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Órgão Oficial do Município de Itabaiana-Paraíba 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 00011/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00044/2019 

 A Prefeitura Municipal de Itabaiana - PB, de acordo com as atribuições que lhes 
foram conferidas, e em conformidade com o resultado do Pregão Presencial nº 
00044/2019, devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº 8666/93, 
dos Decretos 7.892/2013 (Federal) e das demais normas aplicáveis, torna público o 
Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00011/2019 do oriundo do Pregão 
Presencial 00044/2019, objeto: Registro de preços para Contratação de Empresa 
para Fornecimento de forma parcelada de Material de médico hospitalar conforme 
demanda para atender as necessidades da secretaria Municipal de Saúde. 
EMPRESAS VENCEDORAS:  

 VENCEDOR: ALLMED DISTRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA 

CNPJ: 20.226.846/0001-51 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

M
A
R
C
A 

UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

40 Cânula orofaríngea Nº4 
 

UND  50 1,93 96,50 

41 Cânula orofaríngea Nº5 
 

UND  50 1,93 96,50 

121 Compressa estéril gaze 13 
fios.Pct c/ 10 und- cx c/ 100 pcts. 

 
CX/ 

100PCT 
200 0,56 112,00 

127 Máscara descartável tripla 
camada, 100% polipropileno, filtro 
de retenção bacteriológica 
“Meltblown”, hipoalérgica, não 
estéril, para uso médico e geral. 
Elástico confeccionado para 
permitir o maior conforto durante 
o uso. Caixa com 50 unidades. 

 
CX/50  600 4,10 2.460,00 

136 Cânula de traqueostomia Nº6,0 
 

UND  100 17,15 1.715,00 

137 Cânula de traqueostomia Nº6,5 
 

UND  100 18,58 1.858,00 

138 Cânula de traqueostomia Nº7,0 
 

UND  100 18,58 1.858,00 

139 Cânula de traqueostomia Nº7,5 
 

UND  100 18,58 1.858,00 

140 Cânula de traqueostomia Nº8,0 
 

UND  100 18,58 1.858,00 

174 Preservativo sem lubrificante. 
 

CX 
C/144  

50 39,40 1.970,00 

193 Sonda nasogastrica curta Nº 14 
 

UND  150 0,43 64,50 

TOTAL  13.946,50 

  

VENCEDOR: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 

CNPJ: 08.674.752/0001-40 

ITEM 
 

ESPECIFICAÇÃO 

M
A
R
C
A 

UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

4 Fralda geriátrica - tamanho M - 
fralda descartável para adulto - 
cintura até 140 cm tam m peso 
de 40 a 70 kg, prática, 
anatômica, e confortável com 
polpa de celulose, gel 
polimerosuper absorvente, 
elásticos, filme de polietileno, 
fibras de polipropileno e 
adesivo termoplástico. 

 
PCT C/ 08  300 6,80 2.040,00 

5 Fralda geriátrica - tamanho G - 
 

PCT C/ 08  500 6,83 3.415,00 

fralda descartável para adulto 
cintura até 150 cm tam g peso 
acima de 70 kg, prática, 
anatômica, e confortável com 
polpa de celulose, gel 
polímerosuper absorvente, 
elásticos, filme de polietileno, 
fibras de polipropileno e 
adesivo termoplástico. 

6 Colar Cervical de espuma G 
 

UND  40 7,00 280,00 

7 Colar Cervical de espuma M 
 

UND  40 7,00 280,00 

8 Colar Cervical de espuma P 
 

UND  40 7,03 281,20 

10 Coletor urina sistema aberto 
1200ml.Conector para sonda 
uretro-vesicais; pinça Corta 
fluxo;Tubo extensor; Cordel 
para sustentação ao leito e 
deambulação do paciente; 
frasco coletor em PVC 
translúcido, com capacidade 
para 1200ml e escala 
graduada; 

 
UND  200 2,85 570,00 

12 Tubo orotraqueal ID 6,5 mm, 
apirogenio, atóxico esterilizado 
por oxido de etileno, com balão 
de baixa pressão, siliconizado, 
embalados individualmente. 

 
UND  200 3,59 718,00 

13 Tubo orotraqueal ID 7,0 mm, 
apirogenio, atóxico esterilizado 
por oxido de etileno, com balão 
de baixa pressão, siliconizado, 
embalados individualmente. 

 
UND  200 3,60 720,00 

14 Tubo orotraqueal ID 7,5 mm, 
apirogenio, atóxico esterilizado 
por oxido de etileno, com balão 
de baixa pressão, siliconizado, 
embalados individualmente. 

 
UND  200 3,60 720,00 

16 Soro fisiológico 0,9% frs c/500 
ml 

 
AMP  10000 2,59 25.900,00 

17 Soro glicosado 5% frs c/ 500 ml 
 

AMP  800 2,82 2.256,00 

18 Soro ringer c/lactato frs c/ 500 
ml 

 
AMP  800 2,85 2.280,00 

26 Máscara de Oxigênio com 
reservatório Adulto 

 
UND  40 6,56 262,40 

47 Agulha desc. 20x5,5. 
Hipodérmica descartável estéril 
que permite acesso 
intravascular e intramuscular na 
infusão de medicamentos e 
extração de sangue e fluidos 
corpóreos cânula em aço 
inoxidável com biseltrifacetado 
e siliconizado para punção 
atraumática.Tampa protetora 
da cânula em polipropileno. 
Adaptador universal para 
seringa tipo luer, embalagem 
individual tipo blister em papel 
grau cirúrgico, esterilizado em 
oxido de etileno. 

 
CX/100  70 5,00 350,00 
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51 Agulhas desc. 30 x 08 cm. 

Agulha 40x12hipodérmica 
descartável estéril que permite 
acesso intravascular e 
intramuscular na infusão de 
medicamentos e extração de 
sangue e fluidos corpóreos 
cânula em aço inoxidável com 
biseltrifacetado e siliconizado 
para punção a traumática. 
Tampa protetora da cânula em 
polipropileno. Adaptador 
universal para seringa tipo luer, 
embalagem individual tipo 
blister em papel grau cirúrgico, 
esterilizado em oxido de etileno 

 
CX/100  30 5,45 163,50 

52 Algodão hidrófilo 500g, com 
fibras 100% algodão, 
apresentado em mantas 
uniformes envolvidas em papel 
especial e embalado 
individualmente com ótimo 
poder de absorção. 

 
PCT/500g  350 8,70 3.045,00 

73 Sonda nasogastrica curta Nº 12 
 

UND  150 0,53 79,50 

77 Tubo orotraqueal ID 2,5 mm, 
apirogenio, atóxico esterilizado 
por oxido de etileno, com balão 
de baixa pressão, siliconizado, 
embalados individualmente. 

 
UND  100 3,42 342,00 

78 Tubo orotraqueal ID 3,0 mm, 
apirogenio, atóxico esterilizado 
por oxido de etileno, com balão 
de baixa pressão, siliconizado, 
embalados individualmente. 

