
Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal 
Avenida do Cerrado, n° 999 ‐ Parque Lozandes ‐ Goiânia – GO CEP 74.884‐900 
Fone/Fax: 3524‐1570 / 3524‐1503 | e‐mail: dvex@sms.goiania.go.gov.br     

Secretaria Municipal de Saúde 

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2020 SRP – SAÚDE  

(AVISO DE RESULTADO) 

A Secretária de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade 

dos autos do Pregão Eletrônico n° 050/2020 SRP – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM - 

Processo Bee 15097, cujo objeto é Aquisição de Insumos (Cânulas, Coletores, Preservativos, Sondas e 

pulseiras de identificação) pelo Sistema de Registro de Preços para atender as necessidades das unidades de 

saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, durante um período de 12 meses, conforme condições 

e especificações constantes deste Edital e seus anexos. Os valores apresentados se encontram dentro da 

média do estimado, exceto os itens 19 e 20 que restaram DESERTOS, pois nenhuma empresa cadastrou 

proposta. Maiores informações na Ata emitida pela plataforma Comprasnet e publicada na mesma e em 

nosso site. Em atenção ao Despacho nº 412/2021/GPSR, Despacho nº 1757/2021/GS e Parecer Jurídico nº 

1737/2021, que autoriza ao pedido de reequilíbrio econômico solicitado, através de processo administrativo 

nº 86466686/2021, pela empresa REDE CLINICA DE ESTETICA HEALTHY CENTER EIRELI – 

CNPJ: 32.085.624/0001-45 em relação aos valores dos itens 22 ao 27, motivo desta RETIFICAÇÃO. 

Diante dessas informações, resolve RETIFICAR A HOMOLOGAÇÃO do presente procedimento 

licitatório e AUTORIZAR as despesas conforme relacionado abaixo: 

Onde se lê: 

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

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

01 120 
UN 

CÂNULA DE GUEDEL NR 00, orofaríngea, 
em polietileno, atóxico, transparente, livre de 
látex, formato anatômico, com flexibilidade e 
curvatura adequadas a sua finalidade, 
extremidades macias e arredondadas, sem 
rebarbas ou deformações, reforço interno, com 
orifício que permita acesso de cateter, cor de 
acordo com o tamanho, com extremidade distal 
dotada de falange com o calibre da cânula 
gravado. Número 0. Embalado individualmente. 
Resistente a esterilização em altas temperaturas. 
Com registro na ANVISA//MS.

VITAL GOLD 3,05 366,00 

03 120 
UN 

CÂNULA DE GUEDEL NR 02, orofaríngea, 
em polietileno, atóxico, transparente, livre de 
látex, formato anatômico, com flexibilidade e 
curvatura adequadas a sua finalidade, 
extremidades macias e arredondadas, sem 
rebarbas ou deformações, reforço interno, com 
orifício que permita acesso de cateter, cor de 
acordo com o tamanho, com extremidade distal 
dotada de falange com o calibre da cânula 

VITAL GOLD 2,15 

258,00 
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gravado. Número 2. Embalado individualmente. 
Resistente a esterilização em altas temperaturas. 
Com registro na ANVISA//MS

07 15 
UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
3.0, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, sem balão, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, com 
dispositivo para fixação, livre de rebarbas ou 
deformações.  Número 3.0.  Com registro 
ANVISA/MS.  

VITAL GOLD 17,50 262,50 

08 
15 
UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
3.5, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, sem balão, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, com 
dispositivo para fixação, livre de rebarbas ou 
deformações.  Número 3.5.  Com registro 
ANVISA/MS. 

VITAL GOLD 
17,50 

262,50 

09 
15 
UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
4.0, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, sem balão, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, com 
dispositivo para fixação, livre de rebarbas ou 
deformações.  Número 4.0.  Com registro 
ANVISA/MS. 

VITAL GOLD 17,50 262,50 

10 
45 
UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
5.0, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, sem balão, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, com 
dispositivo para fixação, livre de rebarbas ou 
deformações. Número 5.0. Com registro 
ANVISA/MS. 

VITAL GOLD 17,50 787,50 

11 
45 
UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
6.0, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, com balão de baixa pressão e 
alto volume, balão de controle, adaptador para 
seringa luerlock e luerslip, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, com 
dispositivo para fixação.  Número 6.0.  Com 
registro ANVISA/MS. 

VITAL GOLD 
20,00 

900,00 

12 
45 
UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
7.0, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, com balão de baixa pressão e 
alto volume, balão de controle, adaptador para 
seringa luerlock e luerslip, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, com 
dispositivo para fixação.  Número 7.0.  Com 
registro ANVISA/MS. 

