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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 

A Pregoeira Oficial do Município de Nazaré, Srª. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas, nomeada através do Decreto nº 002 de 03 de 

Janeiro de 2023, publicado em 03/01/2023, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 4º, XXI, da Lei nº 10.520/2002, 
resolve ADJUDICAR o objeto da licitação na modalidade Pregão eletrônico nº 003/2023SRP, para Aquisição de Material Penso 
Hospitalar utilizado na manutenção das atividades das 11 (onze) Unidades Básicas de Saúde, do SAMU, do CAPS, do Pronto 
Atendimento Municipal e do Complexo Municipal de Saúde Luís Eduardo Magalhães que fazem parte da Secretaria Municipal de Saúde 
de Nazaré-Ba, por um período de 12 meses, mediante Sistema de Registro de Preços. Empresas vencedoras:  
 

BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 23.397.337/0001-80, localizado na 
AV. ACM, 212 A -1º ANDAR – CENTRO – SERRINHA-BA, representado por:  Sr Bruno Noemar Rodrigues Molina, CPF: 

803.174.305-30. 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 
 MEDIA 

UNITÁRIA  
 MEDIA TOTAL  

1 

ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de madeira lisa, isto é com 
ausência de farpas, descartáveis, extremidades arredondadas, 
formato convecional, resistente a esterilização, com 14 cm de 
comprimento, largura entre 1,4 e 1,5 cm. Embalagem: pacote 

com 100 unidades, com dados de identificação e procedência. 
Pac- PC. 

PC 200 R$ 4,50 R$ 900,00 

2 

ALGODÃO HIDROFILO 500 GR, 100 % algodão, alvejado, 
insento de impurezas, inodoro e insípido, aspecto homogêneo e 
macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda 

sua extensão Embalagem: com 500 g com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e lote 

PC 200 R$ 13,20 R$ 2.640,00 

3 

ATADURA  DE CREPOM, Tipo I, 100% algodão com dimensões 
de 15 cm x 3,0 m, contendo 13 fios cm2, medindo 3, m esticada,   
com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no 
sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência uniforme, 
sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e 
qualquer outro tipo de regulares, boa torção, isenta de defeitos 
e sujidade, bordas delimitadas. Embalagem: pacote com 12 
unidades, identificação do fabricante, prazo de validade, 
numero do lote, nome do técnico responsável e número de 
inscrição, número de isenção do registro do ministério da 
Saúde, conforme resolução RDC N º 185 da ANVISA, Resolução 

Nº 02 de 31/12/2001 do Conmetro, portaria N º 157 do Inmetro 
e NB 14056. 

PC 600 R$ 6,30 R$ 3.780,00 

4 

ATADURA DE CREPOM 20 cm X 1,2 m x 28,0  contendo 13 fios 
cm2, medindo 3, 0 esticada, confeccionada em tecido 100 % 
algodão, com dimensões com fio retorcido ou singelo,com 
propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, 
atóxica aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, se 
emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito 

Embalagem: pacote com 12 unidade identificação do fabricante 
prazo de validade, numero do lote, nome do técnico responsável 
e numero de inscrição, número de insenção do registro  do 
Ministério da Saúde, conforme resolução RDC N º 185 da 

ANVISA, resolução N º 02 de 31/12/ 2001 do Conmetro, 
Portaria Nº 157 do Inmetro e NBR 14056 

PC 600 R$ 7,00 R$ 4.200,00 

5 

ATADURA DE CREPOM 30 cm X 1,2 m x 28,0  contendo 13 fios 
cm2, medindo 3, 0 esticada, confeccionada em tecido 100 % 
algodão, com dimensões com fio retorcido ou singelo,com 
propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, 
atóxica aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, se 
emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito 
Embalagem: pacote com 12 unidade identificação do fabricante 
prazo de validade, numero do lote, nome do técnico responsável 
e numero de inscrição, número de insenção do registro  do 
Ministério da Saúde, conforme resolução RDC N º 185 da 

ANVISA, resolução N º 02 de 31/12/ 2001 do Conmetro, 
Portaria Nº 157 do Inmetro e NBR 14056 

PC 500 R$ 8,95 R$ 4.475,00 

6 

ATADURA DE CREPOM, Tipo I, 100% algodão com dimensões 
de 10 cm x 3,0 m, contendo 13 fios cm2, medindo 3, m esticada,   
com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no 

PC 800 R$ 5,40 R$ 4.320,00 
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sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência uniforme, 
sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e 
qualquer outro tipo de regulares, boa torção, isenta de defeitos 
e sujidade, bordas delimitadas. Embalagem: pacote com 12 

unidades, identificação do fabricante, prazo de validade, 
numero do lote, nome do técnico responsável e número de 
inscrição, número de isenção do registro do ministério da 
Saúde, conforme resolução RDC N º 185 da ANVISA, Resolução 
Nº 02 de 31/ 12/2001 do Conmetro, portaria N º 157 do 
Inmetro e NB 14056. 

7 

COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA Estéril  constituída por 
uma camada de papel absorvente recoberta por duas mantas 
de algodão medicinal (hidrófilo), com envoltório de tecido de 
gaze também hidrófila. com função alta absorção de sangue e 
exsudatos.  A compressa minimiza a chance de vazamento de 
líquidos, dá melhor aparência aos curativos e proporciona 

maior conforto ao paciente. Pronto para uso, é um produto 

voltado ao tratamento de feridas altamente exsudativas e à 
cobertura de incisões pós-operatórias.Caixa com 144 pacotes 
com uma unidade no Tamanho 10X15cm 

CX 10 R$ 159,50 R$ 1.595,00 

8 

COMPRESSAS DE GAZE hidrófila 05 dobras 13 fios por cm2, 
08 camadas contendo 500  de compressas 7, 5 cm x 7, 5 cm 

descartável, estéril, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 
camadas, , inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, 
amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar 
o desfiamento. Embalagem: pacote com 500 unidades 

PC 2500 R$ 11,50 R$ 28.750,00 

9 

COMPRESSA CIRÚRGICA, EM TECIDO ALGODÃO, COM 04 
CAMADAS DE TECIDO, MEDINDO 45 X 50 CM. EMBALAGEM 

EM PACOTE COM 50 UNIDADES. Quantidade: 1Unidade de 
fornecimento: PCT  

PC 100 R$ 55,00 R$ 5.500,00 

10 

ESPARADRAPO impermeável, na cor branca, em tecido 
apropriado de algodão, massa adesiva a base de oxido de zinco 
e borracha na outra com boa aderência, isento de substancias 
alérgenos, enrolado em carretel e no tamanho de 10 cm x 4, 5, 
com capa. Na embalagem deve conter a data de fabricação, tipo 
de esterelização, procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde 

TB 1200 R$ 10,20 R$ 12.240,00 

11 

ESPARADRAPO micropore,  na cor branca, em tecido  
microporoso, massa adesiva  a base de oxido de zinco e 
borracha, impermeável, com ótima aderência, isento de 

substancias alérgenos,  dimensões 10 cm x 4, 5 m. Embalagem 
rolo com dados de identificação, procedimento. prazo de 
validade. 

TB 800 R$ 5,50 R$ 4.400,00 

12 

FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, 

LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, 
APLICAÇÃO MULTIUSO 

UN 1200 R$ 3,90 R$ 4.680,00 

13 

FITA AUTOCLAVE,adesiva para autoclave, dimensões 19 mm x 
30 m, resistente a alta temperatura. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde 

UN 300 R$ 3,90 R$ 1.170,00 

14 

BOBINA CIRURGICA 15 X 100.Descrição: PAPEL, grau 
cirúrgico, embalagem para esterilização de Papel Grau 

Cirúrgico x Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 
g/m² e do filme 54 g/m², dimensões 20 cm x 100 m, resistente 
ao Bobina com 15 Metros de Fita Teflon Adesivada 2cm 
Seladoras processo de esterilização, insenta de odor, ser 
barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e 
irregularidades, permeável ao ar e ao agente esterilizante, 
atóxico, selagem tripla com largura que não deve ser inferior a 
6 mm , resistente a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, o 
polímero e o copolímero que compõem a embalagem não deve 
delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores químicos 
para monitorização que mudam de cor apos contato com o 
agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de 

etileno. A embalagem deve conter dados de identificação 
conforme NBR 14990, registro da Anvisa. 

RL 50 R$ 67,00 R$ 3.350,00 

15 
BOBINA CIRURGICA 20 X 100 M. Descrição: PAPEL, grau 
cirúrgico, embalagem para esterilização de Papel Grau 
Cirúrgico x Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 

RL 50 R$ 80,00 R$ 4.000,00 
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g/m² e do filme 54 g/m², dimensões 20 cm x 100 m, resistente 
ao processo de esterilização, insenta de odor, ser barreira 
microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, 
permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem 

tripla com largura que não deve ser inferior a 6 mm , resistente 
a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, o polímero e o 
copolímero que compõem a embalagem não deve delaminar, pH 
5 a 8 impresso com dois indicadores químicos para 
monitorização que mudam de cor apos contato com o agente 
esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. 
A embalagem deve conter dados de identificação conforme NBR 
14990, registro da Anvisa. 

16 

BOBINA CIRURGICA 30 X 100 M.Descrição: PAPEL, grau 
cirúrgico, embalagem para esterilização de Papel Grau 
Cirúrgico x Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 
g/m² e do filme 54 g/m², dimensões 30 cm x 100 m, resistente 

ao processo de esterilização, insenta de odor, ser barreira 

microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, 
permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem 
tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 mm, resistente 
a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, o polímero e o 
copolímero que compõem a embalagem não deve delaminar, pH 
5 a 8 impresso com dois indicadores químicos para 

monitorização que mudam de cor apos contato com o agente 
esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. 
A embalagem deve conter dados de identificações conforme 

NBR 14990, registro da Anvisa. 

RL 50 R$ 120,00 R$ 6.000,00 

VALOR TOTAL R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS) 

BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,CNPJ: nº. 15.229.287/0001-01 com sede na Rua 
Jose de Deus Pereira, nº 287, Galpão A, Bairro Caiçara em Guanambi Bahia, neste ato representada pelo Sr. KEPPLER 
ARAÚJO SILVA, CPF n° 100.911.287-22. 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 
 MEDIA 
UNITÁRIA  

 MEDIA TOTAL  

1 

ESCOVA endocervical, descartável, em polietileno resistente, 
autoclavel, com resistência a alta temperatura em processo de 
esterilização na autoclave, para uso ginecológico. Embalagem 
contendo dados de identificação do produto, procedência, data 
de fabricação, e prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. Pacotes com 100 unidades. 

PC 80 R$ 24,90 R$ 1.992,00 

2 

ESPATULA DE AYRES, em madeira, formato achatado, 

dimensões 180 mm (comprimento) x 16, 5mm (largura ) 1, 5 
mm (espessura) Embalagem : pacote com 100 unidades, 
contendo dados de identificação do produto em português 
procedência, marca do fabricante.prazo de validade. 

PC 80 R$ 8,96 R$ 716,80 

3 

ESPECULO G, vaginal, descartável, estéril atóxico e 
apirogênico, em plástico transparente, sem lubrificação, valva 
com 95 mm, tamanho G. embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação,  

procedência, data de fabricação, data tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde  

UN 600 R$ 1,31 R$ 786,00 

4 

ESPECULO M, vaginal, descartável, estéril atóxico e 
apirogênico, em plástico transparente, sem lubrificação, valva 
com 95 mm, tamanho M. embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação,  
procedência, data de fabricação, data tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro no ministério de Saúde  

UN 2.000 R$ 1,13 R$ 2.260,00 

5 

ESPECULO P, vaginal, descartável, estéril atóxico e 
apirogênico, em plástico transparente, sem lubrificação, valva 
com 95 mm, tamanho P. embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação,  

procedência, data de fabricação, data tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro no Ministério de Saúde 

UN 1.500 R$ 1,10 R$ 1.650,00 

6 
LÂMINAS DE BISTURI N.º 11, descartável, estéril, em aço 
inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem 

CX 25 R$ 54,72 R$ 1.368,00 
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aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 
unidades, em embalagens individuais, em papel laminado, 
abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, fabricação  validade, e registro no 

ministério da Saúde 

7 

LÂMINAS DE BISTURI N.º 12, descartável, estéril, em aço 
inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem 
aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 
unidades, em embalagens individuais, em papel laminado, 
abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, fabricação  validade e registro no 
Ministério da Saúde 

CX 25 R$ 54,72 R$ 1.368,00 

8 

LÂMINAS DE BISTURI N.º 15, descartável, estéril, em aço 
inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem 
aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 
unidades, em embalagens individuais, em papel laminado, 

abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, fabricação  validade e registro no 
Ministério da Saúde 

CX 25 R$ 54,72 R$ 1.368,00 

9 

LÂMINAS FOSCA P/ PREVENTIVO,  com extremidade fosca 
beiradas não lapidada cortada, dimensões 25,4 x 76,2 (1 x 3 ) 
mm, precisão dimensional da espessura entre 0, 8 a 14 mm, 
para microscopia. Embalagem caixa com 50 unidades, 

contendo dados de identificação em português e marca do 
fabricante , lote, data de fabricação e validade 

CX 50 R$ 5,64 R$ 282,00 

10 

ALCOOL ETILICO A 70%, Etílico, solução antiséptica uso 
externo A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio 
Apresentar registro do produto da ANVISA e certificado de boas 

praticas, fabricação e controle – CBPFC do fabricante conforme 
resolução ANVISA n 460/99. Em caso do fabricante fora do 
MERCUSUL, apresentar documento do país de origem 
traduzido por tradutor oficial 01 LT   

L 2000 R$ 5,66 R$ 11.320,00 

11 

ALCOOL, etílico, hidratado, em GEL, graduação não inferior a 
65%, certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991 e registro 
da ANVISA. Embalagem: frasco Plástico de 500 g, contendo 
nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Frasco 500 ML higienizador de mãos 

FR 1500 R$ 2,50 R$ 3.750,00 

12 
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO 10 
VOLUMES 

L 200 R$ 5,71 R$ 1.142,00 

13 

SOLUÇÃO LUGOL , forte a 2, 5% Embalagem : frasco com 1000 

ml, com dados de identificação do produto, maca do fabricante, 
Data de fabricação e prazo de validade 

L 5 R$ 167,42 R$ 837,10 

14 

VASELINA sólida 100 %, pote com  uso tópico pura. 
Embalagem: pote com 500 GR, dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade registro do produto da ANVISA 

PT 10 27,72 R$ 277,20 

15 

Clorexidina alcoólica CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 
DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA,  

Quantidade: 1, Unidade de fornecimento: FRASCO 1.000,00 
ML 

L 200 R$ 13,20 R$ 2.640,00 

16 

CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO 
DEGERMANTETratamento Diferenciado: - Aplicabilidade 

Decreto 7174: Não, Aplicabilidade Margem de Preferência: Não, 
Quantidade: 1Unidade de fornecimento: FRASCO 1.000,00 ML 

L 400 R$ 18,35 R$ 7.340,00 

17 

Vaselina liquida, Descrição Complementar: VASELINA 
LÍQUIDA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO ISENTO MATERIAIS EM 
SUSPENSÃO, COR INCOLOR A AMARELO CLARO.Quantidade: 
1 Unidade: FRASCO 1,00 L 

L 10 R$ 30,29 R$ 302,90 

VALOR TOTAL R$ 39.400,00 

LOTE 09 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 
 MEDIA 
UNITÁRIA  

 MEDIA TOTAL  

1 

OXÍMETRO DE PULSO: Para monitoração de pacientes adultos, 

pediátricos e neonatais dos parâmetros de Saturação de 
Oxigênio (SpO2), Frequência de Pulso (FP); Deve apresentar os 
valores numéricos de SpO2, FP; Deve apresentar curva ou 
barra pletismográfica através de display de cristal líquido, 
dotado de ajustes de iluminação para uma melhor visualização; 

UN 3 R$ 88,16 R$ 264,48 
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Deve possuir sistema de menus que possibilite os diversos 
ajustes necessários para o funcionamento do monitor; Deve 
possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos 
(limites alto e baixo) e alarmes funcionais (sensor, bateria fraca, 

etc.); Deve possuir bateria recarregável, com autonomia 
mínima de 4 horas e carregador de bateria incorporado; Deve 
possuir alimentação da rede elétrica bivolt automático (110V 
220V); Deve possuir estrutura para ser usado em beira de leito 
(mesa), não deve ser dos formatos finger ou handheld; Deve 
possuir alça incorporada para situações de transporte; Obs.: as 
demais características desse item, contidas no Edital, devem 
ser apresentadas na proposta de preço. 

