
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ 
Estado do Rio Grande do Sul 

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000 
Fone (55) 3272 7500 / 3272 1864 / 3272 2433 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016 

PREÇOS REGISTRADOS DE MATERIAIS AMBULATORIAIS 

VALIDADE: 29 DE AGOSTO DE 2017 

 

O presente instrumento tem por objetivo divulgar o registro dos preços de Materiais Ambulatoriais abaixo 

descritos, válidos pelo período de 29/08/2016 a 29/08/2017, bem como os nomes dos respectivos 

fornecedores. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2016 

FORNECEDOR: Altermed Material Medico Hospitalar Ltda 

 

 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

7 13373 

Agulha hipodérmica 0,70 x 25, com 

sistema de segurança, podendo ser 
conectada a qualquer seringa, com 

sistema luer lock ou luer slip.  

2.000 Un SR 
0,36 

9 13375 

Agulha hipodérmica 0,45 x 13, com 
sistema de segurança, podendo ser 

conectada a qualquer seringa, com 

sistema luer lock ou luer slip.  

2.000 Un SR 
0,37 

45 6209 

Cateter nasal para oxigênio nº 08, tipo 

óculos, embalado individualmente em 

embalagem plástica, esterilizado por 
radiação gama; p.v.c. atóxico 

siliconado; estéril; atóxica; 
aspirogênico; descartável  

500 Un Biosani 
0,69 

46 13390 

Cateter nasal para oxigênio nº 10, tipo 

óculos, embalado individualmente em 
embalagem plástica, esterilizado por 

radiação gama; p.v.c. atóxico 
siliconado; estéril; atóxica; 

aspirogênico; descartável  

300 Un Biosani 
0,69 

47 4753 

Cateter nasal para oxigênio nº 12, tipo 
óculos, embalado individualmente em 

embalagem plástica, esterilizado por 
radiação gama; p.v.c. atóxico 

siliconado; estéril; atóxica; 

aspirogênico; descartável  

500 Un Biosani 
0,80 

48 4754 

Cateter nasal para oxigênio nº 14, tipo 

óculos, embalado individualmente em 

embalagem plástica, esterilizado por 
radiação gama; p.v.c. atóxico 

siliconado; estéril; atóxica; 
aspirogênico; descartável  

500 Un Biosani 
1,84 
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69 6225 
Espátula de ayres, para uso em 
exames ginecológicos, fabricadas em 

madeira, pacote com 100 unidades. 

3.000 Un Theoto 
4,90 

72 11191 
Extensor de látex natural nº 200, 
diâmetro 5.5mm x 3.0 mm 

200 Metro Biosani 
1,41 

77 6233 

Fio de sotura  de nylon, 

monofilamento preto, com agulha 
triangular 3/8 nº 3.0, caixa com 24 

unidades  com agulha ct 1/2 - 1,5cm. 
comprimento fio: 45cm. fio não-

absorvível.  monofilamento. 

esterilizado por óxido de etileno. 
validade: 5 anos. 

36 Cx Technofio 
29,00 

78 6234 

Fo de sotura  de nylon, monofilamento 
preto, com agulha triangular 3/8 nº 

4.0, caixa com 24 unidades  com 

agulha ct 1/2 - 1,5cm. comprimento 
fio: 45cm.  fio não-absorvível.  

monofilamento. esterilizado por óxido 
de etileno. validade: 5 anos. 

36 Cx Technofio 
29,90 

82 6239 

Fita micropore larga, 25 x 4,5, porosa, 

com dorso de não tecido de rayon e 
viscose,  micropore branco: modelo 

carretel 

1.000 Un Cral 
1,43 

108 5466 
Sabonete líquido com glicerina 
cremoso para as mãos, refil de 800 ml 

350 Un 
Cosmoderm

a 
13,82 

109 4897 

Saco leitoso para resíduos infectantes, 

confeccionados em polietileno de alta 
densidade, de material virgem, com 

capacidade nominal para 50 litros, 
produto de acordo com a legislação 

em vigor e com registro na ANVISA 

5.500 Un Rava 
0,22 

110 4898 

Saco leitoso para resíduos infectantes, 
confeccionados em polietileno de alta 

densidade, de material virgem, com 
capacidade nominal para 30 litros, 

produto de acordo com a legislação 

em vigor e com registro na anvisa 

5.500 Un Rava 
0,15 

111 8004 

Seringa com dispositivo de segurança 

e agulhas 1 ml provida de dispositivo 

de segurança- clipe, que depois de 
ativado cobre a agulha, minimizando 

riscos de acidentes. • estéril- 
esterilizada a óxido de etileno (eto) • 

bico luer lock• atóxica e apirogênica • 
dispositivo de segurança• descartável 

e de uso único 

1.000 Un 
Labor 

Import 
1,80 

112 13396 

Seringa com dispositivo de segurança 
e agulhas 3 ml provida de dispositivo 

de segurança - clipe, que depois de 

ativado cobre a agulha, minimizando 
riscos de acidentes. • estéril- 

esterilizada a óxido de etileno (eto) • 
bico luer lock• atóxica e apirogênica • 

dispositivo de segurança • descartável 
e de uso único 

1.000 Un 
Med 

Goldman 
0,60 

113 13397 

Seringa com dispositivo de segurança 

e agulhas 5 ml provida de dispositivo 
de segurança - clipe, que depois de 

ativado cobre a agulha, minimizando 

riscos de acidentes. • estéril- 

1.000 Un SR 
0,65 
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esterilizada a óxido de etileno (eto)• 
bico luer lock • atóxica e apirogênica • 

dispositivo de segurança • descartável 

e de uso único 

114 13398 

Seringa com dispositivo de segurança 

e agulhas 10 ml provida de dispositivo 
de segurança - clipe, que depois de 

ativado cobre a agulha, minimizando 

riscos de acidentes. • estéril- 
esterilizada a óxido de etileno (eto) • 

bico luer lock• atóxica e apirogênica • 
dispositivo de segurança • descartável 

e de uso único 

1.000 Un SR 
0,70 

115 13399 

Seringa com dispositivo de segurança 
e agulhas 20 ml provida de dispositivo 

de segurança - clipe, que depois de 
ativado cobre a agulha, minimizando 

riscos de acidentes. • estéril- 

esterilizada a óxido de etileno (eto) • 
bico luer lock• atóxica e apirogênica • 

dispositivo de segurança • descartável 
e de uso único 

500 Un 
Med 

Goldman 
0,65 

117 6274 

Seringa de 3 ml, com agulhas 25x70 , 

com alto grau de precisão, traços e 
números de inscrição claros, legíveis e 

isentos de falhas até o momento da 
utilização.-escala numerada em traços 

longos a cada 2ml e a secundária a 

cada 0,1ml, feitas com tinta atóxica 
em azul ou preta.-graduação: intervalo 

da escala de 2 em 2 unidades. 