VITAL GOLD 20,00 900,00 

13 
45 

 UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
7.5, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, com balão de baixa pressão e 
alto volume, balão de controle, adaptador para 
seringa luerlock e luerslip, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, com 
dispositivo para fixação.  Número 7.5.  Com 

VITAL GOLD 20,00 900,00 
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registro ANVISA/MS. 

14 
45 

 UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
8.0, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, com balão de baixa pressão e 
alto volume, balão de controle, adaptador para 
seringa luerlock e luerslip, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, com 
dispositivo para fixação.  Número 8.0.  Com 
registro ANVISA/MS. 

VITAL GOLD 20,00 900,00 

15 45 
UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
8.5, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, com balão de baixa pressão e 
alto volume, balão de controle, adaptador para 
seringa luerlock e luerslip, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, com 
dispositivo para fixação.  Número 8.5.  Com 
registro ANVISA/MS. 

VITAL GOLD 20,00 900,00 

21 2.880 
UN 

SONDA URETRAL NR 4, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC atóxico siliconizada, 
transparente, maleável, com aproximadamente 40 
cm de comprimento, extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, isenta de 
rebarbas; extremidade proximal com ponta 
arredondada. Embalada individualmente, com 
abertura asséptica. Com registro na 
ANVISA/MS. 

MEDSONDA 0,45 1.296,00 

29 
250 
UN 

SONDA FOLEY 2 VIAS N° 08 - 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 
luerlock. 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

ADVANTIVE 3,20 800,00 

30 
1.280 
UN 

SONDA FOLEY 2 VIAS N° 10 - 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 
luerlock. 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

ADVANTIVE 3,20 4.096,00 

31 600 
UN 

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 
luerlock. Embalagem estéril individual, com 
proteção dupla, com identificação do calibre, da 

ADVANTIVE 2,90 1.740,00 
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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

32 
4.150 
UN 

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 
luerlock. 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.

ADVANTIVE 3,00 12.450,00 

33 
6.340 
UN 

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 luerlock. 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. 

ADVANTIVE 3,05 19.337,00 

34 
6.130 
UN 

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 luerlock. 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. 

ADVANTIVE 3,05 18.696,50 

35 
1.500 
UN 

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 luerlock. 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. 

ADVANTIVE 3,05 4.575,00 

36 
470 
UN 

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 

ADVANTIVE 2,85 1.339,50 
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uniforme com capacidade de 05-15ml e válvula 
luerlock. 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

Total: R$ 71.029,00 (Setenta e um mil e vinte e nove reais)

 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA – CNPJ: 04.724.729/0001-
61 

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

02 
105 
UN 

CÂNULA DE GUEDEL NR 01, orofaríngea, em 
polietileno, atóxico, transparente, livre de látex, formato 
anatômico, com flexibilidade e curvatura adequadas a 
sua finalidade, extremidades macias e arredondadas, 
sem rebarbas ou deformações, reforço interno, com 
orifício que permita acesso de cateter, cor de acordo 
com o tamanho, com extremidade distal dotada de 
falange com o calibre da cânula gravado. Número 1. 
Embalado individualmente. Resistente a esterilização 
em altas temperaturas. Com registro na ANVISA//MS.

VITAL 
GOLD 

2,13 223,65 

04 
160 
UN 

CÂNULA DE GUEDEL NR 03, orofaríngea, em 
polietileno, atóxico, transparente, livre de látex, formato 
anatômico, com flexibilidade e curvatura adequadas a 
sua finalidade, extremidades macias e arredondadas, 
sem rebarbas ou deformações, reforço interno, com 
orifício que permita acesso de cateter, cor de acordo 
com o tamanho, com extremidade distal dotada de 
falange com o calibre da cânula gravado. Número 3. 
Embalado individualmente. Resistente a esterilização 
em altas temperaturas. Com registro na ANVISA//MS.

VITAL 
GOLD 

2,13 340,80 

05 
160 
UN 

CÂNULA DE GUEDEL NR 04, orofaríngea, em 
polietileno, atóxico, transparente, livre de látex, formato 
anatômico, com flexibilidade e curvatura adequadas a 
sua finalidade, extremidades macias e arredondadas, 
sem rebarbas ou deformações, reforço interno, com 
orifício que permita acesso de cateter, cor de acordo 
com o tamanho, com extremidade distal dotada de 
falange com o calibre da cânula gravado. Número 4. 
Embalado individualmente. Resistente a esterilização 
em altas temperaturas. Com registro na ANVISA//MS.

