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Gabinete do Prefeito

Decreto nº 090/2018

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL 
DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município 
de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 4º, da Lei Municipal (LOA) nº 
8.801 de 27/12/2017, publicada em 02/01/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso 
III, da Lei Federal nº 4.320/64, 

D E C R E T A: 

Art. 1o – Abre-se o orçamento fi scal do Município de Campos dos Goytacazes, para 
inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R$ 
155.558,50 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais, 
cinquenta centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho 
abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E 
ESPORTE 

 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO 

 1.12.122.0095.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE 
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 

     FONTE 0215381730 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  

155.100,00

 TOTAL DA UG 155.100,00

 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA 

 26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA 

 2.08.243.0095.4444 - APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E 
FMIA 

     FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE 
CONSUMO                           

458,50

 TOTAL DA UG 458,50

Art. 2o – O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 
1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações do 
Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E 
ESPORTE 

 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO 

 1.12.361.0046.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS 
MUNICIPAIS 

     FONTE 0215381730 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE            

77.550,00

 1.12.361.0046.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS 
MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO 

     FONTE 0215381730 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FISICA  

77.550,00

 TOTAL DA UG 155.100,00

 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA 

 26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA 

 2.08.243.0095.4444 - APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E 
FMIA 

     FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FISICA  

458,50

 TOTAL DA UG 458,50

Art. 3o – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 20 de março de 2018.
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Decreto nº 091/2018

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL 
DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município 
de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 4º, da Lei Municipal (LOA) nº 
8.801 de 27/12/2017, publicada em 02/01/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso 
III, da Lei Federal nº 4.320/64, 

D E C R E T A: 

Art. 1o – Abre-se o orçamento fi scal do Município de Campos dos Goytacazes, para 
inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R$ 
2.078.798,20 (dois milhões, setenta e oito mil, setecentos e noventa e oito reais, 
vinte centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo 
discriminados:

SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIT FINANCEIRO

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

 2.10.304.0104.4019 - VIGILANCIA SANITARIA 

     FONTE 0214624004 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                           150.000,00

 2.10.304.0104.4022 - VIGILANCIA AMBIENTAL / CENTRO DE 
CONTROLE DE ZOONOZES 
     FONTE 0214624004 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                           300.000,00

     FONTE 0214624004 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  

636.316,43

 2.10.305.0104.4018 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E 
IMUNIZACAO MUNICIPAL. 
     FONTE 0214624004 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                           300.000,00

     FONTE 0214624004 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  

200.000,00

 2.10.305.0104.4161 - PROGRAMA MUNICIPAL DST/HIV/AIDS E 
HEPATITES VIRAIS 
     FONTE 0214734292 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    

144.000,00

     FONTE 0214734292 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                           100.481,77

     FONTE 0214734292 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FISICA  

248.000,00

 TOTAL DA UG 2.078.798,20

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no 
artigo 1º, é proveniente de Superavit Financeiro em 31/12/2017, depositado nas contas 
corrente nº. 624.004-05 da Caixa Econômica Federal e 73.429-2 do Banco do Brasil, 
sob as fontes de recursos “0214624004 – FNS VIGILANCIA EPDM  e 0214734292 FNS 
VIGILANCIA EPDM” 

Art. 3o – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 21 de março de 2018.
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Decreto nº 092/2018

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL 
DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município 
de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 3º, da Lei Municipal (LOA) nº 
8.801 de 27/12/2017, publicada em 02/01/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso 
III, da Lei Federal nº 4.320/64, 

D E C R E T A: 

Art. 1o – Abre-se o orçamento fi scal do Município de Campos dos Goytacazes, para 
inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R$ 
5.227.230,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta reais), nas 
dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

 2.10.122.0095.4170 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. 
DE SAUDE 

 

     FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FISICA  

    3.000.000,00 

     FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  

    2.227.230,00 

 TOTAL DA UG     5.227.230,00 

Art. 2o – O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 
1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações do 
Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÕES

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

 2.10.302.0105.4283 - CONTRAT. E CONVENIOS COM 
INSTITUICOES FILANTROPICAS, 
     FONTE 0144000000 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    

5.227.230,00

 TOTAL DA UG 5.227.230,00

Art. 3o – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 21 de março de 2018.

 
P

P  N°437/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 427/2017, que designou Deise Ferreira 
Alves dos Santos, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão 
de Superintendente das Unidades Pré-hospitalares, Símbolo DAS 2, com vigência a contar 
da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de março de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

P  N°438/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, designar, sem ônus para essa municipalidade com base nas Leis nº 
8.344/13, 8.622/2015 e Decretos 21/2014, 80/2015 Dantes Pinto Lucas, para exercer na 
Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Superintendente das Unidades 
Pré-hospitalares, Símbolo DAS 2, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de março de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

P  N°439/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 419/2017, que nomeou Maria Aparecida 
Gomes Pereira Fontes, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em 
comissão de Chefe de Gabinete, Símbolo DAS 3, com vigência a contar da data de 
publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de março de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

P  N°440/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, nomear com base nas Leis nº 8.344/13, 8.622/2015 e Decretos 21/2014, 
80/2015 Henrique Barreto Silva Miranda, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, 
o cargo em comissão de Chefe de Gabinete, Símbolo DAS 3, com vigência a contar da 
data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de março de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

P  N°441/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 493/2017, que nomeou Wadellington da 
Silva Ferreira, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de 
Assessor Chefe do Almoxarifado de Suprimentos, Símbolo DAS-04, com vigência a contar 
da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de março de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

P  N°442/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, nomear com base nas Leis nº 8.344/13, 8.622/2015 e Decretos 21/2014, 
80/2015 Camille Correia de Azeredo, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o 
cargo em comissão de Assessor Chefe do Almoxarifado de Suprimentos, Símbolo DAS-04, 
com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de março de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

P  N°0443/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 498/2017, que designou Jessamine de 
Azeredo Souza Rangel, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em 
comissão de Chefe de Departamento de Serviço de Patrimônio, Símbolo DAS-05, com 
vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de março  de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-
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P  N°0444/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 
80/2015, Jocemar Sebastião, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em 
comissão de Chefe de Departamento de Serviço de Patrimônio, Símbolo DAS-05, com 
vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de março  de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

P  N°0445/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 500/2017, que designou Denise Cabral 
Ribeiro Gomes, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de 
Chefe de Departamento de Pessoal, Símbolo DAS-05, com vigência a contar da data de 
publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de março  de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

P  N°0446/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 
80/2015, Silmara Pessanha Rosa, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo 
em comissão de Chefe de Departamento de Pessoal, Símbolo DAS-05, com vigência a 
contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de março  de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

P  N°0447/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 80/2015, 
Maria Aparecia Gomes Pereira Fontes, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o 
cargo em comissão de Diretora de Programas Especiais e Saúde, Símbolo DAS-03, com 
vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de março  de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

P  N°0448/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1280/2017, que nomeou Fabiana Teixeira 
Ramos Tavares, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de 
Encarregado de UBS, Símbolo DAS 7, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de março  de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

P  N°0449/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 80/2015, 
Fabiana Teixeira Ramos Tavares, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo 
em comissão de Diretora de Atenção Básica, Símbolo DAS 3, com vigência a contar da 
data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de março  de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

P  N°0450/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 
80/2015, Denise Cabral Ribeiro Gomes, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o 
cargo em comissão de Chefe de Departamento de Serviço de Administração de Frequência, 
Símbolo DAS 5, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de março  de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Guarda Civil Municipal

Portaria nº. 104/2018

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve: 

Cancelar do assentamento funcional da servidora ROSIANA FARIA HENRIQUE, 
matrícula 14.730, o registro da portaria nº 28/2013 desta Guarda Civil Municipal, publicada 
em D.O. datado de 11/01/2013, que puniu a servidora com 01 (uma) advertência, tendo em 
vista o que determina o artigo 149, da lei 5.247/91 (Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Campos dos Goytacazes).

Campos dos Goytacazes, 20 de março de 2018.

Fabiano de Araújo Mariano
Comandante da Guarda Civil Municipal

Secretaria Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 212/2018

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CEDER a servidora ANDREA DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA, matrícula 
n°. 19212, Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 
para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 
01/01/2018 a 31/12/2018.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes, 06 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

(Republicada por incorreção)

Portaria nº 235/2018

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CEDER a servidora MARGARIDA DA SILVA GONÇALVES, matrícula n°. 34500, 
Assessor Técnico, lotada na Superintendência de Postura, para exercer suas atividades 
laborativas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, no período de 
01/01/2018 a 31/12/2018.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes, 16 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 236/2018

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria 79/2018, publicada no D.O. do dia 26/01/2018, 
que deferiu a cessão recíproca dos servidores FERNANDA PEREIRA RODRIGUES, 
matrícula n°. 34834, Cirurgiã Dentista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, e do 
servidor RONALDO GOMES MACEDO, matrícula n°. 17332, Cirurgião Dentista, lotado na 
Prefeitura Municipal de Macaé.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes, 16 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 237/2018

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CEDER o servidor ANTONIO DA SILVA BRAGA FILHO, matrícula n°. 6703, Operador 
de Vídeo, lotado na Superintendência de Comunicação, para exercer suas atividades 
laborativas na Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, no período de 12/03/2018 a 
31/12/2018.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes, 19 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 238/2018

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CEDER a servidora FABIANA BARRETO TAVARES, matrícula n°. 20428, Assistente 
Social, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercer 
suas atividades laborativas na Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no 
período de 26/02/2018 a 31/12/2018.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes, 19 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública
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Portaria nº 239/2018

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CEDER a servidora MARBELLY BARRETO FERREIRA DOS SANTOS, matrícula n°. 
38268, Pedagoga, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, 
para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes, no período de 22/02/2018 a 31/12/2018.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes, 19 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

AVISO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO

A Comissão de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes, com fulcro no § 1º do art. 34, da Lei Federal nº 8.666/93, comunica às 
empresas interessadas que estará procedendo ao registro e atualização do seu cadastro 
de Fornecedores e Prestadores de Serviços. 
A relação de documentos necessários para efetuar o cadastro poderá ser obtida pela 
internet, no endereço www.campos.rj.gov.br, ou na sede da PMCG, setor de licitação, 
à rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, 47, Parque Santo Amaro, Campos dos 
Goytacazes/RJ.

Campos dos Goytacazes, 20 de Março de 2018.