 
UND  100 3,42 342,00 

79 Tubo orotraqueal ID 3,5 mm, 
apirogenio, atóxico esterilizado 
por oxido de etileno, com balão 
de baixa pressão, siliconizado, 
embalados individualmente. 

 
UND  100 3,42 342,00 

80 Tubo orotraqueal ID 4,0 mm, 
apirogenio, atóxico esterilizado 
por oxido de etileno, com balão 
de baixa pressão, siliconizado, 
embalados individualmente. 

 
UND  100 3,42 342,00 

81 Tubo orotraqueal ID 4,5 mm, 
apirogenio, atóxico esterilizado 
por oxido de etileno, com balão 
de baixa pressão, siliconizado, 

embalados individualmente. 

 
UND  100 3,42 342,00 

82 Tubo orotraqueal ID 5,0 mm, 
apirogenio, atóxico esterilizado 
por oxido de etileno, com balão 
de baixa pressão, siliconizado, 
embalados individualmente. 

 
UND  100 3,42 342,00 

83 Tubo orotraqueal ID 5,5 mm, 
apirogenio, atóxico esterilizado 
por oxido de etileno, com balão 
de baixa pressão, siliconizado, 
embalados individualmente. 

 
UND  100 3,42 342,00 

84 Tubo orotraqueal ID 6,0 mm, 
apirogenio, atóxico esterilizado 
por oxido de etileno, com balão 
de baixa pressão, siliconizado, 
embalados individualmente. 

 
UND  100 3,42 342,00 

85 Tubo orotraqueal ID 8,0 mm, 
apirogenio, atóxico esterilizado 
por oxido de etileno, com balão 
de baixa pressão, siliconizado, 
embalados individualmente. 

 
UND  100 3,42 342,00 

86 Tubo orotraqueal ID 8,5 mm, 
apirogenio, atóxico esterilizado 
por oxido de etileno, com balão 
de baixa pressão, siliconizado, 
embalados individualmente. 

 
UND  100 3,42 342,00 

87 Tubo orotraqueal ID 9,0 mm, 
apirogenio, atóxico esterilizado 
por oxido de etileno, com balão 
de baixa pressão, siliconizado, 
embalados individualmente. 

 
UND  100 3,42 342,00 

92 Soro fisiológico 0,9% frs c/250 
ml 

 
AMP  5000 2,15 10.750,00 

93 Soro glicosado 5% frs c/ 250 ml 
 

AMP  1000 2,35 2.350,00 

114 Iodopovidona, degermante 
1000ml 

 
FRS/ 1000  200 16,67 3.334,00 

132 Bolsa de urostomia - Com 
sistema de 2 peças bolsa para 
urostomia transparente com 
tela protetora , flange de 70 mm 

 
UND  300 9,58 2.874,00 

mais bases adesivas com 
flange flotante esina sintética . 
Plana recortável com adesivo 
flange 70 mm recortável até 57 
mm. 

166 Clorexidinadegermante 2% 
(litro) - 100/ano p/ HMMVC 

 
FRS 

C/1000 
600 12,05 7.230,00 

172 Gel para acoplamento 
ultrasônico. composição: 
Carbapol, trietanolamina, 
sobitol, nipagim (não conter 
benzeno) frasco de 5000g. 

 
FRS C/ 5.0 100 15,35 1.535,00 

175 Iodopovidona, tópico 1000 ml. 
 

FRS 
C/1000 

300 16,60 4.980,00 

213 GERMI RIO Desinfetante 
hospitalar para superfíceis fixas 
e artigos não críticos frasco 
contendo 1000ml. 

 
UNID 400 8,32 3.328,00 

TOTAL  83.503,60 

  

 VENCEDOR: DIABETICOS EIRELI 

CNPJ: 28.675.331/0001-40 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MAR
CA 

UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

94 Papel grau cirurgico nº 25 
 

ROLO  40 49,00 1.960,00 

95 Papel grau cirurgico nº 35 
 

ROLO  40 63,00 2.520,00 

141 Papel grau cirurgico nº 10 
 

ROLO  80 18,00 1.440,00 

142 Papel grau cirurgico nº 15 
 

ROLO  50 27,00 1.350,00 

143 Papel grau cirurgico nº 20 
 

ROLO  40 36,50 1.460,00 

144 Papel grau cirurgico nº 30 
 

ROLO  40 58,00 2.320,00 

179 Fita para Glicemia cx c/50 
unidades com aparelho em 
comodato a cada 10cxs 

 
CX 

50UND 
1500 20,00 30.000,00 

TOTAL  41.050,00 

  

VENCEDOR: DROGAFONTE LTDA 

CNPJ: 08.778.201/0001-26 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

15 Soro fisiológico 0,9% frs c/100 ml 
 

AMP  1000 1,97 1.970,00 

TOTAL  1.970,00 

  

 VENCEDOR: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

CNPJ: 26.156.923/0001-20 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

M
A
R

C
A 

UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

2 Atadura de crepom 
Tamanhos20cm x 4,5m. 
Contendo 13 fios 2cm. 
Confeccionada em fios de 
algodão cru ou componentes 
sintéticos com as bordas 
delimitadas elasticidade 
adequada enrolada 
uniformemente (em forma 
cilíndrica) isenta de defeitos. 
Embalagem individual com 
dados de identificação e 
procedência. 

 
PCT/12  600 6,90 4.140,00 

9 Seringa descartável para 
insulina 1ml confeccionada 
em plástico transparente 
atóxico, epirogênico. 
Cilíndrico com escala de 
graduação para 100 UI, 
visível, flange com formato 
adequado, êmbolo com 
pistão lubrificado. Com 
agulha 13X4,5. Estéril em 
embalagem individual de 
papel grau cirúrgico e/ou com 
filme termoplástico, com 
abertura em pétala. 

 
UND  35000 0,16 5.600,00 

54 Compressa Campo 
Operatório 45cmx50cm c/50. 

 
Pct/50Und  300 40,50 12.150,00 

TOTAL  21.890,00 

  

VENCEDOR: L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

CNPJ: 17.227.485/0001-53 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

M
A
R
C

UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 
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A 

1 Atadura de crepom 
Tamanhos15cm x 4,5m. 
Contendo 13 fios 2cm. 
Confeccionada em fios de 
algodão cru ou componentes 
sintéticos com as bordas 
delimitadas elasticidade 
adequada enrolada 
uniformemente (em forma 
cilíndrica) isenta de defeitos. 
Embalagem individual com 
dados de identificação e 
procedência. 

 
PCT/12  700 4,48 3.136,00 

11 Sonda foley N° 12, 2 vias 
com balão, confeccionada 
em borracha natural, 
siliconizado, com anti-
incrustante, ponta proximal 
arredondada, com dois 
orifícios grandes, 
arredondados, lisos. Estéril 
em embalagem individual. 