10.000 Un SR 
0,16 

118 6275 

Seringa de 5 ml, com agulhas 25x70, 
com alto grau de precisão, traços e 

números de inscrição claros, legíveis e 
isentos de falhas até o momento da 

utilização.-escala numerada em traços 

longos a cada 2ml e a secundária a 
cada 0,1ml, feitas com tinta atóxica 

em azul ou preta.-graduação: intervalo 
da escala de 2 em 2 unidades. 

8.000 Un SR 
0,17 

124 6279 
Solução fisiológica 0,9%, cloreto de 

sódio 250 ml, para assepsia 
2.000 Un 

Farmax - 

Amaral 
1,35 

153 6305 
Vaselina líquida, pura, para uso 

ambulatorial, embalagem de 1000 ml 
48 L Vic Pharma 

12,90 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2016 

FORNECEDOR: Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda 

 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

56 4871 

Coletor perfuro cortante contaminado, 7 

litros, kit constituído de: sacola plástica 

amarela + fundo rígido + cinta lateral + 

coletor semi-montado + bandeja 

interna. 

500 Un Medix 
2,45 
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57 4870 

Coletor perfuro cortante contaminado, 

13 litros, kit constituído de: sacola 

plástica amarela + fundo rígido + cinta 

lateral + coletor semi-montado + 

bandeja interna. 

1.000 Un Medix 
3,10 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2016 

FORNECEDOR: Eficaz Med Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 

 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

30 13380 

Bandagem elástica, 10cm  x 5m, com  
laterais que não se estreitam ao serem 

esticadas. Leve e porosa, 
hipoalergênica, feita de algodão, não 

contém látex, feita de fibra de poliéster, 

elasticidade semelhante à da pele  

320 Un ATA 
60,00 

102 7378 

Manta térmica para isolamento térmico 

do paciente em polietileno aluminizado, 
não deforma, a prova d`água, reflete o 

calor externo mantendo o calor interno, 

tamanho: comprimento: 2,10m, largura: 
1,40m 

500 Un SP 
6,00 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2016 

FORNECEDOR: Farmamed Produtos Hospitalares Ltda 
 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

31 13381 

Bandagem elástica, 15cm  x 5m, com  

laterais que não se estreitam ao 
serem esticadas. Leve e porosa, 

hipoalergênica, feita de algodão, não 
contém látex, feita de fibra de 

poliéster,   

elasticidade semelhante à da pele 

120 Un Cohere 
86,00 

40 13385 

Cateter intravenoso de segurança 1,7 

x 45 mm – cinza, com filtro, 
radiopaco, de uso único, estéril, 

atóxico, apirogênico, indicado para 

infusões de curto prazo (72 a 96 
horas). 16 g  

300 Un Solidor 
1,94 

43 13388 

Cateter intravenoso de segurança 0,9 

x 25 mm – azul, com filtro, 

radiopaco, de uso único, estéril, 
atóxico, apirogênico, indicado para 

infusões de curto prazo (72 a 96 
horas). 22 g  

300 Un Solidor 
2,10 

53 8929 

Cateter rígido para aspiração, 

também chamados de tonsil  tip ou 

yankaurer nº 08, aspiração de 

secreções do sistema respiratório e 

vias aéreas; tubo pvc atóxico, 

100 Un Medsonda 
2,00 
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flexível, conector e válvula  

54 8930 

Cateter rígido para aspiração, 

também chamados de tonsil  tip ou 
yankaurer nº 10, aspiração de 

secreções do sistema respiratório e 
vias aéreas; tubo pvc atóxico, 

flexível, conector e válvula  

100 Un Medsonda 
2,50 

55 7234 

Cateter rígido para aspiração, 
também chamados de tonsil  tip ou 

yankaurer nº 14, aspiração de 
secreções do sistema respiratório e 

vias aéreas; tubo pvc atóxico, 

flexível, conector e válvula  

100 Un Medsonda 
2,00 

64 6221 

Equipo macro gotas para a 

administração de medicamentos e 

soluções pela via endovenosa, 
estéril- esterilizado a óxido de 

etileno, fabricado em pvc flexível, 
incolor, tubo de 1,50 cm com ponta 

perfurante e tampa protetora,  pinça 
rolete e corta-fluxo,  injetor lateral 

com membrana auto cicatrizante, 

conector tipo luer slip universal,  
câmara gotejadora com respiro de ar 

co,  descartável 

3.000 Un Descarpack 
1,20 

65 13392 

Equipo micro gotas para a 
administração de medicamentos e 

soluções pela via endovenosa,  
lanceta perfurante para conexão ao 

recipiente de solução;  injetor lateral, 
sem látex;  tubo em pvc de 1,50m, 

atóxico e transparente; controlador 

de fluxo (gotejamento) tipo pinça 
rolete em polietileno; conexão luer 

para dispositivo de acesso venoso; 
ponta luer universal; câmara 

gotejadora flexível transparente; sem 

entrada de ar; 
microgotas e macrogotas; filtro de 

partícula de 15 micras; descartável  

3.000 Un Descarpack 
1,80 

73 6230 
Extensor de látex natural para 
oxigênio nº 202,  diâmetro externo 

de 9 mm; diâmetro interno de 4 mm. 