Glaysiane Rosa dos Santos
Presidente da Comissão de Registro Cadastral

Mat. 25879

Procuradoria Geral do Município

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. N°  NOME
06341/17 Marcelo Felipe Vieira
06435/17 Manoel dos Santos Rodrigues
06446/17 Danielle Moura Gonçalves
06518/17 André Luiz Neto Fontoura – FMS
07467/17 Anderson Marcus da Cruz Nunes – FMS
07557/17 César Leandro Gianes Hentzy
00006/18 Ledir Rodrigues de Azevedo – FMIJ
00018/18 Mônica Anselmo Matheus – FMS
00150/18 Silvana Maria Ferreira S. de Mello – FMS
00152/18 Silvana de Freitas M. D´Almeida – FMS
00157/18 Marilza Vieira Gomes – FMS
00185/18 Rosângela Aparecida Borges – FMS
00204/18 Marluce da Silva Azevedo – FMS
00221/18 Maria Angélica Ribeiro Paz – FMS
00221/18 Débora Pessanha Rangel dos Santos
00227/18 Ivanir do Carmo da Silva – FMS
00242/18 Ana Carolina Guimarães de Souza Farias
00234/18 América Pereira da Rocha Alves
00265/18 Keyla Cristina de Souza Pinto
00280/18 Marta Freitas do Rosário – FMS
00283/18 Leonara Ventura Martins – FMS
00287/18 Angélica Alves de Souza – FMS
00287/18 Maria das Neves Pessanha de Souza
00320/18 Larissa Muxfeldt Fogliano Gonçalves
00326/18 Feliciana dos Santos Rosa
00329/18 Evani de Souza dos Santos Azeredo
00330/18 Renata Scheila Ferreira do Oliveira
00360/18 Rita de Cássia Soares Moço Trindada
00363/18 Rachel Pontes Fernandes
00367/18 Débora Chagas de Sales
00368/18 Débora Chagas de Sales
00378/18 Elisângela da Silva Beckman
00386/18 Gustavo Santos Baptista
00421/18 Edimere da Silva de Souza Freitas – FMS
00422/18 Edimere da Silva de Souza Freitas – FMS
00423/18 Maria Fernanda Lucas Ribeiro – FMS
00425/17 Olivia Augusta Maria de Souza – FMS
00426/18 Enegildo Barros Lemos – FMS
00431/18 Rafael da Rocha Pessanha – FMS
00433/18 Kátia Beatriz Vasconcelos Barbosa – FMS
00434/18 Maria de Fátima Barbosa de Azeredo – FMS
00462/18 Adriana Martins de Matos
00494/18 Viviane Sales dos Santos Pinheiro Lima
00518/18 Luciana Gomes Chaves
00537/18 Francisco dos Santos Ramos – FMS
00561/18 Adriana Rangel dos Santos
00565/18 Michele Mósso de Azevedo Caldas Rangel
0590/18 Beatriz Ribeiro Barreto Mesquita
00840/18 Isabela Paiva Ferreira Drummond
01066/18 Elaine Maria Viana Toledo
01153/18 Maria Rita da Conceição
01202/18 Lúcia Helena Ferreira Lopes de Almeida
01224/18 Mariangela Ribeiro Gomes Vieira
01261/18 Flávia Netto Farah
01269/18 Ana Cláudia Basílio Alves
01323/18 Marli de Souza Silva
01333/18 André da Silva Azevedo
01341/18 Ana Katarina Albernaz Sales
01357/18 Bárbara Oliveira Martins
01426/18 Silvania Maria Alexandrino Bernardo
01515/18 Rosemary da Silva Oliveira Coutinho

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. N°  NOME
00177/18 Michele Aparecida dos Santos Alvarenga - FMS

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 20/03/2018

Fábio Gomes de Freitas Bastos
-Subsecretário Adjunto  –

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Portaria SMECE nº 09/ 2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 6º, inciso XI e artigo 77 da Lei Municipal nº 
8.113/2009, alterada pela 8.692/2015, que estabelece a necessidade de designação de 
Comissão de Enquadramento;

RESOLVE designar os membros abaixo elencados para comporem a Comissão de 
Progressão Funcional por Título no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Esporte:

I – Brand Arenari - Secretário de Educação, Cultura e Esporte;
II -  Jossana dos Santos Bartolazzi Barbosa – Diretora de Recursos Humanos (mat. 

24080);
III- Elaine Reis da Costa – Pedagogo Supervisor (mat.17363);
IV - Patrícia Castori Barroso – Pedagogo Supervisor (mat. 17390);
V – Dulcília Ester Ferreira Laurindo – Pedagogo Supervisor (mat. 19636);

Campos dos Goytacazes (RJ), 14 de março de 2018

Brand Arenari
Secretário de Educação, Cultura e Esporte
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Superintendência do Procon
Portaria SMECE nº 10 / 2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 42 da Lei Municipal nº 8.113/2009, alterada pela 

8.692/2015, que estabelece a necessidade de designação de Comissão de Avaliação de 

Desempenho Funcional do Magistério e Estágio Probatório;

RESOLVE designar os membros abaixo elencados para comporem a Comissão de 
Avaliação e Desempenho Funcional e Estágio Probatório no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esporte:

I – Brand Arenari - Secretário de Educação, Cultura e Esporte;
II -  Jossana dos Santos Bartolazzi Barbosa – Diretora de Recursos Humanos (mat. 

24080)
III – Patrícia Castori Barroso – Professor II 35horas (mat. 9521)
IV – Martha Castori Aguiar Barreto – Professor II 35horas (mat. 9770)
V – Danielle Pinheiro Moreira – Professor II 35horas (mat. 18290)
VI – Nelita Campos e Castro – Professor II 22horas (mat. 13364)

Campos dos Goytacazes (RJ), 14 de março de 2018.

Brand Arenari
Secretário de Educação, Cultura e Esporte

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 032/2018.
PROCESSO Nº. 2017.103.000050-7-PR
PREGÃO SRP Nº 017/2017
CONTRATADA: CONEXÃO COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME.
CNPJ Nº. 13.042.744/0001-10
OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo para utilização na merenda escolar da 
Rede Municipal de Ensino. 
 VALOR GLOBAL: R$ 310.280,00(trezentos de dez mil duzentos e oitenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 28/02/2018.

Campos dos Goytacazes, 13 de março de 2018.

BRAND ARENARI
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 033/2018.
PROCESSO Nº. 2017.103.000064-3-PR.
PREGÃO  Nº 023/2017.
CONTRATADA: S.J. PARAÍSO CHARQUE LTDA.
CNPJ Nº. nº 06.829.427/0001-83.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis ( carne seca) para utilização na 
merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.
VALOR GLOBAL: R$ 575.280,00 (quinhentos e setenta e cinco mil duzentos e oitenta reais 
).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 28/02/2018.

Campos dos Goytacazes, 13 de março de 2018.

BRAND ARENARI
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 034/2018.
PROCESSO N.º 2017.103.000003-2-PR.
PREGÃO SRP n.º 003/2017.
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA.
CNPJ nº 30.110.332/0001-90.
OBJETO: Aquisição de gênero alimentício (pão para cachorro quente) para utilização na 
merenda escolar da rede municipal de ensino.
VALOR GLOBAL: R$ 368.534,51 (trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e 
quatro reais e cinquenta e um centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2018.

Campos dos Goytacazes, 14 de Março 2018.

BRAND ARENARI
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 038/2018
PROCESSO Nº. 2017.103.000079-7-PR
PREGÃO SRP Nº 033/2017
CONTRATADA: ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 
CNPJ Nº.  09.406.028/0001-06
OBJETO : Contratação de empresa especializada para realização do PROJETO CINEMA 
ITINERANTE, com a apresentação de sessões itinerantes de cinema para alunos da rede 
pública municipal de ensino.
VALOR GLOBAL: R$ 640.000,00(seiscentos e quarenta mil reais) 
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 10 (dez) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 09/03/2018

Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2018.

BRAND ARENARI
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Fundação Municipal de Esportes

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017

A Pregoeira da Fundação Municipal de Esportes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, 
no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a 
licitação na Modalidade Pregão Presencial SRP nº 002/2017, discriminada abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em serviços de transporte, com veículo tipo micro-Ônibus executivo 
adaptado e van executiva, incluindo condutor, para atender as necessidades da 
Fundação Municipal de Esportes.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 10 de abril de 
2018 às 10h (dez horas).
O Edital poderá ser solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br ou adquirido 
na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel 
Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, 
telefones nº (22) 98175-0911 / 98175-2073, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 
às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, 
Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega 
de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 20 de março de 2018.

Aline Gomes Pelicioni
- Pregoeira da FME-

Secretaria Municipal de Fazenda

Processo Fiscal nº 52.676/2011
Recorrente: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
A : I   M  N   E  L .

EMENTA: Auto de Infração nº 14.735 lavrado contra o Instituto de Medicina Nuclear e 
Endocrinologia Ltda. “autuado por apurar o ISS com valor da base de cálculo aquém no 
mês 08/2004, originando diferença de ISS”, ajustando-se aos seguintes dispositivos: “Art. 
12 c/c art. 43 do Decreto n° 07/92, art. 5° tabela III item 1 da Lei 6297/96, art. 43 inciso V da 
Lei 7529/03, art. 174 “caput” e seu § único das Leis 4156/83 e 4368/84, art. 2° Lei 6852/99, 
Decreto n° 174/03 e art. 1° e 2° da Lei 5526/93”.

ACÓRDÃO: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o 
Auto de Infração 14.735.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de março de 2018.

Cláudio Afonso Muylaert Ribeiro de Castro
Relator

Processo Fiscal nº 52.962/2011
Recorrente: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
A : I   M  N   E  L .

EMENTA: Auto de Infração nº 14.737 lavrado contra Instituto de Medicina Nuclear e 
Endocrinologia Ltda. “por apurar o ISS com base de calculo inferior, no mês 06/2005, 
originando diferença de ISS” infringindo os seguintes dispositivos: art. 12 c/c art. 43 do 
decreto nº 07/92; art. 43, inciso V da Lei 7529/03 art. 174 “caput” e seu § das Leis 4156/83 
e 4368/84, art. 2º Lei 6852/99.

ACÓRDÃO: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o 
Auto de Infração 14.737.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de março de 2018.

Nilton Miranda da Silva
Relator

H O M O L O G A Ç Ã O – PREGÃO 012/2017

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 
nº 012/2017, processo nº 2017.045.000061-0-PR, cujo objeto é o registro de preços 
para futura e eventual aquisição de materiais de insumos médicos-hospitalares para 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal 
de Saúde – Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus e Unidades Pré-
Hospitalares, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do 
seu objeto às licitantes vencedoras do pregão em tela, a saber:

AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-
38, vencedora do registro dos itens: 03, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 42, 43, 44, 45, 
60, 61, 63, 64, 65, 66, 72, 91, 92, 101, 108, 109, 117, 119, 120, 129, 132, 136, 142, 146, 
149, 150, 152, 153, 155, 158, 173, 176, 178, 179, 186, 188, 195, 196, 199, 202, 203, 225, 
260, 167, 277, 284, 296, 297, 313, 314, 322, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 335, 345, 349, 
350, 351, 353, 354, 355, 356, 369, 370, 379, 380, 388, 394, 436, 459, 460, 466, 471, 474, 
493, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 
528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 545, 546, 547 
e 559;

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-33 vencedora do registro dos itens: 82, 
83, 84, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 115, 116, 118, 121, 122, 123, 224, 226, 227, 
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 286, 287, 288, 291, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 
308, 381, 382, 383, 384, 399, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 428, 429, 430, 
431, 439, 440, 447, 449, 455, 456, 457, 458, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 485, 486, 487, 
488, 489 e 585;

CEI – COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 40.175.705/0001-64, vencedora do registro dos itens: 80, 
483, 484, 517 e 577;

CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
05.075.964/0001-12, vencedora do registro do item 163;
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DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 08.044.840/0002-49 vencedora do registro dos itens: 144, 
145, 185, 324, 325, 334, 360, 386, 445, 446, 494;

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10 vencedora do registro dos itens: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 57, 58, 59, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 90, 93, 98, 
110, 111, 112, 113, 114, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 
148, 151, 156, 157, 159, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 180, 187, 191, 194, 200, 
201, 204, 205, 209, 210, 211, 212, 213, 280, 285, 292, 310, 311, 312, 315, 317, 319, 321, 
333, 340, 346, 352, 357, 358, 361, 364, 387, 390, 391, 393, 398, 435, 441, 442, 443, 444, 
461, 462, 468, 469, 470, 473, 475, 482, 490, 491, 492, 495, 518, 548, 549, 550, 551, 552, 
553, 554, 555, 560, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 578, 581, 582, 583, 586, 
587, 588, 589, 590, 591, 592 e 593;

MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90 vencedora do registro dos itens: 222, 395, 411, 412, 
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 448, 467, 472, 579 
e 580;

REPROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 36.280.113/0001-35 vencedora do registro dos itens: 160, 
161, 162, 174, 175, 181, 182, 189, 190, 197, 198, 206, 207, 281, 3016, 318, 336, 338, 
3339, 362, 363, 368, 374, 375, 378, 450, 451, 452, 453, 454, 463, 464, 496, 497, 498, 
499, 500, 501 e 561 e;

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.226.885/0001-68 vencedora do registro dos itens: 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 133, 134, 143, 147, 168, 177, 192, 193, 214, 216, 
218, 220, 221, 223, 259, 261, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 282, 283, 289, 290, 
309, 320, 337, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 359, 371, 372, 376, 377, 385, 396, 397, 400, 
401, 432, 433, 434, 465, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 543, 544, 562, 563, 564, 565, 566 
e 567.

