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PODER EXECUTIVO
Licitações e Contratos
Atas de registro de preço - Trimestral
Prefeitura Municipal de Jardinópolis
Departamento de Licitações
REGISTRO DE PREÇOS – 2ª PUBLICAÇÃO
TRIMESTRAL, nos termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal
8.666/93 e do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 2921/04.
Processo 075/2020–Pregão Eletrônico 027/2020 Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
HOSPITALARES. LICITANTE: LUMAR COM.DE PROD.
FARMACEUTICOS LTDA. Item 1, ÁGUA OXIGENADA 10
VOLUMES 100 ML. Água oxigenada 10 volumes, utilizada
em gargarejos ou bochechos tipo almotolia de 100 ml, R$
0,99. Item 2,AGULHA DESCARTAVEL HIPODÉRMICA 13 X
4,5 MM. Agulha descartável hipodérmica, calibre 13 x 4,5
mm, com haste de aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com
ponta em bisel trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada,
composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno
atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, protetor
plástico de encaixe firme. Esterelizada a óxido de etileno.
Embalagem individual em material que promova barreira
microbiana, com abertura asséptica em pétala, que deverá
constar dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro na
ANVISA. Caixa com 100 unidades, R$ 5,80. Item 3, AGULHA
DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20 X 5,5 MM. Agulha
descartável hipodérmica, calibre 20 x 5,5 mm, com haste de
aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com ponta em bisel
trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada, composta por
canhão translúcido fabricado em polipropileno atóxico, que
permita perfeito acoplamento à seringa, protetor plástico de
encaixe firme. Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem
individual em material que promova barreira microbiana,
com abertura asséptica em pétala, que deverá constar dados
de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com
100 unidades, R$ 5,81. Item 4, AGULHA DESCARTÁVEL
HIPODÉRMICA 25 X 6 MM. Agulha descartável hipodérmica,