200 m Lemgruber 
3,40 

74 13402 

Extensor de látex natural para 

oxigênio nº 204, diâmetro externo de 

12mm / interno de 6mm 
200 Un Lemgruber 

4,20 

83 6083 

Fita para autoclave, rolo 19mm x 

30metros, fita utilizada como 
indicador de processo de 

esterilização a vapor em autoclaves; 
a viragem ocorre em listas negras 

bem identificáveis, após ser utilizada 
nas etapas de esterilização por 

autoclavagem; para identificação dos 

pacotes embalados com tecido 
reutilizável e papel. 

500 Un Ciex 
2,35 
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99 6253 

Luvas estéreis nº 6.5, fabricada em 
látex; com pó bioabsorvível; formato 

anatômico; esterilizada por radiação 

gama;  superfície lisa;  
microtexturizada na ponta dos 

dedos; embalada em envelope 
contendo um par de luvas. Garantia 

contra defeitos de fabricação ou 
materiais. 

300 Par Maxitex 
1,00 

152 13401 

Tubo extensor para oxigênio, 1,5 cm, 

composto de tubo cilíndrico de pvc, 
verde, atóxico, com conector de látex 

nas duas extremidades, dimensões 

de 200 cm de comprimento, calibre 
16 fr e esterilizado pelo processo de 

raio gama cobalto – 60 quando 
embalada em plástico. 

48 Un Kimmer 
212,00 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2016 

FORNECEDOR: G. Gotuzzo & Cia Ltda 
 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

21 6193 Almotolia 250 ml, plástico branco  60 Un J. Prolab 
2,12 

22 6194 Almotolia 250 ml, plástico escuro 60 Un J. Prolab 
2,12 

50 6211 

Cateter para oxigênio nº 8, para 
administração do oxigênio ou de ar 

comprimido por via nasal, extensão em 
pvc verde; acabamento atraumático; 

conector universal 

250 Un Mark Med 
0,57 

84 6243 

Fixador de lâminas, fixador 
citopatológico à base de propilenoglicol 

e álcool sistema tipo spray com 
propriedades para fixação e sustentação 

da integridade celular de esfregaços de 

material biológico estendidos em lâmina 
de vidro. composição: propilenoglicol pm 

76.10  álcool absoluto pm 46.07 qsp 
......... 100ml   

48 Fr Adlin 
5,67 

86 13394 

Gel condutor para eletrocardiograma 

250 mg isento de sal e álcool, ph 
neutro, inodor, não gorduroso.  

200 Un Carbogel 
2,63 

87 6246 

Gel para sonar (ultra-som),  não ataca o 

transdutor; ph neutro. inofensivo à pele 
do paciente; incolor, mantendo o 

transdutor sempre limpo e sem 
manchas.frasco de 100ml 

200 Fr Carbogel 
1,45 

93 5665 

Líquido esterelizante germirio (solução a 

base de quaternário de amônio e álcool 
etílico), embalagem de 5 litros 

300 Unidade 
Ciclo 

Farma 
32,00 

106 11186 

Potes para alimentação 300ml,  frasco 

em pe  graduado com escala de 50 ml, 
com dispositivo para fixação em 

suporte, tampa rosqueável com lacre e 
adaptador de equipo 

2.000 Un Biobase 
0,70 
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107 10750 

Potes para alimentação 500ml,  frasco 
em pe  graduado com escala de 50 ml, 

com dispositivo para fixação em 

suporte.- tampa rosqueável com lacre e 
adaptador de equipo 

2.000 Un Biobase 
0,96 

119 6272 

Seringa de 10 ml, com agulhas 25 x70 , 
com alto grau de precisão, traços e 

números de inscrição claros, legíveis e 

isentos de falhas até o momento da 
utilização. Escala numerada em traços 

longos a cada 2ml e a secundária a cada 
0,1ml, feitas com tinta atóxica em azul 

ou preta.-graduação: intervalo da escala 

de 2 em 2 unidades. 

8.000 Un SR 
0,22 

120 6273 

Seringa de 20 ml, com agulhas 25x70 

com alto grau de precisão, traços e 
números de inscrição claros, legíveis e 

isentos de falhas até o momento da 

utilização.-escala numerada em traços 
longos a cada 2ml e a secundária a cada 

0,1ml, feitas com tinta atóxica em azul 
ou preta.-graduação: intervalo da escala 

de 2 em 2 unidades. 

3.000 Un SR 
0,31 

125 6278 
Solução fisiológica 0,9%, cloreto de 
sódio 125 ml, para assepsia 

2.000 Un Farmax 
1,50 

136 10746 

Sonda de aspiração nº 8, espessura da 

sonda: 3 mm; - traqueal para aspiração 
de secreções da arvore 

traqueobrônquica;- estéril; - atóxica; - 
apirogênico; - descartável (uso único); - 

todas as sondas descartáveis são 
compostas de tubo de pvc atóxico 

flexível com modelo de furação 

específica e conector com tampa 

1.000 Un Mark Med 
0,53 

139 8933 

Sonda foley 14 com balão, 

confeccionada em látex, siliconizada e 

atóxica, estéril, descartável e em 
embalagem individual. Com ponta 

arredondada e atraumática, conector 
universal, válvula de fácil uso, balão 

simétrico, fino e resistente, látex, 100% 

natural 

100 Un Solidor 
3,00 

140 6286 

Sonda foley 16 com balão, 

confeccionada em látex, siliconizada e 
atóxica, estéril, descartável e em 

embalagem individual. Com ponta 

arredondada e atraumática, conector 
universal, válvula de fácil uso, balão 

simétrico, fino e resistente, látex, 100% 
natural 

100 Un Solidor 
3,00 

141 6287 

Sonda foley 18 com balão, 

confeccionada em látex, siliconizada e 
atóxica, estéril, descartável e em 

embalagem individual. Com ponta 
arredondada e atraumática, conector 

universal, válvula de fácil uso, balão 

simétrico, fino e resistente, látex, 100% 
natural 

100 Un Solidor 
3,00 

148 6295 Termômetro clínico prismático 100 Un Premium 
6,50 



 8 

149 6304 
Tintura de benjoim, embalagem de 1 
litro 

48 L Cosfito 
24,90 

151 13400 

Tubo de silicone 202, 5mm x 10mm em 

rolo - não estéril - 15 metros -  
confeccionados em silicone de grau 

farmacêutico - com dureza de 60 Shore 
A 

120 Un Medicone 
9,40 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2016 

FORNECEDOR: Genial Produtos para Limpeza Ltda 
 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