PUBLIQUE-SE.

Em 09 de março de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa
= Secretária Municipal de Saúde=

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 875, CENTRO, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2017, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de insumos médicos - hospitalares para atender às necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde – Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus e Unidades Pré-Hospitalares, REFERENTE ÀS ATAS DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2018, 015/2018, 016/2018, 017/2018, 018/2018, 019/2018, 020/2018, 021/2018 e 022/2018, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO 
TERMO DE REFERÊNCIA)

QUANT. 
FMS

QUANT. 
SMS UNID. MARCA VALOR 

UNITÁRIO R$ EMPRESA VENCEDORA

1

fi o catgut cromado “0” de diâmetro e 70cm de 
comprimento, com agulha  te plus 31mm 3/8 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor marrom. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

80 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 7,10

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

2

fi o catgut cromado “0” de diâmetro e 90cm de 
comprimento, com agulha  ctx-plus 50mm 1/2 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor marrom. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

80 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 7,10

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

3

fi o catgut cromado “1-0” de diâmetro e 70cm de 
comprimento, com agulha  bp 80mm 1/2 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor marrom. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

160 0 UNID SUTURBRAS R$ 6,80
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

4

fi o catgut cromado “1-0” de diâmetro e 70cm de 
comprimento, com agulha  te plus 31mm 3/8 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor marrom. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

80 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 7,10

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

5

fi o catgut cromado “1-0” de diâmetro e 70cm de 
comprimento, com agulha ct plus 40mm 1/2 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor marrom. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

160 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 7,10

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

6

fi o catgut cromado “1-0” de diâmetro e 90cm de 
comprimento, com agulha  ctx plus 48mm 1/2 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor marrom. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

80 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 7,10

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

7

fi o catgut cromado “2-0” de diâmetro e 70cm de 
comprimento, com agulha  mh1-plus 31mm 1/2 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor marrom. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

80 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 7,10

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

8

fi o catgut cromado “2-0” de diâmetro e 70cm de 
comprimento, com agulha  te plus 31mm 3/8 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor marrom. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

160 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 7,10

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

9

fi o catgut cromado “2-0” de diâmetro e 70cm de 
comprimento, com agulha sh plus 26mm 1/2 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor marrom. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

160 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 7,10

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

10

fi o catgut cromado “3-0” de diâmetro e 70cm de 
comprimento, com agulha  mh1-plus 31mm 1/2 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor marrom. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

80 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 7,10

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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11

fi o catgut cromado “3-0” de diâmetro e 70cm de 
comprimento, com agulha  te plus 31mm 3/8 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor marrom. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

80 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 7,10

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

12

fi o catgut cromado “3-0” de diâmetro e 70cm de 
comprimento, com agulha sh-1 plus 22mm 1/2 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor marrom. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

80 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 7,10

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

13

fi o catgut cromado “4-0” de diâmetro e 70cm de 
comprimento, com agulha  rb-1, 17mm 1/2 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor marrom. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

160 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 7,10

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

14

fi o catgut cromado “4-0” de diâmetro e 70cm de 
comprimento, com agulha sh-1 plus 22mm 1/2 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor marrom. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

80 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 7,10

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

15

fi o catgut cromado ”0” de diâmetro e 70cm de 
comprimento, com agulha  mh1-plus 31mm 1/2 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor marrom. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

80 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 7,10

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

16

fi o catgut cromado laçado “0” de diâmetro e 150cm de 
comprimento, com agulha  ct plus 40mm 1/2 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor marrom. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.  

80 0 UNID
JHONSON & 
JHONSON

R$ 19,20
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

17

fi o catgut simples “0” de diâmetro e 70 cm de 
comprimento, c/ agulha te plus 31mm 3/8 circulo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor amarela. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

80 0 UNID SUTURBRAS R$ 6,80
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

18

fi o catgut simples “1-0” de diâmetro e 70 cm de 
comprimento,  c/ agulha te plus 31mm 3/8 circulo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor amarela. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

160 0 UNID SUTURBRAS R$ 6,80
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

19

fi o catgut simples “2-0” de diâmetro e 70 cm de 
comprimento,  c/ agulha te plus 31mm 3/8 circulo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor amarela. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

80 0 UNID SUTURBRAS R$ 6,80
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

20

fi o catgut simples “3-0” de diâmetro e 70 cm de 
comprimento,  c/ agulha te plus 31mm 3/8 circulo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor amarela. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

160 0 UNID SUTURBRAS R$ 6,80
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

21

fi o catgut simples “4-0” de diâmetro e 70 cm de 
comprimento,  c/ agulha sh-1 plus 22mm 1/2 circulo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em alumínio cor amarela. o prazo 
de validade mínima deverá ser de 24 meses a partir 
da data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

80 0 UNID SUTURBRAS R$ 6,80
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

22

fi o catgut simples “5-0” de diâmetro e 70 cm de 
comprimento,  c/ agulha rb-1 master 17mm 1/2 circulo 
cilíndrica corpo retangular com estria no corpo para 
pegada do porta agulha, embalagem em alumínio cor 
amarela. o prazo de validade mínima deverá ser de 
24 meses a partir da data de entrega. é necessária a 
apresentação da amostra.

160 0 UNID SUTURBRAS R$ 6,80
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

23

fi o catgut simples “5-0” de diâmetro e 70 cm de 
comprimento,  c/ agulha sh-1 plus 22mm 1/2 circulo 
cilíndrica corpo retangular com estria no corpo para 
pegada do porta agulha, embalagem em alumínio cor 
amarela. o prazo de validade mínima deverá ser de 
24 meses a partir da data de entrega. é necessária a 
apresentação da amostra.

80 0 UNID SUTURBRAS R$ 6,80
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

24

fi o de aço monofi lamento com “0” de diâmetro e 3x60 
cm de  comprimento - não agulhado, embalagem 
papel cartão em amarelo-ocre. o prazo de validade 
mínima deverá ser de 24 meses a partir da data de 
entrega. é necessária a apresentação da amostra. 

120 0 UNID POLYSUTURE R$ 15,40
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

25

fi o nylon monofi lamentar “4-0” de diâmetro e 45 cm 
de comprimento, com agulha sc-20 19mm 3/8  circulo 
triangular com estria no corpo para pegada do porta 
agulha,composto a partir de monômeros diferentes de 
poliamida pura de origem sintética de cor preta com 
degradação de resistência tensil  de  aproximadamente 
20 % ao ano por processo  enzimático e metabólico do 
organismo. embalagem em papel cartão cor verde. o 
prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

3.500 0 UNID
JHONSON & 
JHONSON

R$ 13,80
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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26

fi o nylon preto monofi lamentar “0” de diâmetro e 45 cm 
de comprimento, com agulha sc-20 19mm 3/8 circulo 
triangular com estria no  corpo para pegada do porta 
agulha, composto a partir de monômeros diferentes 
de poliamida pura de origem sintética de cor preta com 
degradação de resistência tensil de  aproximadamente 
20% ao ano por processo  enzimático e metabólico do 
organismo. embalagem em papel cartão cor verde. o 
prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

400 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 13,80

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

27

fi o nylon preto monofi lamentar “10-0” de diâmetro e 
30cm de comprimento, com duas agulhas tg 140-8 
plus  6,5 mm 3/8 circulo espátula, composto a partir de 
monômeros diferentes de poliamida pura de origem 
sintética de cor preta com degradação de resistência 
tensil  de  aproximadamente 20 % ao ano por processo  
enzimático e metabólico do organismo. embalagem 
em papel cartão verde. o prazo de validade mínima 
deverá ser de 24 meses a partir da data de entrega. é 
necessária a apresentação da amostra.

100 0 UNID
JHONSON & 
JHONSON

R$ 13,80
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

28

fi o nylon preto monofi lamentar “2-0” de diâmetro e 45 
cm de comprimento, com agulha sc-40 36,4mm 3/8 
circulo triangular com estria no corpo para pegada 
do porta agulha, composto a partir de monômeros 
diferentes de poliamida pura de origem sintética 
de cor preta com degradação de resistência tensil  
de  aproximadamente 20% ao ano por processo  
enzimático e metabólico do organismo. embalagem 
em papel cartão cor verde. o prazo de validade mínima 
deverá ser de 24 meses a partir da data de entrega. é 
necessária a apresentação da amostra.

80 0 UNID SUTURBRAS R$ 2,65
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

29

fi o nylon preto monofi lamentar “3-0” de diâmetro e 45 
cm de comprimento, com agulha ps1-prime 24mm 3/8 
triangular reverso e corpo quadrado, composto a partir 
de monômeros diferentes de poliamida pura de origem 
sintética de cor preta com degradação de resistência 
tensil  de  aproximadamente 20 % ao ano por processo  
enzimático e metabólico do organismo. embalagem 
em papel cartão verde. o prazo de validade mínima 
deverá ser de 24 meses a partir da data de entrega. é 
necessária a apresentação da amostra.

40 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 3,85

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

30

fi o nylon preto monofi lamentar “4-0” de diâmetro e 
45 cm de comprimento com agulha sc-20 19mm,  3/8 
círculo triangular com estria no corpo para pegada 
do porta agulha, composto a partir de monômeros 
diferentes e poliamida pura de origem sintética de 
cor preta ou incolor com degradação de resistência 
tensil de aproximadamente 20% ao ano por processo 
enzimático e metabólico do organismo, embalagem 
em papel cartão cor verde. o prazo de validade mínima 
deverá ser de 24 meses a partir da data de entrega. é 
necessária a apresentação da amostra.

3.500 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 4,60

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

31

fi o nylon preto monofi lamentar “4-0” de diâmetro e 45 
cm de comprimento, com agulha ps1-prime  24 mm 
3/8 triangular reverso e corpo quadrado, composto 
a partir de monômeros diferentes de poliamida pura 
de origem sintética de cor preta com degradação de 
resistência tensil  de  aproximadamente 20 % ao ano 
por processo  enzimático e metabólico do organismo. 
embalagem em papel cartão verde. o prazo de 
validade mínima deverá ser de 24 meses a partir da 
data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

40 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 4,60

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

32

fi o nylon preto monofi lamentar “5-0” de diâmetro e 
45 cm de comprimento com agulha sc-20 19mm  3/8 
círculo triangular com estria no corpo para pegada 
do porta agulha, composto a partir de monômeros 
diferentes e poliamida pura de origem sintética de 
cor preta ou incolor com degradação de resistência 
tensil de aproximadamente 20% ao ano por processo 
enzimático e metabólico do organismo, embalagem 
em papel cartão cor verde. o prazo de validade mínima 
deverá ser de 24 meses a partir da data de entrega. é 
necessária a apresentação da amostra.