calibre 25 x 6,0 mm, com haste de aço inoxidável cilíndricaoca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta
aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido
fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito
acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme.
Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em
material que promova barreira microbiana, com abertura
asséptica em pétala, que deverá constar dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com
100 unidades, R$ 5,80.Item 6, AGULHA DESCARTÁVEL
HIPODÉRMICA 30 X 8 MM. Agulha descartável hipodérmica,
calibre 30 x 8 mm, com haste de aço inoxidável cilíndricaoca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta
aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido
fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito
acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme.
Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em
material que promova barreira microbiana, com abertura
asséptica em pétala, que deverá constar dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com
100 unidades, R$ 5,80. Item 8, AGULHA PARA COLETA DE
SANGUE A VÁCUO - 25X7 (PRETA) Comprimento: 25mm.
Calibre: 0,70mm. Medida em gauge: 22G x 1’’. Utilizadas em
coletas múltiplas de sangue venoso. Cânula em aço
inoxidável,
siliconizada
e
trifacetada.
Dispositivo
emborrachado que permite perfeito encaixe de adaptadores
e facilita a troca de tubos. Embaladas individualmente em
cápsulas hermeticamente fechadas. Esterilizadas por Óxido
de Etileno. Apresentação: caixa com 100 unidade, R$ 26,51.
Item 26, CATETER INTRAVENOSO Nº 14 - Cateter
intravenoso nº 14 com dispositivo de segurança conforme
normas da NR 32, agulha siliconizada com bisel triangulado
trifacetado, cateter em confeccionado em TEFLON ou
POLIURETANO radiopaco, confeccionado com material
biocompatível, inerte, flexível, protetor de agulha/cateter que
garante a integridade da agulha até o momento do uso, de
formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma
das mãos, conector luer lok, translucido, com ranhuras para
fixação, câmara de refluxo, permite segura conexão ao
equipo, torneira de 3 vias e polifix; facilita a identificação do
calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida
visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança
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acionado automático ou não automático Embalagem
individual com abertura asséptica, contendo externamente
dados de identificação, procedência (lote), fabricação, tipo
de esterilização, validade, responsável técnico e registro no
Ministério da Saúde. Validade mínima de 1 ano após data de
entrega, R$ 1,70. Item 32, CATETER NASAL TIPO ÓCULOS
INFANTIL SILICONE. Cateter nasal, tipo óculos, pediátrico,
para oxigenoterapia, confeccionado em pvc, atóxico e
flexível, pronga em silicone, conexão nasal arredondada e
atraumática. Extensão ajustável, mínimo 100 cm. Conector
universal. Descartável, estéril. Embalagem individual com
abertura asseptica, R$ 0,90. Item 44, COLAR CERVICAL
NEONATAL - COLAR DE RESGATE COLAR DE RESGATE
Colar de resgate em polietileno de alta densidade, tamanho
NEONATAL (deverá ter o seu tamanho compatível com
pacientes neonatais), revestido em EVA, velcro, suporte
mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo
e abertura para palpação e ventilação da nuca. O colar
cervical de resgate deverá ter reforço no velcro. O colar
cervical de resgate deverá ter reforço no velcro, R$ 12,00.
Item 51, ESTETOSCOPIO ADULTO. Estetoscópio Adulto
que se adapte a qualquer material para reposição, curvatura
do tubo “Y”, auscultador duplo com diafragma de alta
sensibilidade, conjunto biauricular em metal cromado
resistente e flexível, câmara de som em liga de alumínio,
olivas macias de silicone e de encaixe. Cor preta. Garantia
mínima de 1 ano, R$ 15,80. Item 71, PAPEL GRAU
CIRÚRGICO 50 CM X 100 M - Embalagem de Papel Grau
Cirúrgico com filme laminado de Poliéster e Polietileno,
tubular medindo 50 cm de largura X 100 m de comprimento,
descartável, termo-selável para esterilização de material
médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido de etileno,
laudos de Citotoxicidade, Barreira Bacteriana (BFE) e Viral
(VFE). Material deverá ser acondicionado em embalagem
própria de acordo com a praxe do fabricante, sendo que
deverá constar externamente o seguinte dado: data de
fabricação, validade, 9,86nome do fabricante e número de
registro no Ministério da Saúde. A empresa vencedora
deverá oferecer treinamento para os colaboradores dos
setores envolvidos, de acordo com a RDC 15 de março de
2015, R$ 20,00. Item 80, SONDA FOLEY 3 VIAS N° 18.
Sonda em borracha natural, siliconizada, com três vias, dois
orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão
de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30-50 ml
e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com
proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade
do balão e da marca estampados em local de fácil
visualização e de caráter permanente, contendo
externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de
22/10/2001, R$ 3,00. Item 81, Sonda Retal nº 20. Sonda
retal descartável nº 20 em PVC atóxico, flexível transparente
e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta
arredondada aberta no lado proximal do tubo com 01 orifício.
Estéril, embalado em material que promova abertura
asséptica. Conector perfeitamente adaptável a seringas no
lado distal do tubo com tampa., R$ 0,63. Item 88, TUBO
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VÁCUO COLETA SANGUE AMARELO GEL - 8 ML. Tubo
para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T,
transparente, incolor, estéril, medindo 16x100mm, aspiração
entre 7,0 à 8,5mL, gel separador com design aperfeiçoado
(para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo não
siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa
plástica protetora tipo HEMOGARD, na cor amarelo ouro.
Esterilizado a Radiação gama. Tubos etiquetados, contendo:
nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de
aspiração. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em
plástico, contendo 100 unidades cada. Registro do Ministério
da Saúde, R$ 70,55. LICITANTE: DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA. Item 5, AGULHA DESCARTÁVEL
HIPODÉRMICA 25 X 8 MM. Agulha descartável hipodérmica,
calibre 25 x 8 mm, com haste de aço inoxidável cilíndricaoca-reta com ponta em bisel trifacetado com a ponta
aguçada, siliconizada, composta por canhão translúcido
fabricado em polipropileno atóxico, que permita perfeito
acoplamento à seringa, protetor plástico de encaixe firme.
Esterilizada a óxido de etileno. Embalagem individual em
material que promova barreira microbiana, com abertura
asséptica em pétala, que deverá constar dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, número do lote, registro na ANVISA. Caixa com
100 unidades, R$ 6,24. Item 9, ÁLCOOL LÍQUIDO 70 %.
Álcool sob forma liquida na concentração final 70%, frasco
almotolia de 100 mL para antissepsia das mãos, desinfecção