17 13376 

Álcool em gel a 70% para mãos, 

embalagem com 800 ml, para 
complemento de assepsia de mãos, com 

umectantes na fórmula e eficaz contra 
germes e bactérias 

1.000 Un Belplus 
9,20 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2016 

FORNECEDOR: LA Dalla Porta Junior 

 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

1 6176 

Abaixador de língua estéril (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 unidades 

1.000 Pct 
Estilo 

Artefatos 
2,71 

2 6179 

Abocath nº 18, cateter intravenoso, 
material vialon ou poliuretano, calibre 18 

g, comprimento 45 mm, aplicação 
periférico, com as características 

adicionais:  siliconizado, câmara refluxo, 

tampa protetora, uso descartável, 
esterilidade estéril, tipo radiopaco, 

componentes ag. aço inox,bisel curto, 
trifacetado, cor (1,3mm x 32mm), 

componente tx infusão 100ml/min 

450 Un João Med 
0,72 

3 6180 

Abocath nº 20, cateter intravenoso, 
material vialon ou poliuretano, calibre 20 

g, comprimento 32 mm, aplicação 
periférico, com as características 

adicionais: siliconizado, câmara refluxo, 

tampa protetora, uso descartável, 
esterilidade estéril, tipo radiopaco, 

componentes ag. aço inox,bisel 
curto,trifacetado, cor (1,1mm x 32mm), 

componente tx infusão 60ml/min 

450 Un João Med 
0,70 

4 6181 
Abocath nº 22, cateter intravenoso, 
material teflon/vialo, calibre 22 g, 

comprimento 120 mm, aplicação punção 

450 Un 
Labor 

Import 
0,70 
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subclavia, com as características 
adicionais: agulha trifacetada e 

siliconizada, uso descartável, 

esterilidade estéril, tipo radiopaco, 
componentes bainha plástica proteção 

11 6185 

Agulhas 25/70, com bisel trifacetado em 
aço inoxidável, siliconizada - canhão –

capa protetora – composta em 

polipropileno  

5.000 Un João Med 
0,06 

12 6186 

Agulhas 25/8, cânula – com bisel 

trifacetado em aço inoxidável, 

siliconizada - capa protetora – composta 
em polipropileno   

2.000 Un 
Labor 

Import 
0,06 

14 6189 

Agulhas de insulina 13/4,5, cânula – 
com bisel trifacetado em aço inoxidável, 

siliconizada - canhão – capa protetora – 

composta em polipropileno   

12.000 Un Nipro 
0,05 

33 6203 

Bolsa coletora de urina com sistema 

fechado, esterilizada, capacidade para 2 

litros, pinça ou clamp no tubo extensor 
para vedação, e no tubo de saída para 

desmame;  tubo extensor flexível com 
120cm; alça de sustentação rígida dupla 

em "u" para fixação no leito;  câmara de 
pasteur flexível que evita a ascensão de 

bactérias para o paciente, e serve para 

ordenha, auxiliando no desmanche de 
coágulos; filtro de ar hidrófobo que 

permite a saída do ar da bolsa, dando 
maior aproximação à aferição do volume 

da urina; bolsa coletora em pvc flexível, 

com dupla face, sendo a anterior 
transparente e a posterior branca, 

melhorando a identificação, com 
capacidade para 2.000ml e escala 

graduada para volume maior a cada 

100ml e para pequenos volumes de 25 a 
100ml. Garantia contra defeitos de 

fabricação ou materiais. 

450 Un 
Labor 

Import 
2,55 

34 6204 

Buterfly nº 19,  descartável, embalado 

unitariamente em blister, estéril, em 

caixas contendo 50 unidades cada;  
asas de empunhadura/fixação; tubo 

vinílico transparente, atóxico e 
apirogênico; conector fêmea luer-loktm 

codificado por cores; paredes finas 

2.000 Un 
Cral 

Artigos 
0,18 

35 6205 

Buterfly nº 21, descartável, embalado 
unitariamente em blister, estéril, em 

caixas contendo 50 unidades cada;  
asas de empunhadura/fixação; tubo 

vinílico transparente, atóxico e 

apirogênico; conector fêmea luer-loktm 
codificado por cores; paredes finas 

2.000 Un 
Cral 

Artigos 
0,17 

36 6207 

Buterfly nº 23, descartável, embalado 

unitariamente em blister, estéril, em 
caixas contendo 50 unidades cada;  

asas de empunhadura/fixação; tubo 
vinílico transparente, atóxico e 

apirogênico; conector fêmea luer-loktm 
codificado por cores; paredes finas 

2.000 Un 
Cral 

Artigos 
0,17 
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37 6208 

Buterfly nº 25, descartável, embalado 
unitariamente em blister, estéril, em 

caixas contendo 50 unidades cada;  

asas de empunhadura/fixação; tubo 
vinílico transparente, atóxico e 

apirogênico; conector fêmea luer-loktm 
codificado por cores; paredes finas 

2.000 Un 
Cral 

Artigos 
0,17 

41 13386 

Cateter intravenoso de segurança 1,3 x 

45 mm – verde, com filtro, radiopaco, 
de uso único, estéril, atóxico, 

apirogênico, indicado para infusões de 
curto prazo (72 a 96 horas).  18 g  

300 Un João Med 
1,70 

42 13387 

Cateter intravenoso de segurança 1,1 x 

32 mm – rosa, com filtro, radiopaco, de 
uso único, estéril, atóxico, apirogênico, 

indicado para infusões de curto prazo 
(72 a 96 horas). 20 g  

300 Un João Med 
1,70 

44 13389 

Cateter intravenoso de segurança 0,7 x 

19 mm – amarelo, com filtro, radiopaco, 
de uso único, estéril, atóxico, 

apirogênico, indicado para infusões de 

curto prazo (72 a 96 horas). 24 g  

300 Un Star Med 
1,70 

61 6214 

Compressa de apósito 15x30, 

compressas cirúrgicas costuradas, 
estéril, 100% algodão. 