2 

OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL, LED, COM VERIFICAÇÃO 
RÁPIDA. Conteúdo da embalagem: - 01 oxímetro LED - Capa 
protetora de silicone. - Cordão de pescoço. - Estojo para 
acondicionamento. - Manual de instruções. - 2 Pilhas Alcalinas 

AAA. 

UN 30 R$ 81,90 R$ 2.457,00 

3 

Conjunto de pás e adesivos eletrodos descartáveis (infantil) 
para Desfibrilador Externo Automático, compatível com o 
modelo ZOOL.Quantidade: 1Unidade de fornecimento: 
Conjunto  

UN 2 R$ 644,69 R$ 1.289,38 

4 COPO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO DE 250 ML UN 30 R$ 15,38 R$ 461,40 

5 

VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM 
FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO. Escala de pressão do 
manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315Kgf/cm²); Corpo em latão 
cromado; Conexões de entrada e saída em latão cromado; Saída 
do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm²; Conexões de entrada e 
saída conforme normas ABNT. 

UN 10 R$ 363,72 R$ 3.637,20 

6 

NEBULIZADOR, TIPO PORTÁTIL,ULTRASSÔNICO, 
ACESSÓRIOS MÁSCARA POLIURETANO,COPINHOS 
MEDICAÇÃO,TRAQUÉIA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, 
CARACTERÍSTICA ADICIONAIS SELETOR NÉVOA. 

UN 18 R$ 128,33 R$ 2.309,94 

7 

Aparelho de Pressão Aneróide com Estetoscópio Simples 
Adulto.É um kit com estetoscópio simples adulto preto e 
esfigmomanômetro adulto é ideal para avaliação física para 
aferir a pressão arterial e auscultação de sons cardio-
respiratórios 

UN 100 R$ 77,08 R$ 7.708,00 

8 

Aparelho de Pressão Aneróide com Estetoscópio Simples 
Infantil.É um kit com estetoscópio simples infantil preto e 
esfigmomanômetro infantil é ideal para avaliação física para 

aferir a pressão arterial e auscultação de sons cardio-
respiratórios. 

UN 20 R$ 87,34 R$ 1.746,80 

9 

Aparelho de Pressão Aneróide com Estetoscópio Simples Adulto 
Obeso.É um kit com estetoscópio simples adulto obeso preto e 
esfigmomanômetro adulto obeso é ideal para avaliação física 
para aferir a pressão arterial e auscultação de sons cardio-
respiratórios. 

UN 20 R$ 96,84 R$ 1.936,80 

10 

Otoscópio de Led e Fibra Óptica Com Estojo Cor Preto. O 

Otoscópio LED Profissional é um equipamento portátil 
específico para examinar as partes internas do ouvido, tendo 
como componentes: espéculos com diversos tamanhos para 
adaptar ao ouvido de cada paciente, lâmpada tipo LED para 
iluminar através de feixe de luz concentrado e uma lente com 
aumento de 2,5 vezes para uma análise com excelente nitidez. 

UN 5 R$ 351,10 R$ 1.755,50 

11 

Termômetro digital de Máxima e Mínima possui grande 
precisão além de seu importante diferencial, alarme 
programável. Faixa medição temperatura -10°C a +60°C, 
material plástico e aço inox, características adicionais com 
cabo extensor de 1,80 m, precisão +/- 1 °C, alimentação bateria 
1,5v tamanho AAA.Funções:Máxima e 
MínimaAlarmeTemperatura interna e externaSensor a prova 
d'aguaC e fUtilizações:Ideal para monitoramento da 
temperatura em freezers, geladeiras, caixa de vacina, salas de 
armazenamento e ambientes climatizados em geral 

UN 30 R$ 63,90 R$ 1.917,00 

12 

Aparelho Medidor De Pressão Digital De Braço, realiza leituras 
da pressão sistólica, diastólica. Armazena os últimos 30 
resultados - 5 anos de garantia possui garantia por defeitos de 
materiais e fabricação. - Circunferência da braçadeira: Adapta-

UN 10 R$ 129,88 R$ 1.298,80 
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se a uma circunferência de braço de 220mm a 420mm -Válvula 
de liberação automática de pressão, -Liberação rápida de ar: 
Válvula de liberação automática, -Método oscilométrico, -Fonte 
de alimentação: 4 pilhas "AA" de 1,5v. Garantia de 5 anos 

contra defeitos de fabricação 

13 Negatoscópio 1 corpo - Aço pintado - LED UN 5 R$ 606,70 R$ 3.033,50 

14 

Termômetro digital axilar Display LCD de fácil visualização e 
alarme de febre, além da memória da última medição. 
Desligamento automático e também indicador de bateria fraca. 

UN 50 R$ 9,50 R$ 475,00 

15 

Termometro Laser Digital Infravermelho Adulto Infantil Testa. 
Digital- Tempo máximo para medição: 5 segundos- 
Desligamento automático da bateria: 7 segundos- Alimentação: 
Pilha- Temperatura de trabalho: 10 a 40 ºC- Mira laser para 
acertar o alvo com precisão- Temperatura Relativa: 85%- 
Resolução mínima: 0,1 ºC- Precisão: ± 0,1 º C- Faixa de 
medição: 32,0 a 43,0 ºC (90 a 109 ºF)- Erro máximo: 0,3ºC- 

Distância ideal para medidas: 5 a 15 cm 

UN 30 R$ 58,98 R$ 1.769,40 

16 
LANTERNA ELÉTRICA, LANTERNA, recarregável a energia 
elétrica. 

UN 20 R$ 116,99 R$ 2.339,80 

VALOR TOTAL R$ 34.400,00 

TOTALIZANDO: R$ 73.800,00 (SETENTA E TRES MIL E OITOCENTOS REAIS) 

JD SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.471.773.0001-29, residente na Rua Pelicano, 341, Loteamento Varandas 
Tropicais, Quadra 04, Lote 16, Galpão 04, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA. Representado por: Jessica de Jesus 
Nunes, portador do Rg 13234349-50, CPF: 045.378.345-79. 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 
 MEDIA 
UNITÁRIA  

 MEDIA TOTAL  

1 
ALMOTOLIA AMBAR, frasco plástico para acondicionar 
solução, com tampa de rosca para vedação, protetor da tampa 
conjugado, capacidade 250 ml 

UN 100 R$ 4,00 R$ 400,00 

2 
ALMOTOLIA frasco plástico para acondicionar solução, na cor 
branca transparente, com tampa de rosca para vedação, 
protetor da tampa  conjugado, capacidade para  150 ml 

UN 100 R$ 2,72 R$ 272,00 

3 

BOLSA, coletora sistema fechado, descartável, para 
armazenagem e descarte de grandes volumes de secreção (ate 
2 litros), em polietileno, sem sistema anti-transbordamento, 
com válvula para desprezar secreção. Embalagem: Primaria 
acondicionada individualmente de acordo com as normas de 
embalagem que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização; a embalagem secundaria deve ser 
conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a 
integridade do produto durante o armazenamento ate o 
momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação 

que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria 
e secundaria rotulada conforme a RDC 185/01/ANVISA.Prazo 
de validade extendido. 

UN 1.500 R$ 4,41 R$ 6.615,00 

4 

BOLSA, convexa, adulto, para colostomia  / ileostomia, sistema 
de peça única, drenável com ou sem filtro de carvão ativado, 
confeccionado em  plástico macio, anti odor, opaca ou 
transparente, com tela protetora periestomal composta por 
resina sintética ou mista, recortável, com diâmetro inicial até 

15 mm e final de 30 a 45 mm, com adesivo microporoso, com 
presilha moldável e segura, artigo medico hospitalar com 
registro no Mistério da saúde; Embalagem com dados de 
identificação, procedência, prazo de validade e data de 
fabricação 

UN 1.500 R$ 8,69 R$ 13.035,00 

5 

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFÚRO CORTANTE 
resistente e perfurações com revestimento impermeabilizante, 
contendo fundo rígido de proteção extra conta perfurações, 
cinta interna bandeja coletora de resíduos líquido. A caixa 
deverá ser de cor amarela e conter simbologia de acordo com a 
codificação internacional ( risco biológico- material 
contaminado), capacidade para 20 litros. De acordo com as 

normas da ABNT 

UN 600 R$ 6,96 R$ 4.176,00 

6 

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFÚRO CORTANTE 
resistente e perfurações com revestimento impermeabilizante, 
contendo fundo rígido de proteção extra conta perfurações, 

UN 500 R$ 4,92 R$ 2.460,00 
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cinta interna bandeja coletora de resíduos líquido. A caixa 
deverá ser de cor amarela e conter simbologia de acordo com a 
codificação internacional ( risco biológico- material 
contaminado), capacidade para 13 litros. De acordo com as 

normas da ABNT. 

7 

Saco branco leitoso para descarte de lixo infectado, não 
perfurante. Especificações: recipiente plástico(saco) na cor 
branco leitoso para acondicionar resíduos sólidos de saúde 
infectados. Produzido e comercializado conforme lei 8.078/90 
(código do consumidor), Conama 05 de 05/08/93, Normas 
ABNT 7500 (simbologia),  9190 (classificação), 9191 
(especificação), e a portaria 543 de 29/10/97 da SVS/MS. 
Pacotes com 100 unidades da dimensão: 50 litros, 63X80cm 

PC 150 R$ 26,98 R$ 4.047,00 

8 

Saco branco leitoso para descarte de lixo infectado, não 
perfurante. Especificações: recipiente plástico(saco) na cor 
branco leitoso para acondicionar resíduos sólidos de saúde 

infectados. Produzido e comercializado conforme lei 8.078/90 
(código do consumidor), Conama 05 de 05/08/93, Normas 
ABNT 7500 (simbologia),  9190 (classificação), 9191 
(especificação), e a portaria 543 de 29/10/97 da SVS/MS. 
Pacotes com 100 unidades da dimensão: 100 litros, 75X105cm. 

PC 150 R$ 44,53 R$ 6.679,50 

9 
COLETOR UNIVERSAL, de exame, tipo universal, para fezes e 
urina, tipo copo, capacidade de 100 ml, em PVC, branco fosco, 

tampa com fechamento em rosca, paleta para manuseio 

UN 15000 R$ 0,42 R$ 6.300,00 

10 

DISPOSITIVO ,para incontinência urinária,  masculino, nº 6, 
em PVC atóxico, flexível, com extensão e preservativo em puro 
látex, 1,30 m de comprimento.Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme de poliepropileno, esterelizada a óxido de 

etileno, devendo estar impresso dado de 
identificação,procedência, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde . Unidade- un 

UN 1000 R$ 1,72 R$ 1.720,00 

11 

GEL  PARA ECG, para eletrocardiograma, uso interno e 
externo, inodoro, não gorduroso, umectante, solúvel m água e 
PH neutro, para uso como meio de contato pra transmissão, 
ecográfos. Embalagem litro com dados de identificação do 
fabricante 

L 20 R$ 14,58 R$ 291,60 

12 

GEL P/ USG, para ultra sonografia, uso interno e externo, 
incolor, inodoro, não gorduroso, umectante, solúvel em água e 
p H neutro, para uso como meio de contato pra transmissão 
ultra- sônica, ecográficos e dopplers.Embalagem; galão 5 lt com 

dados de identificação do fabricante 

GL 20 R$ 39,34 R$ 786,80 

13 

LENÇOL  hospitalar, descartável, em fibras naturais, alvo, 
material não reciclado, dimensões 70 mm x 50 m Embalagem 
em rolo com  dados de identificação do produto, e marca do 
fabricante . 

RL 2500 R$ 4,99 R$ 12.475,00 

14 

MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 
CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 
COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL 
EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, 

Quantidade: 50Unidades por caixa de fornecimento: Caixa 

CX 1000 R$ 7,72 R$ 7.720,00 

15 

PRESERVATIVO, sem lubrificante na embalagem devera estar 
impresso dados de identificação, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no ministério da Saúde. 
Caixa com 144 unidades. 