VITAL 
GOLD 

2,13 340,80 

06 
105 
UN 

CÂNULA DE GUEDEL NR 05, orofaríngea, em 
polietileno, atóxico, transparente, livre de látex, formato 
anatômico, com flexibilidade e curvatura adequadas a 
sua finalidade, extremidades macias e arredondadas, 
sem rebarbas ou deformações, reforço interno, com 
orifício que permita acesso de cateter, cor de acordo 
com o tamanho, com extremidade distal dotada de 
falange com o calibre da cânula gravado. Número 5. 
Embalado individualmente. Resistente a esterilização 
em altas temperaturas. Com registro na ANVISA//MS.

VITAL 
GOLD 

2,18 228,90 
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Total: R$ 1.134,15 (Um mil cento e trinta e quatro reais e quinze centavos)

 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 07.847.837/0001-10

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

16 
750.000 

UN 

COLETOR DESCARTÁVEL URINA 
SISTEMA ABERTO, em plástico resistente, com 
capacidade para 2000 ml, graduado de 100 em 100 
ml, com cordão para fixação do sistema ao leito. 
Com registro na ANVISA/MS.

SEGMED 0,32 240.000,00

28 
3.000 
UN 

SONDA URETRAL NR 18, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC atóxico siliconizada, 
transparente, maleável, com aproximadamente 40 
cm de comprimento, extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, isenta de 
rebarbas; extremidade proximal com ponta 
arredondada. Embalada individualmente, com 
abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

WENTILL 0,60 1.800,00 

Total: R$ 241.800,00 (Duzentos e quarenta e um mil e oitocentos reais)

 TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI – CNPJ: 12.762.841/0001-15

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

17 12.000 
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 asséptica. Com 
registro na ANVISA//MS.   

DESCARPACK 3,44 41.280,00 

Total: R$ 41.280,00 (Quarenta e um mil duzentos e oitenta reais)

 DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA – CNPJ:
34.180.445/0001-12 

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

18 
9.000 
UN 

PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE 
MASCULINO, sem lubrificação, em látex, estéril, 
atóxico, com reservatório, lados paralelos, 
embalados individualmente, com indicativo de 
teste de qualidade e resistência pelo Inmetro. Data 
de fabricação e validade impressas na embalagem. 

MADEITEX 0,28 2.520,00 
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Com registro na ANVISA/MS.
Total: R$ 2.520,00 (Dois mil quinhentos e vinte reais)

 REDE CLINICA DE ESTETICA HEALTHY CENTER EIRELI – CNPJ: 32.085.624/0001-45

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

22 
20.000 

UN 

SONDA URETRAL NR 6, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC atóxico siliconizada, 
transparente, maleável, com aproximadamente 40 
cm de comprimento, extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, isenta de 
rebarbas; extremidade proximal com ponta 
arredondada. Embalada individualmente, com 
abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

BIOSANI 0,43 8.600,00 

23 
29.500 

UN 

SONDA URETRAL NR 8, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC atóxico siliconizada, 
transparente, maleável, com aproximadamente 40 
cm de comprimento, extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, isenta de 
rebarbas; extremidade proximal com ponta 
arredondada. Embalada individualmente, com 
abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

BIOSANI 0,44 12.980,00 

24 
140.000 

UN 

SONDA URETRAL NR 10, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC atóxico siliconizada, 
transparente, maleável, com aproximadamente 40 
cm de comprimento, extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, isenta de 
rebarbas; extremidade proximal com ponta 
arredondada. Embalada individualmente, com 
abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

BIOSANI 0,41 57.400,00 

25 
785.000 

UN 

SONDA URETRAL NR 12, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC atóxico siliconizada, 
transparente, maleável, com aproximadamente 40 
cm de comprimento, extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, isenta de 
rebarbas; extremidade proximal com ponta 
arredondada. Embalada individualmente, com 
abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

BIOSANI 0,46 361.100,00

26 
37.000 

UN 

SONDA URETRAL NR 14, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC atóxico siliconizada, 
transparente, maleável, com aproximadamente 40 
cm de comprimento, extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, isenta de 
rebarbas; extremidade proximal com ponta 
arredondada. Embalada individualmente, com 
abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