1.000 Un Ciex 
1,35 

81 6238 

Fita micropore 2,5 x 10 porosa, com 

dorso de não tecido de rayon e viscose,  
micropore branco: modelo carretel: 

1530 25mm x 10m 

1.000 Un Missner 
1,49 

90 6249 

Lâmina ponta fosca para 
microscopia, para processos de 

microscopia. características: - não-

lapidada, - espessura: 1,0mm - 1,2mm, 
- ponta fosca, - dimensões: 26 x 76mm, 

- embaladas a vácuo, - intercaladas com 
papel lenço com tratamento anti-fungo. 

apresentação: caixa com 50 lâminas 

10.000 Un Adlin 
0,06 

100 6254 

Luvas estéreis nº 7.5,  fabricada em 
látex; com pó bioabsorvível; formato 

anatômico; esterilizada por radiação 
gama; - superfície lisa; microtexturizada 

na ponta dos dedos;  

embalada em envelope contendo um 
par de luvas. Garantia contra defeitos de 

fabricação ou materiais. 

300 Par Kevenoll 
0,95 

101 6255 

Luvas estéreis nº 8.0,  fabricada em 

látex; com pó bioabsorvível; formato 

anatômico; esterilizada por radiação 
gama; - superfície lisa; microtexturizada 

na ponta dos dedos;  
embalada em envelope contendo um 

par de luvas. Garantia contra defeitos de 

fabricação ou materiais. 

300 Par Kevenoll 
0,95 

103 5353 
Óleo mineral para uso ambulatorial, 

embalagem de  100ml 
48 Fr Mariol 

1,80 

126 14926 
Solução fisiológica 0,9% cloreto de sódio 
1000ml, injetável 

500 Un Halex Star 
4,10 

 
 



 11 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2016 

FORNECEDOR: MDA Indústria e Comércio Eireli – EPP 

 

 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

39 13384 

Campo operatório, com compressa 

cirúrgica tecida em quatro camadas de 
gaze sobrepostas, confeccionada com 

fios 100% algodão. Tecido  feito com 

amarrações (entrelaçamento das quatro 
camadas de tecido), para evitar o 

deslizamento entre as mesmas. Laterais 
costuradas com pontos over-lock para 

evitar desfiamentos, medindo 

aproximadamente 25cm x 25cm 

100 Un MDA 
23,60 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2016 

FORNECEDOR: Medlevensohn Comércio e Representações de Prod. Hospitalares Ltda  
 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

91 7189 

Lanceta para obtenção de sangue 

capilar, com lâmina retrátil, estéril, 

descartável, com dispositivo automático 

de segurança, dispensado o uso de 

caneta  lancetora, possuir diâmetro de 

28 G, devendo atender a NR/MT 32 

5.000 Un Loris 
0,22 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2016 

FORNECEDOR: Medpoa Comércio de Material Hospitalar Ltda 

 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

16 4866 

Álcool 70%, embalagem de 1 litro, 

desinfetante de média ou baixa 

eficiência que contém álcool etílico e 

água (deionizada)  

1.000 Un Itaja 
3,84 

121 6276 

Solução de iodopovidona tópico 1% 

iodo ativo, embalagem de 1 litro 200 L Rioquímica 
12,35 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2016 

FORNECEDOR: Noeli Vieira Distribuidora de Soros 
 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

18 6190 

Álcool etílico hidratado 70° INPM, em 

gel, embalagem com no mínimo 480g, 

álcool etílico hidratado, espessante, 

neutralizante, emoliente, desnaturante e 

500 Un 
Ciclo 

Farma 
3,48 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desinfetante
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água. ph do produto (puro) - 6,0 - 8,5 

142 6288 

Sonda nasogástrica curta nº 16, para 

drenagem gástrica e introdução de 

solução e medicação no trato gástrico; - 

estéril; - atóxica; - apirogênico; - 

descartável (uso único) - todas as 

sondas descartáveis são compostas de 

tubo de pvc atóxico flexível com modelo 

de furação específica e conector com 

tampa. 

300 Un Mark Med 
0,69 

143 6289 

Sonda nasogástrica curta nº 18 para 
drenagem gástrica e introdução de 

solução e medicação no trato gástrico; - 
estéril; - atóxica; - apirogênico; - 

descartável (uso único) - todas as 
sondas descartáveis são compostas de 

tubo de pvc atóxico flexível com modelo 

de furação específica e conector com 
tampa. 

300 Un Mark Med 
0,79 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2016 

FORNECEDOR: Plasmedic Comércio de Materiais para Uso Médico e Laboratorial Eireli 
 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

10 11189 

Agulhas 1,20 x 40, cânula – com 

bisel trifacetado em aço inoxidável, 
siliconizada - canhão – capa 

protetora – composta em 
polipropileno  

10.000 Un Descarpack 
0,07 

13 6188 

Agulhas canhão 40/12, com bisel 

trifacetado em aço inoxidável, 
siliconizada - canhão – capa 

protetora – composta em 
polipropileno 

6.000 Un Descarpack 
0,07 

23 6196 

Atadura gessada, secagem rápida, 

10cm x 3m,  confeccionada em 
tecido de pano tipo tela, 100% 

algodão; isento de amido e alvejante 

óptico; na cor branca;  garantia 
contra defeitos de fabricação ou 

materiais. 

100 Un Ortoflex 
1,24 

24 6197 

Atadura gessada, secagem rápida, 

12cm x 3m, confeccionada em tecido 

de pano tipo tela, 100% algodão; 
isento de amido e alvejante óptico; 

na cor branca;  garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

120 Un Ortoplast 
1,57 

25 6200 

Ataduras de crepe 10cm x 1,8m, 

100% algodão, com 13 fios, em 
tecido de alta qualidade possuindo 

elasticidade no sentido longitudinal, 

para ser utilizada em terapia 
compressiva, aplicações ortopédicas, 

na fixação de curativos e na 

10.000 Un Andreoni 
3,76 
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prevenção contra contusões. Rolo 
envolvido em embalagem individual, 

acondicionado em pacotes contendo 

12 unidades.  