1.536 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 4,60

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

33

fi o nylon preto monofi lamentar “6-0” de diâmetro e 
45 cm de comprimento com agulha sc-20 19mm  3/8 
círculo triangular com estria no corpo para pegada 
do porta agulha, composto a partir de monômeros 
diferentes e poliamida pura de origem sintética de 
cor preta ou incolor com degradação de resistência 
tensil de aproximadamente 20% ao ano por processo 
enzimático e metabólico do organismo, embalagem 
em papel cartão cor verde. o prazo de validade mínima 
deverá ser de 24 meses a partir da data de entrega. é 
necessária a apresentação da amostra.

160 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 4,60

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

34

fi o nylon preto monofi lamentar “9-0” de diâmetro e 13 
cm de comprimento, com agulha bv 130-5 6,5 mm 3/8 
circulo ponta cilíndrica e corpo quadrado, composto 
a partir de monômeros diferentes de poliamida pura 
de origem sintética de cor preta com degradação de 
resistência tensil  de  aproximadamente 20 % ao ano 
por processo  enzimático e metabólico do organismo. 
embalagem em papel cartão verde. o prazo de 
validade mínima deverá ser de 24 meses a partir da 
data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

40 0 UNID
JHONSON & 
JHONSON

R$ 13,80
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

35

fi o poliéster com algodão “0” de diâmetro e 70cm de 
comprimento, com agulha te plus 31mm 3/8 círculo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, composto de aproximadamente 70% de 
fi lamentos de poliéster e 30% de fi bras longas de 
algodão de origem sintético/vegetal, torcido de cor 
azul com resistência tensil permanente não absorvível. 
embalagem em papel cartão cor rosa. o prazo de 
validade mínima deverá ser de 24 meses a partir da 
data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

240 0 UNID
JHONSON & 
JHONSON

R$ 3,85
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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36

fi o poliéster com algodão “2-0” de diâmetro e 70cm 
de comprimento, com agulha te plus 31mm 3/8 
círculo cilíndrica com estria no corpo para pegada do 
porta agulha, composto de aproximadamente 70% 
de fi lamentos de poliéster e 30% de fi bras longas 
de algodão de origem sintético/vegetal, torcido de 
cor azul com resistência tensil permanente não 
absorvível. embalagem em papel cartão cor rosa. o 
prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

240 160 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 3,85

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

37

fi o poliéster com algodão “3-0” de diâmetro e 70cm 
de comprimento, com agulha te plus 31mm 3/8 
círculo cilíndrica com estria no corpo para pegada do 
porta agulha, composto de aproximadamente 70% 
de fi lamentos de poliéster e 30% de fi bras longas 
de algodão de origem sintético/vegetal, torcido de 
cor azul com resistência tensil permanente não 
absorvível. embalagem em papel cartão cor rosa. o 
prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

240 80 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 3,85

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

38

fi o poliéster com algodão com “0” de diâmetro 
e 15x45cm de comprimento, composto de 
aproximadamente 70% de fi lamentos de poliéster e 
30% de fi bras longas de algodão de origem sintético/
vegetal, torcido de cor azul com resistência tensil 
permanente não absorvível. embalagem em papel 
cartão cor rosa. o prazo de validade mínima deverá ser 
de 24 meses a partir da data de entrega. é necessária 
a apresentação da amostra.

240 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 3,85

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

39

fi o poliéster com algodão com “2-0” de diâmetro 
e 15x45cm de comprimento, composto de 
aproximadamente 70% de fi lamentos de poliéster e 
30% de fi bras longas de algodão de origem sintético/
vegetal, torcido de cor azul com resistência tensil 
permanente não absorvível. embalagem em papel 
cartão cor rosa. o prazo de validade mínima deverá ser 
de 24 meses a partir da data de entrega. é necessária 
a apresentação da amostra.

120 120 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 3,85

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

40

fi o poliéster com algodão com “3-0” de diâmetro 
e 15x45cm de comprimento, composto de 
aproximadamente 70% de fi lamentos de poliéster e 
30% de fi bras longas de algodão de origem sintético/
vegetal, torcido de cor azul com resistência tensil 
permanente não absorvível. embalagem em papel 
cartão cor rosa. o prazo de validade mínima deverá 
ser de meses a partir da data de entrega. é necessária 
a apresentação da amostra.

80 80 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 3,85

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

41

fi o poliéster cor verde trançado com cobertura 
de polibutilato com “2” de diâmetro e 75cm de 
comprimento, com agulha os-8 de 40mm 1/2 círculo 
corte reverso com estria para pegada no porta agulha, 
não absorvível. embalagem com papel envelope 
laranja. o prazo de validade mínima deverá ser de 
24 meses a partir da data de entrega. é necessária a 
apresentação da amostra.

80 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 3,85

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

42

fi o poliéster cor verde trançado com cobertura 
de polibutilato com “2-0” de diâmetro e 75cm de 
comprimento, com duas agulhas sh-1 master de 
22mm 1/2 círculo círculo cilíndrica retangular almof. 
(1,5x3x6mm) com estria para pegada no porta agulha, 
não absorvível. embalagem com papel envelope 
laranja. o prazo de validade mínima deverá ser de 
24 meses a partir da data de entrega. é necessária a 
apresentação da amostra.

80 0 UNID POLYSUTURE R$ 12,70
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

43

fi o poliéster cor verde trançado com cobertura 
de polibutilato com “5” de diâmetro, 4x75cm de 
comprimento, com agulha v-40 de 48mm ½ círculo  
com estria para pegada  no porta agulha, absorvível. 
embalagem com papel envelope laranja. o prazo de 
validade mínima deverá ser de 24 meses a partir da 
data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

120 0 UNID POLYSUTURE R$ 12,70
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

44

fi o poliglactina incolor 910 e estearato de cálcio “3-
0” de diâmetro e 70 cm de comprimento, composto 
de aproximadamente 90% de glicolida e 10% lactida 
com cobertura de poliglactina e estearato de cálcio 
de origem sintética, trancado incolor com perda de 
resistência tensil de aproximadamente 3% ao dia 
sendo absorvido pelo organismo em no mínimo 56 
dias e no máximo 90 dias através do processo de 
hidrolise com agulha sc-20 de 19mm, 3/8 circulo 
cilíndrica corpo retangular, embalagem primária em 
alumínio. embalagem em papel envelope violeta. o 
prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

240 0 UNID POLYSUTURE R$ 12,70
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

45

fi o poliglactina incolor 910 e estearato de cálcio “4-
0” de diâmetro e 70 cm de comprimento, composto 
de aproximadamente 90% de glicolida e 10% lactida 
com cobertura de poliglactina e estearato de cálcio 
de origem sintética, trancado incolor com perda de 
resistência tensil de aproximadamente 3% ao dia 
sendo absorvido pelo organismo em no mínimo 56 
dias e no máximo 90 dias através do processo de 
hidrolise com agulha sc-20 de 19mm, 3/8 circulo 
cilíndrica corpo retangular, embalagem primária em 
alumínio. embalagem em papel envelope violeta. o 
prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

240 120 UNID POLYSUTURE R$ 12,70
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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46

fi o poliglactina violeta trancada 910 com triclosan 
antibacterial  “3-0” de diâmetro e 70 cm de 
comprimento, composto de aproximadamente 90 por 
cento de glicolida e 10 por cento lactida cobertura de 
poliglactina, estearato de cálcio e triclosan, trancado 
de cor violeta com perda de resistência tensil de 
aproximadamente 3 por cento ao dia, sendo absorvido 
pelo organismo em no mínimo 56 dias e no máximo em 
90 dias através do processo de hidrolise, com agulha 
sh-plus de 26mm, 1/2 circulo com estria, embalagem 
primária em alumínio. embalagem em papel envelope 
violeta. o prazo de validade mínima deverá ser de 24 
meses a partir da data de entrega. é necessária a 
apresentação da amostra.

480 0 UNID BIOLINE R$ 64,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

47

fi o poliglactina violeta trancada 910 com triclosan 
antibacterial  “4-0” de diâmetro e 70 cm de 
comprimento, composto de aproximadamente 90 por 
cento de glicolida e 10 por cento lactida cobertura de 
poliglactina, estearato de cálcio e triclosan, trancado 
de cor violeta com perda de resistência tensil de 
aproximadamente 3 por cento ao dia, sendo absorvido 
pelo organismo em no mínimo 56 dias e no máximo em 
90 dias através do processo de hidrolise, com agulha 
sh-plus de 26mm, 1/2 circulo com estria, embalagem 
primária em alumínio. embalagem em papel envelope 
violeta. o prazo de validade mínima deverá ser de 24 
meses a partir da data de entrega. é necessária a 
apresentação da amostra.

240 120 UNID BIOLINE R$ 64,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

48

fi o poliglactina violeta trancada 910 com triclosan 
antibacterial “0” de diâmetro e 70 cm de comprimento, 
composto de aproximadamente 90 por cento 
de glicolida e 10 por cento lactida cobertura de 
poliglactina, estearato de cálcio e triclosan, trancado 
de cor violeta com perda de resistência tensil de 
aproximadamente 3 por cento ao dia, sendo absorvido 
pelo organismo em no mínimo 56 dias e no máximo em 
90 dias através do processo de hidrolise, com agulha 
ct plus de 40mm, 1/2 circulo com estria, embalagem 
primária em alumínio. embalagem em papel envelope 
violeta. o prazo de validade mínima deverá ser de 24 
meses a partir da data de entrega. é necessária a 
apresentação da amostra.

1.920 0 UNID BIOLINE R$ 64,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

49

fi o poliglactina violeta trancada 910 com triclosan 
antibacterial “0” de diâmetro e 70 cm de comprimento, 
composto de aproximadamente 90% de glicolida e 
10% lactida com cobertura de poliglactina e estearato 
de cálcio de origem sintética, trancado de cor violeta 
com perda de resistência tensil de aproximadamente 
3% ao dia sendo absorvido pelo organismo em no 
mínimo 56 dias e no máximo 90 dias através do 
processo de hidrolise com agulha sh-plus de 26mm, 
1/2 circulo cilíndrica corpo retangular, embalagem 
primária em alumínio. embalagem em papel envelope 
violeta. o prazo de validade mínima deverá ser de 24 
meses a partir da data de entrega. é necessária a 
apresentação da amostra.