 
UND  50 1,99 99,50 

19 Coletor Rígido para 
Perfurocortantes - 07 Litros, 
Fabricado em plástico rígido 
de alta resistência, que evita 
perfurações e vazamentos 
com alça integrada ou apoio 
lateral para transporte, tampa 
com abertura específica para 
descarte de agulhas e trava 
para descarte definitivo. 

 
UND  700 2,29 1.603,00 

29 Sonda nasogastrica curta Nº 
10 

 
UND  200 0,49 98,00 

30 Sonda nasogastrica curta Nº 
16 

 
UND  200 0,55 110,00 

33 Sonda estomacal 
nasogástrica N° 10 longa 
descartável, confeccionada 
em PVC atóxico, flexível, 
transparente, com batoc, 
siliconizada, com orifícios 
laterais, conector universal. 
Estéril em embalagem 
individual que permita 
abertura asséptica. 

 
UND  200 0,57 114,00 

34 Sonda estomacal 

nasogástrica N° 12 longa 
descartável, confeccionada 
em PVC atóxico, flexível, 
transparente, com batoc, 
siliconizada, com orifícios 
laterais, conector universal. 
Estéril em embalagem 
individual que permita 
abertura asséptica. 

 
UND  200 0,60 120,00 

35 Sonda estomacal 
nasogástrica N° 14 longa 
descartável, confeccionada 
em PVC atóxico, flexível, 
transparente, com batoc, 
siliconizada, com orifícios 
laterais, conector universal. 
Estéril em embalagem 
individual que permita 
abertura asséptica. 

 
UND  150 0,65 97,50 

36 Sonda estomacal 
nasogástrica N° 16 longa 
descartável, confeccionada 
em PVC atóxico, flexível, 
transparente, com batoc, 
siliconizada, com orifícios 
laterais, conector universal. 
Estéril em embalagem 
individual que permita 
abertura asséptica. 

 
UND  150 0,66 99,00 

37 Sonda estomacal 
nasogástrica N° 18 longa 
descartável, confeccionada 
em PVC atóxico, flexível, 
transparente, com batoc, 
siliconizada, com orifícios 
laterais, conector universal. 
Estéril em embalagem 
individual que permita 
abertura asséptica. 

 
UND  150 0,69 103,50 

42 CLAMP estéril – prendedor 
 

UND  50 0,26 13,00 

umbilical, para uso em 
cordão umbilical de recém-
nascido, confeccionado em 
poliacetal virgem especial, 
atóxico, antialérgico, 
apirogênico, sistema tipo 
pinça em V dentada, 
duplamente serrilhada e com 
bordas arredondadas, com 
vedação definitiva não 
deixando nenhum resquício 
de vazamento quando em 
uso embalado em envelope 
misto em papel grau cirúrgico 
e filme de poliéster com 
abertura asséptica em 
pétala, com todos os dados e 
informações necessárias. 
Esterilizado a gás oxigênio 
de etileno. 

43 Coletor Rígido para 
Perfurocortantes - 13 Litros, 
Fabricado em plástico rígido 
de alta resistência, que evita 
perfurações e vazamentos 
com alça integrada ou apoio 
lateral para transporte, tampa 
com abertura específica para 
descarte de agulhas e trava 
para descarte definitivo. 

 
UND  800 3,38 2.704,00 

44 Fita para auto clave, 
confeccionada com dorso de 
papel crepado de fibra de 
celulose contendo listras 
diagonais de uma tinta 
termorreativa, resistente 
àtemperaturas de até 180°C. 
Apresentada em forma de 
rolo, embalada 
individualmente em saco 
plástico. Tamanho: 
19mmx30m. 

 
UND  600 2,27 1.362,00 

46 Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço 
inoxidável biselado, canhão 
em plástico, provida de 
protetor, calibre 13 x 4,5, 
esterilizada a oxido de 
etileno, embalada 
individualmente, constando 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
e ré embalada em caixa com 
100 peças, resistentes aos 
processos de manuseio, 
fechado adequada mente, 
capaz de manter sua 
integridade. Procedência 
nacional. 

 
CX/100  50 5,00 250,00 

48 Agulha desc. 25x07. 
Hipodérmica descartável 
estéril que permite acesso 
intravascular e intramuscular 
na infusão de medicamentos 
e extração de sangue e 
fluidos corpóreos cânula em 
aço inoxidável com 
biseltrifacetado e siliconizado 
para punção a traumática. 
Tampa protetora da cânula 
em polipropileno. Adaptador 
universal para seringa tipo 
luer, embalagem individual 
tipo blister em papel grau 
cirúrgico, esterilizado em 
oxido de etileno 

 
CX/100  50 5,70 285,00 

49 Agulhas desc. 25 x 08cm. 
Agulha 25x8 hipodérmica 
descartável estéril que 
permite acesso intravascular 
e intramuscular na infusão de 
medicamentos e extração de 
sangue e fluidos corpóreos 
cânula em aço inoxidável 
com biseltrifacetado e 
siliconizado para punção a 
traumática. Tampa protetora 
da cânula em polipropileno. 
Adaptador universal para 

 
CX/100  40 5,40 216,00 
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seringa tipo luer, embalagem 
individual tipo blister em 
papel grau cirúrgico, 
esterilizado em oxido de 
etileno 

50 Agulhas desc. 40 x 12 cm. 
Agulha 40x12hipodérmica 
descartável estéril que 
permite acesso intravascular 
e intramuscular na infusão de 
medicamentos e extração de 
sangue e fluidos corpóreos 
cânula em aço inoxidável 
com biseltrifacetado e 
siliconizado para punção a 
traumática. Tampa protetora 
da cânula em polipropileno. 
Adaptador universal para 
seringa tipo luer, embalagem 
individual tipo blister em 
papel grau cirúrgico, 
esterilizado em oxido de 
etileno 

 
CX/100  40 5,78 231,20 

57 Fita adesiva hospitalar, 
material crepe, tipo 
monoface, largura 12 mm, 
comprimento50 m, cor bege, 
aplicação multiuso. 

 
UND  700 2,09 1.463,00 

62 Luva cirúrgica estéril Nº 8,0 ? 
confeccionada em látex 
natural, textura uniforme, 
formato anatômico, com alta 
sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistente a 
tração. Acondicionada em 
invólucro interno com dobras 
para abertura asséptica, 
dobradas conforme padrão 
hospitalar; com indicativos da 
mão direita e da mão 
esquerda e numeração. 
Envelopada aos pares em 
embalagem de papel grau 
cirúrgico e ou com filme 
termoplástico. 

 
UND  500 0,91 455,00 

63 Luva cirúrgica estéril Nº 8,5 – 
confeccionada em látex 
natural, textura uniforme, 
formato anatômico, com alta 
sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistente a 
tração. Acondicionada em 
invólucro interno com dobras 
para abertura asséptica, 
dobradas conforme padrão 
hospitalar; com indicativos da 
mão direita e da mão 
esquerda e numeração. 
Envelopada aos pares em 
embalagem de papel grau 
cirúrgico e ou com filme 
termoplástico. 