26 6201 

Ataduras de crepe 12cm x 1,8m, 

100% algodão, com 13 fios, em 
tecido de alta qualidade possuindo 

elasticidade no sentido longitudinal, 

para ser utilizada em terapia 
compressiva, aplicações ortopédicas, 

na fixação de curativos e na 
prevenção contra contusões. Rolo 

envolvido em embalagem individual,  

acondicionado em pacotes contendo 
12 unidades.  

10.000 Un Andreoni 
4,49 

27 6202 

Ataduras de crepe 15cm x 1,8m, 
100% algodão, com 13 fios, em 

tecido de alta qualidade possuindo 

elasticidade no sentido longitudinal, 
para ser utilizada em terapia 

compressiva, aplicações ortopédicas, 
na fixação de curativos e na 

prevenção contra contusões. Rolo  

envolvido em embalagem individual, 
acondicionado em pacotes contendo 

12 unidades.  

5.000 Un Andreoni 
4,80 

28 13378 

Ataduras de crepe 20cm x 1,8m, 

100% algodão, com 13 fios, em 

tecido de alta qualidade possuindo 
elasticidade no sentido longitudinal, 

para ser utilizada em terapia 
compressiva, aplicações ortopédicas, 

na fixação de curativos e na 

prevenção contra contusões. Rolo  
envolvido em embalagem individual, 

acondicionado em pacotes contendo 
12 unidades.  

5.000 Pct Andreoni 
6,50 

29 13379 

Ataduras de crepe 25cm x 1,8m, 

100% algodão, com 13 fios, em 
tecido de alta qualidade possuindo 

elasticidade no sentido longitudinal, 
para ser utilizada em terapia 

compressiva, aplicações ortopédicas, 

na fixação de curativos e na 
prevenção contra contusões. Rolo  

envolvido em embalagem individual, 
acondicionado em pacotes contendo 

12 unidades. 

5.000 Pct Andreoni 
8,10 

60 6215 

Compressa de gaze estéril,  7,5 x 7,5 
cm (dobrada);  13 fios; 100% 

algodão hidrófilo; 5 dobras e 8 
camadas; estéril; atóxica; 

apirogênica; para uso ambulatorial, 

pacote com 500 unidades   

10.000 Pct Gazetex 
7,70 

63 13393 

Equipo com 02 vias com cample, 

protetor (tTampa) dos conectores 

fêmea: componente adaptado aos 
conectores fêmeas, com a finalidade 

de vedá-lo e mantém a esterilidade 
do conector luer fêmea e do interior 

do infusor. 

1.000 Un Vital Gold 
0,76 
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Conector fêmea: possui 2 conectores 
Luer Lock fêmea com conicidade de 

6% (luer) padrão universal, Clamp 

corta fluxo: interrompe e reinicia o 
fluxo com segurança. 

Tubo flexível: confeccionado em PVC 
flexível, atóxico e transparente. 

Conector 2 vias: converte 2 entradas 
em uma saída. Conector luer 

macho: possui um conector Luer 

Slip com conicidade de 6% (luer) 
padrão universalProtetor do conector 

luer macho: mantém a esterilidade 
do conector luer macho e do interior 

do infusor. 

 

67 6222 

Escovas ginecológicas cervicais, 

estérilcomposta de haste plástica 
cilíndrica com 16 cm e cerdas de 

nylon com formato levemente cônico 

com 2 cm de comprimento, no total 
18 cm. as cerdas são dispostas em 

aproximadamente 13 níveis paralelos 
da base ao ápice, tendo diâmetro 

maior, determinado pelas cerdas da 

base do cone, de 0,7 cm e o 
diâmetro menor, correspondente às 

cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. 

4.000 Un Kolplast 
0,17 

68 6223 

Esparadrapo 10cm x 4,5m, 

impermeável, composto de tecido 

100% algodão com resina acrílica 
impermeabilizante, enrolado em 

carretéis plásticos, com abas, 
protegidos também por capas 

500 Un Missner 
4,83 

80 6237 

Fita crepe 16 x 50, confeccionada 

com dorso de papel crepado tratado 
com látices de estireno butadieno, 

recebe, em uma de suas faces, 

massa adesiva à base de borracha 
natural e resina e, na outra face, 

uma fina camada impermeabilizante 
de resinas acrílicas que proporcionam 

adesividade. 

500 Un Ciex 
1,90 

85 6087 

Gase hidrófila em rolo  com fios 
100% algodão em tecido tipo tela, 

com oito camadas e tres dobras, com 
dimensão de 91 cm x 91 m quando 

abertas e 11cm x 91 m quando 

fechadas, branqueada, isenta de 
impurezas, amido, alvejante óptico, 

dextrina, corretivos colorantes e ph 
de 5,0 a 8,0. todas as características 

atendem as especificações da nbr 
13841. possui dobras para dentro em 

toda a sua extensão para evitar o 

desprendimento de fios., 
uniformemente enroladas sobre si e 

embaladas individualmente em saco 
plástico. produto "não estéril", 

recomenda-se esterilização em 

autoclave a vapor, raio gama ou 

250 Pct Clean 
18,74 
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óxido de etileno.  

92 6251 

Lençol de papel hospitalar, com 

aproximadamente 50cm de largura x 
50 metros, 100% celulose virgem, 

não estéril.  