CX 10 R$ 81,13 R$ 811,30 

16 

TOUCA cirúrgica descartável,em linho cor branca, com elástico 
em todo o perímetro, 100 % polipropileno, hipoalérgico e 
atóxica. Embalagem: PAC com 100 unidades na embalagem 
deverá estar impresso dados de identificação, procedência 

PC 200 R$ 8,70 R$ 1.740,00 

17 

Curativo adesivo redondo impermeável, na cor bege, dimensão 
de 25mm, com almofada absorvente de fibra de viscose e 
polietileno, massa adesiva, filme plástico e papel siliconizado, 
esterilizado por óxido de etileno, hipo alérgicos, caixa com 500 
unidades, prazo de validade de 05 anos após data de fabricação 

CX 30 R$ 14,83 R$ 444,90 

18 

SONDA DE FOLEY, n 12, 02 vias, balão de 30 ml, estéril 

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 

UN 500 R$ 2,83 R$ 1.415,00 
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procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde 

19 

SONDA DE FOLEY, n 14, 02 vias, balão de 30 ml, estéril 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde 

UN 500 R$ 2,83 R$ 1.415,00 

20 

SONDA DE FOLEY, n 16, 02 vias, balão de 30 ml, estéril 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde 

UN 500 R$ 2,83 R$ 1.415,00 

21 

SONDA DE FOLEY, n 18, 02 vias, balão de 30 ml, estéril 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 

impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde 

UN 500 R$ 2,83 R$ 1.415,00 

22 

SONDA DE FOLEY, n 20, 02 vias, balão de 30 ml, estéril 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde 

UN 500 R$ 2,83 R$ 1.415,00 

23 

Sonda Uretral nº 08 ,descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com um orifício 

na lateral e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico, filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá está impresso dados 
de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde. 

UN 2000 R$ 0,73 R$ 1.460,00 

24 

Sonda Uretral nº 10 ,descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com um orifício 
na lateral e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico, filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá está impresso dados 
de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde 

UN 2000 R$ 0,73 R$ 1.460,00 

25 

Sonda Uretral nº 12 ,descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com um orifício 
na lateral e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico, filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá está impresso dados 

de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde. 

UN 3000 R$ 0,71 R$ 2.130,00 

26 

Sonda Uretral nº 14 ,descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com um orifício 

na lateral e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico, filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá está impresso dados 

de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde. 

UN 2000 R$ 0,73 R$ 1.460,00 

27 

Sonda Uretral nº 16 ,descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com um orifício 
na lateral e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico, filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá está impresso dados 
de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde. 

UN 2000 R$ 0,72 R$ 1.440,00 

VALOR TOTAL R$ 84.999,10 

LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 
 MEDIA 
UNITÁRIA  

 MEDIA TOTAL  

1 
AGULHA 13 X 4,5 hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 
siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado 

CX 150 R$ 8,00 R$ 1.200,00 
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canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, 
protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado a 
canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e ou/ 
filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de 

identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de 
validade e Registro no Ministério da Saúde embalagem cx com 
100 unidades 

2 

AGULHA 20x 5,5 hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 
siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado 
canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, 
protetor em polipropileno , sem rachaduras e bem acoplado a 
canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e ou/ 
filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de 
validade e Registro no Ministério da Saúde embalagem cx com 

100 unidades 

CX 150 R$ 8,00 R$ 1.200,00 

3 

AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 7, 
MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO 
PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO 
CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, 

DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM 
INDIVIDUALQuantidade: 100Unidade de fornecimento: caixa 

CX 200 R$ 8,00 R$ 1.600,00 

4 

AGULHA 25 x 8, hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 
siliconizada,  com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado 
canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, 

protetor em polipropileno , sem rachaduras e bem acoplado a 
canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e ou/ 
filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de 
validade e Registro no Ministério da Saúde embalagem cx com 
100 unidades 

CX 200 R$ 8,00 R$ 1.600,00 

5 

AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 X 7, 
MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO 
PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO 
CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM 

INDIVIDUALQuantidade: 100Unidade de fornecimento: caixa 

CX 200 R$ 8,00 R$ 1.600,00 

6 

AGULHA 30 x8, hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 
siliconizada,  com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado 
canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, 

protetor em polipropileno , sem rachaduras e bem acoplado a 
canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e ou/ 
filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de 

identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de 
validade e Registro no Ministério da Saúde embalagem cx com 
100unidades 

CX 200 R$ 8,00 R$ 1.600,00 

7 

AGULHA 40 x 12 hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, 

apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 
siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado 
canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, 
protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado a 
canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e ou/ 
filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de 
validade e Registro no Ministério da Saúde embalagem cx com 
100 unidades 

CX 200 R$ 8,00 R$ 1.600,00 

8 

CATETER , intravascular, para punção periférica, n 14G, do 
tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, 
atóxico, apirogenico, radiopaco, de media permanência, 

constituído por agulha de aço inoxidável, atraumatica , 
siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação 
precisa, sem rebarbas e arestas, cateter em biomaterial de 
poliuretano, com protetor de agulha,conector luer lock, 
translúcido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 

UN 300 R$ 0,78 R$ 234,00 
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10555-5, com ranhuras para fixação, camara de refluxo 
transparente, permitindo rápida visualização do refluxo 
sanguíneos. Embalagem: acondicionada individualmente de 
acordo com RDC 185/ANVISA sobre normas de embalagem, 

que garanta a integridade do produto ate o momento da sua 
utilização, permita a abertura e transferência com técnica 
asséptica, constando externamente dados de identificação do 
produto, n de lote, tempo de validade da esterilização de, no 
mínimo, dois anos a partir da data de esterilização, dados de 
identificação do fabricante, nº de registro do Ministério da 
Saúde. Seguir normas de segurança de acordo com a NR 32 
(anexo I, itens 32.2, 32.3,32.5). Na entrega, o produto deve ter 
o prazo de validade de, no mínimo 12 meses 

9 

CATETER , intravascular, para punção periférica, n 16 G, do 
tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, 
atóxico, apirogenico, radiopaco, de media permanência, 

constituído por agulha de aço inoxidável, atraumatica, 

siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação 
precisa, sem rebarbas e arestas, cateter em biomaterial de 
poliuretano, com protetor de agulha,conector luer lock, 
translúcido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 
10555-5, com ranhuras para fixação, camara de refluxo 
transparente, permitindo rápida visualização do refluxo 

sanguíneos. Embalagem: acondicionada individualmente de 
acordo com RDC 185/ANVISA sobre normas de embalagem, 
que garanta a integridade do produto ate o momento da sua 

utilização, permita a abertura e transferência com técnica 
asséptica, constando externamente dados de identificação do 

produto, n de lote, tempo de validade da esterilização de, no 
mínimo, dois anos a partir da data de esterilização, dados de 
identificação do fabricante, n de registro do Ministério da 
Saúde. Seguir normas de segurança de acordo com a NR 32 
(anexo I, itens 32.2, 32.3,32.5). Na entrega, o produto deve ter 
o prazo de validade de, no mínimo 12 meses 

UN 300 R$ 0,78 R$ 234,00 

10 

CATETER , intravascular, para punção periférica, nº 18 G, do 
tipo pó fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, 
atóxico, apirogenico, radiopaco, de media permanência, 
constituído por agulha de aço inoxidável, atraumatica, 
siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação 
precisa, sem rebarbas e arestas, cateter em bio material de 

poliuretano, com protetor de agulha,conector luer lock, 
translúcido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 
10555-5, com ranhuras para fixação, camara de refluxo 
transparente, permitindo rápida visualização do refluxo 
sanguíneos. Embalagem: acondicionada individualmente de 
acordo com RDC 185/ANVISA sobre normas de embalagem, 
que garanta a integridade do produto ate o momento da sua 
utilização, permita a abertura e transferência com técnica 
asséptica, constando externamente dados de identificação do 

produto, n de lote, tempo de validade da esterilização de, no 
mínimo, dois anos a partir da data de esterilização, dados de 
identificação do fabricante, n de registro do Ministério da 

Saúde. Seguir normas de segurança de acordo com a NR 32 
(anexo I, itens 32.2, 32.3,32.5). Na entrega, o produto deve ter 
o prazo de validade de, no mínimo 12 meses 

UN 500 R$ 0,78 R$ 390,00 

11 

CATETER , intravascular, para punção periférica, n 20 G, do 
tipo pó fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, 
atóxico, apirogenico, radiopaco, de media permanência, 
constituído por agulha de aço inoxidável, atraumatica, 
siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação 
precisa, sem rebarbas e arestas, cateter em bio material de 
poliuretano, com protetor de agulha,conector luer lock, 
translúcido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 
10555-5, com ranhuras para fixação, camara de refluxo 

transparente, permitindo rápida visualização do refluxo 
sanguíneos. Embalagem: acondicionada individualmente de 
acordo com RDC 185/ANVISA sobre normas de embalagem, 
que garanta a integridade do produto ate o momento da sua 
utilização, permita a abertura e transferência com técnica 

UN 1000 R$ 0,78 R$ 780,00 
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asséptica, constando externamente dados de identificação do 
produto, n de lote, tempo de validade da esterilização de, no 
mínimo, dois anos a partir da data de esterilização, dados de 
identificação do fabricante, n de registro do Ministério da 

Saúde. Seguir normas de segurança de acordo com a NR 32 
(anexo I, itens 32.2, 32.3,32.5). Na entrega, o produto deve ter 
o prazo de validade de, no mínimo 12 meses 

12 

CATETER , intravascular, para punção periférica, n 22G, do 
tipo pó fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, 
atóxico, apirogenico, radiopaco, de media permanência, 
constituído por agulha de aço inoxidável, atraumatica, 
siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação 
precisa, sem rebarbas e arestas, cateter em biomaterial de 
poliuretano, com protetor de agulha,conector luer lock, 
translúcido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 
10555-5, com ranhuras para fixação, camara de refluxo 

transparente, permitindo rápida visualização do refluxo 

sanguíneos. Embalagem: acondicionada individualmente de 
acordo com RDC 185/ANVISA sobre normas de embalagem, 
que garanta a integridade do produto ate o momento da sua 
utilização, permita a abertura e transferência com técnica 
asséptica, constando externamente dados de identificação do 
produto, n de lote, tempo de validade da esterilização de, no 

mínimo, dois anos a partir da data de esterilização, dados de 
identificação do fabricante, n de registro do Ministério da 
Saúde. Seguir normas de segurança de acordo com a NR 32 

(anexo I, itens 32.2, 32 3, 32.5). Na entrega, o produto deve ter 
o prazo de validade de, no mínimo 12 meses 

UN 1200 R$ 0,78 R$ 936,00 

13 

CATETER , intravascular, para punção periférica, nº 24G, do 
tipo pó fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, 
atóxico, apirogenico, radiopaco, de media permanência, 
constituído por agulha de aço inoxidável, atraumatica, 
siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação 
precisa, sem rebarbas e arestas, cateter em biomaterial de 
poliuretano, com protetor de agulha,conector luer lock, 
translúcido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 
10555-5, com ranhuras para fixação, camara de refluxo 
transparente, permitindo rápida visualização do refluxo 
sanguíneos. Embalagem: acondicionada individualmente de 
acordo com RDC 185/ANVISA sobre normas de embalagem, 

que garanta a integridade do produto ate o momento da sua 
utilização, permita a abertura e transferência com técnica 
asséptica, constando externamente dados de identificação do 
produto, n de lote, tempo de validade da esterilização de, no 
mínimo, dois anos a partir da data de esterilização, dados de 
identificação do fabricante, n de registro do Ministério da 
Saúde. Seguir normas de segurança de acordo com a NR 32 
(anexo I, itens 32.2, 32 3, 32.5). Na entrega, o produto deve ter 
o prazo de validade de, no mínimo 12 meses 

UN 1000 R$ 0,78 R$ 780,00 

14 

CATETER , nasal , para oxigênio, n 08, siliconizado , estéril, 
atóxico, com conector universal. Embalagem individual, em 
blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 

abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério de 
Saúde 

UN 150 R$ 2,00 R$ 300,00 

15 

CATETER , nasal , para oxigênio, n 10, siliconizado, estéril, 
atóxico, com conector universal. Embalagem individual, em 
blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério de 
Saúde 

UN 150 R$ 2,00 R$ 300,00 

16 

CATETER , nasal , para oxigênio, tipo óculos, descartável, uso 

infantil.  Embalagem individual, em blister rígido e papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério de Saúde 

UN 200 R$ 2,00 R$ 400,00 
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17 

CATETER , nasal , para oxigênio, tipo óculos, descartável, uso 
adulto.  Embalagem individual, em blister rígido e papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério de Saúde 

UN 300 R$ 2,00 R$ 600,00 

18 

EQUIPO macrogotas, para solução venosa de infusão por 
gravidade, estéril, apirogênico, com tampa protetora na entrada 
e saída ponta perfurante tri facetada, adaptável  a qualquer tipo 
de frasco de solução parenteral, entrada de ar com membrana 
hidrófoba, e bactericida, câmara de gotejamento transparente, 
flexível, com filtro de partículas tubo extensor em PVC com 1,40 
m de comprimento pinça rolete com bom deslize e que permita 
controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral 
autocicatrizante mesmo após ser perfurado diversas vezes com 
a agulha calibre 40x 12, livre de látex e adaptável a qualquer 

tipo cateter. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e 

filme termoplástico. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

UN 2000 R$ 1,30 R$ 2.600,00 

19 

EQUIPO microgotas, para solução venosa com infusão por 

gravidade, estéril, apirogênico, com tampa protetora na entrada 
e saída ponta perfurante transparente, adaptável a qualquer 
tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar com 
membrana hidrófoba e bacteriológica, camara de gotejamento 
transparente, flexível, com filtro de partículas, tubo extensor 
em PVC com 1, 40 cm pinça rolete com bom deslize e que  

permita controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral 
autocicatrizante mesmo após ser perfurado diversas vezes com 
agulha calibre 40 x 12, livre de látex e adaptável a qualquer tipo 
de cateter. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétalas. Na embalagem devera 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde 

UN 300 R$ 1,30 R$ 390,00 

20 

FIO MONONYLON N 02, para sutura, com agulha de 3, 5 mm 
e 3/8 circulo, cilíndrica. Embalagem: caixa com 12 unidades, 
envelope individual, em papel aluminizado ou papel cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro no ministério da 
Saúde 

CX 50 R$ 39,00 R$ 1.950,00 

21 

FIO MONONYLON  N 03  , para sutura, com agulha de 3, 5 mm 

e 3/8 circulo, cilíndrica. Embalagem: caixa com 12 unidades, 
envelope individual, em papel aluminizado ou papel cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro no ministério da 

Saúde 

CX 50 R$ 39,00 R$ 1.950,00 

22 

FIO MONONYLON  N 0 4 , para sutura, com agulha de 3, 5 mm 
e 3/8 circulo, cilíndrica. Embalagem: caixa com 24 unidades, 

envelope individual, em papel aluminizado ou papel cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro no ministério da 
Saúde 

CX 50 R$ 39,00 R$ 1.950,00 

23 

FIO MONONYLON  N 0 5 , para sutura, com agulha de 3, 5 mm 
e 3/8 circulo, cilíndrica. Embalagem: caixa com 24 unidades, 
envelope individual, em papel aluminizado ou papel cirúrgico e 
filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro no ministério da 
Saúde 

CX 50 R$ 39,00 R$ 1.950,00 

24 

POLIFIX tubo transparente em PVC, látex free, possui conector 
com spin lock conectores distais luer fêmea com protetores de 
cone lues pinça tipo clamp (corta fluxo ) tampa protetoras 
reserva estéril e apirogenico 480 x 480 x 2 spin lock 

UN 2000 R$ 0,85 R$ 1.700,00 
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25 

SCALP para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, 
descartável, n 19. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e ou filme termoplástico, abertura em  pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação, tipo de esterelização, prazo de 
validade e registro no ministério da Saúde 

UN 200 R$ 0,29 R$ 58,00 

26 

SCALP  para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, 
descartável, n 21. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e ou filme termoplástico, abertura em  pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterelização, prazo de 
validade e registro no ministério da Saúde 

UN 200 R$ 0,29 R$ 58,00 

27 

SCALP  para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, 
descartável, n 23. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e ou filme termoplástico, abertura em  pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação, tipo de esterelização, prazo de 
validade e registro no ministério da Saúde 

UN 200 R$ 0,29 R$ 58,00 

28 

SCALP  para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, 
descartável, n 25. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e ou filme termoplástico, abertura em  pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterelização, prazo de 

validade e registro no ministério da Saúde 

UN 200 R$ 0,29 R$ 58,00 

29 

SERINGA  03 ML,descartável, estéril, em polipropileno, 
transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, 
parede uniforme, com escala de graduação em ml números e 
traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o 

desprendimento do embolo Embalagem caixa com 100 
unidades, data de fabricação prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. 

