

lanceta; tubo extensor em 

PVC ou polietileno flexível, 

uniforme; transparente em 

toda sua extensão, igual ou 

superior a 1,20 m de 

comprimento. Conector luer 

ou sliplock ou sliplock. Estéril 

apirogênico, atóxico e 

embalado em papel grau 

cirúrgico. 

     

96 500 UND Equipo micro gotas com pinça 

rolete de alta precisão, injetor 

lateral em "Y" com área para 

rápida assepsia com 

membrana autocicatrizante 

ou valvulado com área para 

rápida assepsia, dispositivo 

de entrada de ar lateral com 

filtro hidrófobo de 15 micras, 

câmara de gotejamento com 

filtro de fluído no seu interior 
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(malha de 15 micras), 

transparente com gotejador 

para 60 gotas por ml e flexível 

com perfurador do soro tipo 

lanceta; tubo extensor em 

PVC ou polietileno flexível, 

uniforme; transparente em 

toda sua extensão, igual ou 

superior a 1,20 m de 

comprimento. Conector luer 

lock reversível. Estéril 

apirogênico, atóxico e 

embalado em papel grau 

cirúrgico. 

97 7.000 UND Equipo para administração de 

infusão de soluções enterais 

de coloração azul, atóxico, 

estéril e apirogênico, 

esterilizado por óxido de 

etileno, ponta perfurante 

adaptável em qualquer tipo de 

frasco/ampola, ponta 

perfurante com protetor, 

embalado individualmente em 

papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, câmara de 

gotejamento flexível e 

transparente (permite o  

monitoramento do fluxo de 

alimentação a ser 

administrada). Produto de uso 

único. 

     

98 350 UND Escova para degermação e 

anti-sepsia pré-operatória das 

mãos contendo clorexidina 

2% degermante. 

     

99 100 UND Esfigmo com estetoscópio 

aneróide de alta precisão e 

sensibilidade para medir 

pressão arterial, livre de 

mercúrio, composto por 

manômetro, montado em 
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adequada estrutura plástica 

resistente a quedas e livre de 

desregulagens frequentes, 

deve ser calibrável, os 

acessórios do produto devem 

ser isentos de látex, 

antialérgicos, com laudo 

técnico do INMETRO, com 

certificação de aferição 

individual, garantia de 

calibração por 5 anos 

comprovada através do 

manual registrado na 

ANVISA, deve acompanhar 

braçadeira em nylon com 

fecho de metal TAM. 

ADULTO. Acondicionado em 

bolsa apropriada. Apresentar 

amostra 

100 20 UND Esfigmo com estetoscópio 

aneróide de alta precisão e 

sensibilidade para medir 

pressão arterial, livre de 

mercúrio, composto por 

manômetro, montado em 

adequada estrutura plástica 

resistente a quedas e livre de 

desregulagens frequentes, 

deve ser calibrável, os 

acessórios do produto devem 

ser isentos de látex, 

antialérgicos, com laudo 

técnico do INMETRO, com 

certificação de aferição 

individual, garantia de 

calibração por 5 anos 

comprovada através do 

manual registrado na 

ANVISA, deve acompanhar 

braçadeira em nylon com 

tamanho neonato. 

Acondicionado em bolsa 

apropriada. Apresentar 

amostra. 
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101 2.000 UND Esparadrapo impermeável, 

com boa aderência, 

hipoalégico, com dorso em 

tecido de algodão na cor 

branca. Rolo com 10 cm x 

4,5m. 

     

102 150 UND Espéculo vaginal descartável 

lubrificado estéril tamanho G 

     

103 1.600 UND Espéculo vaginal descartável 

lubrificado estéril tamanho M 

     

104 1.200 UND Espéculo vaginal descartável 

lubrificado estéril tamanho P 

     

105 500 UND Extensor escalonado para 

gastrostomia e jejunostomia. 

     

106 1.200 UND Filtro de barreiras para 

intubação bacteriano/viral 

eletrostático indicado para 

uso proximal ao equipamento 

de ventilação mecânica (linha 

inspiratória e expiratória) 

membrana hidrofóbica, 

eficiência e filtração viral e 

bacteriana 99,99%. 

Conectores padrão ISSO 15 E 

22mm. Embalagem estéril, 

para uso exclusivo de 

paciente único, descartável e 

livre de látex. 

     

107 3 CX Fio absorvível natural tipo 

catgut simples nº 0 de 

comprimento 70cm agulha 

cilíndrica (atraumática) 1/2 

círculo, comp. 4,0 cm. Fio 

para fechamento geral e 

obstetrícia/ginecologia. A 

agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 
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qualidade, ser de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Os fios 

deverão ser acondicionados 

em embalagem adequada 

afim de assegurar a 

esterilidade do produto 

durante o armazenamento até 

o momento de uso. Caixa c/ 

24 unidades. 

108 2 CX Fio absorvível natural tipo 

catgut simples nº 1, de 

comprimento 90 cm, agulha 

cilíndrica (atraumática) 1/2 

círculo, comprimento 4,8cm. 

Fio para fechamento geral e 

obstetrícia/ginecologia. A 

agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 

qualidade, ser de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Os fios 

deverão ser acondicionados 

em embalagem aluminizada, 

afim de assegurar a 

esterilidade do produto 

durante o armazenamento até 

o momento de uso. Caixa c/ 

24 unidades. 

     

109 7 CX Fio absorvível natural tipo 

catgut simples nº 2-0, de 

comprimento 70 cm, agulha 

cilíndrica (atraumática) 1/2 

círculo, comprimento 4,0 cm. 

Fio para fechamento geral e 

obstetrícia/ginecologia. A 

agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 

qualidade, ser de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Os fios 
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deverão ser acondicionados 

em embalagem aluminizada 

afim de assegurar a 

esterilidade do produto 

durante o armazenamento até 

o momento de uso. Caixa 

com/ 24 unidades. 

110 2 CX Fio absorvível natural tipo 

catgut simples nº 2-0, de 

comprimento 70 cm, agulha 

cilíndrica (atraumática) 1/2 

círculo, comprimento 5,0 cm. 

Fio para fechamento geral e 

obstetrícia/ginecologia. A 

agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 

qualidade, ser de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Os fios 

deverão ser acondicionados 

em embalagem aluminizada 

afim de assegurar a 

esterilidade do produto 

durante o armazenamento até 

o momento de uso. Caixa 

com/ 24 unidades. 

     

111 10 CX Fio absorvível natural tipo 

catgut cromado nº 0, de 

comprimento 150 cm, agulha 

cilíndrica (atraumática) 1/2 

círculo, comprimento 4,0 cm. 

Fio para fechamento geral e 

obstetrícia/ginecologia. A 

agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 

qualidade, ser de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Os fios 

deverão ser acondicionados 

em embalagem adequada 

afim de assegurar a 
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esterilidade do produto 

durante o armazenamento até 

o momento de uso. Caixa c/ 

24 unidades. 

112 8 CX Fio absorvível natural tipo 

catgut cromado nº 1, de 

comprimento 70 cm, agulha 

cilíndrica (atraumática) 1/2 

círculo, comprimento 4,0 cm. 

Fio para fechamento geral e 

obstetrícia/ginecologia. A 

agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 

qualidade, ser de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Os fios 

deverão ser acondicionados 

em embalagem aluminizada 

afim de assegurar a 

esterilidade do produto 

durante o armazenamento até 

o momento de uso. Caixa c/24 

unidades. 

     

113 3 CX Fio absorvível natural tipo 

catgut cromado nº 2-0, de 

comprimento 70 cm, agulha 

cilíndrica (atraumática) 1/2 

círculo, comprimento 4,0 cm. 

Fio para fechamento geral e 

obstetrícia/ginecologia. A 

agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 

qualidade, ser de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Os fios 

deverão ser acondicionados 

em embalagem aluminizada 

afim de assegurar a 

esterilidade do produto 

durante o armazenamento até 
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o momento de uso. Caixa c/ 

24 unidades.  

114 3 CX Fio de sutura nylon 

monofilamento preto, nº 0, de 

comprimento 45 cm, agulha 

triangular (traumática), 3/8 

círculo de comprimento 1,9 a 

2,0 cm. Cuticular, fio 

monofilamento de poliamida, 

resistente e uniforme, 

superfície lisa flexível. A 

agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 

qualidade e de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Deverá 

ser acondicionado em 

embalagem adequada, afim 

de assegurar a esterilidade do 

produto durante o 

armazenamento até o 

momento do uso. Caixa c/ 24 

unidades. 

     

115 40 CX Fio de sutura nylon 

monofilamento preto, nº 2-0, 

de comprimento 45 cm, 

agulha triangular  

(traumática), 3/8 círculo de 

comprimento 1,9 a 2,0cm. 

Cuticular, fio monofilamento 

de poliamida, resistente e 

uniforme, superfície lisa 

flexível. A agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 

qualidade e de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Deverá 

ser acondicionado em 

embalagem adequada, afim 

de assegurar a esterilidade do 

produto durante o 
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armazenamento até o 

momento do uso. Caixa c/ 24 

unidades. 

116 40 CX Fio de sutura nylon 

monofilamento preto, nº 2-0, 

de comprimento 45 cm, 

agulha triangular (traumática), 

3/8 circulo de comprimento 

3,0 cm. Cuticular, fio 

monofilamento de poliamida, 

resistente e uniforme, 

superfície lisa flexível. A 

agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 

qualidade e de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Deverá 

se acondicionados em 

embalagem adequada, afim 

de assegurar a esterilidade do 

produto durante o 

armazenamento até o 

momento do uso. Caixa c/ 24 

unidades. 