600 rl Clean 
6,00 

98 6252 

Luva plástica estéril para ginecologia 
e mastologia (toque), transparente, 

estéril, descartável, ambidestra e de 
tamanho único, pacote com 100 

unidades 

100 Un Luplast 
6,55 

116 6270 

Seringa de 1 ml para insulina, com 
agulhas, 13 x 4,5, descartável;  

indicações: aplicar, injetar, irrigar, 
aspirar e extrair fluídos;  pistão 

isento de látex;  válido por 5 anos 

com embalagem intacta 

10.000 Un Descarpack 
0,14 

122 6277 
Solução fisiológica 0,9%, cloreto de 

sódio 1000 ml, para assepsia 
500 Un São Bento 

5,00 

123 6280 
Solução fisiológica 0,9%, cloreto de 

sódio 500 ml, para assepsia 
2.000 Un São Bento 

1,71 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2016 

FORNECEDOR: PROSAÚDE Dist de Medicamentos Ltda 
 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

128 14928 

Solução fisiológica 0,9% cloreto de sódio 

250ml, injetável 2.000 Un Equiplex 
2,16 

129 14929 

Solução fisiológica 0,9% cloreto de sódio 

125ml, injetável 2.000 Un Basa 
1,99 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2016 

FORNECEDOR: PSM - Distribuidora de Prod. Médico Hospitalares Ltda – EPP 

 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

19 6192 

Algodão hidrófilo, confeccionado com 
fibras 100% algodão, embalagem de 

500g. Macio e absorvente; embalado 
em saco plastico individual; alvejado 

e isento de produtos quimicos tais 
como: alvejantes ópticos, corantes 

corretivos e quaisquer outras que 

possa agredir a pele; algodão com 
grande capacidade de absorção e 

retenção de liquidos e secreções. 

100 Un Melhormed 
7,71 

20 13377 

Algodão hidrófilo, confeccionado com 
fibras 100% algodão, embalagem de 

50g. Macio e absorvente; embalado 
individualmente; alvejado e isento de 

produtos quimicos tais como: 

200 Un Melhormed 
2,00 
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alvejantes ópticos, corantes 
corretivos e quaisquer outras que 

possa agredir a pele; capacidade de 

absorção e retenção de liquidos e 
secreções. 

150 7377 

Tiras reativas para glicemia, para 

testar a glicose no sangue total pode 

ser utilizada com os medidores de 

gligose no sangue on call plus. Caixa 

com 50, compatíveis com aparelhos 

on call plus 

400 Cx On Call 
23,99 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2016 

FORNECEDOR: Rafael Nunes de Andrade – Solimp 

 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

94 5460 

Luva de látex, para procedimento não 

cirúrgico, anatômicas, lubrificada com 

pó bioabsorvível, tamanho G, caixa 

com 100 unidades 

350 Cx Talge 
12,90 

95 5459 

Luva de látex, para procedimento não 

cirúrgico, anatômicas, lubrificada com 

pó bioabsorvível, tamanho M, caixa 

com 100 unidades 

350 Cx Talge 
12,90 

96 5461 

Luva de látex, para procedimento não 

cirúrgico, anatômicas, lubrificada com 

pó bioabsorvível, tamanho P, caixa 

com 100 unidades 

350 Cx Talge 
12,90 

97 8394 

Luva de látex, para procedimento não 

cirúrgico, anatômicas, lubrificada com 

pó bioabsorvível, tamanho PP, caixa 

com 100 unidades 

300 Par Talge 
12,90 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2016 

FORNECEDOR: Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda 

 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

127 14927 

Solução fisiológica 0,9% cloreto de sódio 

500ml, injetável 2.000 Un Fresenius 
2,72 

130 6281 
Solução glicosada 5%, 1000 ml 

500 Un Fresenius 
4,79 

131 6283 
Solução glicosada 5%, 500 ml 

1.000 Un Fresenius 
3,07 
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132 6282 
Solução glicosada 5%, 250 ml 

500 Un Fresenius 
2,33 

133 6285 

Solução ringer lactato, 500 ml, 

composta de cloreto de sódio, cloreto de 

cálcio, cloreto de potássio e lactato de 

sódio, diluídos em água para injeção.. 

500 Un Fresenius 
3,24 

134 6284 

Solução ringer lactato, 1000ml, 

composta de cloreto de sódio, cloreto de 

cálcio, cloreto de potássio e lactato de 

sódio, diluídos em água para injeção. 

450 Un Fresenius 
5,07 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2016 

FORNECEDOR: Wel Dist. de Medicamentos e Prot p/ Saude Ltda 

 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 

5 13371 

Abocath nº 24, cateter intravenoso, 

material poliuretano ocrilon, calibre 24 

g, aplicação periférico, com as 

características adicionais: curto, sistema 

segurança, agulha eletropolida, uso 

descartável, esterilidade estéril, tipo 

radiopaco, embalagem embalagem 

abertura asséptica 

450 Un Solidor 
0,80 

6 6183 

Água oxigenada volume 10, embalagem 

de 1 litro 100 L 
Vic 

Pharma 
2,85 

8 13374 

Agulha hipodérmica 1,20 x 40, com 

sistema de segurança, podendo ser 

conectada a qualquer seringa, com 

sistema luer lock ou luer slip.  

2.000 Un SR 
0,66 

15 6184 Agulhas 25/6, descartável, estéril 3.000 Un Nipro 
0,06 

32 13382 

Bandeja porta-lâminas, para transporte 

de lâminas preparadas, assegurando a 

integridade das lâminas até o momento 

de leitura no microscópio, prevenindo 

quebra, perda do material e possível 

reconvocação do paciente para nova 

coleta. Capacidade para 20 lâminas 

50 Un Cral 
10,00 

38 13383 

Caixa porta lâminas (tipo maleta), com 
capacidade para 50 lâminas de 

microscopia (26x76mm). Fabricada em 

polipropileno rígido; tampa com fecho 
de segurança tipo "snap cap" e 

dobradiça de metal; fendas 
numeradas 1 à 50 para corresponder à 

folha que se encontra na parte interna 

da tamp 

100 Un Cral 
9,97 



 18 

49 6210 

Cateter para oxigênio nº 6, para 
administração do oxigênio ou de ar 

comprimido por via nasal, extensão em 

pvc verde; acabamento atraumático; 
conector universal 

250 Un Medsonda 
0,52 

51 6212 

Cateter para oxigênio nº 10, para 
administração do oxigênio ou de ar 

comprimido por via nasal, extensão em 

pvc verde; acabamento atraumático; 
conector universal 

250 Un Medsonda 
0,56 

52 6213 

Cateter para oxigênio nº 12, para 

administração do oxigênio ou de ar 
comprimido por via nasal, extensão em 

pvc verde; acabamento atraumático; 
conector universal 

150 Un Medsonda 
0,61 

58 7808 

Coletor universal fezes e urina com uma 

unidade 80 ml • para fezes, escarro, 
urina, etc, • tampa de pressão 

• corpo em polipropileno autoclavável / 
tampa em polietileno • - transparente 

com pazinha 

1.000 Un Cralplast 
0,31 

66 11184 

Equipo para nutrição enteral 1,50 
dispositivo para administração de 

infusão de soluções enterais. 
- conecta o recipiente de soluções 

(frasco ou bolsa) à sonda de 

alimentação enteral.- perfurador para 
conexão ao recipiente de solução, pinça 

rolete com excelente controle de 
gotejamento, conexão luer slip 

ou escalonado, específico para nutrição 

enteral, prevenindo riscos na utilização. 
- cor azul (específica para produtos de 