120 0 UNID BIOLINE R$ 64,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

50

fi o poliglactina violeta trancada 910 com triclosan 
antibacterial “0” de diâmetro e 70 cm de comprimento, 
composto de aproximadamente 90% de glicolida e 
10% lactida com cobertura de poliglactina e estearato 
de cálcio de origem sintética, trancado de cor violeta 
com perda de resistência tensil de aproximadamente 
3% ao dia sendo absorvido pelo organismo em no 
mínimo 56 dias e no máximo 90 dias através do 
processo de hidrolise com agulha te plus de 31mm, 3/8 
circulo cilíndrica, embalagem primária em alumínio. 
embalagem em papel envelope violeta. o prazo de 
validade mínima deverá ser de 24 meses a partir da 
data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

120 0 UNID BIOLINE R$ 64,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

51

fi o poliglactina violeta trancada 910 com triclosan 
antibacterial “1-0” de diâmetro e 70 cm de 
comprimento, composto de aproximadamente 90 por 
cento de glicolida e 10 por cento lactida cobertura de 
poliglactina, estearato de cálcio e triclosan, trancado 
de cor violeta com perda de resistência tensil de 
aproximadamente 3 por cento ao dia, sendo absorvido 
pelo organismo em no mínimo 56 dias e no máximo em 
90 dias através do processo de hidrolise, com agulha 
ct plus de 40mm, 1/2 circulo com estria, embalagem 
primária em alumínio. embalagem em papel envelope 
violeta. o prazo de validade mínima deverá ser de 24 
meses a partir da data de entrega. é necessária a 
apresentação da amostra.

1.920 0 UNID BIOLINE R$ 64,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

52

fi o poliglactina violeta trancada 910 com triclosan 
antibacterial “1-0” de diâmetro e 90 cm de comprimento, 
composto de aproximadamente 90% de glicolida e 
10% lactida com cobertura de poliglactina e estearato 
de cálcio de origem sintética, trancado de cor violeta 
com perda de resistência tensil de aproximadamente 
3% ao dia sendo absorvido pelo organismo em no 
mínimo 56 dias e no máximo 90 dias através do 
processo de hidrolise com agulha ctx-plus de 48mm, 
1/2 circulo cilíndrica corpo retangular, embalagem 
primária em alumínio. embalagem em papel envelope 
violeta. o prazo de validade mínima deverá ser de 24 
meses a partir da data de entrega. é necessária a 
apresentação da amostra. 

240 0 UNID BIOLINE R$ 64,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68
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53

fi o poliglactina violeta trancada 910 com triclosan 
antibacterial “2-0” de diâmetro e 70 cm de 
comprimento, composto de aproximadamente 90 por 
cento de glicolida e 10 por cento lactida cobertura de 
poliglactina, estearato de cálcio e triclosan, trancado 
de cor violeta com perda de resistência tensil de 
aproximadamente 3 por cento ao dia, sendo absorvido 
pelo organismo em no mínimo 56 dias e no máximo 
em 90 dias através do processo de hidrolise, com 
agulha ct-2 plus de 26mm, 1/2 circulo com estria, 
embalagem primária em alumínio. embalagem em 
papel envelope violeta. o prazo de validade mínima 
deverá ser de 24 meses a partir da data de entrega. é 
necessária a apresentação da amostra.

120 120 UNID BIOLINE R$ 64,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

54

fi o poliglactina violeta trancada 910 com triclosan 
antibacterial “2-0” de diâmetro e 70 cm de 
comprimento, composto de aproximadamente 90% de 
glicolida e 10% lactida com cobertura de poliglactina 
e estearato de cálcio de origem sintética, trancado 
de cor violeta com perda de resistência tensil de 
aproximadamente 3% ao dia sendo absorvido pelo 
organismo em no mínimo 56 dias e no máximo 90 dias 
através do processo de hidrolise com agulha te plus 
de 31mm, 3/8 circulo cilíndrica, embalagem primária 
em alumínio. embalagem em papel envelope violeta. 
o prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

630 170 UNID BIOLINE R$ 64,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

55

fi o poliglactina violeta trancada 910 com triclosan 
antibacterial “3-0” de diâmetro e 70 cm de 
comprimento, composto de aproximadamente 90% de 
glicolida e 10% lactida com cobertura de poliglactina 
e estearato de cálcio de origem sintética, trancado 
de cor violeta com perda de resistência tensil de 
aproximadamente 3% ao dia sendo absorvido pelo 
organismo em no mínimo 56 dias e no máximo 90 dias 
através do processo de hidrolise com agulha te plus 
de 31mm, 3/8 circulo cilíndrica, embalagem primária 
em alumínio. embalagem em papel envelope violeta. 
o prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

120 0 UNID BIOLINE R$ 64,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

56

fi o poliglactina violeta trancada 910 com triclosan 
antibacterial “5-0” de diâmetro e 70 cm de 
comprimento, composto de aproximadamente 90 por 
cento de glicolida e 10 por cento lactida cobertura de 
poliglactina, estearato de cálcio e triclosan, trancado 
de cor violeta com perda de resistência tensil de 
aproximadamente 3 por cento ao dia, sendo absorvido 
pelo organismo em no mínimo 56 dias e no máximo 
em 90 dias através do processo de hidrolise, com 
agulha rb-1 master de 17mm, 1/2 circulo cilíndrica 
corpo retangular, embalagem primária em alumínio. 
embalagem em papel envelope violeta. o prazo de 
validade mínima deverá ser de 24 meses a partir da 
data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

120 120 UNID BIOLINE R$ 64,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

57

fi o poliglactina violeta trancada 910 e estearato de 
cálcio “6-0” de diâmetro e 70 cm de comprimento, 
composto de aproximadamente 90% de glicolida e 10% 
lactida com cobertura de poliglactina e estearato de 
cálcio de origem sintética, trancado de cor violeta com 
perda de resistência tensil de aproximadamente 3% 
ao dia sendo absorvido pelo organismo em no mínimo 
56 dias e no máximo 90 dias através do processo de 
hidrolise com agulha rb-1 máster de 17mm, 1/2 circulo 
cilíndrica corpo retangular, embalagem primária em 
alumínio. embalagem em papel envelope violeta. o 
prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

120 0 UNID
JHONSON & 
JHONSON

R$ 69,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

58

fi o poliglactina violeta trancada 910 e estearato de 
cálcio “7-0” de diâmetro e 45 cm de comprimento, 
composto de aproximadamente 90% de glicolida e 
10% lactida com cobertura de poliglactina e estearato 
de cálcio de origem sintética, trancado de cor violeta 
com perda de resistência tensil de aproximadamente 
3% ao dia sendo absorvido pelo organismo em no 
mínimo 56 dias e no máximo 90 dias através do 
processo de hidrolise com duas agulhas tg 140-8 de 
6,5mm, 3/8 círculo espátula, embalagem primária em 
alumínio. embalagem em papel envelope violeta. o 
prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

120 0 UNID
JHONSON & 
JHONSON

R$ 69,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

59

fi o poliglecaprone 25 monofi lamentar com “4-0” de 
diâmetro e 45 cm de comprimento, composta por 75% 
de glicolida e 25% de caprolactona, incolor, tempo de 
absorção 91-119 dias por hidrólise, com agulha ps-2 
prime de 19 mm 3/8 de círculo triangular, reverso 
corpo quadrado. embalagem primária em alumínio. 
embalagem em papel envelope salmão. o prazo de 
validade mínima deverá ser de 24 meses a partir da 
data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

60 0 UNID
JHONSON & 
JHONSON

R$ 69,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

60

fi o polipropileno azul monofi lamentar com “0” de 
diâmetro e 75cm de comprimento, com agulha ct-1 
plus de 36,4mm 1/2 circulo cilíndrica com estria, 
embalagem em papel envelope azul. o prazo de 
validade mínima deverá ser de 24 meses a partir da 
data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

240 0 UNID POLYSUTURE R$ 4,55
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

61

fi o polipropileno azul monofi lamentar com “0” de 
diâmetro e 75cm de comprimento, com agulha ct-2 
plus de 26mm 1/2 circulo cilíndrica, embalagem em 
papel envelope azul. o prazo de validade mínima 
deverá ser de 24 meses a partir da data de entrega. é 
necessária a apresentação da amostra.

240 0 UNID POLYSUTURE R$ 4,55
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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62

fi o polipropileno azul monofi lamentar com “2” de 
diâmetro e 3x50 cm de comprimento, com agulha lr 
75mm 3/8 de circulo triangular com estria para pegada 
no porta agulha, embalagem em papel envelope azul. 
o prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

120 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 18,80

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

63

fi o polipropileno azul monofi lamentar com “2-0’ de 
diâmetro e 75cm de comprimento, com agulha te-plus 
de 31mm 3/8 circulo cilíndrica, embalagem em papel 
envelope azul. o prazo de validade mínima deverá ser 
de 24 meses a partir da data de entrega. é necessária 
a apresentação da amostra.

80 0 UNID POLYSUTURE R$ 4,55
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

64

fi o polipropileno azul monofi lamentar com “2-0” de 
diâmetro e 75cm de comprimento, com agulha ct-1 
plus de 36,4mm 1/2 circulo cilíndrica com estria, 
embalagem em papel envelope azul. o prazo de 
validade mínima deverá ser de 24 meses a partir da 
data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

80 0 UNID POLYSUTURE R$ 4,55
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

65

fi o polipropileno azul monofi lamentar com “2-0” de 
diâmetro e 75cm de comprimento, com agulha ct-2 
plus de 26mm 1/2 circulo cilíndrica, embalagem em 
papel envelope azul. o prazo de validade mínima 
deverá ser de 24 meses a partir da data de entrega. é 
necessária a apresentação da amostra.

80 0 UNID POLYSUTURE R$ 4,55
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

66

fi o polipropileno azul monofi lamentar com “2-0” de 
diâmetro e 75cm de comprimento, com duas agulhas 
sh master de 26mm 1/2 de circulo cilíndrica corpo 
retangular, embalagem em papel envelope azul. o 
prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

80 0 UNID POLYSUTURE R$ 4,55
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

67

fi o polipropileno azul monofi lamentar com “3-0” de 
diâmetro e 75cm de comprimento, com 2 agulhas 
rb-1 master de 17mm 1/2 circulo cilíndrica corpo 
retangular, embalagem em papel envelope azul. o 
prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

160 0 UNID
JHONSON & 
JHONSON

R$ 6,70
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

68

fi o polipropileno azul monofi lamentar com “3-0” de 
diâmetro e 75cm de comprimento, com 2 agulhas sh 
master de 26mm 1/2 circulo cilíndrica corpo retangular, 
embalagem em papel envelope azul. o prazo de 
validade mínima deverá ser de 24 meses a partir da 
data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

160 0 UNID
JHONSON & 
JHONSON

R$ 6,70
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

69

fi o polipropileno azul monofi lamentar com “3-0” de 
diâmetro e 75cm de comprimento, com agulha sh plus 
de 26mm 1/2 circulo cilíndrica, embalagem em papel 
envelope azul. o prazo de validade mínima deverá ser 
de 24 meses a partir da data de entrega. é necessária 
a apresentação da amostra.

160 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 4,79

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

70

fi o polipropileno azul monofi lamentar com “3-0” de 
diâmetro e 75cm de comprimento, com agulha te-plus 
de 31mm 3/8 circulo cilíndrica, embalagem em papel 
envelope azul. o prazo de validade mínima deverá ser 
de 24 meses a partir da data de entrega. é necessária 
a apresentação da amostra.

800 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 4,79

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

71

fi o polipropileno azul monofi lamentar com “4-0” de 
diâmetro e 75cm de comprimento, com 2 agulhas 
rb-1 master de 17mm 1/2 circulo cilíndrica corpo 
retangular, embalagem em papel envelope azul. o 
prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

240 0 UNID
JHONSON & 
JHONSON

R$ 6,70
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

72

fi o polipropileno azul monofi lamentar com “4-0” de 
diâmetro e 75cm de comprimento, com agulha sh plus 
de 26mm 1/2 circulo cilíndrica, embalagem em papel 
envelope azul. o prazo de validade mínima deverá ser 
de 24 meses a partir da data de entrega. é necessária 
a apresentação da amostra.