do ambiente (maca, cama, colchões, mesas de exames,
bancadas, etc.) e de artigos médico-hospitalares (termômetro
axilar, aparelho de pressão diafragma de estetoscópio, etc.),
R$ 1,32 . Item 10, Algodão hidrófilo 500 g, em camadas
contínuas em forma de rolo (manta) com papel apropriado
em toda sua extensão, boa absorção, ausência de grumos
ou quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor branca.
Embalado em saco plástico individual, R$ 9,40. Item 16,
ATADURA GESSADA 10 CM. Atadura Gessada 10 cm
Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com
laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada
em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo
10cm x 3m, com quantidade de gesso suficiente para dar
cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de
5 a 6 minutos. Embalagem individual que contenha
externamente dados de rotulagem conforme Portaria
MSSVS, n° 01 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após
data de entrega. Caixa com 20 unidades, R$ 21,40. Item
17,ATADURA GESSADA 20 CM. Atadura Gessada 20 cm
Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com
laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada
em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo
20cm x 4m, com quantidade de gesso suficiente para dar
cremosidade após imersão em água, tempo de secagem de
5 a 6 minutos. Embalagem individual que contenha
externamente dados de rotulagem conforme Portaria
MSSVS, n° 01 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após
data de entrega. Caixa com 20 unidades. R$ 60,00. Item
18,AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA. Medindo 1,15
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altura X 1,40 largura. Cor azul-marinho. Confeccionado em
Não Tecido. Gramatura 45GR. Produto de Uso Único;
tamanho U. Embalado individualmente e cor azul escuro, R$
6,80.Item 19,BOLSA COLETORA DE URINA. Bolsa coletora
de urina em sistema fechado com capacidade para 2000 ml;
Válvula antirreflexo vertical que deverá barrar o retorno de
urina para o paciente; Frente transparente com escala de
volume impressa de forma legível; Parte de trás leitosa;
Suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça
cordão com 40 cm; Tubo de PVC com 110cm-120cm,
transparente, atóxico, flexível, isento de dobras, com pinça
corta fluxo, com membrana auto cicatrizante garantindo
múltiplas punções para coleta de urina com utilização de
agulha (ponto de coleta); Conector universal com ajuste para
as sondas vesicais, com tampa protetora; Tubo de drenagem
inferior com pinça corta fluxo; Embalada individualmente em
papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico
termoformável com abertura em pétala; Câmara de Pasteur
flexível que evita a ascensão de bactérias para o paciente, e
serve para ordenha, auxiliando no desmanche de coágulos;
Atóxica, apirogênica e descartável; Esterilizada em óxido de
etileno,
R$
2,75.
Item
20,
BOBINA
PARA
ELETROCARDIOGRAMA: Bobina de papel térmico
milimetrado, tamanho 216mmX30m, com registro térmico
em embalagem que preserve a bobina com lote, validade e
especificações. Compatível para uso em aparelho Bionet,
R$ 17,50. Item 48,EQUIPO PARA SORO MICRO-GOTAS.
Equipo microgotas, estéril, contendo conector injetor lateral
superior em “y”, atóxico, apirogênico e descartável, infusor
lateral,
acondicionado
em
embalagem
plástica
individualmente, esterilizado, constituído de ponta perfurante
com tampa protetora, pinça rolete, câmara microgotas, tubo
conector flexível transparente e adaptador luer de alta
precisão, medindo no mínimo 1,20 m, de procedência
nacional, com registro na ANVISA e ministério da saúde.
Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R$ 1,60.
Item 52,ESTETOSCOPIO INFANTIL. Estetoscópio Infantil
que se adapte a qualquer material para reposição, curvatura
do tubo “Y”, auscultador duplo com diafragma de alta
sensibilidade, conjunto biauricular em metal cromado
resistente e flexível, câmara de som em liga de alumínio,
olivas macias de silicone e de encaixe. Cor preta. Garantia
mínima de 1 ano, R$ 18,20. Item 54, FIO NYLON 3/0 COM
AGULHA - Sutura cirúrgica não absorvível de origem
sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em
um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada
através de processos químicos sintéticos resultando em fios
incolores ou de coloração preta, providos de agulhas
cirúrgicas de aço inox atraumática (triangular); 3/8 ; 3,5 cm.
O produto deve atender as especificações da nbr 13904 da
ABNT - associação brasileira de normas técnicas e
farmacopeia brasileira para suturas cirúrgicas não
absorvíveis. Comprimento 45 cm. caixa com 24 fios. Validade
mínima de 1 anos após data de entrega, R$ 41,52. Item 55,
FITA ADESIVA CREPE. MEDINDO 50 MM X 30 M, COM
adesivo de alta qualidade QUE PERMITA ADESÃO por
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longos períodos e quando precisar ser retirada, não
DANIFIQUE a superfície aderida, R$ 6,30. Item 56, FITA
ZEBRADA. Fita para fechamento e identificação de pacotes
confeccionados em tecido, esterilizados em autoclave,
utilizada no monitoramento do processo de esterilização a
vapor. Possui indicador químico de exposição classe 1,
construído conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1.
Composta de papel crepado de cor creme claro,
especialmente tratado e coberto com adesivo à base de
resina e borracha na face de contato com o pacote. Possui
listras diagonais brancas, impregnadas de substância
química reativa (indicador químico de processo), que após
passar pelo ciclo de esterilização, mudam para o espectro
de cor entre cinza e o grafite, diferenciando os pacotes que
foram expostos ao ciclo de esterilização a vapor saturado.
Apresentação em rolos embalados individualmente,
contendo na embalagem: dados de identificação,
procedência, indicações de uso, que suporte temperatura de
121 graus a 135 graus e prazo de validade. Medida
disponível: 19mmx30m. Validade mínima de 1 anos após
data de entrega. A empresa vencedora deverá oferecer
treinamento para os colaboradores dos setores envolvidos,
de acordo com a RDC 15 de março de 2015, R$ 2,70. Item
63,Gel para Ultra-Som. Não deve atacar o transdutor, pH
neutro, incolor, deve ter uma consistência que não permita
escorrer, facilitando o exame e economizando gel, inodoro e
não gorduroso; frasco tipo almotolia 1000 mL, R$ 4,20. Item
68, LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,5. Luva cirúrgica
estéril, tamanho nº 8,5 conforme padrão nacional.
Confeccionada em látex natural, formato anatômico, com
bainha, empunhadura justa, com textura uniforme, sem
falhas, emendas ou furos, deve ser antiderrapante e
apresentar elasticidade, resistência à tração e sensibilidade
tátil compatíveis com a finalidade, lubrificada com produto
atóxico. O produto deve ser hipoalergênico analítico. Cada
par de luvas em embalagem dupla, sendo a interna um
envelope identificando a mão direita e esquerda, com os
punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a
facilitar o calçamento sem contaminar; a embalagem externa