     

117 120 CX Fio de sutura nylon 

monofilamento preto, nº 3-0, 

de comprimento 45 cm, 

agulha triangular  

(traumática), 3/8 círculo de 

comprimento 1,9 a 2,0cm. 

Cuticular, fio monofilamento 

de poliamida, resistente e 

uniforme, superfície lisa 

flexível. A agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 

qualidade e de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Deverá 

ser acondicionado em 

embalagem adequada, afim 

de assegurar a esterilidade do 
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produto durante o 

armazenamento até o 

momento do uso. Caixa c/ 24 

unidades. 

118 100 CX Fio de sutura nylon 

monofilamento preto, nº 3-0, 

de comprimento 45 cm, 

agulha triangular  

(traumática), 3/8 círculo de 

comprimento 3,0cm. 

Cuticular, fio monofilamento 

de poliamida, resistente e 

uniforme, superfície lisa 

flexível. A agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 

qualidade e de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Deverá 

ser acondicionado em 

embalagem adequada, afim 

de assegurar a esterilidade do 

produto durante o 

armazenamento até o 

momento do uso. Caixa c/ 24 

unidades. 

     

119 20 CX Fio de sutura nylon 

monofilamento preto, nº 4-0, 

de comprimento 45 cm, 

agulha triangular  

(traumática), 3/8 círculo de 

comprimento 1,9 a 2,0cm. 

Cuticular, fio monofilamento 

de poliamida, resistente e 

uniforme, superfície lisa 

flexível. A agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 

qualidade e de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Deverá 

ser acondicionado em 

embalagem adequada, afim 

     



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 

ESTADO DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

 
Página 38 de 85 – referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2019 – Processo nº 019/2019 – 
PMM 
 
 

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: (41) 3971-6003/6012/6140  
CEP 83.260-000 - Matinhos – Paraná - Brasil 

licitacao@matinhos.pr.gov.br 

 

de assegurar a esterilidade do 

produto durante o 

armazenamento até o 

momento do uso. Caixa c/ 24 

unidades. 

120 5 CX Fio de sutura nylon 

monofilamento preto, nº 5-0, 

de comprimento 45 cm, 

agulha triangular  

(traumática), 3/8 círculo de 

comprimento 1,9 a 2,0cm. 

Cuticular, fio monofilamento 

de poliamida, resistente e 

uniforme, superfície lisa 

flexível. A agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 

qualidade e de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Deverá 

ser acondicionado em 

embalagem adequada, afim 

de assegurar a esterilidade do 

produto durante o 

armazenamento até o 

momento do uso. Caixa c/ 24 

unidades. 

     

121 2 CX Fio de sutura nylon 

monofilamento preto, nº 6-0, 

de comprimento 45 cm, 

agulha triangular  

(traumática), 3/8 círculo de 

comprimento 1,9 a 2,0cm. 

Cuticular, fio monofilamento 

de poliamida, resistente e 

uniforme, superfície lisa 

flexível. A agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 

qualidade e de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Deverá 

ser acondicionado em 
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embalagem adequada, afim 

de assegurar a esterilidade do 

produto durante o 

armazenamento até o 

momento do uso. Caixa c/ 24 

unidades. 

122 10 CX Fio para sutura absorvível 

sintético, nº 0, de 

comprimento 70 cm, agulha 

cilíndrica (atraumática), 1/2 

círculo, de 4 cm. Fech. geral, 

fio para sutura trançado, 

violeta, do tipo poliglactina 

910 ou ácido poliglocolico, 

impregnado com componente 

antibacteriano irgacare* ou 

similar, resistente e uniforme, 

com superfície lisa flexível. A 

agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidávelde primeira 

qualidade, ser de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Deverá 

ser condicionado em 

embalagem adequada, afim 

de assegurar a esterilidade do 

produto durante o 

armazenamento até o 

momento do uso. Caixa c/ 36 

unidades. 

     

123 10 CX Fio para sutura absorvível 

sintético, nº 0, de 

comprimento 90 cm, agulha 

cilíndrica (atraumática), 1/2 

círculo, de 4,8 cm. Fech. 

geral, fio para sutura 

trançado, violeta, do tipo 

poliglactina 910 ou ácido 

poliglocolico, impregnado 

com componente 

antibacteriano irgacare* ou 

similar, resistente e uniforme, 
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com superfície lisa flexível. A 

agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 

qualidade, ser de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Deverá 

ser acondicionado em 

embalagem adequada, afim 

de assegurar a esterilidade do 

produto durante o 

armazenamento até o 

momento do uso. Caixa  c/ 36 

unidades. 

124 10 CX Fio para sutura absorvível 

sintético nº 1, de comprimento 

70cm, agulha cilíndrica 

(atraumática), 1/2 círculo, 

comprimento de 4,0 cm,  fech. 

geral, fio para sutura 

trançado, violeta, do tipo 

poliglactina 910 ou ácido 

poliglocolico, impregnado 

com componente 

antibacteriano irgacare* ou 

similar, resistente e uniforme, 

com superfície lisa flexível. A 

agulha deverá ser 

confeccionada em aço 

inoxidável de primeira 

qualidade, ser de fácil 

penetração, reduzindo 

traumas nos tecidos. Deverá 

ser condicionado em 

embalagem adequada, afim 

de assegurar a esterilidade do 

produto durante o 

armazenamento até o 

momento do uso. Caixa c/36 

unidades. 

     

125 1.000 UND Fita adesiva composta de 

papel crepado branco e 

adesivo a base de resina de 
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borracha sintética, para uso 

geral e para fechamento de 

pacotes a serem esterilizados 

a vapor. Medida aproximada 

de 19mm x 50m  

126 600 UND Fita autoclávica (controle de 

exposição) para identificação 

e diferenciação de pacotes a 

serem esterilizados em 

autoclave (classe 1) 

composta de papel crepado e 

coberto com adesivo a base 

de resina e borracha. Cor 

creme claro, listras 

intermitentes diagonais, 

impregnadas de substância 

química (indicador de 

processo), que após o ciclo, 

mudam para espectro de cor 

entre cinza e o grafite. Medida 

aproximada de 19mm x 30m. 

     

127 700 UND Fita cirúrgica com adesivo 

sintético, dorso microporoso, 

aderente, hipoalérgica, 

flexível, resistente a umidade, 

tipo micropore, rolo com 

12,5mm x 10 m. 

     

128 2.000 UND Fita cirúrgica com adesivo 

sintético, dorso microporoso, 

aderente, hipoalérgica, 

flexível, resistente à umidade, 

tipo micropore, rolo com 25 

mm x 10 m.  

     

129 20 RL Fita de empacotamento 

marron, aproximadamente 

45mm X 45m, para auxiliar no 

fechamento de caixas e 

embalagens ,confeccionada 

em filme polipropileno 

biorientado (BOPP) e adesivo 

a base de resina e borracha 
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sintética, sensível a pressão, 

com adesão instantânea. 

130 70 UND Fixador para raio- X 

automático galão 38 litros 

     

131 100 UND Fluxômetro de oxigênio 

escala 0-15 L/min 

     

132 10 PCT Fralda descartável  infantil 

com formato anatômico, forro 

ultra macio, antialérgica, 

camada de gel com alta 

absorção, fitas adesivas 

multiajustáveis. Tamanho P 

(criança de peso de 3 a 6 Kg). 

Antialérgica, com maciez e 

absorção adequadas à sua 

finalidade, com superfície 

uniforme ainda que úmida, 

com formato anatômico, 

cintura ajustável, com 

recortes nas pernas, de 

preferência com dois a quatro 

elásticos, com barreira lateral 

anti-vazamento, 

possibilitando ajuste perfeito 

sem vazamentos, com duas 

tiras laterais adesivas para 

fixação, protegidas por fitas 

siliconizadas com pequena 

dobradura para facilitar o 

manuseio. Comprimento total 

da fralda de mínimo 50 cm, 

largura da manta de no 

mínimo 9cm 

Embalado conforme 

a praxe do fabricante 

em pacotes com NO 

MÍNIMO DE 30 

UNIDADES NO 

PACOTE, trazendo 

os dados de 

identificação, 

procedência, número 

de lote, data de 

fabricação, prazo de 

validade e número de 

registro no Ministério 

da Saúde. O prazo de 

validade mínimo 

deve ser de 12 (doze) 

meses, a partir da 

data de entrega na 

unidade requisitante. 

   

133 500 UND Fralda descartável adulto com 

formato anatômico, forro ultra 

macio, antialérgica, camada 

de gel com alta absorção, fitas 

adesivas multiajustáveis. 

Tamanho P (adulto com peso 

abaixo de 70 Kg). Pacote com 

10 unidades 

     



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 

ESTADO DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

 
Página 43 de 85 – referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2019 – Processo nº 019/2019 – 
PMM 
 
 

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: (41) 3971-6003/6012/6140  
CEP 83.260-000 - Matinhos – Paraná - Brasil 

licitacao@matinhos.pr.gov.br 

 

134 2.500 UND Fralda descartável adulto com 

formato anatômico, forro ultra 

macio, antialérgica, camada 

de gel com alta absorção, fitas 

adesivas multiajustáveis. 

Tamanho M (adulto com peso 

de 45 a 70 Kg). Pacote com 9 

unidades 

     

135 3.000 PCT Fralda descartável adulto com 

formato anatômico, forro ultra 

macio, antialérgica, camada 

de gel com alta absorção, fitas 

adesivas multiajustáveis. 