 
UND  500 0,91 455,00 

67 Bolsa para coleta de 
drenagem urinária por 
sistema fechado, com 
escalas de graduação para 
pequenos e grandes 
volumes; conector universal 
com ponto de coleta para 
amostra com tampa 
protetora; tubo extensor; alça 
de sustentação; pinça corta 
fluxo; apolo para 
deambulação; válvula anti-
refluxo; tubo de drenagem. 
Capacidade: 2000 ml. 
Embalado e esterilizado a 
óxido de etileno. 

 
UND  200 2,55 510,00 

74 Sonda de aspiração traqueal 
N° 18. Esterilizado por raio 
gama cobalto 60 – atóxico 
epirogênico. Descartável 
siliconizada. Embalagem 
individual. 

 
UND  150 0,56 84,00 

102 Lâmina para microscopia 
26x76mm fosca lapidada 
C/50. 

 
CX/50UND  80 3,38 270,40 

115 Espéculo vaginal descartável 
tamanho P, estéril, atóxico e 

 
UND  3000 0,67 2.010,00 

apirogênico médio em 
embalagem individual, 
produto de uso único. 

116 Espéculo vaginal descartável 
tamanho M, estéril, atóxico e 
apirogênico médio em 
embalagem individual, 
produto de uso único. 

 
UND  5000 0,74 3.700,00 

119 Gaze hidrófila, 
confeccionada com fios de 
100% algodão, em tecido 
tipo tela, composta por oito 
camadas. Apresentada em 
bobinas com 3 dobras com 
91m de comprimento e 91cm 
de largura, na versão 9 
fios/cm². 

 
ROLO  500 12,20 6.100,00 

120 Atadura de crepom 
Tamanhos12cm x 4,5m. 
Contendo 13 fios 2cm. 
Confeccionada em fios de 
algodão cru ou componentes 
sintéticos com as bordas 
delimitadas elasticidade 
adequada enrolada 
uniformemente (em forma 
cilíndrica) isenta de defeitos. 
Embalagem individual com 
dados de identificação e 
procedência. 

 
PCT/12  600 3,68 2.208,00 

122 Compressa de gaze hidrófila 
não estéril 09 fios, 7,5 x 7,5 
cm pct c/500unds 

 
Pct/500  800 6,60 5.280,00 

133 Dispositivo P/ incontinência 
urinária 

 
UND  50 1,40 70,00 

134 Equipo macrogotas, de boa 
qualidade c/ borracha, injetor 
lateral em Y, (Faschball), 
com controlador de fluxo do 
tipo rolete, câmara de 
gotejamento flexível, com 
entrada de ar filtrado, tubo 
em PVC, transparente e 
flexível, embalado 
individualmente. Validade 
com 5 anos após a data de 
esterilização. 

 
UND  1500 0,70 1.050,00 

135 Equipo microgotas,de boa 

qualidade c/ borracha, injetor 
lateral em Y, (Faschball), 
com controlador de fluxo do 
tipo rolete, câmara de 
gotejamento flexível, com 
entrada de ar filtrado, tubo 
em PVC, transparente e 
flexível, embalado 
individualmente. Validade 
com 5 anos após a data de 
esterilização. 

 
UND  500 0,98 490,00 

149 Cateter tipo óculos INFANTIL 
para administração de 
oxigênio estéril, 
confeccionado em plástico 
ou similar, transparente, 
siliconizado, atóxico e 
flexível. Embalagem 
individual. 

 
UND  300 0,84 252,00 

156 Fio de sutura,de uso médico 
hospitalar- tipo absorvível ; 
em catgut simplesNº 1.0; fio 
de 70 a 75 cm; com agulha 
cilindrica 3,0 cm; embalagem 
estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em 
pétala, com dados de 
identificação ,tipo de 
esterelização. Apresentação 
caixa com 24 envelopes de 1 
unidade. 

 
CX/24  10 74,90 749,00 

157 Fio de sutura, de uso médico 
hospitalar- tipo absorvível ; 
em catgut simplesNº 3.0; fio 
de 70 a 75 cm; com agulha 
cilindrica 3,0 cm; embalagem 
estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em 
pétala, com dados de 
identificação ,tipo de 

 
CX/24  10 72,00 720,00 
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esterelização. Apresentação 
caixa com 24 envelopes de 1 
unidade. 

158 Fio de sutura, de uso médico 
hospitalar- tipo absorvível ; 
em catgut simplesNº 4.0; fio 
de 70 a 75 cm; com agulha 
cilindrica 3,0 cm; embalagem 
estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em 
pétala, com dados de 
identificação ,tipo de 
esterelização. Apresentação 
caixa com 24 envelopes de 1 
unidade. 

 
CX/24  10 74,90 749,00 

159 Fio de sutura,de uso médico 
hospitalar- tipo absorvível ; 
em catgut simplesNº 6.0; fio 
de 70 a 75 cm; com agulha 
cilindrica 3,0 cm; embalagem 
estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em 
pétala, com dados de 
identificação ,tipo de 
esterelização. Apresentação 
caixa com 24 envelopes de 1 
unidade. 

 
CX/24  10 74,90 749,00 

161 Lâmina para Microscopia 
Lisa , 26 X 76mm. Caixa com 
50 lâminas. 

 
CX/50UND  100 3,37 337,00 

168 Éter sulfúrico líquido incolor, 
de odor penetrante, 
inflamável e volátil. 

 
FRS C/1000 30 17,60 528,00 

178 Espátula de Ayres, não 
reutilizável de madeira. 

 
PCT/100  500 5,98 2.990,00 

182 Kit Parto 
 

UND  30 54,50 1.635,00 

184 Pinça de Cheron descartável 
 

UND  500 0,78 390,00 

186 Luva cirúrgica estéril Nº 7,0 – 
confeccionada em látex 
natural, textura uniforme, 
formato anatômico, com alta 
sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistente a 
tração. Acondicionada em 
invólucro interno com dobras 
para abertura asséptica, 
dobradas conforme padrão 
hospitalar; com indicativos da 
mão direita e da mão 
esquerda e numeração. 
Envelopada aos pares em 
embalagem de papel grau 
cirúrgico e ou com filme 
termoplástico. 

 
UND  500 0,91 455,00 

187 Luva cirúrgica estéril Nº 7,5 – 
confeccionada em látex 
natural, textura uniforme, 
formato anatômico, com alta 
sensibilidade tátil, boa 
elasticidade e resistente a 
tração. Acondicionada em 
invólucro interno com dobras 
para abertura asséptica, 
dobradas conforme padrão 
hospitalar; com indicativos da 
mão direita e da mão 
esquerda e numeração. 
Envelopada aos pares em 
embalagem de papel grau 
cirúrgico e ou com filme 
termoplástico. 

 
UND  500 0,91 455,00 

190 Fralda geriátrica - tamanho 
p-cintura até 50 a 80 cm - 
tam p peso de 30 kg a 40 kg, 
prática, anatômica, e 
confortável com polpa de 
celulose, gel polimerosuper 
absorvente, elásticos, filme 
de polietileno, fibras de 
polipropileno e adesivo 
termoplástico. 