CX 250 R$ 16,00 R$ 4.000,00 

30 

SERINGA  05 ML,descartável, estéril, em polipropileno, 
transparente, atóxica, aterogênica, cilindro reto, siliconizado, 
parede uniforme, com escala de graduação em ml números e 
traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o 
desprendimento do embolo Embalagem caixa com 100 
unidades data de fabricação prazo de validade  registro no 
Ministério da Saúde 

CX 200 R$ 18,00 R$ 3.600,00 

31 

SERINGA  10 ML,descartável, estéril, em polipropileno, 
transparente, atóxica, aterogênica, cilindro reto, siliconizado, 

parede uniforme, com escala de graduação em ml números e 
traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o 
desprendimento do embolo Embalagem caixa com 100 
unidades, data de fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde 

CX 200 R$ 20,00 R$ 4.000,00 

32 

SERINGA  20 ML,descartável, estéril, em polipropileno, 
transparente, atóxica, aterogênica, cilindro reto, siliconizado, 
parede uniforme, com escala de graduação em ml números e 
traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o 
desprendimento do embolo Embalagem caixa com 100 
unidades, data  de fabricação, prazo de validade, e registro no 
Ministerio da Saúde 

CX 200 R$ 28,09 R$ 5.618,00 

33 

SERINGA 01 ML COM AGULHA 13 X 4, 5,descartável, estéril, 
em polipropileno, transparente, atóxica, aterogênica, cilindro 
reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação 
em ml números e traços legíveis, com anel de retenção o que 
impeça o desprendimento do embolo Embalagem caixa com 
100 unidades 

CX 300 R$ 22,35 R$ 6.705,00 

VALOR TOTAL R$ 51.999,00 

LOTE 07 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 
 MEDIA 

UNITÁRIA  
 MEDIA TOTAL  

1 

FRALDA GERIÁTRICA, tamanho (GG OU EG), higiênico, uso 

hospitalar, descartável, para incontinência urinária não estéril. 
Embalagem: pacotes com 08 unidades, com dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 

PC 2.000 R$ 12,00 R$ 24.000,00 

2 
FRALDA GERIATRICA, tamanho G, higiênico uso hospitalar 
descartável, para incontinência urinária não esteril. 

PC 2.400 R$ 12,00 R$ 28.800,00 
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Embalagem: pacotes com 08 unidades, com dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 

3 

FRALDA GERIATRICA, tamanho M, higiênico uso hospitalar 
descartável, para incontinência urinária não esteril. 

Embalagem: pacotes com 08 unidades, com dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 

PC 2.400 R$ 11,99 R$ 28.776,00 

4 

FRALDA GERIATRICA, tamanho P, higiênico uso hospitalar 
descartável, para incontinência urinária não esteril. 
Embalagem: pacotes com 08 unidades, com dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 

PC 1.200 R$ 12,43 R$ 14.916,00 

5 
FRALDA  JUVENIL,  EMBALAGEM: PACOTE COM 10 
UNIDADES 

PC 1.200 R$ 10,00 R$ 12.000,00 

VALOR TOTAL R$ 108.492,00 

TOTALIZANDO:  R$ 245.490,10 (duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais e dez centavos) 

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ - 02.421.679/0001-18, ENDEREÇO- Estrada da 
Muriçoca, nº 09, bairro São Marcos, CEP : 41.250-420, cidade de Salvador, BA. Representado por: Israel Cordeiro Bastos 

Santana, CPF - 293.669.505-82. 

LOTE 05 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 
 MEDIA 

UNITÁRIA  
 MEDIA TOTAL  

1 

MASCARA NEBULIZAÇÃO ADULTO conjunto micro 
nebulizador(máscara, copo e rabicho)  para inalação individual  
proteção antibacteriana usada em hospitais, postos de saúde, 
empresas de alimentos e nos lares , desmontável, atóxico de 
fácil desinfecção e podendo ser usado varias vezes não estéril 

UN 40 R$ 7,80 R$ 312,00 

2 

MASCARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL conjunto micro 
nebulizador (máscara, copo e rabicho) para inalação individual  

proteção antibacteriana usada em hospitais, postos de saúde, 
empresas de alimentos e nos lares , desmontável, atóxico de 
fácil desinfecção e podendo ser usado varias vezes não estéril 

UN 40 R$ 7,80 R$ 312,00 

3 
MASCARA, respiratória, com filtro respirador partícula N 95, 
com eficiência de filtração bacteriana acima de 95 %, para 
partícula de  0, 3 micron 

UN 2.000 R$ 0,97 R$ 1.940,00 

4 

MÁSCARA OXIGÊNIO INFANTIL COM RESERVATÓRIO E DE 
NÃO-REINALAÇÃO, SILICONADA, TRANSPARENTE, DE 
FORMATO ANATÔMICO E DE ALTA CONCENTRAÇÃO, NÃO 
REINALANTE. EXTENÇÃO EM PVC FLEXÍVEL 
TRANSPARENTE, COM TAMANHO VARIANDO ENTRE 2,10 E 
2,20 METROS PARA ENCAIXE PERFEITO NO ADAPTADOR DO 

RESERVATÓRIO E NO CILINDRO DE OXIGÊNIO. 
PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, 
VALIDADE NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA 
ANVISA.Quantidade: 1Unidade de fornecimento: UNIDADE  

UN 20 R$ 11,40 R$ 228,00 

5 

MÁSCARA OXIGÊNIO ADULTO COM RESERVATÓRIO E DE 
NÃO-REINALAÇÃO, SILICONADA, TRANSPARENTE, DE 
FORMATO ANATÔMICO E DE ALTA CONCENTRAÇÃO, NÃO 
REINALANTE. EXTENÇÃO EM PVC FLEXÍVEL 
TRANSPARENTE, COM TAMANHO VARIANDO ENTRE 2,10 E 
2,20 METROS PARA ENCAIXE PERFEITO NO ADAPTADOR DO 
RESERVATÓRIO E NO CILINDRO DE OXIGÊNIO. 
PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, 

VALIDADE NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA 
ANVISA.Quantidade: 1Unidade de fornecimento: UNIDADE  

UN 20 R$ 11,40 R$ 228,00 

6 

MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, 
TAMANHO ADULTO, APLICAÇÃO TIPO VENTURI, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CONECTORES, SISTEMA 
PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, COMPONENTES ELÁSTICO 
FIXAÇÃOQuantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE  

UN 20 R$ 11,90 R$ 238,00 

7 

MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, 
TAMANHO INFANTIL, APLICAÇÃO TIPO VENTURI, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CONECTORES, SISTEMA 
PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, COMPONENTES ELÁSTICO 
FIXAÇÃOQuantidade: 1Unidade de fornecimento: UNIDADE  

UN 20 R$ 11,90 R$ 238,00 

8 

ÓCULOS, de proteção, em policarbonato, lentes incolores, anti-
risco, anti-embacante, visor panorâmico, hastes reguláveis. 
Embalagem individual lacrada contendo os dados do 
fabricante. Unidade 

UN 150 R$ 4,80 R$ 720,00 
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9 

Extensão de inalação de oxigênio ( Extensão plástica com 2m 
para cateter x borboleta para oxigênio ). 

UN 100 R$ 2,19 R$ 219,00 

VALOR TOTAL R$ 4.435,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais) 

PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS, CNPJ 

N°:33.961.969/0001-88, ENDEREÇO: VIA URBANA, FAZENDA RANCHO ALEGRE, Representado por: UERIC 
SANTOS DE JESUS, RG N°: 10053675-15 CPF N°: 029.231.835-92. 

LOTE 08 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 
 MEDIA 
UNITÁRIA  

 MEDIA TOTAL  

1 
BANDEJA  cirúrgica em aço inox, dimensões 22 cm 
(comprimento ) x 17 cm (largura ) x 1,5cm altura 

UN 15 R$ 32,63 R$ 489,45 

2 
BANDEJA  cirúrgica em aço inox, dimensões 40 cm 
(comprimento ) x 30 cm (largura ) x 04 cm altura 

UN 15 R$ 43,41 R$ 651,15 

3 
BANDEJA cirúrgica em aço inox, dimensões 30cm 
(comprimento ) x 20 cm (largura ) x 5cm altura 

UN 15 R$ 44,74 R$ 671,10 

4 
CUBA RIM  em aço inoxidável, com capacidade mínima 

aproximadamente de 750 ml 
UN 20 R$ 35,86 R$ 717,20 

5 
FITA métrica antropométrica, inelástica comprimento 1, 80 cm 

com trava 
UN 15 R$ 46,65 R$ 699,75 

6 PINÇA  inox  reta 16 cm UN 40 R$ 24,00 R$ 960,00 

7 PINÇA ANATOMICA inox  reta 16 cm UN 40 R$ 22,90 R$ 916,00 

8 PINÇA ANATOMICA inox  curva 16 cm UN 40 R$ 37,40 R$ 1.496,00 

9 PINÇA dente de rato com dente  inox reta 16 cm UN 40 R$ 25,20 R$ 1.008,00 

10 PINÇA inox  curva 16 cm  UN 40 R$ 32,15 R$ 1.286,00 

11 TESOURA  inox curva 9 cm com variação de + / – 1 cm UN 30 R$ 14,70 R$ 441,00 

12 TESOURA  inox reta 16 cm UN 30 R$ 37,50 R$ 1.125,00 

13 TESOURA cirúrgica 16 cm UN 30 R$ 47,00 R$ 1.410,00 

14 TESOURA de unha inox  ponta reta 3 5/8 polegadas x 9 cm UN 10 R$ 11,39 R$ 113,90 

15 TESOURA inox curva 16 cm UN 20 R$ 35,44 R$ 708,80 

VALOR TOTAL R$ 12.693,35 (doze mil seiscentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos). 

 
Submeta-se o presente processo licitatório a Exma. Prefeita Municipal para que, estando de acordo, proceda a devida homologação. 

 
 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 

Nazaré, 09 de Março de 2023. 
 
 
 
 

 
Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas 

Pregoeira 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°1879/2023 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023 

 
OBJETO: Aquisição de Material Penso Hospitalar utilizado na manutenção das atividades das 11 (onze) Unidades Básicas de Saúde, 
do SAMU, do CAPS, do Pronto Atendimento Municipal e do Complexo Municipal de Saúde Luís Eduardo Magalhães que fazem parte 
da Secretaria Municipal de Saúde de Nazaré-Ba, por um período de 12 meses, mediante Sistema de Registro de Preços. 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002, 
acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe 
correspondente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023-SRP, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto 

à regularidade do processo, resolve HOMOLOGAR o resultado da presente licitação e ratifica a ADJUDICAÇÃO realizada pela Pregoeira 
Oficial do Município, nos termos da Ata lavrada em sessão pública no dia 09/03/2023, realizada pela Pregoeira e Equipe Técnica do 
Pregão, para a empresa:  
 

BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 23.397.337/0001-80, localizado na AV. ACM, 
212 A -1º ANDAR – CENTRO – SERRINHA-BA, representado por:  Sr Bruno Noemar Rodrigues Molina, CPF: 803.174.305-30. 

LOTE 01 

ITE
M 

DESCRIÇÃO UND QUANT 
 MEDIA 
UNITÁRIA  

 MEDIA TOTAL  
MARCA 

1 

ABAIXADOR DE LÍNGUA espátula de madeira lisa, isto é com 
ausência de farpas, descartáveis, extremidades 
arredondadas, formato convecional, resistente a esterilização, 

com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 1,5 cm. 
Embalagem: pacote com 100 unidades, com dados de 
identificação e procedência. Pac- PC. 

PC 200 R$ 4,50 R$ 900,00 

TEUTO  

2 

ALGODÃO HIDROFILO 500 GR, 100 % algodão, alvejado, 
insento de impurezas, inodoro e insípido, aspecto homogêneo 
e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda 
sua extensão Embalagem: com 500 g com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e lote 

PC 200 R$ 13,20 R$ 2.640,00 

NATHY 

3 

ATADURA  DE CREPOM, Tipo I, 100% algodão com 
dimensões de 15 cm x 3,0 m, contendo 13 fios cm2, medindo 
3, m esticada,   com fio retorcido ou singelo, com propriedades 

elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atóxica, 
aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem 
emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de regulares, 
boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas delimitadas. 
Embalagem: pacote com 12 unidades, identificação do 
fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome do 
técnico responsável e número de inscrição, número de 

isenção do registro do ministério da Saúde, conforme 
resolução RDC N º 185 da ANVISA, Resolução Nº 02 de 
31/12/2001 do Conmetro, portaria N º 157 do Inmetro e NB 
14056. 

