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EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130 e 131 REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 - SRP
Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde
Processo nº: Bee 24200
Objeto: Aquisição dos insumos (agulha, álcool, máscara, luva, cateter, sonda foley, seringa, etc.) para
abastecer ao almoxarifado central da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia no período de sazonalidade
da dengue, através do Sistema de Registro de Preços.
Prazo: O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação deste extrato
no Diário Oficial do Município.
 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 07.847.837/0001-10 (Ata SRP nº 120/2021)
ITE
M

QTD.

01

17.400
CX

02

20.250
CX

03

4.560
CX

07

11.700
UN

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

WILTEX

R$ 8,95

R$ 155.730,00

WILTEX

R$ 8,95

R$ 181.237,50

WILTEX

R$ 9,00

R$ 41.040,00

MEDIX

R$ 1,84

R$ 21.528,00

Agulha descartável 25 x 7 mm,
hipodérmica, em aço inox, com bisel
trifacetado e siliconizado, canhão translúcido
na cor padrão, apirogênica, atóxica,
esterilizada, compatível com conexões luer
lock e luer slip. Embalada individualmente.
Acondicionada em caixa com 100 unidades.
Com registro na ANVISA /MS, BPF e
INMETRO.
Agulha descartável 25 x 8 mm,
hipodérmica, em aço inox, com bisel
trifacetado e siliconizado, canhão translúcido
na cor padrão, apirogênica, atóxica,
esterilizada, compatível com conexões luer
lock e luer slip. Embalada individualmente.
Acondicionada em caixa com 100 unidades.
Com registro na ANVISA /MS, BPF e
INMETRO.
Agulha descartável 40 x 12 mm,
hipodérmica, em aço inox, com bisel
trifacetado e siliconizado, canhão translúcido
na cor padrão, apirogênica, atóxica,
esterilizada, compatível com conexões luer
lock e luer slip. Embalada individualmente.
Acondicionada em caixa com 100 unidades.
Com registro na ANVISA /MS, BPF e
INMETRO.
Cateter Abocath intravenoso periférico
número 16 com dispositivo de segurança,
descartável, apirogênico, radiopaco, atóxico,
flexível, deslizante, livre de rugas, agulha
siliconizada, com bisel bi -angulado,
trifacetado e afiado, conector luer lock,
câmara
de
refluxo
transparente,
biocompatível, codificado por cores para
facilitar a identificação do calibre, com
dispositivo de segurança auto-acionável, com
protetor do conjunto. Esterilizado. Embalado
individualmente, com abertura asséptica. Em
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conformidade com a NR32. Com registro na
ANVISA/MS e BPF.

08

13.100
UN

22

396.000
UN

23

6000
UN

24

6.000
UN

Cateter Abocath intravenoso periférico
número 18 com dispositivo de segurança,
descartável, apirogênico, radiopaco, atóxico,
flexível, deslizante, livre de rugas, agulha
siliconizada, com bisel bi -angulado ,
trifacetado e afiado, conector luer lock,
câmara
de
refluxo
transparente,
biocompatível, codificado por cores para
facilitar a identificação do calibre, com
dispositivo de segurança auto-acionável, com
protetor do conjunto. Esterilizado. Embalado
individualmente, com abertura asséptica. Em
conformidade com a NR32. Com registro na
ANVISA/MS e BPF.
EQUIPO MACROGOTAS para infusão de
soluções parenterais, estéril, com ponta
perfurante e tampa protetora, tubo extensor
em PVC transparente, de aproximadamente
1,50 m, com câmara de gotejamento flexível,
transparente, com respiro de ar com filtro
bacteriológico, gotejador ajustado para 1ml=
20 gotas, pinça tipo rolete e injetor lateral em
Y com membrana auto vedante, conector luer
universal com tampa protetora. Embalado
individualmente, com abertura asséptica. Com
registro na ANVISA/MS.
EQUIPO
PLASTICO
SORO
MICROGOTA para infusão de soluções
parenterais, estéril, com ponta perfurante e
tampa protetora, tubo extensor em PVC
transparente, de aproximadamente 1,50 m,
com câmara de gotejamento flexível,
transparente, com respiro de ar com filtro
bacteriológico, gotejador ajustado para 1ml=
60 microgotas, pinça tipo rolete e injetor
lateral em Y com membrana auto vedante,
conector luer universal com tampa protetora.
Embalado individualmente, com abertura
asséptica. Com registro na ANVISA/MS.
EXTENSOR INTERMEDIARIO 2 VIAS
PVC, estéril, atóxico, para administração de
medicações parenterais compatíveis, tubo em
PVC ou polietileno, transparente cristal,
flexível, com diâmetro uniforme, com
conector luer lock, com corta fluxo em todas
as vias que não permita passagem de líquido
quando totalmente fechado, com tampas
protetoras
reserva.
Embalado
individualmente, com abertura asséptica. Com
registro na ANVISA/ MS.