em papel grau cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme
plástico com selagem eficiente que garanta a integridade do
produto até sua utilização, permita a abertura e transferência
com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de
fabricação, prazo de validade e número no Ministério da
Saúde. O prazo de validade deve ser de 12 meses a partir da
data da entrega, R$ 1,76. Item 72, PAPEL PARA
ELETROCARDIOGRAMA: Papel milimetrado e quadriculado
de alta sensibilidade e fixação, com impressão térmica
através de registro por caneta hidrográfica. Medindo
216mmX280mm. Compatível para uso em aparelho Dixtal
EP3 e Ep12 toutch. Bloco com 1000 folhas, R$ 53,73, Item
86, TALA ARAMADA TAMANHO GRANDE. TALA ARAMADA
EM E.V.A, CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA PARA A
MOBILIZAÇAO DE MEMBROS, RECOBERTA EM E.V.A EM
AMBAS AS FACES. TAMANHO GRANDE. MEDIDAS
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APROXIMADAS (86,5X10CM), COR VERDE, R$ 10,60.
Item 108,EQUIPO MACROGOTAS - Equipo macrogotas
contendo injetor lateral com membrana autocicatrizante para
administração de medicamentos/soluções; ponta perfurante
adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de
frasco/ampola/bolsa contendo protetor; câmara de
gotejamento flexível e transparente permitindo o
monitoramento do fluxo da solução a ser administrada e com
suspiro; tubo flexível e transparente em PVC de no mínimo
1,20 m de comprimento; regulador de fluxo (clamp e rolete)
para controle de fluxo com segurança; conector luer macho
universal com protetor. Embalado individualmente em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados
impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e
registro no MS, conforme NBR 14041, R$ 0,99. Item 113,
“MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 6 Para uso
supraglótico de acesso de vias aéreas, para procedimentos
sem a necessidade do uso de laringoscópio. Permite a
ventilação manual e mecânica sem vazamentos até 20
cmh2o. Totalmente em pvc atóxico, com balonete de vedação
reforçado e com conformação anatômica, que se adapta a
traquéia e ao esôfago e liberando a passagem de ar para
traquéia. Com barras de epiglote para prevenir obstrução
acidental da epiglote. Com válvula de insuflação de balonete,
com engate para seringa e conector 15mm padrão. Tamanho
nº 6 (pacientes acima de 100kg). A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência.
Número do lote, validade e número de registro no ministério
da saúde. A empresa vencedora deverá oferecer treinamento
para os colaboradores”, R$ 40,00. LICITANTE: CIRURGICA
UNIAO LTDA. Item 25, Cateter intravenoso 22G, agulha 19
G neonatal para acesso central. Cateter intravenoso
subclávio, jugular, de vialon radiopaco, flexível, com bainha
protetora medindo 0,7mm de diâmetro interno e 20,3mm de
comprimento, contendo agulha com bisel trifacetado e calibre
19 G, siliconizada, estéril, medindo 1,1mm de diâmetro e
5,1cm de comprimento, acondicionado em embalagem
dupla. Embalagem individual que contenha externamente
dados de rotulagem, conforme portaria MS-SVS, de 23/01/96.
Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R$ 48,00.
Item 40, COLAR CERVICAL GG - COLAR DE RESGATE
(imobilizadores). Colar de resgate em polietileno de alta
densidade, tamanho GG, revestido em EVA, velcro, suporte
mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo
e abertura para palpação e ventilação da nuca, R$ 9,50. Item
41,COLAR CERVICAL M - COLAR DE RESGATE
(imobilizadores). Colar de resgate em polietileno de alta
densidade, tamanho M, revestido em EVA, velcro, suporte
mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo
e abertura para palpação e ventilação da nuca, R$ 9,00. Item
42,COLAR CERVICAL P - COLAR DE RESGATE
(imobilizadores). Colar de resgate em polietileno de alta
densidade, tamanho P, revestido em EVA, velcro, suporte
mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo
e abertura para palpação e ventilação da nuca, R$ 9,00. Item
43,COLAR CERVICAL PP - COLAR DE RESGATE
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(imobilizadores). Colar de resgate em polietileno de alta
densidade, tamanho PP, revestido em EVA, velcro, suporte
mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo
e abertura para palpação e ventilação da nuca, R$ 9,00. Item
73,PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO:
PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO COM ABERTURAS PARA
UTILIZAÇÃO DO CINTO ARANHA E IMOBILIZADOR DE
CABEÇA COMO ACESSÓRIOS. RÍGIDA, DEVE POSSUIR
PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO DE
LUVAS. DEVERÁ POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA.
FEITA EM POLIETILENO COM ÓTIMA RESISTÊNCIA AO
IMPACTO.DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO
ABERTA: 1830 MM; LARGURA ABERTA: 440 MM; ALTURA
MÁXIMA: 65 MM; PESO LÍQUIDO: 8,5 KG; PESO BRUTO
COM EMBALAGEM: 9,0 KG; CAPACIDADE DE CARGA;
MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,85 X 46,5. DEVERÁ
ACOMPANHAR UM JOGO DE CINTOS COM MÍNIMO DE
03 PEÇAS, R$ 260,00. Item 77,Sonda de Aspiração traqueal
nº 18. Dispositivo para aspiração de secreções
traqueobrônquicas, de calibre nº 18. Estéril. Atóxica.
Apirogênico. Uso5,02 único. Composto de tubo de PVC
atóxico flexível com uma das extremidades abertas e 2
orifícios alternados para a aspiração, a outra extremidade
(distal) apresenta um conector com tampa, R$ 0,55. Item
78,SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,0. Sonda
em P.V.C. n° 9,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível,
c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão,
contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente
30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e
filme plástico que contenha externamente dados de
rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96.
Validade mínima de 1 anos após data de entrega, R$ 4,00.
Item 79,SONDA ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9,5.
Sonda em P.V.C. n° 9,5, transparente, siliconizada, estéril,
flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa
pressão, contendo intermediário plástico. Medindo
aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em
papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha
externamente dados de rotulagem conforme portaria MSSVS, n° 1 de 23/01/96. Validade mínima de 1 anos após data
de entrega, R$ 4,00. Item 85,TALA ARAMADA EVA
TAMANHO EXTRA PEQUENO. TALA ARAMADA EM E.V.A,
CONFECCIONADA
EM
TELA
ARAMADA
PARA
MOBILIZAÇAO DE MEMBROS E RECOBERTA EM E.V.A
EM AMBAS AS FACES, P. MEDIDAS APROXIMADAS
(30X8CM), COR ROXO. R$ 4,50. Item 98,FRALDA
DESCARTÁVEL JUVENIL ( DE 24 A 33 kG), R$ 1,95. Item
99, COLETOR URINARIO MASCULINO/PAPAGAIO. Coletor
urinario masculino em aço inoxidavel de alta qualidade;
capacidade para 1000 ml. Dimensões aproximadas: 26 x 13
cm, R$ 77,70. Item 00,COLETOR URINARIO FEMININO/
COMADRE. Coletor urinario feminino em aço inoxidavel de
alta qualidade; Dimensões: 40x30 cm, Capacidade: 3500 ml,
R$ 110,00. Item 102,JOGO DE CÂNULA PARA
TRAQUEOSTOMIA Nº 4 MÉDIA. Jogo de cânula de
traqueostomia nº1 média, fabricado em aço inoxidável,