160 0 UNID POLYSUTURE R$ 4,55
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

73

fi o polipropileno azul monofi lamentar com “5-0” de 
diâmetro 75cm com comprimento com duas agulhas 
rb-1 master de 17mm 1/2 círculo cilíndrica corpo 
retangular, embalagem em papel envelope azul. o 
prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

160 0 UNID
JHONSON & 
JHONSON

R$ 6,70
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

74

fi o polipropileno azul monofi lamentar com “6-0” de 
diâmetro e 75 cm de comprimento, com 2 agulhas 
vc-1 master, cor preta de 13mm 3/8 circulo ponta 
cilíndrica e corpo retangular visiblack, embalagem  
zipper, para evitar efeito memória no fi o. o prazo de 
validade mínima deverá ser de 24 meses a partir da 
data de entrega. embalagem em papel envelope azul.  
é necessária a apresentação da amostra.

80 0 UNID
JHONSON & 
JHONSON

R$ 6,70
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

75

fi o polipropileno azul monofi lamentar com “7-0” de 
diâmetro e 75 cm de comprimento, com 2 agulhas 
bv-1 de 9,3mm 3/8 circulo cilíndrica e corpo quadrado, 
embalagem em papel azul contendo uma plataforma 
zipper, para evitar efeito memória no fi o. o prazo de 
validade mínima deverá ser de 24 meses a partir da 
data de entrega. é necessária a apresentação da 
amostra.

160 0 UNID
JHONSON & 
JHONSON

R$ 6,70
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

76

fi o seda preta trancada “3-0” de diâmetro e 70cm de 
comprimento com agulha te-plus 31mm 3/8 circulo 
cilíndrica com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, o prazo de validade mínima deverá ser de 
24 meses a partir da data de entrega. embalagem 
em papel envelope azul claro. é necessária a 
apresentação da amostra.  

160 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 4,80

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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77

fi o seda preta trancada “4-0” de diâmetro e 45 cm 
de comprimento  com agulha g-3 13mm 3/8 circulo 
triangular com estria no corpo para pegada do porta 
agulha, embalagem em papel envelope azul claro. o 
prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

160 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 4,80

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

78

fi o seda preta trancada “7-0” de diâmetro e 45 cm de 
comprimento  com duas agulhas tg-140-8 plus com 
6,5mm 3/8 círculo espátula, embalagem em papel 
envelope azul claro. o prazo de validade mínima 
deverá ser de 24 meses a partir da data de entrega. é 
necessária a apresentação da amostra.

40 0 UNID
JHONSON & 
JHONSON

R$ 4,80
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

79

fi o seda virgem branca “8-0” de diâmetro e 45 cm de 
comprimento com duas agulhas tg-140-8 plus com 
6,5mm 3/8 círculo espátula, embalagem em papel 
envelope azul claro. o prazo de validade mínima 
deverá ser de 24 meses a partir da data de entrega. é 
necessária a apresentação da amostra.

40 0 UNID
JHONSON & 
JHONSON

R$ 4,80
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

80

agulha tipo huber curvada non-coring, tamanho 
20gx20mm - agulha tipo huber curvada non-coring, 
tamanho 20g x 20mm, descartável, para punção de 
catéteres venosos centrais totalmente implantados. 
possui tubo extensor, clamp e asas laterais tipo 
borboleta fl exíveis que permitem fi xação segura na 
pele e minimizam o riso de deslocamento da agulha. 
esterilizado por eto.

50 0 UNID KAWASUMI R$ 33,99

CEI – COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E 
IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
40.175.705/0001-64

81
cabo para pinça bipolar baioneta 3m – cabo com 3 
metros de comprimento para pinça bipolar baioneta 
19 cm ponta reta

50 0 UNID MACON R$ 485,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

82

caneta monopolar ponta faca reta completa descartável 
– caneta para eletrocirurgia monopolar com comando 
manual (corte e coagulação) descartavel, esteril, com 
eletrodo tipo faca angulada, com cabo fi xo de no 
minimo 3 metros com conector de 3 pinos, compatível 
com os bisturis eletrônicos comercializados no brasil, 
apresentando registro na anvisa. 

1.000 0 UNID DELTRONIX R$ 80,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

83

caneta monopolar reutilizavel comando manual - para 
eletrocauterio da marca wem. 0 prazo de validade 
minimo devera ser de 12 meses a partir da data de 
entrega. e necessaria a apresentacao de amostra do 
produto.

50 0 UNID DELTRONIX R$ 110,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

84

capa para vídeo cirurgia envelopada, medindo 
15x250, estéril, embalada em papel grau cirúrgico 
caixa com 10 unidades. é necessária  a apresentação 
da amostra.

50 0 CX
AMÉRICA 

INSTRUMENTS
R$ 35,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

85

cassete de ampolas de peróxido de hidrogênio, 
compatível com a máquina  de sterrad nx, contendo 
10 ampolas de 1,8ml de peróxido de hidrogênio a 
58% cada.caixa com 5 cassetes. è necessária a 
apresentação da amostra.

10 0 CX
JHONSON & 
JHONSON

R$ 4.060,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

86

clips de laqueação em titâneo médio-grande - caixa 
com 18 cartuchos/carga, clips de titânio, hemostático 
de laqueação, para sistema mecânico de ligadura de 
tecido, cartucho/carga com 6 clips cada, tipo médio/
grande, modelo de referência ligaclip lt 300 (cor 
verde), neste caso os clips deverão ser específi cos 
e compatíveis com clipador da mesma marca, estéril, 
artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem 
compatível com a legislação vigente.

5 0 CX
JHONSON & 
JHONSON

R$ 2.260,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

87

kit microsensor com transdutor de p.i.c. - e um cateter 
ventricular de 35 cm com conector luer-lock fêmea, um 
adaptador touhy borst com conexão para drenagem, 
um trocarte fendido, uma agulha ventricular de calibre 
10 e um estilete de 15 cm. e um cateter com um 
micro sensor de medição da pressão, em silicone, 
numa extremidade e um conector elétrico na outra 
extremidade. obs.: a empresa ganhadora deverá 
consignar o monitor compatível com o sensor em 
quantidade a ser acordada com a gerência da uti. 

25 0 UNID
HP 

BIOPRÓTESES
R$ 6.450,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

88

kit microsensor para medicao de pic 
intraparenquimatoso - contendo um cateter com 
um microchip de medição da pressão, em silicone 
numa extremidade e um conector elétrico na outra 
extremidade e uma agulha touhy de calibre 14.

25 0 UNID
HP 

BIOPRÓTESES
R$ 6.450,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

89

kit para marcapasso temporario transvenoso bipolar 
- 4 fr x 110 cm - composto por cateter de estimulação 
bipolar temporária em poliuretano, radiopaco, 
graduado em centímetros, eletrodo distal e proximal 
identifi cados, agulha de punção, com dilatador de 
12cm, fi o guia, camisa protetora e protetor para 
pino, contendo introdutor peel away descartável 8fr, 
estéril. conectores em aço inoxidável. é necessária a 
apresentação da amostra.

10 0 UNID FLEXON R$ 1.225,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

90

pinça bipolar baioneta 19 cm ponta reta autoclavável, 
em aço inoxidável com capa isolante em toda a sua 
extensão, na forma de uma pinça de dissecção, 
com sua parte ativa na ponta distal funcionando 
como um eletrodo com ponta reta e a ponta proximal 
apresentando conectores, autoclavável, medindo 
19cm. apresentando registro na anvisa.

25 0 UNID WEN R$ 890,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

91
placa de eletrocauterio adulto

200 0 UNID 3M R$ 380,00
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

92
placa de eletrocauterio descartavel infantil

80 0 UNID 3M R$ 430,00
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

93

SERINGA PARA TOMOGRAFIA SINGLE MODELO 
SSS CTP SPK. KIT DA SERINGA PARA INJETORA 
STELLANT SINGLE LINHA MEDRAD MODELO SSS 
CTP SPK. 

800 0 UNID. MEDRAD R$ 40,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

94

sistema de derivacao ventriculo-peritoneal de alta 
pressao. - adulto com mecanismo valvular esférico 
feito em rubi sintético com assento valvular também 
em rubi sintético cateter ventricular  de 14 cm, cateter 
peritoneal medindo 85 cm 2 conectores retos estilete 
para colocação ventricular pré câmara promovendo 
o controle consistente da pressão de funcionamento 
100 mm h2o +/- 10 mm h2o. material estéril.

20 0 UNID
HP 

BIOPRÓTESES
R$ 1.450,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33
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95

sistema de derivacao ventriculo-peritoneal de baixa 
pressao. - adulto com mecanismo valvular esférico 
feito em rubi sintético com assento valvular também 
em rubi sintético cateter ventricular  de 14 cm, cateter 
peritoneal medindo 85 cm 2 conectores retos estilete 
para colocação ventricular pré câmara promovendo 
o controle consistente da pressão de funcionamento 
100 mm h2o +/- 10 mm h2o. material estéril.

20 0 UNID
HP 

BIOPRÓTESES
R$ 1.450,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

96

sistema de derivacao ventriculo-peritoneal de média 
pressao. - adulto com mecanismo valvular esférico 
feito em rubi sintético com assento valvular também 
em rubi sintético cateter ventricular  de 14 cm, cateter 
peritoneal medindo 85 cm 2 conectores retos estilete 
para colocação ventricular pré câmara promovendo 
o controle consistente da pressão de funcionamento 
100 mm h2o +/- 10 mm h2o. material estéril.

20 0 UNID
HP 

BIOPRÓTESES
R$ 1.450,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

97

agulha  aspirativa 18ga x 19,5 cm com ponta tipo chiba 
18ga 19,5cm que permita a aspiracao de amostras 
citologicas, injecao de contraste ou anestesico e 
introducao de fi o guia 0.035”; com marcacao de 
profundidade em centimetros, descartavel, esteril, 
medindo 18ga x 19,5cm; embalagem individual com 
dados de identifi cacao e procedencia, data, tipo de 
esterilizacao e prazo de validade, com registro na 
anvisa.

50 0 UNID KFF R$ 110,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

98

agulha anestesia peridural nº 16 - agulha para 
anestesia peridural, epidural ou caudal, g16, bisel tipo 
tuohy, marcação em cm para controle de profundidade, 
comprimento 8.1cm, empunhadura anatômica, 
canhão transparente, embalagem individual, papel 
grau cirúrgico. 

400 0 UNID B. BRAUN R$ 12,75
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

99

agulha aspirativa 20ga x 15 cm com ponta tipo chiba 
20ga 15cm que permita a aspiracao de amostras 
citologicas, injecao de contraste ou anestesico e 
introducao de fi o guia 0.035”; com marcacao de 
profundidade em centimetros, descartavel, esteril, 
medindo 20ga x 15cm; embalagem individual com 
dados de identifi cacao e procedencia, data, tipo de 
esterilizacao e prazo de validade, com registro na 
anvisa.