BIOSANI 0,48 17.760,00 

27 
5.000 
UN 

SONDA URETRAL NR 16, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC atóxico siliconizada, 
transparente, maleável, com aproximadamente 40 
cm de comprimento, extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, isenta de 
rebarbas; extremidade proximal com ponta 
arredondada. Embalada individualmente, com 

BIOSANI 0,55 2.750,00 
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abertura asséptica. Com registro na ANVISA/MS.
Total: R$ 460.590,00 (Quatrocentos e sessenta mil quinhentos e noventa reais) 

Valor Total: R$ 818.353,15 (Trinta e nove mil duzentos e dezesseis reais e doze centavos) 

Leia se: 

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

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

01 120 
UN 

CÂNULA DE GUEDEL NR 00, 
orofaríngea, em polietileno, atóxico, 
transparente, livre de látex, formato 
anatômico, com flexibilidade e curvatura 
adequadas a sua finalidade, extremidades 
macias e arredondadas, sem rebarbas ou 
deformações, reforço interno, com orifício 
que permita acesso de cateter, cor de acordo 
com o tamanho, com extremidade distal 
dotada de falange com o calibre da cânula 
gravado. Número 0. Embalado
individualmente. Resistente a esterilização em 
altas temperaturas. Com registro na 
ANVISA//MS. 

VITAL 
GOLD 

3,05 366,00 

03 120 
UN 

CÂNULA DE GUEDEL NR 02, 
orofaríngea, em polietileno, atóxico, 
transparente, livre de látex, formato 
anatômico, com flexibilidade e curvatura 
adequadas a sua finalidade, extremidades 
macias e arredondadas, sem rebarbas ou 
deformações, reforço interno, com orifício 
que permita acesso de cateter, cor de acordo 
com o tamanho, com extremidade distal 
dotada de falange com o calibre da cânula 
gravado. Número 2. Embalado
individualmente. Resistente a esterilização em 
altas temperaturas. Com registro na 
ANVISA//MS 

VITAL 
GOLD 

2,15 258,00 

07 15 
UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
3.0, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, sem balão, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, 
com dispositivo para fixação, livre de 
rebarbas ou deformações.  Número 3.0.  Com 
registro ANVISA/MS. 

VITAL 
GOLD 

17,50 262,50 

08 
15 
UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
3.5, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, sem balão, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, 
com dispositivo para fixação, livre de 
rebarbas ou deformações.  Número 3.5.  Com 
registro ANVISA/MS. 

VITAL 
GOLD 17,50 

262,50 

09 15  CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR VITAL 17,50 262,50
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UN 4.0, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, sem balão, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, 
com dispositivo para fixação, livre de 
rebarbas ou deformações.  Número 4.0.  Com 
registro ANVISA/MS. 

GOLD 

10 
45 
UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
5.0, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, sem balão, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, 
com dispositivo para fixação, livre de 
rebarbas ou deformações. Número 5.0. Com 
registro ANVISA/MS. 

VITAL 
GOLD 

17,50 787,50 

11 
45 

 UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
6.0, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, com balão de baixa pressão e 
alto volume, balão de controle, adaptador para 
seringa luerlock e luerslip, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, 
com dispositivo para fixação.  Número 6.0.  
Com registro ANVISA/MS.

VITAL 
GOLD 20,00 

900,00 

12 
45 

 UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
7.0, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, com balão de baixa pressão e 
alto volume, balão de controle, adaptador para 
seringa luerlock e luerslip, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, 
com dispositivo para fixação.  Número 7.0.  
Com registro ANVISA/MS.

VITAL 
GOLD 

20,00 900,00 

13 
45 
UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
7.5, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, com balão de baixa pressão e 
alto volume, balão de controle, adaptador para 
seringa luerlock e luerslip, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, 
com dispositivo para fixação.  Número 7.5.  
Com registro ANVISA/MS.

VITAL 
GOLD 

20,00 900,00 

14 
45 
UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
8.0, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, com balão de baixa pressão e 
alto volume, balão de controle, adaptador para 
seringa luerlock e luerslip, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, 
com dispositivo para fixação.  Número 8.0.  
Com registro ANVISA/MS.

VITAL 
GOLD 

20,00 900,00 

15 45 
UN 

CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA NR 
8.5, descartável, estéril, confeccionada em 
silicone atóxico, com balão de baixa pressão e 
alto volume, balão de controle, adaptador para 
seringa luerlock e luerslip, radiopaca, com 
mandril auxiliar, placa de fixação flexível, 
com dispositivo para fixação.  Número 8.5.  
Com registro ANVISA/MS.