Publicação Oficial da Prefeitura de Jardinópolis conforme Lei Municipal n. 4.424, de 04 de julho de 2017
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Jornal Oficial da Prefeitura de Jardinópolis

contendo: 01 Cânula Externa com Haste, em INOX; 01
Cânula Interna, em INOX; 01 Mandril Guia, R$ 55,00. Item
112,TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO. Férula de
alumínio maleável, com espuma, bordas arredondadas,
MEDINDO 19 X 250 MM. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES,
R$ 9,00. Item 114,FRALDA GERIATRICA TENA SLIP
TAMANHO G, R$ 2,65. LICITANTE: FARMA 2 PRODUTOS
PARA SAUDE LTDA – EPP. Item 34, CATETER NASAL TIPO
ÓCULOS SILICONE ADULTO. Cateter nasal, tipo óculos,
adulto, para oxigenoterapia. Confeccionado em pvc, atóxico
e flexível, conexão nasal arredondada e atraumática.
Extensão ajustável, com no mínimo 100 cm. Conctor
universal. Descartável, estéril. Embalagem individual com
abertura asséptica, R$ 0,68. Item 47, ELETRODO PARA
MONITORIZAÇÃO CARDÍACA ADULTO. Eletrodo para
monitorização cardíaca, descartável, tamanho adulto, não
invasivo. Confeccionado em espuma de polietileno, em face
interna, adesivo hipoalergênico, com boa adesividade na
presença de umidade; gel condutor sólido. Pino de aço
inoxidável recoberto com prata. Embalagem deverá constar
dados de identificação, procedência, data de fabricação,
validade, número do lote e registro na ANVISA, R$ 0,26.
Item 50,ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL - . Esparadrapo
impermeável em tecido 100% algodão, cor branca, com
resina acrílica adesiva a base de borracha natural, com
excelente aderência, que não deixe resíduos após ser
retirado, que seja fácil sua fragmentação e que não desfie,
em rolo simétrico sem protetor medindo 10 cm x 4,5 m.
Embalagem individual, contendo externamente dados de
rotulagem conforme normativas vigente, R$ 5,86. Item
70,PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM X 100 M - Embalagem
de Papel Grau Cirúrgico com filme laminado de Poliéster e
Polietileno, tubular medindo 25 cm de largura X 100 m de
comprimento, descartável, termo-selável para esterilização
de material médico-hospitalar em autoclave a vapor ou óxido
de etileno, laudos de Citotoxicidade, Barreira Bacteriana
(BFE) e Viral (VFE).. O material deverá ser acondicionado
em embalagem própria de acordo com a praxe do fabricante,
sendo que deverá constar externamente o seguinte dado:
data de fabricação, validade, nome do fabricante e número
de registro no Ministério da Saúde. A empresa vencedora
deverá oferecer treinamento para os colaboradores dos
setores envolvidos, de acordo com a RDC 15 de março de
2015, R$ 87,04. Item 82,Sonda Uretral nº16 - Sonda uretral
nº16, em PVC atóxico, transparente, siliconizada, estéril,
flexível e com a ponta arredondada fechada no lado proximal
do tubo com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a
seringas no distal do tubo com tampa. Estéril, embalado
individualmente em material que promova abertura asséptica,
R$ 0,53. Item 83, Sonda Uretral nº18 - Sonda uretral nº18,
em PVC atóxico, transparente, siliconizada, estéril, flexível e
com a ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo
com 01 orifício. Conector perfeitamente adaptável a seringas
no distal do tubo com tampa. Estéril, embalado
individualmente em material que promova abertura asséptica.
R$ 0,59. Item 89,TUBO VACUTAINER ROXO - 2 ML Tubo
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para coleta de sangue a vácuo, plástico P.E.T., incolor,
estéril, para uso pediátrico/geriátrico, aspiração de 2 mL,
com EDTA Dipotássico (conteúdo por tubo: 3,6mg de EDTA
K2). Tubo não siliconizado, rolha de borracha convencional,
siliconizada com tampa plástica protetora tipo HEMOGARD,
na cor roxa translúcido. Esterilizado a Radiação gama. Tubos
etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade e nº de
catálogo. Embalagem: bandeja em isopor, revestido em
plástico, contendo 100 unidades cada R$ 39,66. Item
91,VASELINA SÓLIDA. POTE COM 500 GRAMAS, FORMA
FARMACÊUTICA: POMADA, CONSTAR EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº LOTE E
REGISTRO NO MS. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES
APÓS A ENTREGA, R$ 15,60. LICITANTE: ROSICLER.
CIRURGICA LTDA. Item 39, COLAR CERVICAL G - COLAR
DE RESGATE (imobilizadores). Colar de resgate em
polietileno de alta densidade, tamanho G, revestido em EVA,
velcro, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do
pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da
nuca, R$ 11,38. Item 49, KIT HEAD BLOCK INFANTIL, R$
115,00. LICITANTE: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
Item 7, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 40 X 12
MM. Agulha descartável hipodérmica, calibre 40 x 12 mm,
com haste de aço inoxidável cilíndrica-oca-reta com ponta
em bisel trifacetado com a ponta aguçada, siliconizada,
composta por canhão translúcido fabricado em polipropileno
atóxico, que permita perfeito acoplamento à seringa, protetor
plástico de encaixe firme. Esterilizada a óxido de etileno.
Embalagem individual em material que promova barreira
microbiana, com abertura asséptica em pétala, que deverá
constar dados de identificação, procedência, tipo de
esterilização, data de validade, número do lote, registro na
ANVISA. Caixa com 100 unidades, R$ 7,09. Item 93,
TORNIQUETE APH TÁTICO MILITAR - Nome do Produto:
Torniquete Composição: Nylon, poliamida, poliuretano e
velcro. Alavanca - Aluminio com pintura a pó Descrição:
Torniquete ajustável para controle de hemorragias nas
extremidades inferiores e superiores. Sistema de fechamento
único que permita uma aplicação extremamente rápida e
remoção suave resultando em menor perda sanguínea, com
barra para sua estabilização que mantém sua integridade e
diminui o pinçamento da pele. Com registro na ANVISA.
Validade: Indeterminado Uso e finalidade: Torniquete
ajustável para controle de hemorragias nas extremidades
superiores e inferiores Dimensões aproximadas (mm): 95 X
4 cm (comprimento x largura), R$ 400,00.Item 94, KIT HEAD
BLOCK ADULTO, R$ 90,00. LICITANTE: FERREIRA
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.
Item 12, ATADURA CREPE 10 CM. Atadura de crepe
medindo 10 cm de largura x 4,50 m de comprimento, 1,8 m
em repouso, cor natural, com 13 fios, constituído de fios de
algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade
adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer
defeitos, embalada individualmente por máquina automática,
constando externamente os dados de identificação e
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procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12
unidades, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega
e de procedência nacional com registro no Ministério da
Saúde, R$ 4,06. Item 13,ATADURA CREPE 15 CM. Atadura
de crepe medindo 15 cm de largura x 4,50 m de comprimento,
1,8 m em repouso, cor natural, constituído de fios de algodão,
bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada
uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos,
embalada individualmente por máquina automática,
constando externamente os dados de identificação e
procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12
unidades, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega
e de procedência nacional com registro no Ministério da
Saúde, R$ 6,16. Item 15,ATADURA CREPE 6 CM. Atadura
de crepe medindo 6 cm de largura x 4,50 m de comprimento,
1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios, constituído de
fios de algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade
adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer
defeitos, embalada individualmente por máquina automática,
constando externamente os dados de identificação e
procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12
unidades, com validade mínima de 3 anos no ato da entrega
e de procedência nacional com registro no Ministério da
Saúde, R$ 2,58. Item 21,COMPRESSA CIRURGICA 23 X
25. Compressa cirúrgica 23 x 25, sua composição é 100%
algodão, tecido quadruplo com fio radiopaco, entrelaçamento
das quatro camadas, com cadarço duplo em forma de alça,
com costuras laterais. Validade mínima de 1 anos após data
de entrega, R$ 27,82. Item 45,COMPRESSA CIRURGICA
23 X 25. Compressa cirúrgica 23 x 25, sua composição é
100% algodão, tecido quadruplo com fio radiopaco,
entrelaçamento das quatro camadas, com cadarço duplo em
forma de alça, com costuras laterais. Validade mínima de 1
anos após data de entrega, R$ 27,19. Item 62,GAZE TIPO
QUEIJO - Atadura de Gaze Hidrófila (Bobina) confeccionada
com fio 100% algodão, composta por três dobras e oito
camadas no formato 91cm x 91m, R$ 22,99. Item 115,Gaze
estéril. Gaze hidrófila, confeccionada com fios 100% algodão
em tecido plano, tipo tela, macio e neutro, altamente
absorvente, inodoro e insípido, composta por 13 fios de
algodão por cm², dimensões (largura e comprimento) de 7,5
x 7,5 cm quando fechadas e 15,0 x 30,0 cm quando abertas,
apresentando cinco dobras e oito camadas. Atendendo a
NBR ABNT 13843:2009, deve possuir dobras para dentro
em toda a sua extensão para evitar o desprendimento de
fios, alvejadas, isentas de amido, corantes corretivos e
alvejantes ópticos, é composto por material atóxico e
apirogênico, esterilizado por Óxido de Etileno.(C/10), R$
0,35. LICITANTE: ECOLOGY PAPER LTDA. Item 57,
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA – TAMANHO EG.
As fraldas descartáveis geriátricas devem apresentar a
seguinte composição: polpa de celulose, polímero
absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não
tecido de fibras de polipropileno, adesivos, fios elásticos,
flocgel (poliacrilato de sódio), anatômicas e atóxicas.As
fraldas descartáveis devem oferecer: dupla proteção contra
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vazamentos; conforto e liberdade de movimentos; sistema
de absorção compactgel que permita que a fralda seja fina
com proteção, proporcionando um menor volume entre as
pernas; alta concentração de gel superabsorvente na área
de descarga da urina garantindo a total absorção evitando o
retorno da urinai à superfície não podendo ocorrer o
empelotamento da fralda; barreiras anti-vazamento
impermeáveis de ponta a ponta da fralda. TAM EG, R$ 1,18.
Item 58, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO
G. As fraldas descartáveis geriátricas devem apresentar a
seguinte composição: polpa de celulose, polímero
absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não
tecido de fibras de polipropileno, adesivos, fios elásticos,
flocgel (poliacrilato de sódio), anatômicas e atóxicas.As
fraldas descartáveis devem oferecer: dupla proteção contra
vazamentos; conforto e liberdade de movimentos; sistema
de absorção compactgel que permita que a fralda seja fina