Tamanho G (adulto com peso 

acima de 70 Kg). Pacote com 

8 unidades 

     

136 5.000 PCT Fralda descartável adulto com 

formato anatômico, forro ultra 

macio, antialérgica, camada 

de gel com alta absorção, fitas 

adesivas multiajustáveis 

Tamanho extra G (adulto com 

peso acima de 70 kg). Pacote 

com 7 unidades. 

     

137 7.000 UND Frasco descartável para dieta 

enteral, plástico transparente, 

estéril, graduado a cada 50 

ml, dispositivo de vedação 

acoplada a tampa rosqueda e 

alça para suporte. Embalado 

individualmente com 

especificação do lote 

impresso no produto, 

composto de etiqueta para 

identificação do paciente e da 

solução. Capacidade de 300 

ml. 

     

138 150 UND Gel para ultrasom 100g      
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139 350 KIT Kit cirúrgico estéril, indicado 

para parto normal. De uso 

único contendo: 1 campo 

cirúrgico impermeável para 

mesa instrumental e 

superfícies em geral, 

composto por uma camada de 

filme plástico gofrado, 

proporcionando uma efetiva 

barreira contra sangue e 

fluidos corpóreos. Tamanhos: 

2,00m x 1,50m. 1 campo 

cirúrgico superior, composto 

de não tecido SMS, 100% 

polipropileno em quatro 

camadas com barreira de 

proteção hidrorrepelente e 

reforço em não tecido 

absorvente e impermeável, e 

fita adesiva hipoalergênica na 

borda que delimita a incisão 

cirúrgica, e dobradura 

asséptica. Indicado para 

cobertura de paciente. 

Tamanho: 1,50m x 1,00m. 

-1campo cirúrgico 

inferior, composto de 

filme plástico em 

formato de bolsa com 

dreno e reforço em 

não tecido altamente 

absorvente na borda 

que entra em contato 

com o paciente, 

barreira de proteção 

impermeável e 

dobradura asséptica 

para colocação sob o 

quadril da paciente. 

Tamanho: 0,70m x 

1,05m.  -1 par de 

perneiras, composto 

de não tecido 

SMS,100% 

polipropileno em 

quatro camadas, com 

barreira de proteção 

hidrorrepelente e 

dobradura asséptica. 

Fitas adesivas 

hipoalergênicas para 

fixação na paciente. 

Indicadas para 

cobertura dos 

membros inferiores 

do paciente. 

Tamanho: 0,60m x 

1,05m.  - 4 fitas 

adesivas avulsas, 

tamanho aprox. 

0,05m x 0,30m. 

Embalados 

individualmente em 

dupla embalagem 

com o próprio campo 

impermeável de 

mesa instrumental e 

envelope dupla face 

de papel grau 

cirúrgico com filme de 

   



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 

ESTADO DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

 
Página 45 de 85 – referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2019 – Processo nº 019/2019 – 
PMM 
 
 

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: (41) 3971-6003/6012/6140  
CEP 83.260-000 - Matinhos – Paraná - Brasil 

licitacao@matinhos.pr.gov.br 

 

polietileno com 

poliéster, permitindo 

apresentação 

asséptica, 

esterilização: óxido 

de etileno, registro no 

Ministério da 

Saúde/ANVISA e 

laudos da ABNT NBR 

16064 apresentados 

junto com a proposta 

de fornecimento no 

ato do pregão. Com 

validade mínima de 2 

anos a contar da data 

de entrega. 

Apresentar Amostras 

140 250 KIT Kit cirúrgico universal. 

Contendo: 2 aventais 

cirúrgicos compostos por não 

tecido SMS, 100% de 

polipropileno em cinco 

camadas, com barreira de 

proteção hidrorrepelente, 

punho de malha 100% 

algodão e dobradura 

asséptica. Possuir velcro para 

fechamento da gola e tiras 

internas nas costas e 

externas na cintura, com 

fechamento em transpasse 

lateral (opa). Acompanha 

toalha de viscose absorvente 

para secagem das mãos. 

Acabamento total em solda 

ultrassônica. Dimensões 

aproximadas: 1,60 x 1,30m. -

1 campo cirúrgico 

impermeável para mesa 

instrumental e superfícies em 

geral, composto por uma 

camada de não tecido 

absorvente, posicionado na 

região central do campo,  

laminado a uma 

camada de filme 

plástico gofrado, 

proporcionando uma 

efetiva barreira 

contra sangue e 

fluidos corpóreos. 

Dimensões 

aproximadas: 2,00m 

x 1,50m. -1 campo 

cirúrgico superior e 

composto de não 

tecido SMS, 100% 

polipropileno em 

quatro camadas com 

barreiras de proteção 

hidrorrepelente e 

reforço de não tecido 

absorvente, 

impermeável e fita 

adesiva 

hipoalergênica na 

borda que delimita a 

incisão cirúrgica, 

dobradura  asséptica. 

Indicada para 

cobertura de 

paciente. Tamanho: 
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1,50m x 2,60m. -

Campo cirúrgico 

inferior composto de 

não tecido SMS, 

100% polipropileno 

em quatro camadas 

com barreira de 

proteção 

hidrorrepelente e 

reforço de não tecido 

absorvente, 

impermeável e fita 

adesiva 

hipoalergênica na 

borda que delimita a 

incisão cirúrgica e 

dobradura asséptica. 

Indicado para 

cobertura de 

paciente. Dimensões 

aproximadas:2,20m x 

1,50m. 

-2 campos cirúrgicos 

laterais compostos 

de não tecido SMS, 

100% polipropileno 

em quatro camadas 

com barreira de 

proteção 

hidorrepelente e 

reforço de não tecido 

absorvente, 

impermeável e fita 

adesiva 

hipoalergênica na 

borda que delimita a 

incisão cirúrgica e 

dobradura asséptica. 

Indicado para 

cobertura de 

paciente. Dimensões 

aproximadas: 1,50m 

x 1,00m. -4 fitas 

adesivas avulsas, 

dimensões 
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aproximadas: 0,05m 

x 0,30m. Embalados 

individualmente em 

dupla embalagem 

com o próprio campo 

impermeável de 

mesa instrumental e 

envelope dupla face 

de papel grau 

cirúrgico com filme de 

polietileno com 

poliéster, permitindo 

apresentação 

asséptica, 

esterilização: óxido 

de etileno, registro no 

Ministério da 

Saúde/ANVISA e 

laudos da ABNT NBR 

16064 apresentados 

junto com a proposta 

de fornecimento no 

ato do pregão. Com 

validade mínima de 2 

anos a contar da data 

de entrega. 

Apresentar 

Amostras. 

141 200 KIT Kit cirúrgico estéril , indicado 

para cirurgia tipo Cesárea. 

Conjunto cirúrgico estéril, de 

uso único, contendo:- 01 

campo cirúrgico impermeável 

para mesa instrumental e 

superfícies em geral, 

composto por uma camada de 

não tecido de alta absorção, 

posicionado na região central 

do campo, laminado a uma 

camada de filme plástico 

gofrado, proporcionando uma 

efetiva barreira contra sangue 

e fluidos corpóreos, indicado 

para cobertura de mesa de 

instrumentais e superfícies 

- 01 campo cirúrgico 

de paciente, 

composto de não 

tecido SMMS, 100% 

polipropileno em 

quatro camadas, 

álcool e 

hidrorrepelente, com 

fenestra de filme 

incisional triangular, 

adesiva e 

hipoalergênica de 

aprox. 0,20m de 

altura e 0,30m de 

base, protegida por 

bolsa plástica 

coletora de fluidos de 
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em geral. Tamanho 1,50m x 

2,00m.  

aprox. 0,70m x 

0,90m, com dreno. A 

bolsa coletora possui 

fenestra de aprox. 

0,42m x 0,45m. 

Apresentação com 

dobradura asséptica. 

Indicado para 

cobertura de 

paciente. Tamanho: 

2,00m x 3,00m. - 04 

fitas adesivas 

avulsas, tamanho 

aprox. 0,05m x 

0,30m, embalados 

individualmente em 

dupla embalagem 

com o próprio campo, 

impermeável de 

mesa instrumental e 

envelope dupla face 

de papel grau 

cirúrgico, com filme 

de polietileno com 

poliéster, permitindo 

apresentação 

asséptica. 

Esterilização: óxido 

de etileno. Registro 

no Ministério da 

Saúde/ANVISA. 

Laudos da ABNT 

NBR 16064 

apresentados junto 

com a proposta de 

fornecimento no ato 

do pregão. Com 

validade mínima de 2 

anos a contar da data 

de entrega. 

APRESENTAR 

AMOSTA. 
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142 50 UND Kit para nebulização para 

linha de ar comprimido, 

contendo máscara modelo 

adulto, mangueira de 1,60m 

com conector amarelo 3/4" 

(16UNF) e copo dosador. 

     

143 50 UND Kit para nebulização para 

linha de oxigênio, contendo 

máscara modelo adulto, 

mangueira de 1,60m com 

conector verde 9/16'' (18UNF) 

e copo dosador. 

     

144 25 UND Kit para nebulização para 

linha de oxigênio, contendo 

máscara modelo infantil, 

mangueira de 1,60m com 

conector verde 9/16'' (18UNF) 

e copo dosador. 

     

145 25 UND Kit para nebulização para 

linha de ar comprimido, 

contendo máscara modelo 

infantil, mangueira de 1,60m 

com conector amarelo 3/4" 

(16UNF) e copo dosador. 