MEDIX

R$ 1,84

R$ 24.104,00

DESCARPAC
K

R$ 0,95

R$ 376.200,00

MEDIX

R$ 1,59

R$ 9.540,00

DESCARPAC
K

R$ 0,80

R$ 4.800,00
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25

37.450
UN

26

45.600
UN

36

800
UN

37

7000
UN

38

39

8500
UN

4000
UN

ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M,
impermeável em uma face, excelente fixação
na outra face, em tecido 100% algodão e
resina acrílica. Adesivo a base de borracha
natural e resina, na cor branca. Enrolados em
carretéis plásticos, com abas, protegidos
também por capas que mantém a integridade
do produto. Com registro ANVISA//MS.
KIT COLETA DE URINA, estéril,
composto por um copo e um tubo com tampa,
embalagem individual, com instruções de uso.
SONDA FOLEY 2 VIAS N° 12- Sonda em
borracha natural, siliconizada, com duas vias,
dois orifícios laterais em lados opostos e na
mesma altura, balão de textura reforçada e
uniforme com capacidade de 05-15ml e
válvula luer lock. Embalagem estéril
individual, com proteção dupla, com
identificação do calibre, da capacidade do
balão e da marca estampados em local de fácil
visualização e de caráter permanente,
contendo externamente dados de rotulagem
conforme RDC 185 de 22/10/2001.
SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14 - Sonda em
borracha natural, siliconizada, com duas vias,
dois orifícios laterais em lados opostos e na
mesma altura, balão de textura reforçada e
uniforme com capacidade de 05-15ml e
válvula luer lock. Embalagem estéril
individual, com proteção dupla, com
identificação do calibre, da capacidade do
balão e da marca estampados em local de fácil
visualização e de caráter permanente,
contendo externamente dados de rotulagem
conforme RDC 185 de 22/10/2001.
SONDA FOLEY 2 VIAS NR 16 - Sonda em
borracha natural, siliconizada, com duas vias,
dois orifícios laterais em lados opostos e na
mesma altura, balão
de textura reforçada e uniforme com
capacidade de 05-15ml e válvula luer lock.
Embalagem estéril individual, com proteção
dupla, com identificação do calibre, da
capacidade do balão e da marca estampados
em local de fácil visualização e de caráter
permanente, contendo externamente dados de
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.
SONDA FOLEY 2 VIAS NR 18 Sonda em
borracha natural, siliconizada, com duas vias,
dois orificios laterais em lados opostos e na
mesma altura, balão de textura reforçada e
uniforme com capacidade de 05-15ml e
válvula luer lock. Embalagem estéril
individual, com proteção dupla, com
identificação do calibre, da capacidade do
balão e da marca estampados em local de fácil
visualização e de caráter permanente,
contendo externamente dados de rotulagem
conforme RDC 185 de 22/10/2001.