PC 600 R$ 6,30 R$ 3.780,00 

BIOTEXTIL 

4 

ATADURA DE CREPOM 20 cm X 1,2 m x 28,0  contendo 13 
fios cm2, medindo 3, 0 esticada, confeccionada em tecido 100 
% algodão, com dimensões com fio retorcido ou singelo,com 
propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, 
atóxica aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, 
se emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito 
Embalagem: pacote com 12 unidade identificação do 
fabricante prazo de validade, numero do lote, nome do técnico 
responsável e numero de inscrição, número de insenção do 
registro  do Ministério da Saúde, conforme resolução RDC N 
º 185 da ANVISA, resolução N º 02 de 31/12/ 2001 do 
Conmetro, Portaria Nº 157 do Inmetro e NBR 14056 

PC 600 R$ 7,00 R$ 4.200,00 

BIOTEXTIL 

5 

ATADURA DE CREPOM 30 cm X 1,2 m x 28,0  contendo 13 

fios cm2, medindo 3, 0 esticada, confeccionada em tecido 100 
% algodão, com dimensões com fio retorcido ou singelo,com 
propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, 
atóxica aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, 

PC 500 R$ 8,95 R$ 4.475,00 

BIOTEXTIL 
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se emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito 
Embalagem: pacote com 12 unidade identificação do 
fabricante prazo de validade, numero do lote, nome do técnico 
responsável e numero de inscrição, número de insenção do 

registro  do Ministério da Saúde, conforme resolução RDC N 
º 185 da ANVISA, resolução N º 02 de 31/12/ 2001 do 
Conmetro, Portaria Nº 157 do Inmetro e NBR 14056 

6 

ATADURA DE CREPOM, Tipo I, 100% algodão com dimensões 
de 10 cm x 3,0 m, contendo 13 fios cm2, medindo 3, m 
esticada,   com fio retorcido ou singelo, com propriedades 
elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atóxica, 
aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem 
emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de regulares, 
boa torção, isenta de defeitos e sujidade, bordas delimitadas. 
Embalagem: pacote com 12 unidades, identificação do 
fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome do 

técnico responsável e número de inscrição, número de 

isenção do registro do ministério da Saúde, conforme 
resolução RDC N º 185 da ANVISA, Resolução Nº 02 de 31/ 
12/2001 do Conmetro, portaria N º 157 do Inmetro e NB 
14056. 

PC 800 R$ 5,40 R$ 4.320,00 

BIOTEXTIL 

7 

COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA Estéril  constituída 

por uma camada de papel absorvente recoberta por duas 
mantas de algodão medicinal (hidrófilo), com envoltório de 
tecido de gaze também hidrófila. com função alta absorção de 
sangue e exsudatos.  A compressa minimiza a chance de 
vazamento de líquidos, dá melhor aparência aos curativos e 
proporciona maior conforto ao paciente. Pronto para uso, é 

um produto voltado ao tratamento de feridas altamente 
exsudativas e à cobertura de incisões pós-operatórias.Caixa 
com 144 pacotes com uma unidade no Tamanho 10X15cm 

CX 10 R$ 159,50 R$ 1.595,00 

AMERICA 

8 

COMPRESSAS DE GAZE hidrófila 05 dobras 13 fios por cm2, 
08 camadas contendo 500  de compressas 7, 5 cm x 7, 5 cm 
descartável, estéril, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 
camadas, , inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, 
amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar 
o desfiamento. Embalagem: pacote com 500 unidades 

PC 2500 R$ 11,50 R$ 28.750,00 

AMERICA 

9 

COMPRESSA CIRÚRGICA, EM TECIDO ALGODÃO, COM 04 
CAMADAS DE TECIDO, MEDINDO 45 X 50 CM. 
EMBALAGEM EM PACOTE COM 50 UNIDADES. Quantidade: 

1Unidade de fornecimento: PCT  

PC 100 R$ 55,00 R$ 5.500,00 

AMERICA 

10 

ESPARADRAPO impermeável, na cor branca, em tecido 
apropriado de algodão, massa adesiva a base de oxido de 
zinco e borracha na outra com boa aderência, isento de 
substancias alérgenos, enrolado em carretel e no tamanho de 

10 cm x 4, 5, com capa. Na embalagem deve conter a data de 
fabricação, tipo de esterelização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde 

TB 1200 R$ 10,20 R$ 12.240,00 

MISSINER 

11 

ESPARADRAPO micropore,  na cor branca, em tecido  
microporoso, massa adesiva  a base de oxido de zinco e 
borracha, impermeável, com ótima aderência, isento de 

substancias alérgenos,  dimensões 10 cm x 4, 5 m. 
Embalagem rolo com dados de identificação, procedimento. 
prazo de validade. 

TB 800 R$ 5,50 R$ 4.400,00 

MISSINER 

12 

FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, 
LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, 
APLICAÇÃO MULTIUSO 

UN 1200 R$ 3,90 R$ 4.680,00 

MASTERFIX 

13 

FITA AUTOCLAVE,adesiva para autoclave, dimensões 19 mm 
x 30 m, resistente a alta temperatura. Embalagem com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde 

UN 300 R$ 3,90 R$ 1.170,00 

MASTERFIX 

14 

BOBINA CIRURGICA 15 X 100.Descrição: PAPEL, grau 

cirúrgico, embalagem para esterilização de Papel Grau 
Cirúrgico x Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 
g/m² e do filme 54 g/m², dimensões 20 cm x 100 m, resistente 
ao Bobina com 15 Metros de Fita Teflon Adesivada 2cm 
Seladoras processo de esterilização, insenta de odor, ser 

RL 50 R$ 67,00 R$ 3.350,00 

HOSPFLEX 
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barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e 
irregularidades, permeável ao ar e ao agente esterilizante, 
atóxico, selagem tripla com largura que não deve ser inferior 
a 6 mm , resistente a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, 

o polímero e o copolímero que compõem a embalagem não 
deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores 
químicos para monitorização que mudam de cor apos contato 
com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou 
oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de 
identificação conforme NBR 14990, registro da Anvisa. 

15 

BOBINA CIRURGICA 20 X 100 M. Descrição: PAPEL, grau 
cirúrgico, embalagem para esterilização de Papel Grau 
Cirúrgico x Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 
g/m² e do filme 54 g/m², dimensões 20 cm x 100 m, resistente 
ao processo de esterilização, insenta de odor, ser barreira 
microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, 

permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem 

tripla com largura que não deve ser inferior a 6 mm , 
resistente a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, o polímero 
e o copolímero que compõem a embalagem não deve 
delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores químicos 
para monitorização que mudam de cor apos contato com o 
agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido 

de etileno. A embalagem deve conter dados de identificação 
conforme NBR 14990, registro da Anvisa. 

RL 50 R$ 80,00 R$ 4.000,00 

HOSPFLEX 

16 

BOBINA CIRURGICA 30 X 100 M.Descrição: PAPEL, grau 
cirúrgico, embalagem para esterilização de Papel Grau 
Cirúrgico x Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 

g/m² e do filme 54 g/m², dimensões 30 cm x 100 m, resistente 
ao processo de esterilização, insenta de odor, ser barreira 
microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, 
permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem 
tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 mm, resistente 
a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, o polímero e o 
copolímero que compõem a embalagem não deve delaminar, 
pH 5 a 8 impresso com dois indicadores químicos para 
monitorização que mudam de cor apos contato com o agente 
esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de 
etileno. A embalagem deve conter dados de identificações 
conforme NBR 14990, registro da Anvisa. 

RL 50 R$ 120,00 R$ 6.000,00 

HOSPFLEX 

VALOR TOTAL R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS)  

BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,CNPJ: nº. 15.229.287/0001-01 com sede na 
Rua Jose de Deus Pereira, nº 287, Galpão A, Bairro Caiçara em Guanambi Bahia, neste ato representada pelo Sr. 
KEPPLER ARAÚJO SILVA, CPF n° 100.911.287-22. 

 

LOTE 02  

ITE
M 

DESCRIÇÃO UND QUANT 
 MEDIA 
UNITÁRIA  

 MEDIA TOTAL  
MARCA 

1 

ESCOVA endocervical, descartável, em polietileno resistente, 
autoclavel, com resistência a alta temperatura em processo 
de esterilização na autoclave, para uso ginecológico. 
Embalagem contendo dados de identificação do produto, 

procedência, data de fabricação, e prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. Pacotes com 100 unidades. 

PC 80 R$ 24,90 R$ 1.992,00 

KOLPAST 

2 

ESPATULA DE AYRES, em madeira, formato achatado, 
dimensões 180 mm (comprimento) x 16, 5mm (largura ) 1, 5 
mm (espessura) Embalagem : pacote com 100 unidades, 
contendo dados de identificação do produto em português 
procedência, marca do fabricante.prazo de validade. 

PC 80 R$ 8,96 R$ 716,80 

THEOTO 

3 

ESPECULO G, vaginal, descartável, estéril atóxico e 
apirogênico, em plástico transparente, sem lubrificação, valva 
com 95 mm, tamanho G. embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação,  
procedência, data de fabricação, data tipo de esterilização, 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde  

UN 600 R$ 1,31 R$ 786,00 

KOLPLAST 

4 

ESPECULO M, vaginal, descartável, estéril atóxico e 
apirogênico, em plástico transparente, sem lubrificação, valva 
com 95 mm, tamanho M. embalagem individual, em papel 

UN 2.000 R$ 1,13 R$ 2.260,00 

KOLPLAST 
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grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação,  
procedência, data de fabricação, data tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro no ministério de Saúde  

5 

ESPECULO P, vaginal, descartável, estéril atóxico e 
apirogênico, em plástico transparente, sem lubrificação, valva 
com 95 mm, tamanho P. embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação,  
procedência, data de fabricação, data tipo de esterilização, 
prazo de validade e registro no Ministério de Saúde 

UN 1.500 R$ 1,10 R$ 1.650,00 

KOLPLAST 

6 

LÂMINAS DE BISTURI N.º 11, descartável, estéril, em aço 
inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem 
aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 
unidades, em embalagens individuais, em papel laminado, 
abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 

dados de identificação, fabricação  validade, e registro no 
ministério da Saúde 

CX 25 R$ 54,72 R$ 1.368,00 

LABOR 
IMPORT 

7 

LÂMINAS DE BISTURI N.º 12, descartável, estéril, em aço 
inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem 
aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 
unidades, em embalagens individuais, em papel laminado, 
abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 

dados de identificação, fabricação  validade e registro no 
Ministério da Saúde 

CX 25 R$ 54,72 R$ 1.368,00 

LABOR 

IMPORT 

8 

LÂMINAS DE BISTURI N.º 15, descartável, estéril, em aço 
inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem 
aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 

unidades, em embalagens individuais, em papel laminado, 
abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, fabricação  validade e registro no 
Ministério da Saúde 

CX 25 R$ 54,72 R$ 1.368,00 

LABOR 
IMPORT 

9 

LÂMINAS FOSCA P/ PREVENTIVO,  com extremidade fosca 
beiradas não lapidada cortada, dimensões 25,4 x 76,2 (1 x 3 
) mm, precisão dimensional da espessura entre 0, 8 a 14 mm, 
para microscopia. Embalagem caixa com 50 unidades, 
contendo dados de identificação em português e marca do 
fabricante , lote, data de fabricação e validade 

CX 50 R$ 5,64 R$ 282,00 

PRECISION 

10 

ALCOOL ETILICO A 70%, Etílico, solução antiséptica uso 
externo A embalagem deve conter venda proibida pelo 

comércio Apresentar registro do produto da ANVISA e 
certificado de boas praticas, fabricação e controle – CBPFC do 
fabricante conforme resolução ANVISA n 460/99. Em caso do 
fabricante fora do MERCUSUL, apresentar documento do país 

de origem traduzido por tradutor oficial 01 LT   

L 2000 R$ 5,66 R$ 11.320,00 

JD 

11 

ALCOOL, etílico, hidratado, em GEL, graduação não inferior 
a 65%, certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991 e 
registro da ANVISA. Embalagem: frasco Plástico de 500 g, 
contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. Frasco 500 ML higienizador de mãos 

FR 1500 R$ 2,50 R$ 3.750,00 

KASGEL 

12 
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO 10 
VOLUMES 

L 200 R$ 5,71 R$ 1.142,00 
RIOQUIMIC

A 

13 

SOLUÇÃO LUGOL , forte a 2, 5% Embalagem : frasco com 
1000 ml, com dados de identificação do produto, maca do 
fabricante, Data de fabricação e prazo de validade 

L 5 R$ 167,42 R$ 837,10 

CROMOLINE 

14 

VASELINA sólida 100 %, pote com  uso tópico pura. 
Embalagem: pote com 500 GR, dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade registro do produto da ANVISA 

PT 10 27,72 R$ 277,20 

CINORD 

15 

Clorexidina alcoólica CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 
DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA,  
Quantidade: 1, Unidade de fornecimento: FRASCO 1.000,00 
ML 

L 200 R$ 13,20 R$ 2.640,00 

RIOQUIMIC
A 

16 

CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO 

DEGERMANTETratamento Diferenciado: - Aplicabilidade 
Decreto 7174: Não, Aplicabilidade Margem de Preferência: 
Não, Quantidade: 1Unidade de fornecimento: FRASCO 
1.000,00 ML 

L 400 R$ 18,35 R$ 7.340,00 

RIOQUIMIC

A 
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 17 

Vaselina liquida, Descrição Complementar: VASELINA 
LÍQUIDA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO ISENTO MATERIAIS 
EM SUSPENSÃO, COR INCOLOR A AMARELO 
CLARO.Quantidade: 1 Unidade: FRASCO 1,00 L 

L 10 R$ 30,29 R$ 302,90 

FACILIMPE 

VALOR TOTAL R$ 39.400,00  

LOTE 09  

ITE
M 

DESCRIÇÃO UND QUANT 
 MEDIA 
UNITÁRIA  

 MEDIA TOTAL  
MARCA 

1 

OXÍMETRO DE PULSO: Para monitoração de pacientes 
adultos, pediátricos e neonatais dos parâmetros de Saturação 
de Oxigênio (SpO2), Frequência de Pulso (FP); Deve 
apresentar os valores numéricos de SpO2, FP; Deve 
apresentar curva ou barra pletismográfica através de display 
de cristal líquido, dotado de ajustes de iluminação para uma 
melhor visualização; Deve possuir sistema de menus que 
possibilite os diversos ajustes necessários para o 

funcionamento do monitor; Deve possuir alarmes visuais e 
sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e 
alarmes funcionais (sensor, bateria fraca, etc.); Deve possuir 

bateria recarregável, com autonomia mínima de 4 horas e 
carregador de bateria incorporado; Deve possuir alimentação 

da rede elétrica bivolt automático (110V 220V); Deve possuir 
estrutura para ser usado em beira de leito (mesa), não deve 
ser dos formatos finger ou handheld; Deve possuir alça 

incorporada para situações de transporte; Obs.: as demais 
características desse item, contidas no Edital, devem ser 
apresentadas na proposta de preço. 