     

146 100 CX Lanceta com sistema de 

segurança para coleta de 

sangue capilar, Lâmina 

perfurante com diâmetro 

aproximado de 21, 23 ou 28G, 

profundidade entre 1,6 a 

1,8mm, com retração 

automática e capa protetora, 

em conformidade com a NR 

32/ANVISA. Descartável, 

atóxica, apirética e estéril. 

Caixa com 100 unidades. 

     

147 1.500 UND Lençol de papel  descartável 

rolo com 50cmx50m. 
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148 2.000 PCT Lençol descartável branco 

(TNT) com elástico 2m x 

90cm. Pacote com 10 

unidades 

     

149 2.000 PAR Luva cirúrgica estéril, 

descartável, látex natural, 

anatômica, textura 

homogênea, alta 

sensibilidade ao tato, boa 

elasticidade. Lubrificada com 

pó bioabsorvível e baixo teor 

de proteína (preferência 

menor que 100 µ/grama) e 

antiderrapante . 

Acondicionada em invólucro 

interno com dobras para 

abertura asséptica, dobradas 

conforme padrão hospitalar, 

identificando com fácil 

visualização a mão 

esquerda/direita e a posição 

do polegar. Embalada em 

papel grau cirúrgico e/ou filme 

termoplástico Nº 6,5 (Nº 7.0 

de acordo com a NBR) 

     

150 2.000 PAR Luva cirúrgica estéril, 

descartável, látex natural, 

anatômica, textura 

homogênea, alta 

sensibilidade ao tato, boa 

elasticidade. Lubrificada com 

pó bioabsorvível e baixo teor 

de proteína (preferência 

menor que 100 µ/grama) e 

antiderrapante . 

Acondicionada em invólucro 

interno com dobras para 

abertura asséptica, dobradas 

conforme padrão hospitalar, 

identificando com fácil 

visualização a mão 

esquerda/direita e a posição 

do polegar. Embalada em 
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papel grau cirúrgico e/ou filme 

termoplástico Nº 7,5 (Nº 8.0 

de acordo com a NBR) 

151 2.000 PAR Luva cirúrgica estéril, 

descartável, látex natural, 

anatômica, textura 

homogênea, alta 

sensibilidade ao tato, boa 

elasticidade. Lubrificada com 

pó bioabsorvível e baixo teor 

de proteína (preferência 

menor que 100 µ/grama) e 

antiderrapante . 

Acondicionada em invólucro 

interno com dobras para 

abertura asséptica, dobradas 

conforme padrão hospitalar, 

identificando com fácil 

visualização a mão 

esquerda/direita e a posição 

do polegar. Embalada em 

papel grau cirúrgico e/ou filme 

termoplástico Nº 8.0 (Nº 8.5 

de acordo com a NBR) 

     

152 1.500 PAR Luva cirúrgica estéril, 

descartável, látex natural, 

anatômica, textura 

homogênea, alta 

sensibilidade ao tato, boa 

elasticidade. Lubrificada com 

pó bioabsorvível e baixo teor 

de proteína (preferência 

menor que 100 µ/grama) e 

antiderrapante . 

Acondicionada em invólucro 

interno com dobras para 

abertura asséptica, dobradas 

conforme padrão hospitalar, 

identificando com fácil 

visualização a mão 

esquerda/direita e a posição 

do polegar. Embalada em 

papel grau cirúrgico e/ou filme 
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termoplástico Nº 8,5 (Nº 9.0 

de acordo com a NBR) 

153 1.000 CX Luva de procedimento, não 

estéril, descartável, 100% 

látex natural, anatômica, 

textura homogênea, alta 

sensibilidade ao tato, boa 

elasticidade e resistente a 

tração, ambidestra, 

comprimento mínimo de 

25cm, lubrificada com pó 

bioabsorvível, baixo teor de 

proteínas. Acondicionada em 

caixa com 100 unidades. 

Tamanho extra pequeno (PP). 

     

154 3.000 CX Luva de procedimento, não 

estéril, descartável, 100% 

látex natural, anatômica, 

textura homogênea, alta 

sensibilidade ao tato, boa 

elasticidade e resistente a 

tração, ambidestra, 

comprimento mínimo de 

25cm, lubrificada com pó 

bioabsorvível, baixo teor de 

proteínas. Acondicionada em 

caixa com 100 unidades. 

Tamanho pequeno. 

     

155 3.000 CX Luva de procedimento, não 

estéril, descartável, 100% 

látex natural, anatômica, 

textura homogênea, alta 

sensibilidade ao tato, boa 

elasticidade e resistente a 

tração, ambidestra, 

comprimento mínimo de 

25cm, lubrificada com pó 

bioabsorvível, baixo teor de 

proteínas. Acondicionada em 

caixa com 100 unidades. 

Tamanho médio. 
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156 1.000 CX Luva de procedimento, não 

estéril, descartável, 100% 

látex natural, anatômica, 

textura homogênea, alta 

sensibilidade ao tato, boa 

elasticidade e resistente a 

tração, ambidestra, 

comprimento mínimo de 

25cm, lubrificada com pó 

bioabsorvível, baixo teor de 

proteínas. Acondicionada em 

caixa com 100 unidades. 

Tamanho Grande. 

     

157 6 UND Malha tubular ortopédica 

04cmx25m 

     

158 5 RL Malha tubular ortopédica 

10cmx25cm 

     

159 20 UND Mandril (fio guia) para 

entubação endotraqueal 

ADULTO, em cobre ou 

alumínio, flexível, com ponta 

arredondada, com sua 

extremidade distal angulada 

em aproximadamente 30 a 

40° GRAUS, assumindo 

formato de "J". A embalagem 

deverá ser de acordo com a 

RDC 185 de 22/10/2001 da 

ANVISA.Ter o Registro no 

Ministério da Saúde. 

     

160 10 UND Mandril (fio guia) para 

entubação endotraqueal 

INFANTIL, em cobre ou 

alumínio, flexível, com ponta 

arredondada, com sua 

extremidade distal angulada 

em aproximadamente 30 a 

40° GRAUS, assumindo 

formato de "J". A embalagem 

deverá ser de acordo com a 

RDC 185 de 22/10/2001 da 
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ANVISA.Ter o Registro no 

Ministério da Saúde. 

161 200 UND Manta aluminizada térmica 

para resgate, confeccionada 

em polietileno aluminizado, 

medidas mínimas de 2,10 x 

1,40 

     

162 600 UND Máscara de não reinalação 

com reservatório, ADULTO, 

confeccionada em vinil macio 

transparente, bolsa 

reservatório de oxigênio, tubo 

extensor de suprimento de O2 

com aproximadamente 2,10m 

de comprimento, presilha 

ajustável ao nariz para fixação 

confortável. Faixa elástica 

ajustável a face do paciente. 

Registro no Ministério da 

Saúde. 

     

163 50 UND Máscara de não reinalação 

com reservatório, INFANTIL, 

confeccionada em vinil macio 

transparente, bolsa 

reservatório de oxigênio, tubo 

extensor de suprimento de O2 

com aproximadamente 2,10m 

de comprimento, presilha 

ajustável ao nariz para fixação 

confortável. Faixa elástica 

ajustável a face do paciente. 

Registro no Ministério da 

Saúde. 

     

164 500 CX Máscara elástico branca 

descartável. Eficiência de 

filtragem bacteriana (EFB) 

maior que 95% e tripla 

camada com filtro. Tiras super 

resistentes com 40 cm de 

comprimento. Clips nasal de 

alumínio com 
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aproximadamente 14 cm de 

comprimento. caixa c/ 50 

unidades. 

165 10 CX Máscara cirúrgica, 

descartável, dupla camada, 

modelo retangular, com no 

mínimo 20 x 10cm e 3 pregas 

longitudinais, com dispositivo 

para ajuste nasal fixado no 

corpo da máscara e 4 tiras 

laterais de comprimento 

adequado para fixação. 

Atóxica, hipoalérgica e 

inodora. Gramatura 30. Caixa 

com 50 unidades 

     

166 20 UND Máscara de Venturi Adulto 

(kit) 

     

167 10 UND Máscara de Venturi Infantil 

(kit) 

     

168 1.000 UND Máscara descartável 

específica para isolamento 

respiratório, fechada, tipo 

personal respirador, com selo 

de garantia CDC NIOSH 

(N95) filtro maior ou igual a 

95% de eficiência para 

partículas maiores que 0,3 µm 

de diâmetro. Com dispositivo 

para ajuste nasal fixado no 

corpo da máscara, tiras 

laterais de comprimento 

adequado para fixação e 

perfeito ajuste facial. Atóxica 

hipoalérgica e inodora, 

embalada individualmente. 

     

169 100 UND Máscara de Alta 

Concentração de Oxigênio 

ADULTO com reservatório 

(balão para oxigênio) e com 

elástico. Contendo extensão 
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para conexão em oxigênio 

(tubo de O2) de 

aproximadamente 2,10 m. 

170 20 UND Máscara de Alta 

Concentração de Oxigênio 

INFANTIL com reservatório 

(balão para oxigênio) e  com 

elástico. Contendo extensão 

para conexão em oxigênio 

(tubo de O2) de 

aproximadamente 2,10 m. 

