
Descrição: Marca: Unid: Quant: Vlr Unit. Vlr Desc. Vlr. Total

ADESIVO PARA DEA (DESFIBRILADOR) ADULTO - Unidades 5,0000 1.940,0000 - 9.700,00

ADESIVO PARA DEA (DESFIBRILADOR) INFANTIL - Unidades 5,0000 1.940,0000 - 9.700,00

ÁGUA DESTILADA 1 (UM ) LITRO. - Unidades 240,0000 6,9000 - 1.656,00

ÁGUA OXIGENADA 1000 ML - LT 30,0000 5,7800 - 173,40

Agulha Descartável 21 G 1¨; 0,8x25. Agulha Descartável 21 G 1¨;0,8x25.Estéril, atóxica,

apirogênica. Caixa com 100 unidades.

- Caixa 3,0000 10,0500 - 30,15

ALCOOL IODADO 1000 ML - LT 25,0000 15,7000 - 392,50

Camisola Adulta, Algodão Cru, Sem Manga, Tamanho G Camisola para uso Hospitalar,

composição 100% algodão cru, pré-encolhido, gramatura160g/m². Identificado com Logomarca

na cor azul Royal, em toda extensão no sentido diagonal. Logomarca fornecida pelo setor

Etiquetado com Tamanho G.

- Unidades 5,0000 38,2000 - 191,00

CAMISOLA PACIENTE TNT ADULTO CAMISOLA PACIENTE CONFECCIONADA EM

TNT TAMANHO ADULTO

- Unidades 100,0000 1,5500 - 155,00

Capote Cirúrgico Manga Longa, M Capote cirúrgico, manga longa, punho e fita para dedo em

tecido brim pesado na cor verde bandeira, sarja 3x1 composição 100% algodão, gramatura

264g/m², tingimento com hidranten e tecido pré-encolhido com logomarca em toda extensão,

frente e costas. Logomarca fornecida pelo setor. Etiquetado com tamanho da peça. Tamanho M

- Unidades 30,0000 73,0000 - 2.190,00

Capote Cirúrgico, Manga Longa, Tamanho G Capote cirúrgico, mangalonga, punho e fita para

dedo em tecido brim pesado na cor verdebandeira, sarja 3x1 composição 100% algodão,

gramatura 264g/m², tingimento com hidranten e tecido pré-encolhido com logomarca em toda

extensão frente e costas. Logomarca fornecida pelo setor. Etiquetado com tamanho da peça.

Tamanho G

- Unidades 30,0000 73,0000 - 2.190,00

Capote Cirúrgico, Manga Longa, Tamanho GG Capote cirúrgico, manga longa, punho e fita

para dedo em tecido brim pesado na cor verde bandeira, sarja 3x1 composição 100% algodão,

gramatura 264g/m², tingimento com hidranten e tecido pré-encolhido com logomarca em toda

extensão, frente e costas. Logomarca será fornecida pelo setor Etiquetado com tamanho da peça

de roupa Tamanho GG

- Unidades 30,0000 73,0000 - 2.190,00

Conjunto Nebulização em Oxigênio Adulto Conjunto para nebulização de O2, adulto, uso

individual, corpo e copo em material inquebrável, mascara em silicone atóxico. Injetor de

polipropileno: segurança, eficiência e durabilidade.Conexões de extensão adaptáveis em

qualquer sistema propulsor de oxigênio ou ar. Máscara plástica de tamanho e formato

modernos, com válvulas de escape, proporcionando uma inalação agradável ao paciente.

Extensão em tubo de PVC maleável, atóxico e 1,3m de comprimento. Itens Inclusos :

mangueira, conector, máscaras adulto e copo de nebulização. Embalagem individual, resistente

que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente

os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de

validade e número de registro no Ministério da Saúde e ANVISA. O prazo de validade mínimo

deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

- Unidades 6,0000 18,2500 - 109,50

Conjunto Nebulização em Oxigênio Infantil Conjunto para nebulização de O2 infantil. Corpo e

copo em material inquebrável, mascara em silicone atóxico. Injetor de polipropileno:

segurança, eficiência e durabilidade.Conexões de extensão adaptáveis em qualquer sistema

propulsor de oxigênio ou ar.Máscara plástica de tamanho e formato modernos, com válvulas de

escape, proporcionando uma inalação agradável ao paciente.Extensão em tubo de PVC

maleável, atóxico e 1,3m de comprimento. Itens Inclusos : mangueira, conector, máscaras

infantil e copo de nebulização. Embalagem individual, resistente que garanta a integridade do

produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação,

procedência, número de lote, método,data de fabricação e prazo de validade e número de

registro no Ministério da Saúde e ANVISA. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses

a partir da data de entrega

- Unidades 7,0000 22,5000 - 157,50

Éter Etílico PA 1000ml Éter etílico pa 1000ml - Litro 10,0000 29,0000 - 290,00

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE VOLTA GRANDE 

PREGÕES 
ADJUDICAÇÃO PREGÃO 24/2017 RP

 
Processo n° 118/2017
Pregão Presencial n° 024/2017
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR E
POSTO DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, ITENS QUE NÃO FORAM LICITADOS NO PREGÃO 08/2017.
 
Adjudicação
Considerando a homologação do processo licitatório, adjudico o seu objeto aos vencedores e autorizo efetivar a execução de seu objeto com os
recursos da dotação orçamentária indicada. Em conseqüência, nos termos do artigo 64, caput, da lei federal n° 8666/1993, convoco os adjudicatários,
abaixo relacionados, para comparecerem a esta Prefeitura para a assinatura do instrumento contratual.
 