UN 3 R$ 88,16 R$ 264,48 

G-TECH 

2 

OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL, LED, COM VERIFICAÇÃO 

RÁPIDA. Conteúdo da embalagem: - 01 oxímetro LED - Capa 
protetora de silicone. - Cordão de pescoço. - Estojo para 
acondicionamento. - Manual de instruções. - 2 Pilhas 
Alcalinas AAA. 

UN 30 R$ 81,90 R$ 2.457,00 

G-TECH 

3 

Conjunto de pás e adesivos eletrodos descartáveis (infantil) 
para Desfibrilador Externo Automático, compatível com o 
modelo ZOOL.Quantidade: 1Unidade de fornecimento: 
Conjunto  

UN 2 R$ 644,69 R$ 1.289,38 

CMOS 

DRAKE 

4 COPO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO DE 250 ML UN 30 R$ 15,38 R$ 461,40 PROTEC 

5 

VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM 
FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO. Escala de pressão do 

manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315Kgf/cm²); Corpo em latão 

cromado; Conexões de entrada e saída em latão cromado; 
Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3Kgf/cm²; Conexões de 
entrada e saída conforme normas ABNT. 

UN 10 R$ 363,72 R$ 3.637,20 

UNITEC 

6 

NEBULIZADOR, TIPO PORTÁTIL,ULTRASSÔNICO, 
ACESSÓRIOS MÁSCARA POLIURETANO,COPINHOS 
MEDICAÇÃO,TRAQUÉIA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 
V, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS SELETOR NÉVOA. 

UN 18 R$ 128,33 R$ 2.309,94 

G-TECH 

7 

Aparelho de Pressão Aneróide com Estetoscópio Simples 
Adulto.É um kit com estetoscópio simples adulto preto e 
esfigmomanômetro adulto é ideal para avaliação física para 

aferir a pressão arterial e auscultação de sons cardio-

respiratórios 

UN 100 R$ 77,08 R$ 7.708,00 

PREMIUM 

8 

Aparelho de Pressão Aneróide com Estetoscópio Simples 
Infantil.É um kit com estetoscópio simples infantil preto e 
esfigmomanômetro infantil é ideal para avaliação física para 
aferir a pressão arterial e auscultação de sons cardio-
respiratórios. 

UN 20 R$ 87,34 R$ 1.746,80 

PREMIUM 

9 

Aparelho de Pressão Aneróide com Estetoscópio Simples 
Adulto Obeso.É um kit com estetoscópio simples adulto obeso 
preto e esfigmomanômetro adulto obeso é ideal para avaliação 
física para aferir a pressão arterial e auscultação de sons 
cardio-respiratórios. 

UN 20 R$ 96,84 R$ 1.936,80 

PREMIUM 

10 

Otoscópio de Led e Fibra Óptica Com Estojo Cor Preto. O 

Otoscópio LED Profissional é um equipamento portátil 
específico para examinar as partes internas do ouvido, tendo 
como componentes: espéculos com diversos tamanhos para 
adaptar ao ouvido de cada paciente, lâmpada tipo LED para 

UN 5 R$ 351,10 R$ 1.755,50 

MD 
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iluminar através de feixe de luz concentrado e uma lente com 
aumento de 2,5 vezes para uma análise com excelente nitidez. 

11 

Termômetro digital de Máxima e Mínima possui grande 
precisão além de seu importante diferencial, alarme 

programável. Faixa medição temperatura -10°C a +60°C, 
material plástico e aço inox, características adicionais com 
cabo extensor de 1,80 m, precisão +/- 1 °C, alimentação 
bateria 1,5v tamanho AAA.Funções:Máxima e 
MínimaAlarmeTemperatura interna e externaSensor a prova 
d'aguaC e fUtilizações:Ideal para monitoramento da 
temperatura em freezers, geladeiras, caixa de vacina, salas de 
armazenamento e ambientes climatizados em geral 

UN 30 R$ 63,90 R$ 1.917,00 

J.PROLAB 

12 

Aparelho Medidor De Pressão Digital De Braço, realiza 
leituras da pressão sistólica, diastólica. Armazena os últimos 
30 resultados - 5 anos de garantia possui garantia por 
defeitos de materiais e fabricação. - Circunferência da 

braçadeira: Adapta-se a uma circunferência de braço de 
220mm a 420mm -Válvula de liberação automática de 
pressão, -Liberação rápida de ar: Válvula de liberação 
automática, -Método oscilométrico, -Fonte de alimentação: 4 
pilhas "AA" de 1,5v. Garantia de 5 anos contra defeitos de 
fabricação 

UN 10 R$ 129,88 R$ 1.298,80 

G-TECH 

13 Negatoscópio 1 corpo - Aço pintado - LED UN 5 R$ 606,70 R$ 3.033,50 MEDPEJ 

14 

Termômetro digital axilar Display LCD de fácil visualização e 
alarme de febre, além da memória da última medição. 
Desligamento automático e também indicador de bateria 
fraca. 

UN 50 R$ 9,50 R$ 475,00 

G-TECH 

15 

Termometro Laser Digital Infravermelho Adulto Infantil Testa. 

Digital- Tempo máximo para medição: 5 segundos- 
Desligamento automático da bateria: 7 segundos- 
Alimentação: Pilha- Temperatura de trabalho: 10 a 40 ºC- 
Mira laser para acertar o alvo com precisão- Temperatura 
Relativa: 85%- Resolução mínima: 0,1 ºC- Precisão: ± 0,1 º C- 
Faixa de medição: 32,0 a 43,0 ºC (90 a 109 ºF)- Erro máximo: 
0,3ºC- Distância ideal para medidas: 5 a 15 cm 

UN 30 R$ 58,98 R$ 1.769,40 

DIJANG 

16 
LANTERNA ELÉTRICA, LANTERNA, recarregável a energia 
elétrica. 

UN 20 R$ 116,99 R$ 2.339,80 
MD 

VALOR TOTAL R$ 34.400,00  

TOTALIZANDO: R$ 73.800,00 (SETENTA E TRES MIL E OITOCENTOS REAIS)  

JD SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.471.773.0001-29, residente na Rua Pelicano, 341, Loteamento 
Varandas Tropicais, Quadra 04, Lote 16, Galpão 04, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA. Representado por: 

Jessica de Jesus Nunes, portador do Rg 13234349-50, CPF: 045.378.345-79. 

 

LOTE 03  

ITE

M 
DESCRIÇÃO UND QUANT 

 MEDIA 

UNITÁRIA  
 MEDIA TOTAL  

MARCA 

1 

ALMOTOLIA AMBAR, frasco plástico para acondicionar 
solução, com tampa de rosca para vedação, protetor da tampa 
conjugado, capacidade 250 ml 

UN 100 R$ 4,00 R$ 400,00 

J.PROLAB 

2 

ALMOTOLIA frasco plástico para acondicionar solução, na cor 
branca transparente, com tampa de rosca para vedação, 
protetor da tampa  conjugado, capacidade para  150 ml 

UN 100 R$ 2,72 R$ 272,00 

J.PROLAB 

3 

BOLSA, coletora sistema fechado, descartável, para 
armazenagem e descarte de grandes volumes de secreção (ate 
2 litros), em polietileno, sem sistema anti-transbordamento, 
com válvula para desprezar secreção. Embalagem: Primaria 
acondicionada individualmente de acordo com as normas de 
embalagem que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização; a embalagem secundaria deve ser 
conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a 
integridade do produto durante o armazenamento ate o 
momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer 
legislação que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: 
Embalagem primaria e secundaria rotulada conforme a RDC 

185/01/ANVISA.Prazo de validade extendido. 

UN 1.500 R$ 4,41 R$ 6.615,00 

LABOR 

IMPORT 

4 

BOLSA, convexa, adulto, para colostomia  / ileostomia, 
sistema de peça única, drenável com ou sem filtro de carvão 
ativado, confeccionado em  plástico macio, anti odor, opaca 

UN 1.500 R$ 8,69 R$ 13.035,00 

CONVATEC 
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ou transparente, com tela protetora periestomal composta por 
resina sintética ou mista, recortável, com diâmetro inicial até 
15 mm e final de 30 a 45 mm, com adesivo microporoso, com 
presilha moldável e segura, artigo medico hospitalar com 

registro no Mistério da saúde; Embalagem com dados de 
identificação, procedência, prazo de validade e data de 
fabricação 

5 

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFÚRO CORTANTE 
resistente e perfurações com revestimento impermeabilizante, 
contendo fundo rígido de proteção extra conta perfurações, 
cinta interna bandeja coletora de resíduos líquido. A caixa 
deverá ser de cor amarela e conter simbologia de acordo com 
a codificação internacional ( risco biológico- material 
contaminado), capacidade para 20 litros. De acordo com as 
normas da ABNT 

UN 600 R$ 6,96 R$ 4.176,00 

DESCARBO

X 

6 

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFÚRO CORTANTE 

resistente e perfurações com revestimento impermeabilizante, 
contendo fundo rígido de proteção extra conta perfurações, 
cinta interna bandeja coletora de resíduos líquido. A caixa 
deverá ser de cor amarela e conter simbologia de acordo com 
a codificação internacional ( risco biológico- material 
contaminado), capacidade para 13 litros. De acordo com as 

normas da ABNT. 

UN 500 R$ 4,92 R$ 2.460,00 

DESCARBO

X 

7 

Saco branco leitoso para descarte de lixo infectado, não 
perfurante. Especificações: recipiente plástico(saco) na cor 
branco leitoso para acondicionar resíduos sólidos de saúde 
infectados. Produzido e comercializado conforme lei 8.078/90 
(código do consumidor), Conama 05 de 05/08/93, Normas 

ABNT 7500 (simbologia),  9190 (classificação), 9191 
(especificação), e a portaria 543 de 29/10/97 da SVS/MS. 
Pacotes com 100 unidades da dimensão: 50 litros, 63X80cm 

PC 150 R$ 26,98 R$ 4.047,00 

 
 
 

 

PLASTICOS 

JUREMA 

8 

Saco branco leitoso para descarte de lixo infectado, não 
perfurante. Especificações: recipiente plástico(saco) na cor 
branco leitoso para acondicionar resíduos sólidos de saúde 
infectados. Produzido e comercializado conforme lei 8.078/90 
(código do consumidor), Conama 05 de 05/08/93, Normas 
ABNT 7500 (simbologia),  9190 (classificação), 9191 
(especificação), e a portaria 543 de 29/10/97 da SVS/MS. 
Pacotes com 100 unidades da dimensão: 100 litros, 
75X105cm. 

PC 150 R$ 44,53 R$ 6.679,50 

PLASTICOS 

JUREMA 

9 

COLETOR UNIVERSAL, de exame, tipo universal, para fezes 
e urina, tipo copo, capacidade de 100 ml, em PVC, branco 
fosco, tampa com fechamento em rosca, paleta para 
manuseio 

UN 15000 R$ 0,42 R$ 6.300,00 

CRALPLAST 

10 

DISPOSITIVO ,para incontinência urinária,  masculino, nº 6, 
em PVC atóxico, flexível, com extensão e preservativo em puro 
látex, 1,30 m de comprimento.Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e filme de poliepropileno, esterelizada a 
óxido de etileno, devendo estar impresso dado de 
identificação,procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde . Unidade- un 

UN 1000 R$ 1,72 R$ 1.720,00 

BIOSANI 

11 

GEL  PARA ECG, para eletrocardiograma, uso interno e 

externo, inodoro, não gorduroso, umectante, solúvel m água 
e PH neutro, para uso como meio de contato pra transmissão, 
ecográfos. Embalagem litro com dados de identificação do 
fabricante 

L 20 R$ 14,58 R$ 291,60 

CARBOGEL 

12 

GEL P/ USG, para ultra sonografia, uso interno e externo, 
incolor, inodoro, não gorduroso, umectante, solúvel em água 
e p H neutro, para uso como meio de contato pra transmissão 
ultra- sônica, ecográficos e dopplers.Embalagem; galão 5 lt 
com dados de identificação do fabricante 

GL 20 R$ 39,34 R$ 786,80 

CARBOGEL 

13 

LENÇOL  hospitalar, descartável, em fibras naturais, alvo, 
material não reciclado, dimensões 70 mm x 50 m Embalagem 
em rolo com  dados de identificação do produto, e marca do 

fabricante . 

RL 2500 R$ 4,99 R$ 12.475,00 

EVA 

ANCORA 

14 

MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 
CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 
COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP 
NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO 

CX 1000 R$ 7,72 R$ 7.720,00 

MEDIX 



 
Edição eletrônica disponível no site www.pmnazare.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL 

 

www.nazare.ba.gov.br  
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro| Tel: 75 3636-2711| Gestor(a): Eunice Soares Barreto Peixoto 

24 

TERÇA-FEIRA 

14 DE MARÇO DE 2023 

ANO V – EDIÇÃO N° 48 

 

 

 

 

DESCARTÁVEL, Quantidade: 50Unidades por caixa de 
fornecimento: Caixa 

15 

PRESERVATIVO, sem lubrificante na embalagem devera estar 
impresso dados de identificação, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no ministério da 
Saúde. Caixa com 144 unidades. 

CX 10 R$ 81,13 R$ 811,30 

MADEITEX 

16 

TOUCA cirúrgica descartável,em linho cor branca, com 
elástico em todo o perímetro, 100 % polipropileno, 
hipoalérgico e atóxica. Embalagem: PAC com 100 unidades 
na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, 
procedência 

PC 200 R$ 8,70 R$ 1.740,00 

ECOMAX 

17 

Curativo adesivo redondo impermeável, na cor bege, 
dimensão de 25mm, com almofada absorvente de fibra de 
viscose e polietileno, massa adesiva, filme plástico e papel 
siliconizado, esterilizado por óxido de etileno, hipo alérgicos, 
caixa com 500 unidades, prazo de validade de 05 anos após 

data de fabricação 

CX 30 R$ 14,83 R$ 444,90 

BLOOD 

STOP 

18 

SONDA DE FOLEY, n 12, 02 vias, balão de 30 ml, estéril 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde 

UN 500 R$ 2,83 R$ 1.415,00 

SOLIDOR 

19 

SONDA DE FOLEY, n 14, 02 vias, balão de 30 ml, estéril 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde 

UN 500 R$ 2,83 R$ 1.415,00 

SOLIDOR 

20 

SONDA DE FOLEY, n 16, 02 vias, balão de 30 ml, estéril 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde 

UN 500 R$ 2,83 R$ 1.415,00 

SOLIDOR 

21 

SONDA DE FOLEY, n 18, 02 vias, balão de 30 ml, estéril 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde 

UN 500 R$ 2,83 R$ 1.415,00 

SOLIDOR 

22 

SONDA DE FOLEY, n 20, 02 vias, balão de 30 ml, estéril 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá 

estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde 

UN 500 R$ 2,83 R$ 1.415,00 

SOLIDOR 

23 

Sonda Uretral nº 08 ,descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com um 
orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá está 

impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
do Ministério da Saúde. 