     

171 100 UND Óculos de proteção 

transparente com lentes anti-

embaçante 

     

172 100 RL Papel grau cirúrgico 100mm x 

100m com indicador de 

esterilização 

     

173 50 RL Papel grau cirúrgico 150mm x 

100m com indicador de 

esterilização 

     

174 50 RL Papel grau cirúrgico 200mm x 

100m com indicador de 

esterilização 

     

175 50 RL Papel grau cirúrgico 300mm x 

100m com indicador de 

esterilização 

     

176 50 CX Peróxido de hidrogênio (água 

oxigenada) 10 volumes 1000 

ml. Caixa com 12 unidades. 

Embalagem com dados de 

identificação e procedência. 

     

177 120 FRC Polivinilpirrolidona-iodo (pvpi) 

solução degermante com 1% 

de iodo ativo frasco 100ml 

(almotolia). 
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178 1.500 UND Recipiente para coleta de 

resíduo de serviço de saúde e 

material perfurocortante, 

capacidade 13 litros, 

confeccionado em papel 

incinerável, cor amarela, 

revestido internamente com 

produto impermeabilizante 

que evita umidade e 

vazamento, acompanhado de 

saco plástico com instruções 

de montagem e que integra o 

produto com revestimento 

interno, cinta em material 

resistente a perfurações, alça 

para transporte fixa ao 

coletor, tampa fixa ao coletor, 

bocal com abertura que 

facilite o descarte de material 

e linha que apresente o limite 

máximo de enchimento. 

Fabricado de acordo com a 

Norma ABNT NBR 7500. 

     

179 200 UND Recipiente para coleta de 

resíduo de serviço de saúde e 

material perfurocortante, 

capacidade 03 litros, 

confeccionado em papel 

incinerável, cor amarela, 

revestido internamente com 

produto impermeabilizante 

que evita umidade e 

vazamento, acompanhado de 

saco plástico com instruções 

de montagem e que integra o 

produto com revestimento 

interno, cinta em material 

resistente a perfurações, alça 

para transporte fixa ao 

coletor, tampa fixa ao coletor, 

bocal com abertura que 

facilite o descarte de material 

e linha que apresente o limite 

máximo de enchimento. 
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Fabricado de acordo com a 

Norma ABNT NBR 7500. 

180 600 UND Recipiente para coleta de 

resíduo de serviço de saúde e 

material perfurocortante, 

capacidade 07 litros, 

confeccionado em papel 

incinerável, cor amarela, 

revestido internamente com 

produto impermeabilizante 

que evita umidade e 

vazamento, acompanhado de 

saco plástico com instruções 

de montagem e que integra o 

produto com revestimento 

interno, cinta em material 

resistente a perfurações, alça 

para transporte fixa ao 

coletor, tampa fixa ao coletor, 

bocal com abertura que 

facilite o descarte de material 

e linha que apresente o limite 

máximo de enchimento. 

Fabricado de acordo com a 

Norma ABNT NBR 7500. 

     

181 10 UND Recipiente para coleta de 

resíduo de serviço de saúde e 

material perfurocortante, 

capacidade 13 

litros,impermeável, rígido, 

resistente e perfurações. 

Apresentação com o coletor 

propriamente dito, tampa, 

bocal com sobretampa, alças 

para transporte e dispositivo 

para fixação do mesmo. 

Constituído por polipropileno 

ou similar que permita a 

autoclavagem e incineração 

em conformidade com os 

órgãos estaduais de saúde 

pública, apresentando 
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símbolo normatizado 

internacionalmente. 

182 70 UND Revelador para Raio- X 

automático galão 38 litros 

     

183 500 PCT Saco de lixo cor azul para 

recicláveis com 100 litros. 

Embalagem com 100 

unidades. 

     

184 500 PCT Saco de lixo cor preta para 

resíduos não recicláveis com 

100 litros. Embalagem com 

100 unidades. 

     

185 500 PCT Saco de lixo hospitalar branco 

com 100 litros. Embalagem 

com 100 unidades 

     

186 30 RL Saco plástico picotado 

transparente em polipropileno  

– 20 x 30 cm , material atóxico 

e inodoro  para acondicionar 

alimentos, gramatura 0,8 

reembalado em plástico 

reforçado.  bobina com 1000 

unidades 

     

187 50 RL Saco plástico picotado 

transparente em polipropileno 

– 30 x 40 cm, material atóxico 

e inodoro  para acondicionar 

alimentos, gramatura 0,8 

reembalado em plástico 

reforçado. bobina com 1000 

unidades. 

     

188 10 RL Saco plástico picotado 

transparente em polipropileno 

– 40 x 60 cm, material atóxico 

e inodoro  para acondicionar 

alimentos, gramatura 0,8 

reembalado em plástico 
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reforçado.  bobina com 500 

unidades. 

189 5 UND Salto de borracha G      

190 5 UND Salto de borracha M      

191 5 UND Salto de borracha P      

192 4.000 UND Sapatilha cirúrgica, TNT, 

formato que permita cobertura 

completa do calçado até o 

tornozelo, com elástico em 

toda sua volta, medindo 

aproximadamente 15 cm de 

altura x 18 cm de largura. 

Descartável, não estéril. 

Gramatura 30. Tamanho 

único. 

     

193 100 CX Scalp para infusão venosa 

21G, estéril, descartável, com 

dispositivo de segurança em 

corpo único, conforme a NR 

32 do do Ministério do 

Trabalho, agulha com bisel 

trifacetado e biangulado, 

siliconizado e em aço inox, 

sem rebarbas ou resíduos, 

permitindo penetração suave, 

asas de empunhadura leves e 

flexíveis, garantindo firme 

empunhadura, tubo de vinil 

flexível e transparente, 

conector luer look rígido 

assegurando perfeita 

conexão com seringas ou 

equipos. Esterilizado a óxido 

de etileno, embalado 

individualmente em papel 

grau cirúrgico, constando 

externamente os dados de 

identificação e procedência, 

fabricação, lote e esterilização 
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e registro no MS. Caixa com 

100 unidades. 

194 2.500 UND Seringa descartável com 

disposto de segurança 

conforme NR32, graduada em 

unidades, escala dividida em 

pares e ímpares, graduada de 

1 em 1 unidade. Agulha fixa 

(integrada) de 13mm de 

comprimento por 0,33mm de 

diâmetro (29G). Capacidade 

para até 100 unidades de 

insulina. Dispositivo de 

segurança fixo no corpo da 

seringa, de fácil manuseio, 

ativado facilmente com um 

dedo apenas. Embalada 

individualmente em material 

que promove barreira 

microbiana e abertura 

asséptica. 

     

195 20.000 UND Seringa descartável de 1 ml, 

tipo insulina, de 100 UI, com 

agulha de 0,38 de diâmetro 

por 13mm de comprimento, 

embalada com capa 

protetora, escala graduada 

por unidade insulínica, 

volume residual de 0,01 ml. 

Estéril, atóxica, apirogênica. 

     

196 35.000 UND Seringa descartável de 10 ml, 

graduada a cada 2 ml. 

Confeccionadas em 

polipropileno, Siliconização 

interna garantindo suavidade 

no deslize e controle preciso 

na aspiração e aplicação de 

medicamentos, Cilindro com 

anel de retenção evitando 

perda de medicamento 

durante a aspiração. Dados 

de identificação, lote e 
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validade nas embalagens 

unitárias e nas caixas das 

seringas. conexão tipo 

luerlock. Estéril, atóxica, 

apirogênica.  

197 20.000 UND Seringa descartável de 20 ml, 

graduada a cada 5 ml. 

Confeccionadas em 

polipropileno, Siliconização 

interna garantindo suavidade 

no deslize e controle preciso 

na aspiração e aplicação de 

medicamentos, Cilindro com 

anel de retenção evitando 

perda de medicamento 

durante a aspiração. Dados 

de identificação, lote e 

validade nas embalagens 

unitárias e nas caixas das 

seringas. conexão tipo 

luerlock. Estéril, atóxica, 

apirogênica.  

     

198 35.000 UND Seringa descartável de 3 ml, 

graduada a cada 0,1 ml. 

Confeccionadas em 

polipropileno, Siliconização 

interna garantindo suavidade 

no deslize e controle preciso 

na aspiração e aplicação de 

medicamentos, Cilindro com 

anel de retenção evitando 

perda de medicamento 

durante a aspiração. Dados 

de identificação, lote e 

validade nas embalagens 

unitárias e nas caixas das 

seringas. conexão tipo 

luerlock. Estéril, atóxica, 

apirogênica.  

     

199 24 FRC Solução alcoólica de 

digluconato de clorexidina 

0,5%  1000ml  
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200 500 FRC Solução alcoólica de 

digluconato de clorexidina 

0,5% 100ml (almotolia). 

     

201 60 UND Solução aquosa de 

digluconato de clorexidina 4%  

1000ml  

     

202 50 UND Solução enzimática 

(Detergente Multienzimático) 

para limpeza de artigos 

médico hospitalares 

composto por 5 enzimas, 

detergente não 

iônico/aniônico, pH neutro, 

biodegradável, não corrosivo 

para metais, para ser utilizado 

em temperatura ambiente ou 

aquecida para processos de 

limpeza manual ou 

automatizado, de ação rápida, 

volume de 5.000 ml, pouca 

formação de espuma, sem 

odor agressivo na forma 

concentrada ou diluída. Os 

licitantes deverão apresentar 

laudos que comprovem 

estabilidade das enzimas 

durante o prazo de validade 

do produto, estabilidade do 

sistema conservante, 

biodegradabilidade, 

corrosividade em metais. O 

produto deve ser notificado na 

ANVISA. As empresas 

deverão 

cotar na proposta o 

preço do litro diluído, 

porém a entrega se 

fará com a solução 

concentrada, 

disponibilizar 

catálogo e manual de 

apresentação do 

produto. Apresentar 

amostra. 