DISK MED PADUA DIST. MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.216.957/0001-20
 



FIO GUIA P/ ENTUBAÇÃO - UN1 2,0000 46,0000 - 92,00

Formol 10%, 1000ml Formol 10%, uso hospitalar, frasco com 1000 ml. Embalagem contendo

dados de procedência, data de fabricação, validade, n° do lote, registro MS, ANVISA

- Litro 3,0000 13,9500 - 41,85

Gel para Ultra-Sonografia, 1000ml Gel para Ultra-Sonografia, Condutor para Transmissão

Ultra-Sônica por meio de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas

ou alergênicas, com boa condutividade. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele.

Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação,

prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo

deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Frasco com 1.000ml.

- Frasco 5,0000 9,0000 - 45,00

INDICADOR TESTE BIOLÓGICO CX C/10 - UNID 5,0000 115,5000 - 577,50

Kit de Macronebulização Kit de macronebulização com umidificador e máscara própria para

fornecer oxigênio por trasqueostomia. Exclusivo para atender Mandado Judicial

- Kit 1,0000 215,4000 - 215,40

Lâmina Bisturi nº 15 Lâmina de bisturi estéril nº 15, em aço inoxidável, embalagem individual,

invólucro resistente ao manuseio com lacre capaz de manter a integridade e esterilidade,

constando externamente os dados de identificação, lote, procedência, tempo de validade. Caixa

com 100 unidades.

- Caixa 5,0000 48,7000 - 243,50

Lâmina para Microscopia, 25,4 x 76mm Lâmina para microscopia em vidro transparente de

bordas lisas, medindo 25,4 x 76mm ou 1 x 3mm por 1,2 de espessura, caixa c/ 50 unidades

- Caixa 5,0000 4,3800 - 21,90

Lancetas para Lancetador 30g. Lancetas para Lancetador 30g. Espessura ultrafina com ponta

triangular para punção indolor, esterilizada por radiação. Caixa com 100 unidades.

- Unidades 40,0000 13,0000 - 520,00

Mascara Laríngea nº 3 Silicone Especial Máscara Laríngea nº 3(crianças/adolescentes de 30kg

a 50kg), confeccionada em silicone especial de grau médico, isenta de látex, com tubo flexível,

atóxico, estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dados de identificação,

procedência, tipo e data de esterilização, validade e número do lote.

- Unidades 2,0000 85,0000 - 170,00

Mascara Laríngea nº 4 Silicone Especial Máscara Laríngea nº 4 (adultos de 50kg a 70kg),

confeccionado em silicone especial de grau médico, isenta de látex, com tubo flexível, atóxico,

estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dados de identificação, procedência,

tipo e data de esterilização, validade e número do lote.

- Unidades 2,0000 85,0000 - 170,00

Mascara Laríngea nº 5 Silicone Especial Máscara Laríngea nº 5 (adultos de 70kg a 100kg),

confeccionado em silicone especial de grau médico, isenta de látex, com tubo flexível, atóxico,

estéril, descartável, embalado individualmente, contendo dados de identificação, procedência,

tipo e data de esterilização, validade e número do lote.

- Unidades 2,0000 85,0000 - 170,00

MÁSCARA LARÍNGEA Nº 6 - Unidades 1,0000 68,8000 - 68,80

ÓLEO GIRASSOL 200 ML - Unidades 40,0000 11,3500 - 454,00

Oxímetro de Pulso Portátil Oxímetro de Pulso Portátil, parâmetros fisiológicos e informações

do monitor são exibidas através de sua tela, com fundo iluminado, que permite a visualização

de dados em ambientes com pouca luz, alimentado por 4 pilhas alcalinas pequenas (tamanho

AA), autonomia aproximada de 15 horas, permite armazenar os últimos 100 pacientes e até 200

registros de medidas, estes dados podem ser transferidos a um computador

- Unidades 1,0000 654,0000 - 654,00

POVIDINE TÓPICO 1000ML - UN1 26,0000 27,0000 - 702,00

Seringa 20ml, Descartável, sem Agulha, Bico Cateter Seringa 20ml, Descartável, sem Agulha,

com Bico Cateter. Indicada para utilização em cateteres e sondas de alimentação

- Unidades 2.500,0000 0,6300 - 1.575,00

SERINGA DESC. S/AG 03MB LISO - UN1 500,0000 0,1800 - 90,00

SERINGA DESC. S/AG 10 MB LISO - UN1 3.000,0000 0,3000 - 900,00

Soro Fisiológico à 0,9%, (NaCl), para Irrigação de Ferida, frasco rígido com 250ml Soro

Fisiológico à 0,9%, (NaCl), para Irrigação de Ferida, Sistema Fechado, frasco rígido com

250ml

- Frasco 600,0000 3,9200 - 2.352,00

Vaselina Líquida 1000ml, Uso Hospitalar Vaselina líquida, usohospitalar. Embalagem externa

constando o nº do lote, data de fabricação, validade, registro na ANVISA / Ministério da Saúde

e informações de precauções, manuseio e aplicação de cuidados.Frasco com 1000ml

- Frasco 15,0000 24,0000 - 360,00

Valor Total Adjudicado R$ 38.548,00

 
VOLTA GRANDE, 13 de Setembro de 2017.
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