nutrição enteral); 
- estéril;- atóxico;- apirogênico. 

2.000 Un Medsonda 
1,42 

70 6226 

Especulo vaginal descartável, tamanho 

médio, em poliestireno cristal, 
transparência e transmissão luminosa, 

valvas anatômicas de contornos lisos e 
regulares, semelhantes ao formato dos 

fórnices vaginais, dispositivo de abertura 

(parafuso borboleta) fabricado em 
poliestireno de alto impacto pigmentado 

e indeformável, formato anatômico, 
descartável 

3.000 Un Cral 
0,65 

71 6227 

Especulo vaginal descartável, tamanho 

pequeno, em poliestireno cristal, 
transparência e transmissão 

luminosa.valvas anatômicas de 
contornos lisos e regulares, semelhantes 

ao formato dos fórnices vaginais. 

dispositivo de abertura (parafuso 
borboleta), fabricado em poliestireno de 

alto impacto pigmentado e 
indeformável, formato anatômico, 

descartável 

3.000 Un Cral 
0,63 

76 6232 

Fio de sotura  de nylon, monofilamento 
preto, com agulha triangular 3/8 nº 2.0, 

caixa com 24 unidades  com agulha ct 
1/2 - 1,5cm. 

comprimento fio: 45cm.  

36 Cx Procare 
31,30 
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 fio não-absorvível.  monofilamento. 
esterilizado por óxido de etileno. 

validade: 5 anos. 

79 11185 

Fio de sotura  de nylon, monofilamento 
preto, com agulha triangular 3/8 nº 5.0, 

caixa com 24 unidades  com agulha ct 
1/2 - 1,5cm. comprimento fio: 45cm. 

 fio não-absorvível.  Monofilamento 

esterilizado por óxido de etileno. 
validade: 5 anos. 

36 Cx Procare 
33,05 

88 4878 

Hastes flexíveis e inquebráveis, 

antigerme,com pontas de algodão que 

não descrudem e nem soltem fiapos 

para higienização de orelhas, umbigo..., 

cx. com 75 unidades 

250 Un Cotton 
3,05 

105 13395 

Porta-lâminas – tampa por rosca • 
estojo porta lâminas tubet, para 03 

lâminas de vidro, tampa rosqueável, 

sem lâmina, sem etiqueta, à 
granel.indicada para transporte e 

armazenamento de processos 
histológicos e citológicos. • fabricada em 

polipropileno (pp), resistente à 
autoclavagem a 121oc por até 10 

minutos. • cuba vertical com ranhuras. • 

tampa com trava de rosca. • capacidade 
para 3 lâminas.  

500 Un Cral 
2,00 

135 8934 

Sonda de aspiração nº 6 - traqueal para 

aspiração de secreções da arvore 
traqueobrônquica; - estéril- atóxica;- 

apirogênico;- descartável (uso único); 
- todas as sondas descartáveis são 

compostas de tubo de pvc atóxico 

flexível com modelo de furação 
específica e conector com tampa 

500 Un Medsonda 
0,49 

137 11188 

Sonda de aspiração nº 10 espessura da 
sonda: 4mm; - traqueal para aspiração 

de secreções da arvore 

traqueobrônquica;- estéril;- atóxica;- 
apirogênico; 

- descartável (uso único); 
- todas as sondas descartáveis são 

compostas de tubo de pvc atóxico 

flexível com modelo de furação 
específica e conector com tampa 

1.000 Un Medsonda 
0,51 

138 8932 

Sonda de aspiração nº 12 espessura da 
sonda: 4,5mm; 

- traqueal para aspiração de secreções 

da arvore traqueobrônquica;- estéril;- 
atóxica;- apirogênico; 

- descartável (uso único); 
- todas as sondas descartáveis são 

compostas de tubo de pvc atóxico 

flexível com modelo de furação 
específica e conector com tampa 

1.000 Un Medsonda 
0,55 

144 6290 

Sonda nasogástrica longa nº 16   para 

drenagem gástrica e introdução de 
solução e medicação no trato gástrico; - 

estéril; - atóxica; - apirogênico; - 

100 Un Medsonda 
0,92 
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descartável (uso único) - todas as 
sondas descartáveis são compostas de 

tubo de pvc atóxico flexível com modelo 

de furação específica e conector com 
tampa. 

145 6291 

Sonda nasogástrica longa nº 18, para 
drenagem gástrica e introdução de 

solução e medicação no trato gástrico; - 

estéril; - atóxica; - apirogênico; - 
descartável (uso único) - todas as 

sondas descartáveis são compostas de 
tubo de pvc atóxico flexível com modelo 

de furação específica e conector com 

tampa. 

100 Un Medsonda 
0,99 

146 6292 

Sonda uretal nº 12,  para drenagem de 

urina na uretra e bexiga. Sonda 
descartável composta de tubo de pvc 

atoxico flexível com modelo de furação 

especifica e conector com tampa. 

3.000 Un Medsonda 
0,55 

147 6293 

Sonda uretal nº 14, para drenagem de 

urina na uretra e bexiga. Sonda 

descartável compostas de tubo de pvc 

atoxico flexível com modelo de furação 

especifica e conector com tampa. 

500 Un Medsonda 
0,60 

 

 