 

   

203 10 CX Sonda de borracha (látex 

natural), tipo Foley, com 2 

vias, estéril, siliconizada, 

válvula luer, possuir formato 

arredondado da ponta com 2 

orifícios laterais, orifícios 

internos de drenagem grande, 

arredondado e liso, número 
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do diâmetro e capacidade de 

enchimento do balão 

impresso no cateter. Possuir 

invólucro interno em filme 

plástico transparente. Balão 

5cc, nº 20. Embalagem com 

10 unidades 

204 5 PCT Sonda nasográstrica curta nº 

6,0 pacote com 10 unidades 

     

205 5 PCT Sonda nasogástrica curta n° 

8,0 - pct com 10 unid 

     

206 20 PCT Sonda nasogástrica longa n° 

6,0 - pct com 10 unid 

     

207 20 PCT Sonda nasogástrica longa n° 

8,0 - pct com 10 unid 

     

208 20 PCT Sonda nasogástrica longa nº 

12,0 pacote com 10 unidades  

     

209 20 PCT Sonda nasogástrica longa n° 

14,0 pacote com 10 unidades                                                                                             

     

210 20 PCT Sonda nasogástrica longa n° 

16,0 - pct com 10 unid 

     

211 20 PCT Sonda nasogástrica longa nº 

18,0 pct com 10 unidades 

     

212 20 PCT Sonda nasogástrica longa nº 

20,0 pacote com 10 unidades 

     

213 5 PCT Sonda para aspiração 

traqueal, sem válvula digital, 

descartável, estéril, 

atraumática, siliconizada, 

maleável, transparente, 

orifícios adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC nº 4. Pacote com 10 

unidades. 
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214 5 PCT Sonda para aspiração 

traqueal, com válvula digital, 

descartável, estéril, 

atraumática, siliconizada, 

maleável, transparente, 

orifícios adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC nº 4. Pacote com 10 

unidades. 

     

215 400 PCT Sonda para aspiração 

traqueal, sem válvula digital, 

descartável, estéril, 

atraumática, siliconizada, 

maleável, transparente, 

orifícios adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC nº 06. Pacote com 10 

unidades. 

     

216 10 PCT Sonda para aspiração 

traqueal, com válvula digital, 

descartável, estéril, 

atraumática, siliconizada, 

maleável, transparente, 

orifícios adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC nº 6. Pacote com 10 

unidades. 

     

217 2.500 PCT Sonda para aspiração 

traqueal, sem válvula digital, 

descartável, atóxica, estéril, 

atraumática, siliconizada, 

maleável, transparente, 

orifícios adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC nº 08. Pacote com 10 

unidades. 

     

218 10 PCT Sonda para aspiração 

traqueal, com válvula digital, 

descartável, estéril, 

atraumática, siliconizada, 

maleável, transparente, 

     



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 

ESTADO DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

 
Página 66 de 85 – referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2019 – Processo nº 019/2019 – 
PMM 
 
 

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: (41) 3971-6003/6012/6140  
CEP 83.260-000 - Matinhos – Paraná - Brasil 

licitacao@matinhos.pr.gov.br 

 

orifícios adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC nº 8. Pacote com 10 

unidades. 

219 10 PCT Sonda para aspiração 

traqueal, sem válvula digital, 

descartável, estéril, 

atraumática, siliconizada, 

maleável, transparente, 

orifícios adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC nº 10. Pacote com 10 

unidades. 

     

220 10 PCT Sonda para aspiração 

traqueal, com válvula digital, 

descartável, estéril, 

atraumática, siliconizada, 

maleável, transparente, 

orifícios adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC nº 10. Pacote com 10 

unidades. 

     

221 10 PCT Sonda para aspiração 

traqueal, sem válvula digital, 

descartável, estéril, 

atraumática, siliconizada, 

maleável, transparente, 

orifícios adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC nº 12. Pacote com 10 

unidades. 

     

222 10 PCT Sonda para aspiração 

traqueal, com válvula digital, 

descartável, estéril, 

atraumática, siliconizada, 

maleável, transparente, 

orifícios adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC nº 12. Pacote com 10 

unidades. 
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223 10 PCT Sonda para aspiração 

traqueal, sem válvula digital, 

descartável, estéril, 

atraumática, siliconizada, 

maleável, transparente, 

orifícios adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC nº 14. Pacote com 10 

unidades. 

     

224 10 PCT Sonda para aspiração 

traqueal, com válvula digital, 

descartável, estéril, 

atraumática, siliconizada, 

maleável, transparente, 

orifícios adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC nº 14. Pacote com 10 

unidades. 

     

225 10 PCT Sonda para aspiração 

traqueal, sem válvula digital, 

descartável, estéril, 

atraumática, siliconizada, 

maleável, transparente, 

orifícios adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC nº 16. Pacote com 10 

unidades. 

     

226 10 PCT Sonda p/ aspiração traqueal, 

comvalvuladigital,descartável, 

atóxica, estéril, atraumática, 

siliconizada, maleável, 

transparente orifícios 

adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC Nº 16. pacote com 10 

unidades 

     

227 10 PCT Sonda para aspiração 

traqueal, sem válvula digital, 

descartável, atóxica,  estéril, 

atraumática, siliconizada, 

maleável, transparente, 
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orifícios adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC nº 18. Pacote com 10 

unidades. 

228 10 PCT Sonda p/ aspiração traqueal, 

comvalvuladigital,descartável, 

atóxica, estéril, atraumática, 

siliconizada, maleável, 

transparente orifícios 

adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC Nº 18. pacote com 10 

unidades 

     

229 5 PCT Sonda p/ aspiração traqueal, 

sem valvula 

digital,descartável, atóxica, 

estéril, atraumática, 

siliconizada, maleável, 

transparente orifícios 

adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC Nº 20. pacote com 10 

unidades 

     

230 5 PCT Sonda p/ aspiração traqueal, 

com valvula 

digital,descartável, atóxica, 

estéril, atraumática, 

siliconizada, maleável, 

transparente orifícios 

adequados, conector 

universal, confeccionada em 

PVC Nº 20. pacote com 10 

unidades 

     

231 40 UND Sonda para nutrição enteral, 

adulto, siliconada, maleável, 

radiopaca, coluna de 

mercúrio, com perfurações na 

extremidade distal para livre 

passagem da solução a ser 

administrada, diâmetro 

interno aproximado de 2,5 mm 
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e externo de 3,9mm. 

Comprimento aproximado de 

120 cm, conector universal e 

mandril nº 12 

232 5 PCT Sonda uretral nº 4,0 pacote 

com 10 unidades 

     

233 20 PCT Sonda uretral nº 6,0 pacote 

com 10 unidades 

     

234 500 PCT Sonda uretral nº 8,0 pacote 

com 10 unidades 

     

235 500 PCT Sonda uretral nº 10,0 pacote 

com 10 unidades 

     

236 1.500 PCT Sonda uretral nº 12,0 pacote 

com 10 unidades 

     

237 150 PCT  Sonda uretral nº 14,0 pacote 

com 10 unidades 

     

238 150 PCT Sonda uretral nº 16,0 pacote 

com 10 unidades 

     

239 100 PCT Sonda uretral nº18,0 pacote 

com 10 unidades 

     

240 50 PCT Tala de papelão descartável 

20x45 pct com 10 unid 

     

241 50 PCT Tala de papelão descartável 

20x70 pct com 10 unid 

     

242 80 UND Tala  metálica alumínio  para 

dedo G 

     

243 100 UND Tala metálica alumínio para 

dedo M 

     

244 90 UND Tala metálica alumínio  para 

dedo P 
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245 300 UND Termômetro clínico prismático      

246 10 UND Tesoura ponta romba resgate 

18cm 

     

247 200 PCT Touca descartável com 

elástico c/ 100 unidades  

     

248 200 UND Torneira descartável de  três 

vias confeccionada em 

PVC,transparente, 

conectores luerlock universais 

com tampa e orientador de 

fluxo direcionado, estéril, 

descartável.  

     

249 2 UND Tubo em látex 200 rolo 15m      

250 2 UND Tubo em látex 204 

embalagem com 15 metros. 

     

251 10 UND Tubo em silicone 202 rolo 

15m 

     

252 10 UND Tubo em silicone 204. Rolo de 

15 metros 

     

253 10 UND Tubo em silicone 205 rolop 

15m 

     

254 3 CX Tubo endotraqueal em PVC 

atóxico, com faixa radiopaca 

em sua extensão, 

siliconizado, indelével, 

superfície lisa, anatômico, 

graduação em centímetros, 

conector de 15mm 

(universal), estéril, sem cuff nº 

2.5. Caixa com 10 unidades. 

     

255 3 CX Tubo endotraqueal em PVC 

atóxico, com faixa radiopaca 

em sua extensão, 

siliconizado, indelével, 
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superfície lisa, anatômico, 

graduação em centímetros, 

conector de 15mm 

(universal), estéril, sem cuff nº 

3.0. Caixa com 10 unidades. 

256 3 CX Tubo endotraqueal em PVC 

atóxico, com faixa radiopaca 

em sua extensão, 

siliconizado, indelével, 

superfície lisa, anatômico, 

graduação em centímetros, 

conector de 15mm 

(universal), estéril, sem cuff nº 

3.5. Caixa com 10 unidades. 

     

257 3 CX Tubo endotraqueal em PVC 

atóxico, com faixa radiopaca 

em sua extensão, 

siliconizado, indelével, 

superfície lisa, anatômico, 

graduação em centímetros, 

conector de 15mm 

(universal), estéril, sem cuff nº 

4.0. Caixa com 10 unidades. 

     

258 3 CX Tubo endotraqueal em PVC 

atóxico, com faixa radiopaca 

em sua extensão, 

siliconizado, indelével, 

superfície lisa, anatômico, 

graduação em centímetros, 

conector de 15mm 

(universal), estéril, sem cuff nº 

4.5. Caixa com 10 unidades. 

     

259 5 CX Tubo endotraqueal em PVC 

atóxico, com faixa radiopaca 

em sua extensão, 

siliconizado, indelével, 

superfície lisa, anatômico, 

graduação em centímetros, 

conector de 15mm 

(universal), estéril, com cuff 

de baixa pressão e alto 
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volume nº 5.0. Caixa com 10 

unidades. 