com proteção, proporcionando um menor volume entre as
pernas; alta concentração de gel superabsorvente na área
de descarga da urina garantindo a total absorção evitando o
retorno da urinai à superfície não podendo ocorrer o
empelotamento da fralda; barreiras anti-vazamento
impermeáveis de ponta a ponta da fralda.TAM G, R$ 1,04.
Item 59,FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO
M. As fraldas descartáveis geriátricas devem apresentar a
seguinte composição: polpa de celulose, polímero
absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não
tecido de fibras de polipropileno, adesivos, fios elásticos,
flocgel (poliacrilato de sódio), anatômicas e atóxicas.As
fraldas descartáveis devem oferecer: dupla proteção contra
vazamentos; conforto e liberdade de movimentos; sistema
de absorção compactgel que permita que a fralda seja fina
com proteção, proporcionando um menor volume entre as
pernas; alta concentração de gel superabsorvente na área
de descarga da urina garantindo a total absorção evitando o
retorno da urinai à superfície não podendo ocorrer o
empelotamento da fralda; barreiras anti-vazamento
impermeáveis de ponta a ponta da fralda.TAM M, R$ 1,05.
Item 60, FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA - TAMANHO
P. As fraldas descartáveis geriátricas devem apresentar a
seguinte composição: polpa de celulose, polímero
absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não
tecido de fibras de polipropileno, adesivos, fios elásticos,
flocgel (poliacrilato de sódio), anatômicas e atóxicas. As
fraldas descartáveis devem oferecer: dupla proteção contra
vazamentos; conforto e liberdade de movimentos; sistema
de absorção compactgel que permita que a fralda seja fina
com proteção, proporcionando um menor volume entre as
pernas; alta concentração de gel superabsorvente na área
de descarga da urina garantindo a total absorção evitando o
retorno da urinai à superfície não podendo ocorrer o
empelotamento da fralda; barreiras anti-vazamento
impermeáveis de ponta a ponta da fralda. TAM P, R$ 1,10.
Item 61, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO
EXTRA GRANDE. As fraldas descartáveis devem apresentar
a seguinte composição: polpa de celulose, polímero
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absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não
tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fios
elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), sem perfume. As
fraldas descartáveis devem oferecer: extra proteção contra
vazamentos; conforto e liberdade de movimentos; sistema
de absorção compactgel que permita que a fralda seja fina
com proteção, proporcionando um menor volume entre as
pernas; alta concentração de gel superabsorvente na área
de descarga da urina garantindo a total absorção evitando o
retorno à superfície não podendo ocorrer o empelotamento
da fralda; barreiras anti-vazamento impermeáveis de ponta a
ponta da fralda para que o bebê permaneça protegido contra
vazamentos. As fraldas devem apresentar: formato
anatômico para se ajustar ao corpinho do bebê com elástico
nas perninhas e com faixa de ajuste com indicadores que,
além de permitir a abertura e fechamento da fralda diversas
vezes, facilitam encontrar o ponto de ajuste correto,
aumentando ainda mais o conforto e praticidade; frente
decorativa. A fralda deve apresentar ótima qualidade,
durabilidade, capacidade de absorção, não ocasionando
irritabilidade cutânea, R$ 0,40. Item 64,HASTE FLEXÍVEL.
Haste flexível, com ponta de algodão, compacta nas
extremidades, não estéril, medindo aproximadamente 8 cm.
Caixa com 75 unidades, R$ 0,95. LICITANTE: A C L
ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO.
Item 35, FITA PARA TESTE DE GRAVIDEZ NA URINA
(CAIXA COM 100), R$ 42,00. LICITANTE: CIRUPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICO.
Item 69, ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO PARA OBESO
COM FECHO. Aprovado pelo inmetro (apresentar selo de
verificação). Manômetro com escala ampla para fácil
visualização e graduação de 0 a 300 mmhg. Divisão de
escala em 2 mmhg. Bolsa de ar, pera e tubos conectores
confeccionados em pvc. Válvula de metal cromado que
permita retenção e esvaziamento de ar. 01 braçadeiras em
nylon homologadas pelo inmetro, com fecho em metal(pino/
botão), tamanho adulto obeso (circunferência máxima entre
41 e 50 cm). Apresentar registro no ministério da saúde.
Deverá acompanhar 1 braçadeira para obeso adulto
completa, 1 válvula e 1 pêra, R$ 130,00. Item
74,REANIMADOR MANUAL ADULTO. Reanimador Manual
composto de balão auto inflável de polivinil adulto, capacidade
1200 mL. Válvula paciente transparente com mínimo espaço
morto, com conector da máscara com movimento giratório,
(swivel) Válvula de segurança que se abre aproximadamente
45 cm/h2o. Máscara de silicone com coxim inflável,
garantindo uma vedação fácil e hermética. O domo deve ser
em polisufona transparente para o controle visual de cianose,
hemorragias, regurgitações e ventilação espontânea, R$
161,00. Item 75, REANIMADOR MANUAL INFANTIL.
Reanimador Manual composto de balão auto inflável de
polivinil. Válvula paciente transparente com mínimo espaço
morto, com conector da máscara com movimento giratório,
(swivel) Válvula de segurança que se abre aproximadamente
45 cm/h2o. Máscara de silicone com coxim inflável,
garantindo uma vedação fácil e hermética. O domo deve ser