50 0 UNID KFF R$ 110,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

100

agulha aspirativa 20ga x 20cm com ponta tipo chiba 
20ga 20cm que permita a aspiracao de amostras 
citologicas, injecao de contraste ou anestesico e 
introducao de fi o guia 0.035”; com marcacao de 
profundidade em centimetros, descartavel, esteril, 
medindo 20ga x 20cm; embalagem individual com 
dados de identifi cacao e procedencia, data, tipo de 
esterilizacao e prazo de validade, com registro na 
anvisa.

50 0 UNID KFF R$ 110,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

101

agulha de puncao 18 g x 7 cm - para anestesia 
peridural, epidural ou caudal, g 18, bisel tipo tuohy, 
marcacao em cm para controle de profundidade. 
comprimento: 8,1 cm, empunhadura anatomica, 
canhao transparente. embalagem individual em papel 
grau cirurgico

50 0 UNID UNISIS R$ 16,50
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

102 agulha de puncao metalica 100 x 10 com mandril 8 0 UNID FRUSTRADO

103 agulha de puncao metalica 100 x 8 com mandril 8 0 UNID FRUSTRADO

104 agulha de puncao metalica 100 x 9 com mandril 8 0 UNID FRUSTRADO

105 agulha de puncao metalica 100 x7 com mandril 8 0 UNID FRUSTRADO

106 agulha de puncao metalica 60 x 8 com mandril 8 0 UNID FRUSTRADO

107 agulha de puncao metalica 60 x 9 com mandril 8 0 UNID FRUSTRADO

108

agulha descartavel para raqui 18g x 3 1/2 - agulha 
para anestesia raquidiana g25, descartável, bisel 
tipo quincke, mandril de encaixe anatômico, 
canhão transparente, empunhadura anatômica com 
depressões digitais.

500 0 UNID UNISIS R$ 10,00
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

109

agulha descartavel para raqui 18g x 3 1/4 - agulha 
para anestesia raquidiana g25, descartável, bisel 
tipo quincke, mandril de encaixe anatômico, 
canhão transparente, empunhadura anatômica com 
depressões digitais.

200 0 UNID UNISIS R$ 10,00
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

110

agulha descartavel para raqui 22 g x 3 1/2, agulha 
para anestesia raquidiana g22, descartável, bisel 
tipo quincke, mandril de encaixe anatômico, 
canhão transparente, empunhadura anatômica com 
depressões digitais, codifi cação em cores: preto. 

500 0 UNID UNIEVER R$ 10,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

111

agulha descartavel para raqui 25g x 3 1/2 - agulha 
para anestesia raquidiana g25, descartável, bisel 
tipo quincke, mandril de encaixe anatômico, 
canhão transparente, empunhadura anatômica com 
depressões digitais, codifi cação em cores: laranja 

400 0 UNID UNIEVER R$ 10,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

112

agulha descartavel para raqui 25g x 4 3/4 - agulha 
para anestesia raquidiana g25, descartável, bisel 
tipo quincke, mandril de encaixe anatômico, 
canhão transparente, empunhadura anatômica com 
depressões digitais, 

200 0 UNID UNIEVER R$ 10,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

113

agulha descartavel para raqui 26g x 3 1/2 agulha 
para anestesia raquidiana g26, descartável, bisel 
tipo quincke, mandril de encaixe anatômico, 
canhão transparente, empunhadura anatômica com 
depressões digitais, codifi cação em cores: marrom

400 0 UNID UNIEVER R$ 10,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

114

agulha descartavel para raqui 27g x 3 1/2 -agulha 
longa para anestesia raquidiana em obesos g27, 
descartável, bisel tipo quincke, mandril de encaixe 
anatômico, canhão transparente, empunhadura 
anatômica com depressões digitais, codifi cação em 
cores: cinza 

400 0 UNID UNIEVER R$ 10,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

115

catéter  arterial radial 20g 80mm - conjunto de 
cateterização arterial com agulha de punção, cateter 
em tefl on, fl exível, antitrombogenico, com excelente 
transmissão de pressão agulha de punção de acordo 
com a técnica de seldinger. fi o guia, ponta 40 cm com 
ponta fl exível aleta de fi xação esterilizado por eto. 

200 0 UNID INTRA R$ 360,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33
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116

catéter  arterial radial 22g 80mm - conjunto de 
cateterização arterial com agulha de punção, cateter 
em tefl on, fl exível, antitrombogenico, com excelente 
transmissão de pressão agulha de punção de acordo 
com a técnica de seldinger. fi o guia, ponta 40 cm com 
ponta fl exível aleta de fi xação esterilizado por eto. 

200 0 UNID INTRA R$ 360,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

117
cateter  pig tail multiplas funcoes 14 fr x 25 cm - cateter 
de drenagem  pig tail multiuso ( com ponta helicoidal 
bloqueadora)  skater , medindo 14 fr x25 cm

10 0 UNID BIOMEDICAL R$ 580,00
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

118

cateter venoso central para nutrição parenteral - duplo 
lumen-, com 01 cateter em poliuretano radiopaco, 
cetimetrado com redutor de sutura, com 01 fi o guia 
com ponta em “j”, com 01 cânula ( agulha) de punção, 
com 01 dilatador de veia, com 01 seringa de 5ml luer 
lock, embalado em blister com abertura em pétala. 
tamanho 4fr x 15cm ( 22g/22g) pediátrico

100 0 UNID BALTON R$ 310,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

119

cateter venoso central para nutrição parenteral - duplo 
lumen - com 01 cateter em poliuretano radiopaco, 
cetimetrado com redutor de sutura., com 01 fi o guia 
ponta em j 70cm x 0,035”, com 01 cânula ( agulha), 
18g x 7cm, com 01 dilatador de veia, com 01 seringa 
de 5ml luer lock, embalado em blister com abertura 
em pétala, tamanho 7fr x 20cm ( 14g/18g)

1.800 0 UNID BIOMEDICAL R$ 300,00
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

120

cateter venoso central para nutrição parenteral - triplo 
lúmen - com 01 cateter em poliuretano radiopaco, 
cetimetrado com redutor de sutura, 01 fi o guia com 
ponta “j”, com 01 cânula ( agulha ) de punção, com 
01 dilatador de veia, com 01 seringa de 5ml luer lock, 
embalado em blister com abertura em pétala, tamanho 
7fr x 20cm ( 16g/18g/18g).

400 0 UNID BIOMEDICAL R$ 300,00
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

121

catéter uni- lúmen central para inserção periférica ( 
picc ) 1,9 fr x 50 cm silicone, indicados para nutrição 
parenteral, uso prolongado de antibióticos, infusão 
de quimioterápicos, terapia da dor. fabricados em 
poliuretano termosensível e radiopaco, graduação de 
profundidade. embalagem deve conter: 01 catéter de 
poliuretano 1,9 fr x 50cm, 01 introdutor divisível para 
catéter 2fr, 01 tampa látex free para injeção com rosca 
luer, 01 aba de sutura com abraçadeira, 01 garrote e 
01 fi ta métrica.

25 0 UNID BALTON R$ 790,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

122

catéter uni - lúmen central para inserção periférica ( 
picc ) 3fr x 60 cm, poliuretano, indicador para nutrição 
parenteral, uso prolongado de antibióticos, infusão 
de quimioterápicos, terapia da dor. fabricados em 
poliuretano termosensível e radiopaco, graduação 
de profundidade. embalagem deve conter: 01 catéter 
de poliuretano 3fr x 60cm com mandril, 01 introdutor 
divisível sobre agulha 17 ga x 1,25” para catéter 4fr, 01 
tampa látex free para injeção om rosca luer, 01 tampa 
luer, 01 conector rosqueável com 2 luers fêmea, 01 
aba de sutura com abraçadeira, 01 garrote e 01 fi ta 
métrica.

25 0 UNID BALTON R$ 790,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

123

catéter uni-lúmen central para inserção periférica ( 
picc ), 4fr x 60cm, poliuretano, indicados para nutrição 
parenteral, uso prolongado de antibióticos, infusão 
de quimioterápicos, terapia da dor. fabricados em 
poluretano termosensível e radiopaco, graduação 
de profundidade. embalagem deve conter: 1 catéter 
de poliuretano 4fr x 60cm com mandril, 01 introdutor 
divisível sobre agulha 17 ga x 1,25” para catéter 4fr, 
01 tampa látex free para injeção com rosca luer, 01 
conector rosqueável com 2 luers fêmea, 01 aba de 
sutura com abraçadeira, 01 garrote e 01 fi ta métrica.

25 0 UNID BALTON R$ 790,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

124

equipo de irrigação de alto fl uxo para procedimentos 
artroscópicos e urológicos  - equipo de pvc cristal em 
04 vias, com diâmetro de ¼”, onde cada via oferece 
ponta perfuradora, tampa e pinça plana corta-fl uxo. 
conector de pvc cristal em sua extremidade. material 
atóxico, descartável, estéril, acondicionado em fi lme de 
polietileno, polietileno/poliéster e papel grau cirúrgico. 
esterilizado por eto. embalagem individual, contendo 
externamente dados de identifi cacao, procedencia 
tipo e data de esterilizacao, validade minima de 24 
meses, n. lote e registro no ministerio da saude. 

800 0 UNID MEDSONDA R$ 15,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

125

seringa perfusora 20 ml -  padrão nbr iso 7886-
2, para uso em bomba de seringa, com: corpo em 
polipropileno (pp) natural com 20 ml de volume 
graduado em passos de 1 ml; embolo em borracha 
atóxica livre de látex; terminação padrão luer macho 
com rosca (luer-lock). esterilizado por eto. compatível 
com bomba perfusor compact. 

5.000 0 UNID B. BRAUN R$ 20,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

126

seringa perfusora 50 ml - padrão nbr iso 7886-2, 
para uso em bomba de seringa, com: corpo em 
polipropileno (pp) natural com 50 ml de volume 
graduado em passos de 1 ml; embolo em borracha 
atóxica livre de látex; terminação padrão luer macho 
com rosca (luer-lock). esterilizado por eto. compatível 
com bomba perfusor compact. 

5.000 0 UNID B. BRAUN R$ 21,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

127
Lanceta para pulsão 18g para teste do pezinho em 
bebês com acionamento automático por contato, 
apresentação caixas c/100 unid.

0 1.000 CX PREMIUM R$ 72,95
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

128

agulha hipodérmica com dispositivo de seguranca 
25x7 – estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável 
com ponta em bisel tri facetado, canhão plástico em 
cor universal, conector padrão adaptável a seringas 
e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem 
individual, com abertura asséptica. deverá constar 
externamente dados de identifi cação, procedência, 
tipo de esterilização, data de validade, número do 
lote, registro no ministério da saúde. acondicionada 
em caixas com 100 unidades. 

6.000 4.000 CX NUTRIEX R$ 77,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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129

agulha hipodérmica com dispositivo de seguranca 
40x12 – estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável 
com ponta em bisel tri facetado, canhão plástico em 
cor universal, conector padrão adaptável a seringas 
e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem 
individual, com abertura asséptica. deverá constar 
externamente dados de identifi cação, procedência, 
tipo de esterilização, data de validade, número do 
lote, registro no ministério da saúde. acondicionada 
em caixas com 100 unidades. 

6.000 4.000 CX LABOR IMPORT R$ 130,00
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

130

álcool 70% anticéptico, álcool etílico hidratado na 
concentração de 70% inpm, indicado como anticéptico 
tópico c/1000 ml, embalagem original c/lote data de 
fabricação validade do produto e registro no ministério 
da saúde.