VITAL 
GOLD 

20,00 900,00 

21 SONDA URETRAL NR 4, estéril, MEDSOND 0,45 1.296,00 
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2.880 
UN 

descartável, confeccionada em PVC atóxico 
siliconizada, transparente, maleável, com 
aproximadamente 40 cm de comprimento, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas; 
extremidade proximal com ponta 
arredondada. Embalada individualmente, com 
abertura asséptica. Com registro na 
ANVISA/MS. 

A 

29 
250 
UN 

SONDA FOLEY 2 VIAS N° 08 - 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 luerlock. 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

ADVANTIV
E 

3,20 800,00 

30 
1.280 
UN 

SONDA FOLEY 2 VIAS N° 10 - 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 luerlock. 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

ADVANTIV
E 

3,20 4.096,00 

31 600 
UN 

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 luerlock. 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

ADVANTIV
E 

2,90 1.740,00 

32 
4.150 
UN 

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 luerlock. 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, 

ADVANTIV
E 

3,00 12.450,00 
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contendo externamente dados de rotulagem 
conforme RDC 185 de 22/10/2001.

33 
6.340 
UN 

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 luerlock. 
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.

ADVANTIV
E 

3,05 19.337,00 

34 
6.130 
UN 

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 luerlock. 
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.

ADVANTIV
E 

3,05 18.696,50 

35 
1.500 
UN 

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 luerlock. 
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.

ADVANTIV
E 

3,05 4.575,00 

36 
470 
UN 

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 luerlock. 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

ADVANTIV
E 

2,85 1.339,50 

Total: R$ 71.029,00 (Setenta e um mil e vinte e nove reais)

 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA – CNPJ: 04.724.729/0001-
61 
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Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

02 105 
UN 

CÂNULA DE GUEDEL NR 01, orofaríngea, em 
polietileno, atóxico, transparente, livre de látex, 
formato anatômico, com flexibilidade e curvatura 
adequadas a sua finalidade, extremidades macias e 
arredondadas, sem rebarbas ou deformações, reforço 
interno, com orifício que permita acesso de cateter, 
cor de acordo com o tamanho, com extremidade 
distal dotada de falange com o calibre da cânula 
gravado. Número 1. Embalado individualmente. 
Resistente a esterilização em altas temperaturas. 
Com registro na ANVISA//MS.

VITAL 
GOLD 

2,13 223,65 

04 160 
UN 

CÂNULA DE GUEDEL NR 03, orofaríngea, em 
polietileno, atóxico, transparente, livre de látex, 
formato anatômico, com flexibilidade e curvatura 
adequadas a sua finalidade, extremidades macias e 
arredondadas, sem rebarbas ou deformações, reforço 
interno, com orifício que permita acesso de cateter, 
cor de acordo com o tamanho, com extremidade 
distal dotada de falange com o calibre da cânula 
gravado. Número 3. Embalado individualmente. 
Resistente a esterilização em altas temperaturas. 
Com registro na ANVISA//MS.

VITAL 
GOLD 

2,13 340,80 

05 160 
UN 

CÂNULA DE GUEDEL NR 04, orofaríngea, em 
polietileno, atóxico, transparente, livre de látex, 
formato anatômico, com flexibilidade e curvatura 
adequadas a sua finalidade, extremidades macias e 
arredondadas, sem rebarbas ou deformações, reforço 
interno, com orifício que permita acesso de cateter, 
cor de acordo com o tamanho, com extremidade 
distal dotada de falange com o calibre da cânula 
gravado. Número 4. Embalado individualmente. 
Resistente a esterilização em altas temperaturas. 
Com registro na ANVISA//MS.

VITAL 
GOLD 

2,13 340,80 

06 
105 
UN 

CÂNULA DE GUEDEL NR 05, orofaríngea, em 
polietileno, atóxico, transparente, livre de látex, 
formato anatômico, com flexibilidade e curvatura 
adequadas a sua finalidade, extremidades macias e 
arredondadas, sem rebarbas ou deformações, reforço 
interno, com orifício que permita acesso de cateter, 
cor de acordo com o tamanho, com extremidade 
distal dotada de falange com o calibre da cânula 
gravado. Número 5. Embalado individualmente. 
Resistente a esterilização em altas temperaturas. 
Com registro na ANVISA//MS.

VITAL 
GOLD 

2,18 228,90 

Total: R$ 1.134,15 (Um mil cento e trinta e quatro reais e quinze centavos)

 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 07.847.837/0001-10

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

16 750.000 COLETOR DESCARTÁVEL URINA SEGMED 0,32 240.000,00
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UN SISTEMA ABERTO, em plástico resistente, 
com capacidade para 2000 ml, graduado de 100 
em 100 ml, com cordão para fixação do sistema 
ao leito. Com registro na ANVISA/MS.