PROCITEX

R$ 6,93

R$ 259.528,50

CRAL

R$ 0,55

R$ 25.080,00

DESCARPAC
K

R$ 2,59

R$ 2.072,00

DESCARPAC
K

R$ 2,59

R$ 18.130,00

DESCARPAC
K

R$ 2,65

R$ 22.525,00

DESCARPAC
K

R$ 2,65

R$ 10.600,00
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SONDA FOLEY 2 VIAS NR 20 Sonda em
borracha natural, siliconizada, com duas vias,
dois orifícios laterais em lados opostos e na
mesma altura, balão de textura reforçada e
uniforme com capacidade de 05-15ml e
válvula luer lock. Embalagem estéril DESCARPAC
1000
R$ 2,79
R$ 2.790,00
40
K
individual, com proteção dupla, com
UN
identificação do calibre, da capacidade do
balão e da marca estampados em local de fácil
visualização e de caráter permanente,
contendo externamente dados de rotulagem
conforme RDC 185 de 22/10/2001.
SONDA FOLEY 2 VIAS NR 22 - Sonda em
borracha natural, siliconizada, com duas vias,
dois orifícios laterais em lados opostos e na
mesma altura, balão de textura reforçada e
uniforme com capacidade de 05-15ml e
válvula luer lock. Embalagem estéril DESCARPAC
800
R$ 2,79
R$ 2.232,00
41
K
individual, com proteção dupla, com
UN
identificação do calibre, da capacidade do
balão e da marca estampados em local de fácil
visualização e de caráter permanente,
contendo externamente dados de rotulagem
conforme RDC 185 de 22/10/2001.
VALOR TOTAL: R$ 1.157.137,00 (um milhão cento e cinquenta e sete mil cento e trinta e sete reais)

 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 16.699.864/0001-83 (Ata SRP nº 121/2021)
ITEM

QTD.

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

Álcool etílico 70%, líquido incolor, límpido,
volátil e de odor característico, demais
especificações conforme a farmacopéia
43.350
J FERES
R$ 4,99
R$ 216.316,50
04
brasileira. Para utilização em artigos e
FR
superfícies. Frasco com 1000 ml. Com registro
na ANVISA /MS.
VALOR TOTAL: R$ 216.316,50 (duzentos e dezesseis mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta centavos)

 COMERCIAL MONTEIRO EIRELI - CNPJ: 24.240.240/0001-21 (Ata SRP nº 122/2021)
ITEM

05

QTD.

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

3.600
UN

Álcool gel 70% refil, gel à base de álcool a
70%, transparente, inodoro, isento de material
em suspensão que não deixe resíduos aderentes
nas mãos, hidratante, com ação antisséptica.
Para ser usado como complemento na
higienização das mãos em hospitais,
laboratórios,
clínicas,
consultórios.
Composição:
Álcool
etílico,
polímero
carboxílico,
neutralizante,
umectante,
conservante, quelante e água deionizada.
Embalagem tipo sache de 800 ml. Com as
informações do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade impressos. Deve possuir
registro na ANVISA /MS.

MASTER

R$ 8,39

R$ 30.204,00
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SABONETE LÍQUIDO, viscoso com
glicerina, com poder espumante, para higiene
constante das mãos, perfumado e não agressivo
a pele. Aspecto: líquido, PH; 8,5-9,5,.
2.530
MASTER
R$ 9,39
R$ 23.756,70
32
Composição: corantes, sabão, glicerina, amida
GL
de ácido graxo de coco, tensoativo não iônico
essência,
água
filtrada,
antialérgico.
Embalagem galão com 05 litros.
VALOR TOTAL: R$ 53.960,70 (cinquenta e três mil novecentos e sessenta reais e setenta centavos)

 R M HOSPITALAR LTDA - CPNJ: 25.029.414/0001-74 (Ata SRP nº 123/2021)
ITEM

QTD.

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA

Algodão hidrófilo simples, branco, composto
de fibras 100% algodão, alvejadas transformadas
19.800 em mantas uniformes e isentas de impurezas,
CREMER
06
absorvente, macio, asséptico, quimicamente puro.
PT
Embalado em pacote com 250 gramas. Com
registro na ANVISA /MS.
VALOR TOTAL: R$ 118.206,00 (cento e dezoito mil duzentos e seis reais)

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

R$ 5,97

R$ 118.206,00

 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI – CNPJ: 03.595.984/0001-99 (Ata SRP nº
124/2021)
ITEM

QTD.

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

Cateter Abocath intravenoso periférico
número 20 com dispositivo de segurança,
descartável, apirogênico, radiopaco, atóxico,
flexível, deslizante, livre de rugas, agulha
siliconizada, com bisel bi -angulado ,
trifacetado e afiado, conector luer lock, câmara
de refluxo transparente, biocompatível,
52.140
POLYMED
R$ 1,76
R$ 91.766,40
09
codificado por cores para facilitar a
UN
identificação do calibre, com dispositivo de
segurança auto-acionável, com protetor do
conjunto.
Esterilizado.
Embalado
individualmente, com abertura asséptica. Em
conformidade com a NR32. Com registro na
ANVISA/MS e BPF.
Cateter Abocath intravenoso periférico
número 24 com dispositivo de segurança,
descartável, apirogênico, radiopaco, atóxico,
flexível, deslizante, livre de rugas, agulha
siliconizada, com bisel bi –angulado,
trifacetado e afiado, conector luer lock, câmara
de refluxo transparente, biocompatível,
90.000
POLYMED
R$ 1,79
R$ 161.100,00
11
codificado por cores para facilitar a
UN
identificação do calibre, com dispositivo de
segurança auto-acionável, com protetor do
conjunto.
Esterilizado.
Embalado
individualmente, com abertura asséptica. Em
conformidade com a NR32. Com registro na
ANVISA/MS e BPF.
VALOR TOTAL: R$ 252.866,40 (duzentos e cinquenta e dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta
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centavos)

