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ANEXO - TERMO Nº 000009/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000000724

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000003/2022 003024/2021

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO) COM
ESTETOSCOPIO PARA USO INFANTIL
descrição:
- aparelho para aferição de pressão arterial, para uso
infantil, com braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de
velcro, cor azul marinho ou cinza, manguito com pera em
pvc, acompanha estetoscópio com auscultador duplo em aço
inoxidavel, alta sensibilidade acústica, hastes ajustáveis,
olivas anatômicas, estojo pra viagem, 1. o produto deverá
conter registro na anvisa.

2.220,00030,00 74,0000UN003 ACCUMED001

MASCARA CIRURGICA, TIPO: NAO TECIDO, 3 CAMADAS
pregas horizontais, atóxica, tipo fixação: com elástico,
características adicionais: clip nasal embutido,
hipoalergênica, tipo uso: descartável., caixa com 50
unidades. deverá conter na embalagem o registro na anvisa.

17.700,0001500,00 11,8000CX019 NURMED002

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL CAIXA COM
400 PACOTES
descrição:.
- compressa de gaze hidrófila estéril confeccionadas com
fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5
dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15
x 30cm quando abertas e 10 x 10cm quando fechadas e 20
x 40cm quando abertas. são alvejadas, purificadas e isentas
de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes
corretivos, alvejantes ópticos. são também inodoras e
insípidas. sua esterilização é feita por irradiação gama ou
por óxido de etileno. pode ou não conter o filamento
radiopaco. indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem
como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e
prontos-socorros. tem como finalidade absorver líquidos ou
secreções, limpar e cobrir ferimentos e curativos em geral,
nos quais a presença de microorganismos ou qualquer tipo
de impureza não é tolerável. o produto deverá conter
registro na anvisa.

40.800,000300,00 136,0000CX032
AMERICAN
(C/ 5 UNID)

003

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL CAIXA COM
400 PACOTES
descrição:
- compressa de gaze hidrófila estéril confeccionadas com
fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5
dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15
x 30cm quando abertas e 10 x 10cm quando fechadas e 20
x 40cm quando abertas. são alvejadas, purificadas e isentas
de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes
corretivos, alvejantes ópticos. são também inodoras e
insípidas. sua esterilização é feita por irradiação gama ou
por óxido de etileno. pode ou não conter o filamento
radiopaco. indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem
como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e
prontos-socorros. tem como finalidade absorver líquidos ou
secreções, limpar e cobrir ferimentos e curativos em geral,

122.400,000900,00 136,0000CX033 AMERICAN
(C/ 5 UNID)

034
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nos quais a presença de microorganismos ou qualquer tipo
de impureza não é tolerável. o produto deverá conter
registro na anvisa.

COLAGENASE 0,6 UI/G SEM CLORANFENICOL TUBO COM
30G
descrição:
- colagenase sem cloranfenicol, concentração /
dosagem:0,60 ui / g, forma farmacêutica: pomada, forma de
apresentação: tubo com 30 gramas, prazo de validade
mínimo de 18 meses, administração via tópica. o produto
deverá conter registro na anvisa.

17.950,0001000,00 17,9500TUB081 IRUXOL004

MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;
PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SULFADIAZINA DE PRATA
1% MICRONIZADA
forma farmaceutica: creme dermatologico; forma de
apresentacao: tubo 50mg; via administracao: uso topico;
validade: não podendo ser inferior a 12 meses após entrega;
unidade de fornecimento: bisnaga/tubo.

22.650,0003000,00 7,5500BG082 NATIVITA005

SERINGA DE 20 ML SEM AGULHA DESCARTÁVEL
descrição:
- seringa de 20 ml sem agulha, caixa com 100 unidades. o
produto deverá conter registro na anvisa.

325,0005,00 65,0000CX083 SR006

ESPARADRAPO 10 CMX4,5M CARRETEL PLASTICO
descrição:
- esparadrapo 10cmx4,5m composto de tecido 100%
algodão que recebe tratamento especial para proporcionar
facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica
impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha
natural, óxido de zinco e resinas. apresentam bordas
serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os
sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte,
tornando o produto mais econômico. apresentação:
enrolando em carretéis lásticos com abas, protegidos
também por capas, que mantém a integridade do produto. o
produto deverá conter registro na anvisa.

2.180,000200,00 10,9000RL086 CRAL
COPERTINA

007

SONDA URETRAL N.º 08
descrição:
- sonda uretral descartável, nº. 08, estéril, confeccionada
em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem
uretral, conector universal, com no minimo 35 centimetros,
embalagem individual, embalada em papel grau cirurgico, com
dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade. o produto deverá conter
registro na anvisa.

2.950,0005000,00 0,5900UN112 BIOBASE008

SONDA URETRAL N.º 10
descrição:
- sonda uretral descartável, nº. 10, estéril, confeccionada
em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem
uretral, conector universal, com no minimo 35 centimetros,
embalagem individual, embalada em papel grau cirurgico, com
dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade. o produto deverá conter
registro na anvisa.

2.320,0004000,00 0,5800UN113 BIOBASE009

SONDA URETRAL N.º 12
descrição;
- sonda uretral descartável, nº. 12, estéril, confeccionada
em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem
uretral, conector universal, com no minimo 35 centimetros,
embalagem individual, embalada em papel grau cirurgico, com
dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade. o produto deverá conter
registro na anvisa.

4.060,0007000,00 0,5800UN114 BIOBASE010

SONDA URETRAL N.º 06
descrição:/
- sonda uretral descartável, nº. 06, estéril, confeccionada
em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem
uretral, conector universal, com no minimo 35 centimetros,

1.120,0002000,00 0,5600UN115 BIOBASE011
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embalagem individual, embalada em papel grau cirurgico, com
dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade. o produto deverá conter
registro na anvisa.