Terça-feira, 23 de fevereiro de 2021

Ano XXXVI | Edição nº 636

7

em polisufona transparente para o controle visual de cianose,
hemorragias, regurgitações e ventilação espontânea, R$
165,00. Item 92,MACA PADIOLA TIPO “CESTA ALPINA”
com alças confeccionadas em lona: 08 alças de 50mm,
tamanho total aproximado: 2,00 x 0,85 confeccionada em
lona super resistente, cap. de carga de até 120 kg
aproximadamente, R$ 250,00. LICITANTE: COTACAO COM
REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO. Item
23, Cateter intravenoso 19G x 12in, agulha 17G (infantil)
para acesso central. Cateter intravenoso subclávio, jugular,
de vialon radiopaco, flexível, com bainha protetora medindo
1,1mm de diâmetro interno e 30,5cm de comprimento,
contendo agulha com bisel trifacetado e calibre 17G,
siliconizada, estéril, medindo 1,5mm de diâmetro e 5,1cm de
comprimento, acondicionado em embalagem dupla.
Embalagem individual que contenha externamente dados de
rotulagem, conforme portaria MS-SVS, de 23/01/96. Validade
mínima de 1 anos após data de entrega. R$ 48,00. Item
24,Cateter intravenoso 19G x 8in, agulha 17G (infantil) para
acesso central. Cateter intravenoso subclávio, jugular, de
vialon radiopaco, flexível, com bainha protetora medindo
1,1mm de diâmetro interno e 20,3cm de comprimento,
contendo agulha com bisel trifacetado e calibre 17G,
siliconizada, estéril, medindo 1,5mm de diâmetro e 5,1cm de
comprimento, acondicionado em embalagem dupla.
Embalagem individual que contenha externamente dados de
rotulagem, conforme portaria MS-SVS, de 23/01/96. Validade
mínima de 1 anos após data de entrega. R$ 48,00.
LICITANTE:MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. Item
14, ATADURA CREPE 20 CM. Atadura de crepe medindo 20
cm de largura x 4,50 m de comprimento, 1,8 m em repouso,
c/certificado de boas práticas de fabricação, cor natural, com
13 , constituído de fios de algodão, bordas devidamente
acabadas, lasticidade adequada uniformemente enroladas,
isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente por
máquina automática, constando externamente os dados de
identificação e procedência, acondicionado em pacote
plástico contendo 12 unidades, com validade mínima de 3
anos no ato da entrega e de procedência nacional com
registro no Ministério da Saúde, R$ 6,99.
“OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÉM-SE OS
MESMOS”. Jardinópolis, 21 de fevereiro de 2021–Secretaria
Municipal da Saúde. Informações poderão ser obtidas junto
ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça
Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

Aviso de Licitação
Prefeitura Municipal de Jardinópolis
Departamento de Licitações
Abertura de Licitação
Processo 24/2021 Pregão Eletrônico 09/2021 Objeto:
Aquisição de material para o tratamento de água da cidade.
Data de cadastro das Propostas e disputa de lances
08.03.2021 às 09:00 horas.
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Jornal Oficial da Prefeitura de Jardinópolis

Terça-feira, 23 de fevereiro de 2021

Processo 31/2021 Pregão Presencial 01/2021 Objeto:
Registro de Preços para aquisição combustíveis. Data
de Entrega dos envelopes “Documentação” e “Proposta”
08.03.2021 às 9:00. Credenciamento e abertura para o
mesmo dia e mesmo horário. Informações poderão ser
obtidas no endereço Praça Dr. Mario Lins, 150 e telefone
16.3690.2934.
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EXPEDIENTE
PREFEITO MUNICIPAL
Dr. Paulo José Brigliadori

AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Robson Luiz Paim

VICE-PREFEITO MUNICIPAL

CULTURA E TURISMO

José Antônio Jacomini

Ana Luísa Ortelani Valadares

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EDUCAÇÃO

Rafael Henrique Castaldini

Benedito Rafael de Souza

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

SAÚDE

Jefte Segatto de Sousa

Ivanice Maria Cestari Dandaro

JURÍDICO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dr. Denilson de Oliveira

Keila de Souza Gava

FINANÇAS E ORÇAMENTO
Fernando Antônio Teixeira Covas
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Telefone: (16) 3690-2901
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ESPORTE E LAZER
André Luiz Zanata
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