 
PCT C/ 08  300 6,54 1.962,00 

194 Sonda de aspiração traqueal 
N° 4. Esterilizado por raio 
gama cobalto 60 – atóxico 
epirogênico. Descartável 
siliconizada. Embalagem 
individual. 

 
UND  150 0,44 66,00 

195 Sonda de aspiração traqueal 
 

UND  150 0,44 66,00 

N° 6. Esterilizado por raio 
gama cobalto 60 – atóxico 
epirogênico. Descartável 
siliconizada. Embalagem 
individual. 

196 Sonda de aspiração traqueal 
N° 8. Esterilizado por raio 
gama cobalto 60 – atóxico 
epirogênico. Descartável 
siliconizada. Embalagem 
individual. 

 
UND  150 0,44 66,00 

197 Sonda de aspiração traqueal 
N° 10. Esterilizado por raio 
gama cobalto 60 – atóxico 
epirogênico. Descartável 
siliconizada. Embalagem 
individual. 

 
UND  150 0,50 75,00 

198 Sonda de aspiração traqueal 
N° 12. Esterilizado por raio 
gama cobalto 60 – atóxico 
epirogênico. Descartável 
siliconizada. Embalagem 
individual. 

 
UND  150 0,50 75,00 

199 Sonda de aspiração traqueal 
N° 14. Esterilizado por raio 

gama cobalto 60 – atóxico 
epirogênico. Descartável 
siliconizada. Embalagem 
individual. 

 
UND  150 0,58 87,00 

200 Sonda de aspiração traqueal 
N° 16. Esterilizado por raio 
gama cobalto 60 – atóxico 
epirogênico. Descartável 
siliconizada. Embalagem 
individual. 

 
UND  150 0,59 88,50 

203 Sonda uretral descartável Nº 
10, confeccionada em PVC 
atóxico e flexível, possui 
conector c/tampa e dispõem 
de orifícios cuidadosamente 
elaborados para não causar 
desconforto ao paciente. 
Embalada em papel grau 
cirúrgico e esterilizada a gás 
oxido de etileno. Procedência 
Nacional. 

 
UND  150 0,54 81,00 

205 Sonda uretral descartável Nº 
14, confeccionada em PVC 

atóxico e flexível, possui 
conector c/tampa e dispõem 
de orifícios cuidadosamente 
elaborados para não causar 
desconforto ao paciente. 
Embalada em papel grau 
cirúrgico e esterilizada a gás 
oxido de etileno. Procedência 
Nacional. 

 
UND  150 0,58 87,00 

206 Sonda uretral descartável Nº 
18, confeccionada em PVC 
atóxico e flexível, possui 
conector c/tampa e dispõem 
de orifícios cuidadosamente 
elaborados para não causar 
desconforto ao paciente. 
Embalada em papel grau 
cirúrgico e esterilizada a gás 
oxido de etileno. Procedência 
Nacional. 

 
UND  150 0,63 94,50 

207 Sonda uretral descartável Nº 
20, confeccionada em PVC 
atóxico e flexível, possui 
conector c/tampa e dispõem 
de orifícios cuidadosamente 
elaborados para não causar 
desconforto ao paciente. 
Embalada em papel grau 
cirúrgico e esterilizada a gás 
oxido de etileno. Procedência 
Nacional. 

 
UND  150 0,63 94,50 

210 Fio de sutura, de uso médico 
hospitalar- tipo absorvível ; 
em catgut simplesNº 2.0; fio 
de 70 a 75 cm; com agulha 
cilindrica 3,0 cm; embalagem 
estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em 
pétala, com dados de 
identificação ,tipo de 

 
CX/24  10 74,00 740,00 
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esterelização. Apresentação 
caixa com 24 envelopes de 1 
unidade. 

211 Fio de sutura,de uso médico 
hospitalar- tipo absorvível ; 
em catgut simplesNº 5.0; fio 
de 70 a 75 cm; com agulha 
cilindrica 3,0 cm; embalagem 
estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em 
pétala, com dados de 
identificação ,tipo de 
esterelização. Apresentação 
caixa com 24 envelopes de 1 
unidade. 

 
CX/24  10 74,00 740,00 

212 Lâmina para microscopia 
26x76mm fosca não lapidada 
C/50. 

 
CX/50UND  150 3,33 499,50 

TOTAL  49.618,10 

  

 VENCEDOR: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
MEDICAMENTO 

CNPJ: 15.218.561/0001-39 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

M
A
R
C
A 

UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

3 Eletrodo aparelho médico 
medição, tamanho ADULTO, 
tipo uso descartável, 
características adicionais com 
dispositivo de contato elétrico 
de ag/agcl, ge, aplicação 
exame de eletrocardiograma. 

 
PCT/50  50 11,70 585,00 

25 Frasco - tipo almotolia, material 
em polietileno (plástico), tipo 
bico curvo, ângulo de 90°, parte 
medial, c/protetor, tipo tampa 
tampa em rosca, cor 
transparente, capacidade 500 
ml. 

 
UND  100 2,95 295,00 

27 Coletor de urina infantil, 
feminino, material plástico, 
esterilidade estéril, 
características adicionais 
graduado, adesivo hipo-
alérgico que não deixa resíduo. 

 
UND  500 0,41 205,00 

28 Coletor de urina infantil, 
masculino, material plástico, 
esterilidade estéril, 
características adicionais 
graduado, adesivo hipo-
alérgico que não deixa resíduo. 

 
UND  500 0,41 205,00 

31 Sonda estomacal nasogástrica 
N° 06 longa descartável, 
confeccionada em PVC 
atóxico, flexível, transparente, 
com batoc, siliconizada, com 
orifícios laterais, conector 
universal. Estéril em 
embalagem individual que 
permita abertura asséptica. 

 
UND  200 0,50 100,00 

68 Sonda foley N° 10, 2 vias com 
balão, confeccionada em 
borracha natural, siliconizado, 
com anti-incrustante, ponta 
proximal arredondada, com 
dois orifícios grandes, 
arredondados, lisos. Estéril em 
embalagem individual. 

 
UND  60 2,38 142,80 

125 Escova degermação, com 
clorexidina à 2%, estéril, 
embalada individualmente, c/ 
limpador de unhas, base que 
permita manuseio. 

 
UND  500 1,90 950,00 

129 Gorro descartável, 
confeccionado com material de 
fibras sintéticas, formato 
anatômico com tiras, 20gr, 
branco, embalado em pacote 
contendo 100 unidades. 
Contendo os dados de 
identificação e procedência. 

 
PCT/100  200 4,76 952,00 

131 Bolsa para colostomia– 
Composição: saco de 
polietileno de baixa densidade. 
Película adesiva antialérgica a 

 
UND  1000 0,43 430,00 

base de borracha. Embalagem 
com 10 peças não-estéril. 
Tamanho 50 mm de diâmetro 
de abertura de estoma. 