 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 29.010.039/0001-71 (Ata SRP nº
125/2021)
ITEM

10

17

18

19

QTD.

104.000
UN

45.910
UN

228.000
UN

317.160
UN

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

DESCARPACK

R$ 1,89

R$ 196.560,00

DESCARPACK

R$ 0,43

R$ 19.741,30

DESCARPACK

R$ 0,43

R$ 98.040,00

DESCARPACK

R$ 0,43

R$ 136.378,80

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
Cateter Abocath intravenoso periférico
número 22 com dispositivo de segurança,
descartável, apirogênico, radiopaco, atóxico,
flexível, deslizante, livre de rugas, agulha
siliconizada, com bisel bi -angulado ,
trifacetado e afiado, conector luer lock,
câmara
de
refluxo
transparente,
biocompatível, codificado por cores para
facilitar a identificação do calibre, com
dispositivo de segurança auto-acionável, com
protetor do conjunto. Esterilizado. Embalado
individualmente, com abertura asséptica. Em
conformidade com a NR32. Com registro na
ANVISA/MS e BPF.
Dispositivo para infusão endovenosa
periférica número 19 com dispositivo de
segurança, em aço inoxidável, com agulha
trifacetada e siliconizada, com conector e capa
do conector perfeitamente encaixado, com
asas flexíveis para empunhadura e fixação,
tubo extensor vinílico transparente atóxico,
canhão luer-lock com identificação do calibre
por cores, descartável, estéril, apirogênico.
Com dispositivo de segurança que recobre a
agulha
após
utilização.
Embalado
individualmente, com abertura asséptica. Em
conformidade com a NR 32. Com registro na
ANVISA/MS e BPF.
Dispositivo para infusão endovenosa
periférica número 21 com dispositivo de
segurança, em aço inoxidável, com agulha
trifacetada e siliconizada, com conector e capa
do conector perfeitamente encaixado, com
asas flexíveis para empunhadura e fixação,
tubo extensor vinílico transparente atóxico,
canhão luer-lock com identificação do calibre
por cores, descartável, estéril, apirogênico.
Com dispositivo de segurança que recobre a
agulha
após
utilização.
Embalado
individualmente, com abertura asséptica. Em
conformidade com a NR 32. Com registro na
ANVISA/MS e BPF.
Dispositivo para infusão endovenosa
periférica número 23 com dispositivo de
segurança, em aço inoxidável, com agulha
trifacetada e siliconizada, com conector e capa
do conector perfeitamente encaixado, com
asas flexíveis para empunhadura e fixação,
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tubo extensor vinílico transparente atóxico,
canhão luer-lock com identificação do calibre
por cores, descartável, estéril, apirogênico.
Com dispositivo de segurança que recobre a
agulha
após
utilização.
Embalado
individualmente, com abertura asséptica. Em
conformidade com a NR 32. Com registro na
ANVISA/MS e BPF.

20

21

19.870
UN

55.600
UN

Dispositivo para infusão endovenosa
periférica número 25 com dispositivo de
segurança, em aço inoxidável, com agulha
trifacetada e siliconizada, com conector e capa
do conector perfeitamente encaixado, com
asas flexíveis para empunhadura e fixação,
tubo extensor vinílico transparente atóxico,
canhão luer-lock com identificação do calibre
por cores, descartável, estéril, apirogênico.
Com dispositivo de segurança que recobre a
agulha
após
utilização.
Embalado
individualmente, com abertura asséptica. Em
conformidade com a NR 32. Com registro na
ANVISA/MS e BPF.
Dispositivo para infusão endovenosa
periférica número 27 com dispositivo de
segurança, em aço inoxidável, com agulha
trifacetada e siliconizada, com conector e capa
do conector perfeitamente encaixado, com
asas flexíveis para empunhadura e fixação,
tubo extensor vinílico transparente atóxico,
canhão luer-lock com identificação do calibre
por cores, descartável, estéril, apirogênico.
Com dispositivo de segurança que recobre a
agulha
após
utilização.
Embalado
individualmente, com abertura asséptica. Em
conformidade com a NR 32. Com registro na
ANVISA/MS e BPF.