260 5 CX Tubo endotraqueal em PVC 

atóxico, com faixa radiopaca 

em sua extensão, 

siliconizado, indelével, 

superfície lisa, anatômico, 

graduação em centímetros, 

conector de 15mm 

(universal), estéril, com cuff 

de baixa pressão e alto 

volume nº 5,5. Caixa com 10 

unidades. 

     

261 5 CX Tubo endotraqueal em PVC 

atóxico, com faixa radiopaca 

em sua extensão, 

siliconizado, indelével, 

superfície lisa, anatômico, 

graduação em centímetros, 

conector de 15mm 

(universal), estéril, com cuff 

de baixa pressão e alto 

volume nº 6.0. Caixa com 10 

unidades. 

     

262 20 CX Tubo endotraqueal em PVC 

atóxico, com faixa radiopaca 

em sua extensão, 

siliconizado, indelével, 

superfície lisa, anatômico, 

graduação em centímetros, 

conector de 15mm 

(universal), estéril, com cuff 

de baixa pressão e alto 

volume nº 7.0. Caixa com 10 

unidades. 

     

263 30 CX Tubo endotraqueal em PVC 

atóxico, com faixa radiopaca 

em sua extensão, 

siliconizado, indelével, 

superfície lisa, anatômico, 

graduação em centímetros, 
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conector de 15mm 

(universal), estéril, com cuff 

de baixa pressão e alto 

volume nº 7.5. Caixa com 10 

unidades. 

264 30 CX Tubo endotraqueal em PVC 

atóxico, com faixa radiopaca 

em sua extensão, 

siliconizado, indelével, 

superfície lisa, anatômico, 

graduação em centímetros, 

conector de 15mm 

(universal), estéril, com cuff 

de baixa pressão e alto 

volume nº 8.0. Caixa com 10 

unidades. 

     

265 5 CX Tubo endotraqueal em PVC 

atóxico, com faixa radiopaca 

em sua extensão, 

siliconizado, indelével, 

superfície lisa, anatômico, 

graduação em centímetros, 

conector de 15mm 

(universal), estéril, com cuff 

de baixa pressão e alto 

volume nº 8.5. Caixa com 10 

unidades. 

     

266 5 CX Tubo endotraqueal em PVC 

atóxico, com faixa radiopaca 

em sua extensão, 

siliconizado, superfície lisa, 

anatômico, graduação em 

centímetros, conector de 

15mm (universal), estéril, com 

cuff de baixa pressão e alto 

volume nº 9.0. Caixa com 10 

unidades.  

     

267 50 UND Umidificador de oxigênio 

(tampa de nylon injetada, 

frasco plástico de 250 ml e 

500 ml com nível máximo e 
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mínimo, porca adaptável ao 

fluxômetro). 

268 20 UND Válvula reguladora para 

cilindro de oxigênio com uma 

saída. Indicada para o 

controle da pressão de saída 

de gases com fins medicinais. 

Fabricada em latão cromado 

com peças injetadas em 

nylon; Manômetro de alta 

pressão com escala de 0 a 

300 Kgf/cm²; Entrada com 

filtro de bronze sinterizado; 

Válvula de segurança e niples 

com pino de impacto; Pressão 

fixa de saída de 3,5 Kgf/cm²; 

Conexões padrão ABNT NBR 

11725 e 11906. 

     

269 10 CX Vaselina líquida 1000ml. 

Caixa com 12 unidades. 

Embalagem com dados de 

identificação e procedência.                                                                                                                    

     

270 12 UND Eletrodo precordial para peras 

em eletrocardiograma (ECG). 

ADULTO. Fabricados em 

Alumínio com revestimento de 

Prata ou Cromo para 

proporcionar melhor contato 

na ligação do Aparelho de 

Eletrocardiograma. Deverá 

ser compatível com todos os 

equipamentos e cabos de 

eletrocardiograma (ECG). 

     

271 12 KIT KIT/CONJUNTO de Pêra com 

eletrodo precordial para 

eletrocardiograma (ECG). 

ADULTO. Fabricados em 

Alumínio com revestimento de 

Prata ou Cromo para 

proporcionar melhor contato 

na ligação do Aparelho de 
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Eletrocardiograma. Deverá 

ser compatível com todos os 

equipamentos e cabos de 

eletrocardiograma (ECG). 

272 10 PCT Lacre plástico de segurança, 

em nylon, tipo escada, 

numerado, medida 

aproximada de 14 a 18 cm de 

ponta a ponta. PACOTE COM 

100 LACRES. 

     

273 300 UND EQUIPO PARA BOMBA DE 

INFUSÃO PARENTERAL, 

compatível com bomba de 

infusão LF SMART LIFEMED, 

Equipo para 

administração de 

soluções parenterais 

com câmara 

graduada de 100 a 

200ml, com pinça tipo 

clamp (corta fluxo) 

acima da câmara, 

com ponta perfurante 

universal, com tampa 

protetora, câmara de 

gotejamento flexível, 

filtro de ar e tampa, 

tubo extensor de 

PVC com no mínimo 

2,00 metros, com ou 

sem seguimento de 

silicone, com clamp 

corta fluxo ou válvula 

/ acessório que não 

permita fluxo livre e 

volume de 

preenchimento de 

15ml a 35ml, com 

pinça rolete, filtro 

intravenoso de 15 

com a finalidade 

específica de reter os 

particulados em 

suspensão (resíduos 

de vidro, borracha, 

etc), 

preferencialmente 
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após injetor lateral ou 

na câmara de 

gotejamento, 

terminação com 

rosca e tampa 

protetora, fabricada 

com material atóxico, 

embalagem 

individual em papel 

grau cirúrgico, estéril, 

invólucro resistente 

ao manuseio, lacre 

capaz de manter a 

sua integridade e 

esterilidade, 

externamente 

apresentando dados 

de identificação em 

português, instruções 

de uso, procedência, 

número lote, registro 

na ANVISA. 

274 100 UND EQUIPO PARA BOMBA DE 

INFUSÃO PARENTERAL 

FOTOSENSSÍVEL, LIVRE 

DE PVC P/ BOMBA 

INFUSORA, compativel com 

bomba de Infusão LF SMART 

LIFEMED, EQUIPO PARA 

ADMINISTRAÇÃO DE 

SOLUÇÕES PARENTERAIS, 

LIVRE DE PVC, para infusão 

de drogas que interajam com 

PVC 

para uso em bomba 

de infusão com ponta 

perfurante universal 

com tampa protetora, 

câmara de 

gotejamento flexível, 

filtro de ar e tampa, 

tubo extensor com no 

mínimo 2,00 metros, 

com pinça rolete, 

injetor lateral com 

membrana 

autocicatrizante ou 

conector valvulado, 

dispositivo/clamp 

anti-fluxo livre, filtro 

de partículas de 15 

micra (padrão NBR 

isso 8536-4:2008), 

com a finalidade de 

reter os particulados 

em suspensão 

(resíduos de vidro, 
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borracha, etc), 

devendo estar 

localizado após 

injetor lateral ou ser 

fornecido 

separadamente para 

conexão em porção 

proximal do equipo, 

terminação com 

rosca e tampa 

protetora, fabricada 

com material atóxico, 

embalagem 

individual em papel 

grau cirúrgico, estéril, 

invólucro resistente 

ao manuseio, lacre 

capaz de manter a 

sua integridade e 

esterilidade, 

externamente 

apresentando dados 

de identificação em 

português, instruções 

de uso, procedência, 

número de lote e 

registro no Ministério 

da Saúde. 

275 10.000 UND Indicador biológico, leitura em 

48 horas, indicado para 

controle biológico de ciclos de 

esterilização a vapor saturado 

em autoclaves gravitacionais 

ou a vácuo. Método de Leitura 

por mudança de cor do meio 

de cultura (mudança de pH). 

Composto de uma tira de 

papel contendo população 

microbiana mínima de 

100.000 esporos secos e 

calibrados de Bacillus 

Sterother-Morphillus (ATCC 

7953, apresentar certificado 

de qualidade assegurada), 

acondicionada em ampola 

validade no rótulo e 

um indicador químico 

para diferenciar 

ampolas já 

processadas. 

Embaladas em 

caixas com no 

mínimo 25 unidades. 