185 Frasco para alimentação 
Enteral em polietileno - 300 ml 

 
UND  500 0,74 370,00 

204 Sonda uretral descartável Nº 
12, confeccionada em PVC 
atóxico e flexível, possui 
conector c/tampa e dispõem de 
orifícios cuidadosamente 
elaborados para não causar 
desconforto ao paciente. 
Embalada em papel grau 
cirúrgico e esterilizada a gás 
oxido de etileno. Procedência 
Nacional. 

 
UND  150 0,53 79,50 

TOTAL  4.314,30 

  

VENCEDOR: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
FARMACEUTICOS LTDA 

CNPJ: 01.722.296/0001-17 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

M
A
R
C
A 

UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

32 Sonda estomacal nasogástrica 
N° 08 longa descartável, 
confeccionada em PVC 
atóxico, flexível, transparente, 
com batoc, siliconizada, com 
orifícios laterais, conector 
universal. Estéril em 
embalagem individual que 
permita abertura asséptica. 

 
UND  200 0,58 116,00 

39 Sonda uretral descartável Nº 
16, confeccionada em PVC 
atóxico e flexível, possui 
conector c/tampa e dispõem de 
orifícios cuidadosamente 
elaborados para não causar 
desconforto ao paciente. 
Embalada em papel grau 
cirúrgico e esterilizada a gás 
oxido de etileno. Procedência 
Nacional. 

 
UND  150 0,60 90,00 

56 Esparadrapo, com resina 
acrílica impermeabilizante, 
apresentado em carretéis 
plásticos com capas plásticas 
de proteção no tamanho 
10cmx4,5m 

 
UND  900 5,29 4.761,00 

64 Seringa descartável 3ml – 
confeccionada em elástico 
transparente, atóxico e 
epirogênico. Cilíndrica com 
escala de graduação visível, 
flange com formato adequado, 
êmbolo com pistão lubrificado, 
bico central com agulha 25x7. 
Estéril em embalagem 
individual de papel grau 
cirúrgico e/ou com filme 
termoplástico com abertura em 
pétala. 

 
UND  8000 0,15 1.200,00 

65 Seringa descartável 5ml – 
confeccionada em plástico 
transparente, atóxico e 
epirogênico. Cilíndrica com 
escala de graduação visível, 
flange com formato adequado, 
êmbolo com pistão lubrificado, 
bico central com agulha 25x7. 
Estéril em embalagem 
individual de papel grau 
cirúrgico e/ou com filme 
termoplástico com abertura em 
pétala. 

 
UND  10000 0,16 1.600,00 

66 Seringa descartável 10ml – 
confeccionada em plástico 
transparente, atóxico e 
epirogênico. Cilíndrica com 
escala de graduação visível, 
flange com formato adequado, 
êmbolo com pistão lubrificado, 
bico central com agulha 25x7. 
Estéril em embalagem 

 
UND  8000 0,27 2.160,00 



      A FOLHA | Órgão Oficial do Município de Itabaiana-Paraíba                       Pág.7 

 
  
  Itabaiana-Paraíba, Terça-feira, 05 de Novembro de 2019 - Ano XCII - Nº 126                       www.itabaiana.pb.gov.br 
 

individual de papel grau 
cirúrgico e/ou com filme 
termoplástico com abertura em 
pétala. 

69 Sonda foley N° 14, 2 vias com 
balão, confeccionada em 
borracha natural, siliconizado, 
com anti-incrustante, ponta 
proximal arredondada, com 
dois orifícios grandes, 
arredondados, lisos. Estéril em 
embalagem individual. 

 
UND  80 2,30 184,00 

124 Dispositivo aplicação soluções 
simultâneas, tipo intermediário, 
material pvc cristal, quantidade 
vias 3, componentes 
conectores tipo luer-
lock/cortador de fluxo/tampa, 
esterilidade estéril. 

 
UND  200 0,78 156,00 

126 Fita adesiva, tipo microporosa, 
material não tecido de viscose 
rayon, cor branca, largura 
5,0cm, comprimento 10, tipo 
adesivo c/ adesivo acrílico 
hipo-alergênico. 

 
UND  900 2,94 2.646,00 

128 Óculos proteção, material 
armação plástico flexível 
transparente, tipo lente plana, 
válvulas para ventilação, com 
lente panorâmica incolor, 
aplicação uso industrial, contra 
partículas, poeiras, cava-, 
características adicionais 
armação com ventilação direta 
em ambos os lados, tipo 
fixação tira elástica, material 
lente policarbonato. 

 
UND  40 2,87 114,80 

130 Seringa descartável 20ml – 
confeccionada em plástico 
transparente, atóxico e 
epirogênico. Cilíndrica com 
escala de graduação visível, 
flange com formato adequado, 
êmbolo com pistão lubrificado, 
bico central com agulha 25x7. 
Estéril 135em embalagem 
individual de papel grau 
cirúrgico e/ou com filme 
termoplástico com abertura em 
pétala. 

 
UND  4000 0,45 1.800,00 

150 Cateter tipo óculos NEONATAL 
para administração de oxigênio 
estéril, confeccionado em 
plástico ou similar, 
transparente, siliconizado, 
atóxico e flexível. Embalagem 
individual. 

 
UND  200 1,90 380,00 

160 Fio Guia para Intubação. 
Composto por um fio de 
alumínio flexível, envolto por 
uma barrinha plástica?, 
embalado individualmente. 

 
UND  10 59,00 590,00 

165 Álcool absoluto 99,8º - líquido 
incolor característico. 
Embalagem com dados de 
identificação e procedência, 
data da fabricação, tempo de 
validade, registro em órgão 
competente. 

 
FRS 

C/1000 
50 5,85 292,50 

167 Detergente de limpeza e 
desencrustação enzimática (4 
enzimas concentrado: amilase, 
lípase, protease e 
carbohidrase) 

 
FRS 

C/1000 
500 18,00 9.000,00 

176 Abaixador de língua (espátula 
de madeira), descartável, 
formato convencional liso, 
superfície e bordas 
perfeitamente acabadas, 
espessura e largura uniforme 
em toda a sua extensão, 
medindo aproximadamente 14 
cm de comprimento; 1,4 cm de 
largura; 0,5 mm de espessura, 
embalado em pacote com 100 
peças, constando os dados de 
identificação, procedência, nr. 
do lote, data de fabricação. 

 
PCT/100  100 3,30 330,00 

Dispensado de Registro no MS. 

180 Extensão em PVC atóxico com 
látex nas duas extremidade 
utilizado em aspiração, 
drenagem, oxigenoterapia ou 
coligação de diversos sistemas 
entre aparelhos, embalada em 
papel grau cirúrgico, 
esterilizada a gás óxido de 
etileno. Comp:.1m, 2m ou 3m 

 
UND  500 3,00 1.500,00 

181 Kit drenagem torácica com 
coletor 

 
UND  50 25,95 1.297,50 

208 Cateter tipo óculos ADULTO 
para administração de oxigênio 
estéril, confeccionado em 
plástico ou similar, 
transparente, siliconizado, 
atóxico e flexível. Embalagem 
individual. 