DESCARPACK

R$ 0,43

R$ 8.544,10

DESCARPACK

R$ 0,43

R$ 23.908,00

VALOR TOTAL: R$ 483.172,20 (quatrocentos e oitenta e três mil cento e setenta e dois reais e vinte centavos)

 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 27.325.768/0001-91 (Ata SRP nº 126/2021)
ITE
M

12

QTD.

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁR
IO
(R$)

22.500
UN

COLETOR DESCARTÁVEL URINA SISTEMA
FECHADO,
estéril,
atóxico,
apirogênico,
descartável, resistente, composto por bolsa coletora
em PVC flexível, dupla face, com capacidade para
2000 ml, graduada no mínimo a cada 100 ml; tubo
extensor transparente siliconado flexível, com no
mínimo 110 cm de comprimento, resistente a
dobras; clamp ou pinça corta-fluxo; câmara tipo
Pasteur, com dispositivo anti-refluxo; injetor lateral
com membrana cicatrizante para coleta de material;
filtro de ar hidrófobo; suporte para fixação com
cordão; conector universal escalonado com tampa
protetora. Embalado individualmente, com abertura

DESCARPACK

R$ 3,79

VALOR
TOTAL
(R$)

R$ 85.275,00
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asséptica. Com registro na ANVISA//MS.

VALOR TOTAL: R$ 85.275,00 (oitenta e cinco mil duzentos e setenta e cinco reais)

 X MED HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 34.506.284/0001-04 (Ata SRP nº 127/2021)
ITEM

QTD.

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

Coletor descartável papelão 3 litros Descartador de materiais Perfurocortantes, em
papelão rígido, atóxica, conjunto de revestimento
interno que evita perfurações e vazamento, com
8.640
saco plástico interno para vedação, com alça
FLEXPELL
R$ 2,50
R$ 21.600,00
13
UN
dupla para transporte, contra-trava de segurança
produzido de acordo com as normas da
ANVISA/MS, RDC 306/2004, ABNT NBR
13853, NBR 7500. Capacidade útil de 03 litros.
Coletor descartável papelão 13 litros Descartador de materiais Perfurocortantes, em
papelão rígido, atóxica, conjunto de revestimento
interno que evita perfurações e vazamento, com
3.220
saco plástico interno para vedação, com alça
FLEXPELL
R$ 5,50
R$ 17.710,00
14
UN
dupla para transporte, contra-trava de segurança
produzido de acordo com as normas da
ANVISA/MS, RDC 306/2004, ABNT NBR
13853, NBR 7500. Capacidade útil de 13 litros.
Coletor descartável papelão 7 Litros Descartador de Materiais Perfurocortantes, em
papelão rígido, atóxica, conjunto de revestimento
interno que evita perfurações e vazamento, com
1.520
saco plástico interno para vedação, com alça
FLEXPELL
R$ 3,84
R$ 5.836,80
15
UN
dupla para transporte, contra-trava de segurança
produzido de acordo com as normas da
ANVISA/MS, RDC 306/2004, ABNT NBR
13853, NBR 7500. Capacidade útil de 07 litros.
VALOR TOTAL: R$ 45.146,80 (quarenta e cinco mil cento e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

 GESY SARAIVA DE GOIAS - CNPJ: 34.533.426/0001-22 (Ata SRP nº 128/2021)
ITEM

QTD.

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

Copo descartável, em plástico branco
leitoso, capacidade 200 ml, pacote com 100 TOTALPLAST
R$ 3,50
unidades.
VALOR TOTAL: R$ 255.500,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais)
16

73.000
PT

VALOR
TOTAL
(R$)
R$ 255.500,00

 A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 34.813.172/0001-04 (Ata SRP nº 129/2021)
ITEM

QTD.