UN 2000 R$ 0,73 R$ 1.460,00 

MEDSONDA 

24 

Sonda Uretral nº 10 ,descartável, estéril, atóxica, maleável, 
em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com um 
orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá está 
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
do Ministério da Saúde 

UN 2000 R$ 0,73 R$ 1.460,00 

MEDSONDA 

25 

Sonda Uretral nº 12 ,descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com um 
orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá está 

UN 3000 R$ 0,71 R$ 2.130,00 

MEDSONDA 
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impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
do Ministério da Saúde. 

26 

Sonda Uretral nº 14 ,descartável, estéril, atóxica, maleável, 

em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com um 
orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá está 
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
do Ministério da Saúde. 

UN 2000 R$ 0,73 R$ 1.460,00 

MEDSONDA 

27 

Sonda Uretral nº 16 ,descartável, estéril, atóxica, maleável, 
em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com um 
orifício na lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá está 

impresso dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
do Ministério da Saúde. 

UN 2000 R$ 0,72 R$ 1.440,00 

MEDSONDA 

VALOR TOTAL R$ 84.999,10  

LOTE 04  

ITE
M 

DESCRIÇÃO UND QUANT 
 MEDIA 
UNITÁRIA  

 MEDIA TOTAL  
MARCA 

1 

AGULHA 13 X 4,5 hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, 

apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 
siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e 
centralizado canhão em polipropileno e que permita encaixe 
perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem 

acoplado a canhão. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e ou/ filme termoplástico, com abertura em pétala, 
com dados de identificação, procedência, data, tipo de 
esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da 
Saúde embalagem cx com 100 unidades 

CX 150 R$ 8,00 R$ 1.200,00 

 

 
 
 
MEDIX 

2 

AGULHA 20x 5,5 hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 
siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e 
centralizado canhão em polipropileno e que permita encaixe 
perfeito, protetor em polipropileno , sem rachaduras e bem 
acoplado a canhão. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e ou/ filme termoplástico, com abertura em pétala, 

com dados de identificação, procedência, data, tipo de 

esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da 
Saúde embalagem cx com 100 unidades 

CX 150 R$ 8,00 R$ 1.200,00 

MEDIX 

3 

AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 7, 
MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO 
PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO 
CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM 
INDIVIDUALQuantidade: 100Unidade de fornecimento: caixa 

CX 200 R$ 8,00 R$ 1.600,00 

MEDIX 

4 

AGULHA 25 x 8, hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, 

apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 

siliconizada,  com bisel trifacetado, afiado, rígido e 
centralizado canhão em polipropileno e que permita encaixe 
perfeito, protetor em polipropileno , sem rachaduras e bem 
acoplado a canhão. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e ou/ filme termoplástico, com abertura em pétala, 
com dados de identificação, procedência, data, tipo de 
esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da 
Saúde embalagem cx com 100 unidades 

CX 200 R$ 8,00 R$ 1.600,00 

MEDIX 

5 

AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 X 7, 
MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO 
PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO 
CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM 
INDIVIDUALQuantidade: 100Unidade de fornecimento: caixa 

CX 200 R$ 8,00 R$ 1.600,00 

MEDIX 
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6 

AGULHA 30 x8, hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 
siliconizada,  com bisel trifacetado, afiado, rígido e 
centralizado canhão em polipropileno e que permita encaixe 

perfeito, protetor em polipropileno , sem rachaduras e bem 
acoplado a canhão. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e ou/ filme termoplástico, com abertura em pétala, 
com dados de identificação, procedência, data, tipo de 
esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da 
Saúde embalagem cx com 100unidades 

CX 200 R$ 8,00 R$ 1.600,00 

MEDIX 

7 

AGULHA 40 x 12 hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 
siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e 
centralizado canhão em polipropileno e que permita encaixe 
perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem 
acoplado a canhão. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e ou/ filme termoplástico, com abertura em pétala, 

com dados de identificação, procedência, data, tipo de 
esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da 
Saúde embalagem cx com 100 unidades 

CX 200 R$ 8,00 R$ 1.600,00 

MEDIX 

8 

CATETER , intravascular, para punção periférica, n 14G, do 
tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, 

atóxico, apirogenico, radiopaco, de media permanência, 
constituído por agulha de aço inoxidável, atraumatica , 
siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação 
precisa, sem rebarbas e arestas, cateter em biomaterial de 
poliuretano, com protetor de agulha,conector luer lock, 
translúcido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 

10555-5, com ranhuras para fixação, camara de refluxo 
transparente, permitindo rápida visualização do refluxo 
sanguíneos. Embalagem: acondicionada individualmente de 
acordo com RDC 185/ANVISA sobre normas de embalagem, 
que garanta a integridade do produto ate o momento da sua 
utilização, permita a abertura e transferência com técnica 
asséptica, constando externamente dados de identificação do 
produto, n de lote, tempo de validade da esterilização de, no 
mínimo, dois anos a partir da data de esterilização, dados de 
identificação do fabricante, nº de registro do Ministério da 
Saúde. Seguir normas de segurança de acordo com a NR 32 
(anexo I, itens 32.2, 32.3,32.5). Na entrega, o produto deve ter 

o prazo de validade de, no mínimo 12 meses 

UN 300 R$ 0,78 R$ 234,00 

MEDIX 

9 

CATETER , intravascular, para punção periférica, n 16 G, do 
tipo por fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, 
atóxico, apirogenico, radiopaco, de media permanência, 
constituído por agulha de aço inoxidável, atraumatica, 

siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação 
precisa, sem rebarbas e arestas, cateter em biomaterial de 
poliuretano, com protetor de agulha,conector luer lock, 

translúcido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 
10555-5, com ranhuras para fixação, camara de refluxo 
transparente, permitindo rápida visualização do refluxo 
sanguíneos. Embalagem: acondicionada individualmente de 

acordo com RDC 185/ANVISA sobre normas de embalagem, 
que garanta a integridade do produto ate o momento da sua 
utilização, permita a abertura e transferência com técnica 
asséptica, constando externamente dados de identificação do 
produto, n de lote, tempo de validade da esterilização de, no 
mínimo, dois anos a partir da data de esterilização, dados de 
identificação do fabricante, n de registro do Ministério da 
Saúde. Seguir normas de segurança de acordo com a NR 32 
(anexo I, itens 32.2, 32.3,32.5). Na entrega, o produto deve ter 
o prazo de validade de, no mínimo 12 meses 

UN 300 R$ 0,78 R$ 234,00 

MEDIX 

10 

CATETER , intravascular, para punção periférica, nº 18 G, do 
tipo pó fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, 

atóxico, apirogenico, radiopaco, de media permanência, 
constituído por agulha de aço inoxidável, atraumatica, 
siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação 
precisa, sem rebarbas e arestas, cateter em bio material de 
poliuretano, com protetor de agulha,conector luer lock, 

UN 500 R$ 0,78 R$ 390,00 

MEDIX 
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translúcido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 
10555-5, com ranhuras para fixação, camara de refluxo 
transparente, permitindo rápida visualização do refluxo 
sanguíneos. Embalagem: acondicionada individualmente de 

acordo com RDC 185/ANVISA sobre normas de embalagem, 
que garanta a integridade do produto ate o momento da sua 
utilização, permita a abertura e transferência com técnica 
asséptica, constando externamente dados de identificação do 
produto, n de lote, tempo de validade da esterilização de, no 
mínimo, dois anos a partir da data de esterilização, dados de 
identificação do fabricante, n de registro do Ministério da 
Saúde. Seguir normas de segurança de acordo com a NR 32 
(anexo I, itens 32.2, 32.3,32.5). Na entrega, o produto deve ter 
o prazo de validade de, no mínimo 12 meses 

11 

CATETER , intravascular, para punção periférica, n 20 G, do 
tipo pó fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, 

atóxico, apirogenico, radiopaco, de media permanência, 

constituído por agulha de aço inoxidável, atraumatica, 
siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação 
precisa, sem rebarbas e arestas, cateter em bio material de 
poliuretano, com protetor de agulha,conector luer lock, 
translúcido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 
10555-5, com ranhuras para fixação, camara de refluxo 

transparente, permitindo rápida visualização do refluxo 
sanguíneos. Embalagem: acondicionada individualmente de 
acordo com RDC 185/ANVISA sobre normas de embalagem, 

que garanta a integridade do produto ate o momento da sua 
utilização, permita a abertura e transferência com técnica 

asséptica, constando externamente dados de identificação do 
produto, n de lote, tempo de validade da esterilização de, no 
mínimo, dois anos a partir da data de esterilização, dados de 
identificação do fabricante, n de registro do Ministério da 
Saúde. Seguir normas de segurança de acordo com a NR 32 
(anexo I, itens 32.2, 32.3,32.5). Na entrega, o produto deve ter 
o prazo de validade de, no mínimo 12 meses 

UN 1000 R$ 0,78 R$ 780,00 

MEDIX 

12 

CATETER , intravascular, para punção periférica, n 22G, do 
tipo pó fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, 
atóxico, apirogenico, radiopaco, de media permanência, 
constituído por agulha de aço inoxidável, atraumatica, 
siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação 

precisa, sem rebarbas e arestas, cateter em biomaterial de 
poliuretano, com protetor de agulha,conector luer lock, 
translúcido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 
10555-5, com ranhuras para fixação, camara de refluxo 
transparente, permitindo rápida visualização do refluxo 
sanguíneos. Embalagem: acondicionada individualmente de 
acordo com RDC 185/ANVISA sobre normas de embalagem, 
que garanta a integridade do produto ate o momento da sua 
utilização, permita a abertura e transferência com técnica 

asséptica, constando externamente dados de identificação do 
produto, n de lote, tempo de validade da esterilização de, no 
mínimo, dois anos a partir da data de esterilização, dados de 

identificação do fabricante, n de registro do Ministério da 
Saúde. Seguir normas de segurança de acordo com a NR 32 
(anexo I, itens 32.2, 32 3, 32.5). Na entrega, o produto deve 
ter o prazo de validade de, no mínimo 12 meses 

UN 1200 R$ 0,78 R$ 936,00 

MEDIX 

13 

CATETER , intravascular, para punção periférica, nº 24G, do 
tipo pó fora da agulha, de uso único, estéril, descartável, 
atóxico, apirogenico, radiopaco, de media permanência, 
constituído por agulha de aço inoxidável, atraumatica, 
siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiação 
precisa, sem rebarbas e arestas, cateter em biomaterial de 
poliuretano, com protetor de agulha,conector luer lock, 
translúcido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 

10555-5, com ranhuras para fixação, camara de refluxo 
transparente, permitindo rápida visualização do refluxo 
sanguíneos. Embalagem: acondicionada individualmente de 
acordo com RDC 185/ANVISA sobre normas de embalagem, 
que garanta a integridade do produto ate o momento da sua 

UN 1000 R$ 0,78 R$ 780,00 

MEDIX 



 
Edição eletrônica disponível no site www.pmnazare.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL 

 

www.nazare.ba.gov.br  
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro| Tel: 75 3636-2711| Gestor(a): Eunice Soares Barreto Peixoto 

28 

TERÇA-FEIRA 

14 DE MARÇO DE 2023 

ANO V – EDIÇÃO N° 48 

 

 

 

 

utilização, permita a abertura e transferência com técnica 
asséptica, constando externamente dados de identificação do 
produto, n de lote, tempo de validade da esterilização de, no 
mínimo, dois anos a partir da data de esterilização, dados de 

identificação do fabricante, n de registro do Ministério da 
Saúde. Seguir normas de segurança de acordo com a NR 32 
(anexo I, itens 32.2, 32 3, 32.5). Na entrega, o produto deve 
ter o prazo de validade de, no mínimo 12 meses 

14 

CATETER , nasal , para oxigênio, n 08, siliconizado , estéril, 
atóxico, com conector universal. Embalagem individual, em 
blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério de 
Saúde 

UN 150 R$ 2,00 R$ 300,00 

BIOSANI 

15 

CATETER , nasal , para oxigênio, n 10, siliconizado, estéril, 

atóxico, com conector universal. Embalagem individual, em 
blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério de 
Saúde 

UN 150 R$ 2,00 R$ 300,00 

BIOSANI 

16 

CATETER , nasal , para oxigênio, tipo óculos, descartável, uso 

infantil.  Embalagem individual, em blister rígido e papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo 
de validade e registro no Ministério de Saúde 

UN 200 R$ 2,00 R$ 400,00 

SOLIDOR 

17 

CATETER , nasal , para oxigênio, tipo óculos, descartável, uso 
adulto.  Embalagem individual, em blister rígido e papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo 
de validade e registro no Ministério de Saúde 

UN 300 R$ 2,00 R$ 600,00 

SOLIDOR 

18 

EQUIPO macrogotas, para solução venosa de infusão por 
gravidade, estéril, apirogênico, com tampa protetora na 
entrada e saída ponta perfurante tri facetada, adaptável  a 
qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar 
com membrana hidrófoba, e bactericida, câmara de 
gotejamento transparente, flexível, com filtro de partículas 

tubo extensor em PVC com 1,40 m de comprimento pinça 
rolete com bom deslize e que permita controle preciso do fluxo 
de infusão, injetor lateral autocicatrizante mesmo após ser 
perfurado diversas vezes com a agulha calibre 40x 12, livre de 
látex e adaptável a qualquer tipo cateter. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde. 