 
UND  500 0,78 390,00 

TOTAL  28.607,80 

  

VENCEDOR: PHARMAPLUS LTDA 

CNPJ: 03.817.043/0001-52 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

M
A
R
C
A 

UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

76 Tubo de látex. Boa 
qualidade, cor clara. Pct 15 
metros. Pacote: 3 pedaços 
de 5 metros cada. Produto à 
base de látex natural. 

 
PCT/15MT  10 56,00 560,00 

TOTAL  560,00 

  

VENCEDOR: RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 

CNPJ: 12.305.387/0001-73 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

M
A
R
C
A 

UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

20 Fio de sutura de uso médico 
hospitalar- em nylon Nº 2.0 
SIMPLES; fio de 70 a 75 cm; com 
agulha triangular 2 cm ; 
embalagem estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, 
com dados de identificação , tipo 
de esterelização. Apresentação 
caixa com 24 envelopes de 1 
unidade. 

 
CX/24  10 22,90 229,00 

21 Fio de sutura de uso médico 
hospitalar- em nylon Nº 5.0 
SIMPLES; fio de 70 a 75 cm; com 
agulha triangular 2 cm ; 
embalagem estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, 
com dados de identificação , tipo 
de esterelização. Apresentação 
caixa com 24 envelopes de 1 
unidade. 

 
CX/24  10 22,90 229,00 

22 Lanceta para glicemia 
 

Cx/100  1500 3,95 5.925,00 

38 Sonda uretral descartável Nº 04, 
confeccionada em PVC atóxico e 
flexivel, possui conector c/tampa e 
dispõem de orifícios 
cuidadosamente elaborados para 
não causar desconforto ao 
paciente. Embalada em papel 
grau cirúrgico e esterelizada a gás 
oxido de etileno. Procedência 
Nacional. 

 
UND  150 0,46 69,00 

53 Avental de procedimento manga 
longa 

 
PCT/10  1000 10,73 10.730,00 

58 Luva para procedimento tamanho 
PP, em látex levemente talcada 
não estéril 10 caixa?de embarque 
com 10 caixas com 100 unidades. 

 
10 cx?de e 50 16,90 845,00 

59 Luva para procedimento tamanho 
P, em latex levemente talcada não 
estéril 10 caixa?de embarque com 
10 caixas com 100 unidades. 

 
10 cx?de e 300 16,90 5.070,00 

60 Luva para procedimento tamanho 
M, em latex levemente talcada 
não estéril 10 caixa?de embarque 
com 10 caixas com 100 unidades. 

 
10 cx?de e 300 16,90 5.070,00 
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61 Luva para procedimento tamanho 

G, em latex levemente talcada 
não estéril 10 caixa?de embarque 
com 10 caixas com 100 unidades. 

 
10 cx?de e 200 16,90 3.380,00 

70 Sonda foley N° 16, 2 vias com 
balão, confeccionada em borracha 
natural, siliconizado, com anti-
incrustante, ponta proximal 
arredondada, com dois orifícios 
grandes, arredondados, lisos. 
Estéril em embalagem individual. 

 
UND  100 2,24 224,00 

71 Sonda foley N° 18, 2 vias com 
balão, confeccionada em borracha 
natural, siliconizado, com anti-
incrustante, ponta proximal 
arredondada, com dois orifícios 
grandes, arredondados, lisos. 
Estéril em embalagem individual. 

 
UND  100 2,24 224,00 

72 Sonda foley N° 20, 2 vias com 
balão, confeccionada em borracha 
natural, siliconizado, com anti-
incrustante, ponta proximal 
arredondada, com dois orifícios 
grandes, arredondados, lisos. 
Estéril em embalagem individual. 

 
UND  50 2,35 117,50 

75 Equipo fotossensível – âmbar 
para administração de soluções 
parenterais fotossensíveis. 

 
UND  40 0,77 30,80 

97 Cateter periférico de uso único, 
descartável, confeccionado em 
polímero radiopaco em terapia 
intravenosa periférica de 
permanência até 48 horas na 
veia. Constituído de agulha 
siliconizada com bisel biangulado 
e trifacetadonº 24 calibre 48 mm, 
comprimento 2,1cm. 

 
UND  400 0,60 240,00 

98 Fio de sutura de uso médico 
hospitalar- em nylon Nº 0 
SIMPLES; fio de 70 a 75 cm; com 
agulha triangular 2 cm ; 
embalagem estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, 
com dados de identificação , tipo 
de esterelização. Apresentação 
caixa com 24 envelopes de 1 
unidade. 

 
CX/24  5 22,90 114,50 

99 Fio de sutura de uso médico 

hospitalar- em nylon Nº 1.0 
SIMPLES; fio de 70 a 75 cm; com 
agulha triangular 2 cm ; 
embalagem estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, 
com dados de identificação , tipo 
de esterelizaçãoApresentação 
caixa com 24 envelopes de 1 
unidade. 

 
CX/24  5 22,90 114,50 

100 Fio de sutura de uso médico 
hospitalar- em nylon Nº 3.0 
SIMPLES; fio de 70 a 75 cm; com 
agulha triangular 2 cm ; 
embalagem estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, 
com dados de identificação, tipo 
de esterelização. Apresentação 
caixa com 24 envelopes de 1 
unidade. 

 
CX/24  10 22,90 229,00 

101 Fio de sutura de uso médico 
hospitalar- em nylon Nº 4.0 
SIMPLES; fio de 70 a 75 cm; com 
agulha triangular 2 cm ; 
embalagem estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, 
com dados de identificação , tipo 
de esterelização. Apresentação 
caixa com 24 envelopes de 1 
unidade. 

 
CX/24  10 22,90 229,00 

103 Lâmina descartável Nº 11 para 
bisturi, aço inox, isenta de rebarba 
e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao 
cabo, com proteção na lâmina. 
Embalagem individualmente 
estéril em alumínio 
hermeticamente fechado, caixa 
com 100 unidades. 

 
CX/100UND

  
20 20,15 403,00 

104 Lâmina descartável Nº 15 para 
bisturi, aço inox, isenta de rebarba 

 
CX/100UND

  
30 20,15 604,50 

e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao 
cabo, com proteção na lâmina. 
Embalagem individualmente 
estéril em alumínio 
hermeticamente fechado, caixa 
com 100 unidades. 

105 Lâmina descartável Nº 21 para 
bisturi, aço inox, isenta de rebarba 
e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao 
cabo, com proteção na lâmina. 
Embalagem individualmente 
estéril em alumínio 
hermeticamente fechado, caixa 
com 100 unidades. 

 
CX/100UND

  
20 20,15 403,00 

106 Lâmina descartável Nº 23 para 
bisturi, aço inox, isenta de rebarba 
e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao 
cabo, com proteção na lâmina. 
Embalagem individualmente 
estéril em alumínio 
hermeticamente fechado, caixa 
com 100 unidades. 