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
(R$)
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(R$)
MÁSCARA CIRÚRGICA, descartável,
atóxica, hipoalergênica, não estéril,
inodora, retangular pregueada, com tripla
camada. Deverá possuir filtro que
proporcione uma eficiência de filtragem
bacteriana superior a 95% de proteção
14.870
NAYR
R$ 7,68
31
(BFE); clipe nasal anatômico, fixações
CX
laterais com elástico, com acabamento por
soldagem eletrônica. Caixas ou pacotes com
50 unidades. Com registro na ANVISA/MS.
O fabricante deverá apresentar o laudo de
eficiência de filtração bacteriana (BFE).
VALOR TOTAL: R$ 114.201,60 (cento e quatorze mil duzentos e um reais e sessenta centavos)

R$ 114.201,60

 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - CNPJ: 78.742.491/0001-33

(Ata SRP nº

130/2021)
ITEM

33

QTD.

337.870
UN

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/
AGULHA
C/
DISPOSITIVO
DE
SEGURANCA: com bico luer lock central,
cilindro em polipropileno transparente,
escala de graduação com alto grau de
precisão, com indicação numérica contendo
20 intervalos de 1ml, êmbolo com trava e
ponteira de borracha siliconizada, com
perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro.
Com dispositivo de segurança em
atendimento à NR 32 e portaria 1748 MTE
com proteção de toda a extensão da agulha,
Atóxica, apirogênica; Estéril e descartável.
Embalagem individual resistente com
abertura em pétala asséptica, contendo a
identificação do produto, lote e validade de
fácil visualização. Com registro na
ANVISA/ MS.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

SR

R$ 1,16

R$ 391.929,20

VALOR TOTAL: R$ 391.929,20 (trezentos e noventa e um mil novecentos e vinte e nove reais e vinte centavos)

 GOEDERT LTDA - CNPJ: 79.846.465/0001-18 (Ata SRP nº 131/2021)
ITEM

QTD.

6.250
27

CX (c/
100 un

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

LUVA PARA PROCEDIMENTOS –
TAMANHO EXTRA PEQUENO, não
estéril, confeccionada em látex de borracha
natural,
hipoalergênica,
anatômica,
lubrificada
com
pó
bio-absorvível,
ambidestra, boa elasticidade, confortável,
com alta sensibilidade tátil, livre de falhas
e/ou furos. Deverá apresentar registro na
ANVISA/MS, Certificado de Aprovação
(CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) e selo de conformidade

NOBRE

R$ 28,02

R$ 175.125,00
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INMETRO.

LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO GRANDE, não estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
hipoalergênica, anatômica, lubrificada com
13.820
pó
bio-absorvível,
ambidestra,
boa
elasticidade,
confortável,
com
alta
NOBRE
R$ 28,02
R$ 387.236,40
28
CX (c/
sensibilidade tátil, livre de falhas e/ou furos.
100 un
Deverá apresentar registro na ANVISA/MS,
Certificado de Aprovação (CA) emitido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e selo de conformidade INMETRO.
LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO
MÉDIO,
não
estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
hipoalergênica, anatômica, lubrificada com
40.890
pó
bio-absorvível,
ambidestra,
boa
elasticidade,
confortável,
com
alta
NOBRE
R$ 27,55
R$ 1.126.519,50
29
CX (c/
sensibilidade tátil, livre de falhas e/ou furos.
100 un
Deverá apresentar registro na ANVISA/MS,
Certificado de Aprovação (CA) emitido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e selo de conformidade INMETRO.
LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO PEQUENO,
não estéril,
confeccionada em látex de borracha natural,
hipoalergênica, anatômica, lubrificada com
35.950
pó
bio-absorvível,
ambidestra,
boa
elasticidade,
confortável,
com
alta
NOBRE
R$ 28,02
R$ 1.007.319,00
30
CX (c/
sensibilidade tátil, livre de falhas e/ou furos.
100 un
Deverá apresentar registro na ANVISA/MS,
Certificado de Aprovação (CA) emitido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e selo de conformidade INMETRO.
VALOR TOTAL: R$ 2.696.199,90 (dois milhões seiscentos e noventa e seis mil cento e noventa e nove reais e
noventa centavos)

Valor Total: R$ 5.869.911,30 (cinco milhões oitocentos e sessenta e nove mil novecentos e onze reais e
trinta centavos)

Durval Ferreira Fonseca Pedroso
Secretário Municipal de Saúde
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