UN 2000 R$ 1,30 R$ 2.600,00 

MEDIX 

19 

EQUIPO microgotas, para solução venosa com infusão por 
gravidade, estéril, apirogênico, com tampa protetora na 
entrada e saída ponta perfurante transparente, adaptável a 

qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada de ar 
com membrana hidrófoba e bacteriológica, camara de 
gotejamento transparente, flexível, com filtro de partículas, 
tubo extensor em PVC com 1, 40 cm pinça rolete com bom 
deslize e que  permita controle preciso do fluxo de infusão, 
injetor lateral autocicatrizante mesmo após ser perfurado 
diversas vezes com agulha calibre 40 x 12, livre de látex e 
adaptável a qualquer tipo de cateter. Embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétalas. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde 

UN 300 R$ 1,30 R$ 390,00 

MEDIX 

20 

FIO MONONYLON N 02, para sutura, com agulha de 3, 5 mm 
e 3/8 circulo, cilíndrica. Embalagem: caixa com 12 unidades, 
envelope individual, em papel aluminizado ou papel cirúrgico 
e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de 

CX 50 R$ 39,00 R$ 1.950,00 

 

SHALON 
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identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro no ministério da 
Saúde 

21 

FIO MONONYLON  N 03  , para sutura, com agulha de 3, 5 

mm e 3/8 circulo, cilíndrica. Embalagem: caixa com 12 
unidades, envelope individual, em papel aluminizado ou 
papel cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com 
dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da 
Saúde 

CX 50 R$ 39,00 R$ 1.950,00 

SHALON 

22 

FIO MONONYLON  N 0 4 , para sutura, com agulha de 3, 5 
mm e 3/8 circulo, cilíndrica. Embalagem: caixa com 24 
unidades, envelope individual, em papel aluminizado ou 
papel cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com 
dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da 

Saúde 

CX 50 R$ 39,00 R$ 1.950,00 

SHALON 

23 

FIO MONONYLON  N 0 5 , para sutura, com agulha de 3, 5 
mm e 3/8 circulo, cilíndrica. Embalagem: caixa com 24 
unidades, envelope individual, em papel aluminizado ou 
papel cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com 
dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da 

Saúde 

CX 50 R$ 39,00 R$ 1.950,00 

SHALON 

24 

POLIFIX tubo transparente em PVC, látex free, possui 
conector com spin lock conectores distais luer fêmea com 
protetores de cone lues pinça tipo clamp (corta fluxo ) tampa 
protetoras reserva estéril e apirogenico 480 x 480 x 2 spin 

lock 

UN 2000 R$ 0,85 R$ 1.700,00 

MEDIX 

25 

SCALP para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, 
descartável, n 19. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e ou filme termoplástico, abertura em  pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterelização, prazo 
de validade e registro no ministério da Saúde 

UN 200 R$ 0,29 R$ 58,00 

MEDIX 

26 

SCALP  para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, 
descartável, n 21. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e ou filme termoplástico, abertura em  pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterelização, prazo 

de validade e registro no ministério da Saúde 

UN 200 R$ 0,29 R$ 58,00 

MEDIX 

27 

SCALP  para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, 
descartável, n 23. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e ou filme termoplástico, abertura em  pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação, tipo de esterelização, prazo 
de validade e registro no ministério da Saúde 

UN 200 R$ 0,29 R$ 58,00 

MEDIX 

28 

SCALP  para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, 
descartável, n 25. Embalagem individual, em papel grau 

cirúrgico e ou filme termoplástico, abertura em  pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterelização, prazo 

de validade e registro no ministério da Saúde 

UN 200 R$ 0,29 R$ 58,00 

MEDIX 

29 

SERINGA  03 ML,descartável, estéril, em polipropileno, 
transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, 
parede uniforme, com escala de graduação em ml números e 
traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o 
desprendimento do embolo Embalagem caixa com 100 
unidades, data de fabricação prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. 

CX 250 R$ 16,00 R$ 4.000,00 

MEDIX 

30 

SERINGA  05 ML,descartável, estéril, em polipropileno, 
transparente, atóxica, aterogênica, cilindro reto, siliconizado, 
parede uniforme, com escala de graduação em ml números e 
traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o 

desprendimento do embolo Embalagem caixa com 100 
unidades data de fabricação prazo de validade  registro no 
Ministério da Saúde 

CX 200 R$ 18,00 R$ 3.600,00 

MEDIX 
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SERINGA  10 ML,descartável, estéril, em polipropileno, 
transparente, atóxica, aterogênica, cilindro reto, siliconizado, 
parede uniforme, com escala de graduação em ml números e 
traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o 

desprendimento do embolo Embalagem caixa com 100 
unidades, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde 

CX 200 R$ 20,00 R$ 4.000,00 

MEDIX 

32 

SERINGA  20 ML,descartável, estéril, em polipropileno, 
transparente, atóxica, aterogênica, cilindro reto, siliconizado, 
parede uniforme, com escala de graduação em ml números e 
traços legíveis, com anel de retenção o que impeça o 
desprendimento do embolo Embalagem caixa com 100 
unidades, data  de fabricação, prazo de validade, e registro no 
Ministerio da Saúde 

CX 200 R$ 28,09 R$ 5.618,00 

MEDIX 

33 

SERINGA 01 ML COM AGULHA 13 X 4, 5,descartável, estéril, 
em polipropileno, transparente, atóxica, aterogênica, cilindro 

reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação 
em ml números e traços legíveis, com anel de retenção o que 
impeça o desprendimento do embolo Embalagem caixa com 
100 unidades 

CX 300 R$ 22,35 R$ 6.705,00 

SR 

VALOR TOTAL R$ 51.999,00  

LOTE 07  

ITE

M 
DESCRIÇÃO UND QUANT 

 MEDIA 

UNITÁRIA  
 MEDIA TOTAL  

 

1 

FRALDA GERIÁTRICA, tamanho (GG OU EG), higiênico, uso 
hospitalar, descartável, para incontinência urinária não 
estéril. Embalagem: pacotes com 08 unidades, com dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 

PC 2.000 R$ 12,00 R$ 24.000,00 

NATFRAL 

2 

FRALDA GERIATRICA, tamanho G, higiênico uso hospitalar 
descartável, para incontinência urinária não esteril. 
Embalagem: pacotes com 08 unidades, com dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 

PC 2.400 R$ 12,00 R$ 28.800,00 

NATFRAL 

3 

FRALDA GERIATRICA, tamanho M, higiênico uso hospitalar 
descartável, para incontinência urinária não esteril. 
Embalagem: pacotes com 08 unidades, com dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 

PC 2.400 R$ 11,99 R$ 28.776,00 

NATFRAL 

4 

FRALDA GERIATRICA, tamanho P, higiênico uso hospitalar 
descartável, para incontinência urinária não esteril. 
Embalagem: pacotes com 08 unidades, com dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 

PC 1.200 R$ 12,43 R$ 14.916,00 

NATFRAL 

5 
FRALDA  JUVENIL,  EMBALAGEM: PACOTE COM 10 
UNIDADES 

PC 1.200 R$ 10,00 R$ 12.000,00 
BIGFRAL 

VALOR TOTAL R$ 108.492,00  

TOTALIZANDO:  R$ 245.490,10 (duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais e dez 
centavos) 

 

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ - 02.421.679/0001-18, ENDEREÇO- Estrada da 
Muriçoca, nº 09, bairro São Marcos, CEP : 41.250-420, cidade de Salvador, BA. Representado por: Israel Cordeiro 
Bastos Santana, CPF - 293.669.505-82. 

 

LOTE 05  

ITE
M 

DESCRIÇÃO UND QUANT 
 MEDIA 
UNITÁRIA  

 MEDIA TOTAL  
MARCA 

1 

MASCARA NEBULIZAÇÃO ADULTO conjunto micro 
nebulizador(máscara, copo e rabicho)  para inalação 
individual  proteção antibacteriana usada em hospitais, 
postos de saúde, empresas de alimentos e nos lares , 
desmontável, atóxico de fácil desinfecção e podendo ser usado 
varias vezes não estéril 

UN 40 R$ 7,80 R$ 312,00 

 

 

 
FOYOMED 

2 

MASCARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL conjunto micro 
nebulizador (máscara, copo e rabicho) para inalação 
individual  proteção antibacteriana usada em hospitais, 
postos de saúde, empresas de alimentos e nos lares , 
desmontável, atóxico de fácil desinfecção e podendo ser usado 
varias vezes não estéril 

UN 40 R$ 7,80 R$ 312,00 

FOYOMED 

3 

MASCARA, respiratória, com filtro respirador partícula N 95, 
com eficiência de filtração bacteriana acima de 95 %, para 
partícula de  0, 3 micron 

UN 2.000 R$ 0,97 R$ 1.940,00 

ECOMAX 
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4 

MÁSCARA OXIGÊNIO INFANTIL COM RESERVATÓRIO E DE 
NÃO-REINALAÇÃO, SILICONADA, TRANSPARENTE, DE 
FORMATO ANATÔMICO E DE ALTA CONCENTRAÇÃO, NÃO 
REINALANTE. EXTENÇÃO EM PVC FLEXÍVEL 

TRANSPARENTE, COM TAMANHO VARIANDO ENTRE 2,10 E 
2,20 METROS PARA ENCAIXE PERFEITO NO ADAPTADOR 
DO RESERVATÓRIO E NO CILINDRO DE OXIGÊNIO. 
PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, 
VALIDADE NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA 
ANVISA.Quantidade: 1Unidade de fornecimento: UNIDADE  

UN 20 R$ 11,40 R$ 228,00 

FOYOMED 

5 

MÁSCARA OXIGÊNIO ADULTO COM RESERVATÓRIO E DE 
NÃO-REINALAÇÃO, SILICONADA, TRANSPARENTE, DE 
FORMATO ANATÔMICO E DE ALTA CONCENTRAÇÃO, NÃO 
REINALANTE. EXTENÇÃO EM PVC FLEXÍVEL 
TRANSPARENTE, COM TAMANHO VARIANDO ENTRE 2,10 E 
2,20 METROS PARA ENCAIXE PERFEITO NO ADAPTADOR 

DO RESERVATÓRIO E NO CILINDRO DE OXIGÊNIO. 

PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, 
VALIDADE NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA 
ANVISA.Quantidade: 1Unidade de fornecimento: UNIDADE  

UN 20 R$ 11,40 R$ 228,00 

FOYOMED 

6 

MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PVC 
TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO, APLICAÇÃO TIPO 

VENTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 
CONECTORES, SISTEMA PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, 
COMPONENTES ELÁSTICO FIXAÇÃOQuantidade: 1 Unidade 
de fornecimento: UNIDADE  

UN 20 R$ 11,90 R$ 238,00 

FOYOMED 

7 

MÁSCARA RESPIRATÓRIA, MATERIAL PVC 
TRANSPARENTE, TAMANHO INFANTIL, APLICAÇÃO TIPO 

VENTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 
CONECTORES, SISTEMA PRESSÓRICO, ESCALA E CORES, 
COMPONENTES ELÁSTICO FIXAÇÃOQuantidade: 1Unidade 
de fornecimento: UNIDADE  

UN 20 R$ 11,90 R$ 238,00 

FOYOMED 

8 

ÓCULOS, de proteção, em policarbonato, lentes incolores, 
anti-risco, anti-embacante, visor panorâmico, hastes 
reguláveis. Embalagem individual lacrada contendo os dados 
do fabricante. Unidade 

UN 150 R$ 4,80 R$ 720,00 

SUPERMED
Y 

9 
Extensão de inalação de oxigênio ( Extensão plástica com 2m 
para cateter x borboleta para oxigênio ). 

UN 100 R$ 2,19 R$ 219,00 
MED SONDA 

VALOR TOTAL R$ 4.435,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais)  

PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS, CNPJ 

N°:33.961.969/0001-88, ENDEREÇO: VIA URBANA, FAZENDA RANCHO ALEGRE, Representado por: UERIC 

SANTOS DE JESUS, RG N°: 10053675-15 CPF N°: 029.231.835-92. 

 

LOTE 08  

ITE

M 
DESCRIÇÃO UND QUANT 

 MEDIA 

UNITÁRIA  
 MEDIA TOTAL  

MARCA 

1 
BANDEJA  cirúrgica em aço inox, dimensões 22 cm 
(comprimento ) x 17 cm (largura ) x 1,5cm altura 

UN 15 R$ 32,63 R$ 489,45 
FAMI 

2 
BANDEJA  cirúrgica em aço inox, dimensões 40 cm 
(comprimento ) x 30 cm (largura ) x 04 cm altura 

UN 15 R$ 43,41 R$ 651,15 
FAMI 

3 
BANDEJA cirúrgica em aço inox, dimensões 30cm 

(comprimento ) x 20 cm (largura ) x 5cm altura 
UN 15 R$ 44,74 R$ 671,10 

FAMI 

4 
CUBA RIM  em aço inoxidável, com capacidade mínima 
aproximadamente de 750 ml 

UN 20 R$ 35,86 R$ 717,20 
FAMI 

5 
FITA métrica antropométrica, inelástica comprimento 1, 80 
cm com trava 

UN 15 R$ 46,65 R$ 699,75 
CORRENTE 

6 PINÇA  inox  reta 16 cm UN 40 R$ 24,00 R$ 960,00 ABC 

7 PINÇA ANATOMICA inox  reta 16 cm UN 40 R$ 22,90 R$ 916,00 ABC 

8 PINÇA ANATOMICA inox  curva 16 cm UN 40 R$ 37,40 R$ 1.496,00 ABC 

9 PINÇA dente de rato com dente  inox reta 16 cm UN 40 R$ 25,20 R$ 1.008,00 ABC 

10 PINÇA inox  curva 16 cm  UN 40 R$ 32,15 R$ 1.286,00 ABC 

11 TESOURA  inox curva 9 cm com variação de + / – 1 cm UN 30 R$ 14,70 R$ 441,00 ABC 

12 TESOURA  inox reta 16 cm UN 30 R$ 37,50 R$ 1.125,00 ABC 

13 TESOURA cirúrgica 16 cm UN 30 R$ 47,00 R$ 1.410,00 ABC 

14 TESOURA de unha inox  ponta reta 3 5/8 polegadas x 9 cm UN 10 R$ 11,39 R$ 113,90 ABC 

15 TESOURA inox curva 16 cm UN 20 R$ 35,44 R$ 708,80 ABC 
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VALOR TOTAL R$ 12.693,35 (doze mil seiscentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos).  

 
 

Fica convocado o adjudicatário do (s) lote (s) desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura Municipal, para 

assinar ata Registro de Preço /Contrato no prazo de até 05(cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 
Registre-se, Cumpra-se,  

 
Publique-se e Lavre-se o Contrato. 

 
Nazaré, 13 de março de 2023 

 
 
 

Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 
 
 
 
 
 

 
 

 