 
CX/100UND

  
30 20,15 604,50 

107 Lâmina descartável Nº 24 para 
bisturi, aço inox, isenta de rebarba 
e sinais de oxidação, ponta 
afiada, perfeita adaptação ao 
cabo, com proteção na lâmina. 
Embalagem individualmente 
estéril em alumínio 
hermeticamente fechado, caixa 
com 100 unidades. 

 
CX/100UND

  
20 20,15 403,00 

108 Scalp Nº 19, cateter para infusão 
venosa com agulha de bisel 
trifacetado, com asas leves e 
flexíveis dotadas de um exclusivo 
dispositivo de encaixe, garantindo 
firme empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo de vinil 
leve, flexível e transparente 
assegurando perfeita conexão 
com seringas ou equipos. 

 
CX/100UND

  
60 17,25 1.035,00 

109 Scalp Nº 21, cateter para infusão 
venosa com agulha de bisel 
trifacetado, com asas leves e 
flexíveis dotadas de um exclusivo 
dispositivo de encaixe, garantindo 
firme empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo de vinil 
leve, flexível e transparente 
assegurando perfeita conexão 
com seringas ou equipos. 

 
CX/100UND

  
60 17,25 1.035,00 

110 Scalp Nº 23, cateter para infusão 
venosa com agulha de bisel 
trifacetado, com asas leves e 
flexíveis dotadas de um exclusivo 
dispositivo de encaixe, garantindo 
firme empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo de vinil 
leve, flexível e transparente 
assegurando perfeita conexão 
com seringas ou equipos. 

 
CX/100UND

  
60 17,25 1.035,00 

111 Scalp Nº 25, cateter para infusão 
venosa com agulha de bisel 
trifacetado, com asas leves e 
flexíveis dotadas de um exclusivo 
dispositivo de encaixe, garantindo 
firme empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo de vinil 
leve, flexivel e transparente 
assegurando perfeita conexão 
com seringas ou equipos. 

 
CX/100UND

  
60 17,25 1.035,00 

112 Scalp Nº 27, cateter para infusão 
venosa com agulha de bisel 
trifacetado, com asas leves e 
flexiveis dotadas de um exclusivo 
dispositivo de encaixe, garantindo 
firme empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo de vinil 
leve, flexível e transparente 
assegurando perfeita conexão 
com seringas ou equipos. 

 
CX/100UND

  
50 17,25 862,50 

113 Preservativo masculino, material 
borracha natural, comprimento 
mínimo comprimento mínimo de 
160 mm, largura nominal 53 mm, 
espessura mínima espessura mín. 

 
CX/144  1000 39,15 39.150,00 
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0,03mm, características adicionais 
s/ lubrificado, s/ espermicida,s/ 
odor, formato c/ reservatório, 
translúcido, transparente. 

123 Dispositivo aplicação soluções 
simultâneas, tipo intermediário, 
material pvc cristal, quantidade 
vias 2, componentes conectores 
tipo luer-lock/cortador de 
fluxo/tampa, esterilidade estéril. 

 
UND  200 0,58 116,00 

145 Cateter periférico de uso único, 
descartável, confeccionado em 
polímero radiopaco em terapia 
intravenosa periférica de 
permanência até 48 horas na 
veia. Constituído de agulha 
siliconizada com bisel biangulado 
e trifacetado nº 14 calibre 48 mm, 
comprimento 2,1cm. 

 
UND  300 0,58 174,00 

146 Cateter periférico de uso único, 
descartável, confeccionado em 
polímero radiopaco em terapia 
intravenosa periferica de 
permanência até 48 horas na 
veia. Constituido de agulha 
siliconizada com bisel biangulado 
e trifacetadonº 16 calibre 48 mm, 
comprimento 2,1cm. 

 
UND  300 0,58 174,00 

147 Cateter periférico de uso único, 
descartável, confeccionado em 
polímero radiopaco em terapia 
intravenosa periferica de 
permanência até 48 horas na 
veia. Constituido de agulha 
siliconizada com bisel biangulado 
e trifacetadonº 20 calibre 48 mm, 
comprimento 2,1cm. 

 
UND  400 0,58 232,00 

148 Cateter periférico de uso único, 
descartável, confeccionado em 
polímero radiopaco em terapia 
intravenosa periférica de 
permanência até 48 horas na 
veia. Constituído de agulha 
siliconizada com bisel biangulado 
e trifacetadonº 22 calibre 48 mm, 
comprimento 2,1cm. 

 
UND  500 0,58 290,00 

155 Fio de sutura de uso médico 
hospitalar- em nylon Nº 6.0 
SIMPLES; fio de 70 a 75 cm; com 
agulha triangular 2 cm ; 
embalagem estéril em papel grau 
cirúrgico com abertura em pétala, 
com dados de identificação, tipo 
de esterelização. Apresentação 
caixa com 24 envelopes de 1 
unidade. 

 
CX/24  10 22,90 229,00 

162 Água para Autoclave - destilada – 
5 litros. 

 
GALÃO C/5  400 5,80 2.320,00 

163 Álcool a 70% - líquido incolor 
característico. Embalagem com 
dados de identificação e 
procedência, data da fabricação, 
tempo de validade, registro em 
órgão competente. 

 
FRS C/1000 1200 3,84 4.608,00 

170 Fixador citológico p/ citologia. 
100ml? 

 
FRS 

C/100M 
150 5,50 825,00 

188 Máscara de Venturi Adulto 
 

UND  30 8,10 243,00 

189 Máscara de Venturi Infantil 
 

UND  30 8,10 243,00 

191 Sonda nasogastrica curta Nº 4 
 

UND  150 0,48 72,00 

192 Sonda nasogastrica curta Nº 8 
 

UND  150 0,52 78,00 

201 Sonda uretral descartável Nº 06, 
confeccionada em PVC atóxico e 
flexível, possui conector c/tampa e 
dispõem de orifícios 
cuidadosamente elaborados para 
não causar desconforto ao 
paciente. Embalada em papel 
grau cirúrgico e esterilizada a gás 
oxido de etileno. Procedência 
Nacional. 

 
UND  150 0,48 72,00 

202 Sonda uretral descartável Nº 08, 
confeccionada em PVC atóxico e 
flexível, possui conector c/tampa e 
dispõem de orifícios 
cuidadosamente elaborados para 
não causar desconforto ao 
paciente. Embalada em papel 
grau cirúrgico e esterilizada a gás 

 
UND  150 0,52 78,00 

oxido de etileno. Procedência 
Nacional. 

TOTAL  89.394,80 
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LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA  

Prefeito 
 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2019 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00042/2019, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA , PARA REALIZAÇÃO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE 
PÚBLICA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de:  
JOSE ADILSON DE SOUSA - R$ 28.000,00;  
LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA - R$ 22.000,00;  
SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO - R$ 32.530,00. 

Itabaiana - PB, 04 de Novembro de 2019. 
LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA  

 Prefeito 
 
 
 
 
 

 