28 3.000 
UN 

SONDA URETRAL NR 18, estéril, 
descartável, confeccionada em PVC atóxico 
siliconizada, transparente, maleável, com 
aproximadamente 40 cm de comprimento, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas; 
extremidade proximal com ponta arredondada. 
Embalada individualmente, com abertura 
asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

WENTILL 0,60 1.800,00 

Total: R$ 241.800,00 (Duzentos e quarenta e um mil e oitocentos reais)

 TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI – CNPJ: 12.762.841/0001-15

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

17 12.000 
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 
asséptica. Com registro na ANVISA//MS.   

DESCARPACK 3,44 41.280,00 

Total: R$ 41.280,00 (Quarenta e um mil duzentos e oitenta reais)

 DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA – CNPJ:
34.180.445/0001-12 

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

18 
9.000 
UN 

PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE 
MASCULINO, sem lubrificação, em látex, 
estéril, atóxico, com reservatório, lados 
paralelos, embalados individualmente, com 
indicativo de teste de qualidade e resistência 
pelo Inmetro. Data de fabricação e validade 
impressas na embalagem.  Com registro na 
ANVISA/MS. 

MADEITEX 0,28 2.520,00 

Total: R$ 2.520,00 (Dois mil quinhentos e vinte reais)

 REDE CLINICA DE ESTETICA HEALTHY CENTER EIRELI – CNPJ: 32.085.624/0001-45
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Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

22 
20.000 

UN 

SONDA URETRAL NR 6, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC atóxico siliconizada, 
transparente, maleável, com aproximadamente 
40 cm de comprimento, extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, isenta 
de rebarbas; extremidade proximal com ponta 
arredondada. Embalada individualmente, com 
abertura asséptica. Com registro na 
ANVISA/MS. 

BIOSANI 0,58 11.600,00 

23 
29.500 

UN 

SONDA URETRAL NR 8, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC atóxico siliconizada, 
transparente, maleável, com aproximadamente 
40 cm de comprimento, extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, isenta 
de rebarbas; extremidade proximal com ponta 
arredondada. Embalada individualmente, com 
abertura asséptica. Com registro na 
ANVISA/MS. 

BIOSANI 0,59 17.405,00 

24 
140.000 

UN 

SONDA URETRAL NR 10, estéril, 
descartável, confeccionada em PVC atóxico 
siliconizada, transparente, maleável, com 
aproximadamente 40 cm de comprimento, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas; 
extremidade proximal com ponta arredondada. 
Embalada individualmente, com abertura 
asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

BIOSANI 0,62 86.800,00 

25 
785.000 

UN 

SONDA URETRAL NR 12, estéril, 
descartável, confeccionada em PVC atóxico 
siliconizada, transparente, maleável, com 
aproximadamente 40 cm de comprimento, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas; 
extremidade proximal com ponta arredondada. 
Embalada individualmente, com abertura 
asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

BIOSANI 0,65 510.250,00

26 
37.000 

UN 

SONDA URETRAL NR 14, estéril, 
descartável, confeccionada em PVC atóxico 
siliconizada, transparente, maleável, com 
aproximadamente 40 cm de comprimento, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas; 
extremidade proximal com ponta arredondada. 
Embalada individualmente, com abertura 
asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

BIOSANI 0,68 25.160,00 

27 
5.000 
UN 

SONDA URETRAL NR 16, estéril, 
descartável, confeccionada em PVC atóxico 
siliconizada, transparente, maleável, com 
aproximadamente 40 cm de comprimento, 
extremidade distal com conector plástico com 
tampa articulada, isenta de rebarbas; 
extremidade proximal com ponta arredondada. 

BIOSANI 0,74 3.700,00 
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Secretaria Municipal de Saúde 

Embalada individualmente, com abertura 
asséptica. Com registro na ANVISA/MS.

Total: R$ 654.915,00 (Seiscentos e cinqüenta e quatro mil novecentos e quinze reais) 

Valor Total: R$ 1.012.678,15 (Um milhão doze mil seiscentos e setenta e oito reais e doze centavos) 

Goiânia, 18 de maio de 2021. 

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 
Secretário 

DOM Eletrônico Edição Nº 7570, de 10 de junho de 2021. Página 264 de 329

Prefeitura de Goiânia/ Chefia da Casa Civil Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br