SONDA VESICAL FOLEY Nº 12
descrição:
-  sonda vesical foley n.º 12, 2 vias, fabricada em materail
100% látex, siliconozada e atóxica. registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

969,000300,00 3,2300UN116
DESCARPA

CK
012

SONDA VESICAL FOLEY N  20
descrição:
- sonda vesical foley n.º 20, 2 vias, fabricada em materail
100% látex, siliconozada e atóxica. registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

1.296,000400,00 3,2400UN118
DESCARPA

CK
013

FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 50 M
descrição:
- fita adesiva hospitalar 19 mm x 50 m para autoclave, com
indicador térmico, resistente a alta temperatura. o produto
deverá conter registro na anvisa.

1.335,000300,00 4,4500UN125 POLITAPE014

SONDA VESICAL FOLEY N  16
descrição;
- sonda vesical foley n.º 16, 2 vias, fabricada em materail
100% látex, siliconozada e atóxica. registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

1.288,000400,00 3,2200UN129
DESCARPA

CK
015

SONDA VESICAL FOLEY N 14
descrição:
- sonda vesical foley n.º 14, 2 vias, fabricada em materail
100% látex, siliconozada e atóxica. registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

966,000300,00 3,2200UN130
DESCARPA

K
016

SONDA VESICAL FOLEY N  18
descrição:
- sonda vesical foley n.º 18, 2 vias, fabricada em materail
100% látex, siliconozada e atóxica. registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

1.288,000400,00 3,2200UN133
DESCARPA

CK
017

PHMB EM GEL
gel de betaina, polihexamida e agua purificada. gel de
tratamento de ferida composta por betaina, polihexamida
(phmb), e água purificada. utilizadas em lesões com biofilme.
embalagem estéril em material que promova barreira
microbiana e abertura asséptica. apresentaçao em
embalagem de 100g. registro na anvisa.

3.970,000100,00 39,7000FR140 DBS018

SORO FISIOLÓGICO 250ML 0,9%
descrição:
- solução de cloreto de sódio a 0,9%, frasco com 250 ml,
para uso em nebulizações, lavagem de feridas e hidratação
da pele. o produto deverá conter registro na anvisa.

12.100,0005000,00 2,4200FR143 FARMAX019

LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAMANHO
GRANDE
material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande,
características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível,
esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra,
tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade:
resistente à tração, caixa com 100 unidades.

10.560,000400,00 26,4000CX148
LATEX BR -

UTILINE
020

CURATIVO COMPRESSA COM EMULSAO DE PETROLATUM
compressa com emulsão de petrolatum -curativo primário,
estéril, não aderente, constituído por uma malha de acetato
de celulose (rayon) impregnada com uma emulsão de
petrolatum, embalagem individual. tamanho 7,6x7,6 cm.
registro naanvisa.

2.445,000500,00 4,8900UN149 DBS021

ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G
descrição:
- composto de fibras 100% algodão, isento de impurezas,
capacidade de alta absorção de líquidos;
- 100% puro algodão: macio, e etra absorvente;
- formato: rolo; cor branco; peso 500g. o produto deverá

6.875,000500,00 13,7500RL150 NATHALYA022
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conter registro na anvisa.

ALGODAO ORTOPEDICO 20CM

descrição:
- atadura de algodão ortopédico em manta uniforme, cor
clara, sem impurezas e farpas, medindo 20cm x 100cm de
comprimento. embalado em pacotes com 12 unidades. o
produto deverá conter registro na anvisa.

1.300,000100,00 13,0000PC152 POLARFIX023

LUVA CIRURGICA ESTERIL N 08
o produto deverá conter registro na anvisa.

249,000150,00 1,6600PAR153 NEW HAND024

LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0
o produto deverá conter registro na anvisa.

249,000150,00 1,6600PAR154 NEW HAND025

LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5
o produto deverá conter registro na anvisa. 249,000150,00 1,6600PAR155 NEW HAND026

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL
termômetro clinico digital, com aviso sonoro, memória da
última temperatura gravada. tempo total da medição da
temperatura de 90 a 120 segundos. desligamento
automático.

3.285,000300,00 10,9500UN172 ACCUMED027

ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
composição composto dos ácidos caprílico,
cáprico, láurico, componentes linolêico, lecitina de soja,
apresentação associados com vitaminas
´a´ e ´e´, tipo loção oleosa. frasco com 200 ml.

14.650,0002500,00 5,8600FR182 NUTRIEX028

SERINGA DE 03 ML SEM AGULHA DESCARTÁVEL
descrição:
- seringa de 3 ml sem agulha, caixa com 500 unidades. o
produto deverá conter registro na anvisa.

8.500,000100,00 85,0000CX198 SR029

SERINGA DE 10 ML SEM AGULHA DESCARTÁVEL
descrição:
- seringa de 10 ml sem agulha caixa com 100 unidades. o
produto deverá conter registro na anvisa.

1.278,00030,00 42,6000CX200 SR030

SCALP Nº 27
descrição:
- caixa com 100 unidades. o produto deverá conter registro
na anvisa.

300,00010,00 30,0000CX204
DESCARPA

CK
031

POLIHEXANIDA SOLUCAO AQUOSA
- polihexanida solução aquosa, frasco com 350 ml. 4.150,000100,00 41,5000FR218 DBS032

AGULHA 40 X 12
agulha 40x12 caixa com 100 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

139,00010,00 13,9000CX219
DESCARPA

CK
033

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              314.116,000

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              314.116,000

POSITIVA COMERCIAL LTDA:                        314.116,000
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