Deverá acompanhar 

10 incubadoras 

compatíveis em 

comodato e oferecer 

treinamento técnico 

através de 

profissional 

qualicado. Fornecer 

treinamento técnico 
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plástica, contendo uma 

ampola de vidro com caldo 

nutriente, fechada com 

tampa, aberturas e protegida 

por papel hidrofóbico. Em 

cada ampola deverá constar 

lote e data de fabricação, 

através de 

profissional(is) 

capacitado(s). 

APRESENTAR: a) 

Declaração da 

empresa, contendo 

assinatura com firma 

reconhecida do 

responsável da 

empresa, informando 

assessor técnico 

(enfermeiro(a)), 

habilitado a prestar 

assistência em um 

prazo de até 15 dias 

quando solicitado 

pelo licitante. O 

profissional indicado 

deve ser habilitado a 

fornecer informações 

de uso e treinamento, 

em dias e horários a 

serem acertados com 

os profissionais do 

licitante. A 

declaração deve 

conter no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

completo do 

profissional, número 

de inscrição no 

COREN, telefone 

para contato. b) 

Declaração do 

Profissional, 

informando que 

concorda em prestar 

serviços de 

assessoria técnica na 

utilização dos 

produtos constantes 

desta licitação, 

contendo assinatura 

com firma 

reconhecida; c) 
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Documentação do 

profissional: cópia da 

cédula de identidade; 

cópia do CPF; cópia 

da cédula profissional 

emitida pelo COREN; 

cópia do certificado 

de conclusão de 

curso em 

enfermagem. Todas 

as cópias devem ser 

autenticadas 

APRESENTAR 

AMOSTRA. 

276 400 CX Indicador químico do tipo 

integrador, classe 5 conforme 

norma ANSI/AAMI/ISO 

11140-1, que permite efetuar 

o monitoramento de todos os 

parâmetros críticos do 

processo de esterilização a 

vapor, com performance 

equivalente ou superior a 

curva de morte microbiana do 

GeoBacillus 

stearothermophilus. Possui 

certificado BSI. A embalagem 

deverá contemplar 3 valores 

declarado: 121°C, 135°C e 

uma temperatura 

intemediária, correlacionadas 

com o tempo de morte 

microbiana, e na temperatura 

de 121°C deverá reagir a 

partir de 16,5 minutos. 

Composto de uma mecha de 

papel e de uma pílula química 

sensível a temperatura, 

tempo e vapor, 

acondicionadas em uma 

embalagem composta por 

papel/filme e  

alumínio laminado. 

Integrador de 

mudança de 

limite/movimento 

frontal (não exige 

interpretação de cor), 

onde durante a 

esterilização a vapor, 

a substância química 

funde e migra como 

um líquido de 

coloração escura 

através da mecha de 

papel. A migração é 

visível através da 

janela identificada 

por "REJECT" 

(rejeitado), e deverá 

atingir a área 

denominada 

"ACCEPT" (aceito) 

se todas as 

condições 

necessárias para a 

eliminação de 

microorganismos no 

interior da 

embalagem forem 

alcançadas. A 

extensão da 

migração é 
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proporcional ao 

tempo de exposição 

ao vapor e a 

temperatura. 

Embalados em 

pacotes com 500 

unidades. Fornecer 

treinamento técnico 

através de 

profissional(is) 

capacitado(s). 

APRESENTAR: a) 

Declaração da 

empresa, contendo 

assinatura com firma 

reconhecida do 

responsável da 

empresa, informando 

assessor técnico 

(enfermeiro(a)), 

habilitado a prestar 

assistência em um 

prazo de até 15 dias 

quando solicitado 

pelo licitante. O 

profissional indicado 

deve ser habilitado a 

fornecer informações 

de uso e treinamento, 

em dias e horários a 

serem acertados com 

os profissionais do 

licitante. A 

declaração deve 

conter no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

completo do 

profissional, número 

de inscrição no 

COREN, telefone 

para contato. b) 

Declaração do 

Profissional, 

informando que 

concorda em prestar 
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serviços de 

assessoria técnica na 

utilização dos 

produtos constantes 

desta licitação, 

contendo assinatura 

com firma 

reconhecida; c) 

Documentação do 

profissional: cópia da 

cédula de identidade; 

cópia do CPF; cópia 

da cédula profissional 

emitida pelo COREN; 

cópia do certificado 

de conclusão de 

curso em 

enfermagem. Todas 

as cópias devem ser 

autenticadas 

APRESENTAR 

AMOSTRA. 

277 60.000 UND Tira reagente para 

determinação de glicose 

sanguínea: 

Para teste de 

determinação de 

glicemia capilar, 

venosa, arterial e 

neonatal. Método de 

leitura através de 

fotometria e ou 

amperometria, faixa 

de medição deverá 

ter entre 20 mg/dl a 

500 mg/dl, aceitando-

se valores inferiores 

a 20 mg/dl e 

superiores a 500 

mg/dl, que não sofra 

interação com 

oxigênio (glicose 

desi-drogenase). 

Embalagem com 25 

ou 50 tiras/unidades. 

Na embalagem 

deverá constar: nº do 

registro no Ministério 
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da Saúde, lote, data 

de fabricação e 

validade. 1 – A 

empresa vencedora 

deverá fonecer em 

“Cessão de Uso” 60 

aparelhos 

glicosímetros de 

tecnologia biosensor 

para leitura do exame 

durante o período de 

vigência da ata de 

registro de preços, 

devendo 25% deles 

serem entregues 

juntamente com a 

primeira compra de 

tiras reagentes, 

formalizada através 

de emissão de nota 

de empenho. 2 – Em 

caso de falha 

(inclusive falta de 

bateria) no 

funcionamento dos 

aparelhos, a empresa 

vencedora deverá 

providenciar a 

substituição dos 

aparelhos, a empresa 

vencedora deverá 

providenciar a 

substituição do 

mesmo no prazo 

máximo de 15 dias 

após notificação do 

órgão. Portanto, no 

valor unitário, os 

proponentes deverão 

prever todos os 

custos. 3 – A licitante 

deverá disponibilizar 

e instalar software 

em português para 

resultados e 

desenvolvimento de 
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ações de controle 

glicêmico. A 

capacitação das 

equipes de saúde na 

utilização do software 

ficará a cargo da 

licitante e as 

instalações deverão 

ser iniciadas logo 

após a emissão da 

primeira nota de 

empenho 

contemplando as 

tiras reagentes. 4 - 

Fornecer treinamento 

técnico através de 

profissional(is) 

capacitado(s). 

APRESENTAR: a) 

Declaração da 

empresa, contendo 

assinatura com firma 

reconhecida do 

responsável da 

empresa, informando 

assessor técnico 

(enfermeiro(a)), 

habilitado a prestar 

assistência em um 

prazo de até 15 dias 

quando solicitado 

pelo licitante. O 

profissional indicado 

deve ser habilitado a 

fornecer informações 

de uso e treinamento, 

em dias e horários a 

serem acertados com 

os profissionais do 

licitante. A 

declaração deve 

conter no mínimo as 

seguintes 

informações: nome 

completo do 

profissional, número 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 

ESTADO DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

 
Página 84 de 85 – referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2019 – Processo nº 019/2019 – 
PMM 
 
 

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: (41) 3971-6003/6012/6140  
CEP 83.260-000 - Matinhos – Paraná - Brasil 

licitacao@matinhos.pr.gov.br 

 

de inscrição no 

COREN, telefone 

para contato. b) 

Declaração do 

Profissional, 

informando que 

concorda em prestar 

serviços de 

assessoria técnica na 

utilização dos 

produtos constantes 

desta licitação, 

contendo assinatura 

com firma 

reconhecida; c) 

Documentação do 

profissional: cópia da 

cédula de identidade; 

cópia do CPF; cópia 

da cédula profissional 

emitida pelo COREN; 

cópia do certificado 

de conclusão de 

curso em 

enfermagem. Todas 

as cópias devem ser 

autenticadas 

APRESENTAR 

AMOSTRA.  

278 4.000 PCT Compressa de gaze hidrófila, 

não estéril, 7,5cm x 7,5, 11 

fios por cm2, fio 100% 

algodão em tecido tipo tela, 

alvejadas, purificadas e 

isentas de impurezas, 

substâncias gordurosas, 

amido, corantes e alvejantes 

ópticos. Dobras uniformes 

para dentro em toda sua 

extensão para evitar 

desfiamento. Embaladas em 

pacotes com 500 unidades 

com peso mínimo de 390 a 

400 gramas por pacote. 

Deverá atender a ABNT NBR 
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13843/20019. Apresentar 

amostra. 

 TOTAL  

 

2.1 - Local de entrega: A(s) empresa(s) vencedora(s) do certame fica(m) 

obrigada(s) a realizar as entregas no local a ser indicado pela Secretaria 

Municipal de Saúde.  

2.2 - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

2.3 - Prazo de entrega: Até 60 (sessenta) dias após a emissão da Nota de 

Empenho. 

2.4 - Pagamento: os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após 

a entrega e aprovação do respectivo processo pelo setor competente. 

 

3 - Declara que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas 

as cláusulas e condições do Edital relativas à licitação supra, bem como às 

disposições, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei 

Federal nº 10.520 de 17/07/02 e demais normas complementares e 

disposições deste instrumento, que disciplinam o certame e que integrarão 

o ajuste correspondente. 

 

4 - Declara, outrossim, que o material ofertado está de acordo com as 

especificações técnicas do Termo de Referência, inclusive quanto à 

garantia dos mesmos. 

 

Matinhos, ___de____________de 2019. 

 

 

 

Assinatura e identificação  

(representante legal/procurador da licitante / Nome/RG/CPF/Cargo-Função) 
 