0 10.000 UNID RIOQUÍMICA R$ 8,85
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

131

algodão 500gr - algodão absorvente em rolo formado 
por camadas sobrepostas de fi bras de algodão, 
medindo entre 1 e 1,5cm de espessura por 22cm 
de largura e contendo 500 gramas. o produto deve 
ter aspecto uniforme, sem grumos, sem substâncias 
estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor branca 
(mínimo 80% de brancura), enrolado em papel 
apropriado em toda a extensão. embalagem resistente 
que mantenha a integridade do produto até o momento 
de sua utilização, trazendo externamente os dados de 
identifi cação, procedência, número de lote, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de registro 
no ministério da saúde. a embalagem deverá trazer 
externamente os dados de identifi cação, número de 
lote, data de fabricação e data de validade. o prazo 
de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da 
data de entrega.

20.000 30.000 ROLO FAROL R$ 19,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

132

ROLETES DE ALGODÃO Nº 02 - confeccionado em 
algodão hidrófi lo, não estéril, isento de impurezas e 
extra-absorvente, isento de amido e cloro. Embalagem 
de 32g com 100 unidades. 

500 1.500 PCT SOFTPLUS R$ 3,70
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

133

atadura crepom 10 cm - atadura crepon 10 cm - 
medindo 10cm de largura por 1,80m em repouso de 
comprimento, com densidade de 13 fi os/cm2 , com 
peso de 21,8g por unidade, confeccionada em tecido 
100% algodao cru, fi os de alta torcao, possuindo 
bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
enroladas sobre si mesmas, aparencia uniforme, 
bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, 
impurezas, fi apos e quaisquer outros tipos de defeitos 
que possam afetar seu desempenho durante o uso. 
embaladas individualmente. o produto devera atender 
na integra as especifi cacoes da nbr 14.056, sob pena 
de desclassifi cação.

100.000 200.000 UNID ELIMAX R$ 0,77

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

134

atadura crepom 15 cm - atadura crepon 15 cm - 
medindo 15cm de largura por 1,80m em repouso de 
comprimento, com densidade de 13 fi os/cm2 , com 
peso de 32,7g por unidade, confeccionada em tecido 
100% algodao cru, fi os de alta torcao, possuindo 
bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
enroladas sobre si mesmas, aparencia uniforme, 
bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, 
impurezas, fi apos e quaisquer outros tipos de defeitos 
que possam afetar seu desempenho durante o uso. 
embaladas individualmente. o produto devera atender 
na integra as especifi cacoes da nbr 14.056, sob pena 
de desclassifi cacao.

100.000 200.000 UNID ELIMAX R$ 0,96

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

135

atadura gessada 20 cm - medindo 20cm de largura 
por 4m de comprimento, enrolada em tubete de 
plástico, com gesso uniformemente impregnado sobre 
uma tela de tecido tipo giro-ingles 100% algodao e 
lateral com corte sinuoso para evitar desfi amento. 
depois de molhada com agua, a atadura gessada 
deve apresentar textura suave, cremosa e livre de 
arenosidade ao tato. o tempo de endurecimento deve 
ser de no maximo 7 minutos.  o produto devera atender 
na integra as especifi cacoes da nbr 14.852, sob pena 
de desclassifi cacao. embalada individualmente e 
acondicionada em caixas com 20 unidades.

500 500 CX CREMER R$ 137,80
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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BABADOR DENTAL DESCARTÁVEL , confeccionado 
em TNT. Indicado para proteger o paciente durante 
procedimentos odontológicos. Pacote com 100 
unidades

200 800 PCT SKY R$ 25,90
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

137

AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL - UNIDADE. 
USO HOSPITALAR, POLIPROPILENO, MANGA 
LONGA, PUNHO FECHADO COM ELASTICO, 
FRENTE FECHADA, IMPERMEAVEL, ATOXICO, 
HIPOALERGICO, MALEAVEL E RESISTENTE, SEM 
VELCRO, 30 G/M2.

67.000 13.000 UNID BESTFABRIL R$ 8,40
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

138

cânula para traqueostomia com balão 7,5 mm - 
radiopaca, descartável, estéril, confeccionada em 
p.v.c., com balão de parede fi na, auto volume e baixa 
pressão, com dispositivo para fi xação e mandril. as 
informações da embalagem deverão estar de acordo 
com a rdc 185, da anvisa, e ter registro no m.s.

500 0 UNID BCI MEDICAL R$ 49,80
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

139

cânula para traqueostomia com balão 9,0 mm - 
radiopaca, descartável, estéril, confeccionada em 
p.v.c., com balão de parede fi na, auto volume e baixa 
pressão, com dispositivo para fi xação e mandril. as 
informações da embalagem deverão estar de acordo 
com a rdc 185, da anvisa, e ter registro no m.s.

500 0 UNID BCI MEDICAL R$ 49,80
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

140

cânula para traqueostomia com balão 8,5 mm - 
radiopaca, descartável, estéril, confeccionada em 
p.v.c., com balão de parede fi na, auto volume e baixa 
pressão, com dispositivo para fi xação e mandril. as 
informações da embalagem deverão estar de acordo 
com a rdc 185, da anvisa, e ter registro no m.s.

500 0 UNID BCI MEDICAL R$ 49,80
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

141

cânula para traqueostomia com balão 9,5 mm - 
radiopaca, descartável, estéril, confeccionada em 
p.v.c., com balão de parede fi na, auto volume e baixa 
pressão, com dispositivo para fi xação e mandril. as 
informações da embalagem deverão estar de acordo 
com a rdc 185, da anvisa, e ter registro no m.s.

200 0 UNID BCI MEDICAL R$ 49,80
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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catéter acesso venoso periférico numero 22 - em 
poliuretano agulha de aço grau cirúrgico com ponta 
atraumatica, apresentando curta distancia entre o 
bisel e a cânula de poliuretano. cânula de poliuretano 
transparente com 4 tiras radiopacas, fl exível. câmara 
para visualização de sangue transparente e quadrada 
para garantir uma boa empunhadura e facilitar a 
punção uni manual, com auto ativação de mola de 
segurança que protege automaticamente o bisel da 
agulha quando retirada. com fi ltro hidrófobo. uso único 
e esterilizado por eto. número g22. cor azul. 

30.000 28.000 UNID LABOR IMPORT R$ 3,90
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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cateter acesso venoso periférico numero 24 - em 
poliuretano agulha de aço grau cirúrgico com ponta 
atraumatica, apresentando curta distancia entre o 
bisel e a cânula de poliuretano. cânula de poliuretano 
transparente com 4 tiras radiopacas, fl exível. 
câmara para visualização do sangue transparente 
e quadrada para garantir uma boa empunhadura e 
facilitar a punção uni manual, com auto ativação de 
mola de segurança que protege automaticamente o 
bisel da agulha quando retirada. com fi ltro hidrófobo. 
embalagem individual blister. uso único e esterilizado 
em eto. número g24. cor amarela. 

27.500 27.500 UNID INJEX R$ 5,29

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68
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coletor de fezes descartavel transparente - em 
polipropileno, com capacidade para 80 ml, tampa com 
fechamento sob pressao, nao esteril e sem embalagem 
individual (a granel). acompanha pa descartavel

10.000 68.000 UNID DESCARPLAS R$ 0,89
DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNPJ (MF) sob nº. 08.044.840/0002-49

145

coletor de urina infantil estéril unissex - descartável, 
estéril, confeccionado em plástico atóxico, 
transparente, retangular, com orifício central oval 
no terço superior, circundado por massa adesiva 
hipoalergênica, com a face adesiva protegida, 
apresentando adesividade efi ciente e resistente à 
umidade e que não deixe resíduos após remoção. o 
coletor deve ter capacidade para 100 ml, apresentar 
graduação gravada a cada 10 ml, livre de furos e 
com as bordas seladas, sendo capaz de suportar 
o volume sem vazamentos ou desprendimentos. 
embalagem individual íntegra, com selagem efi ciente 
que garanta a integridade do produto até o momento 
de sua utilização, permita a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo externamente os 
dados de identifi cação, procedência, número de lote, 
método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação, prazo de validade e número de registro no 
ministério da saúde.

6.700 68.300 UNID LABOR IMPORT R$ 0,60
DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNPJ (MF) sob nº. 08.044.840/0002-49
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coletor de urina sistema fechado - cone escalonado, 
injetor lateral com membrana autocicatrizante para 
coleta de material; tubo fl exível de pvc de 130cm, com 
pinça corta fl uxo, bolsa coletora com capacidade para 
2000 ml, com válvula anti-refl uxo, cone para drenagem 
de controle bidirecional, alça de sustentação com 
fi xação do tubo coletor, uso único, embalagem 
individual. esterilizado por eto.

5.000 10.000 UNID LABOR IMPORT R$ 6,27
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

147

coletor para material perfuro cortante contaminado 13l 
- coletor para material perfuro cortante contaminado,  
com capacidade util 10.3 litros, confeccionado em 
material apropriado, rigido, impermeavel e resistente 
a perfuracoes em condicoes de uso e descarte, 
sem que ocorra transfi xacao, e resistente a queda, 
mantendo a integridade com relacao a montagem 
e fechamento, isento de ruptura, de formacao ou 
perfuracao, com sistema de abertura e fechamento 
pratico e seguro ao manuseio, com orientacoes de 
uso do fabricante colocadas de forma que permita 
facil visualização e compreensao em cada coletor. 
com alca para transporte, resistente e fi xa ao coletor, 
posicionada de forma funcional, e tampa afi xada ao 
coletor com dispositivo que assegura a inviolacao 
do mesmo apos o uso, conforme exigido pela norma 
da abnt. embalagem com dados de identifi cação 
e procedência, data de fabricação e validade, com 
registro em orgao competente.

5.000 7.000 UNID DESCARBOX R$ 8,65

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68
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compressa cirúrgica (campo operatório) - 
confeccionadas com fi os 100% algodão em tecido 
quádruplo sobreposto tipo tela com fi o radiopaco. o 
tecido e feito com amarrações (entrelaçamento das 
quatro camadas de tecido), para evitar o deslizamento 
entre as mesmas. as camadas de tecido costuras com 
pontos over-lock para evitar desfi amentos laterais. as 
compressas tem em sua extremidade um cadarço 
duplo formando uma alça, que deve ser deixado do 
lado externo da cavidade cirúrgica como precaução, 
facilitando também seu manuseio e oferecendo 
melhores condições de visibilidade no local. isentas de 
substancias gordurosas, amido, corantes corretivos 
e alvejantes ópticos. tam. 45 x 50 cm, pesando 35g 
cada campo. pct com 50 unidades.

1.800 0 PCT REAL R$ 99,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

149

compressa de gaze hidrofi la não-estéril 7,5 x 7,5 cm - 
compressa, confeccionada em fi os 100% algodao em 
tecido tipo tela com oito camadas e cinco dobras,7,5 x 
7,5 cm , quando fechadas 15 x 30 cm, quando abertas 
e com densidade de 13 fi os/cm quadrado. alvejadas, 
purifi cadas e isentas de impurezas, substancias 
gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes 
ópticos.dobradas para dentro em toda sua extensão 
para evitar desfi amento trazendo externamente os 
dados de identifi cação, procedência, numero de lote, 
método, data de fabricação e/ou prazo de validade 
e numero de registro no ministério da saúde. pacote 
com 500 unidades.

10.000 18.000 PCT
SACURAI/
MEDPLUS

R$ 21,00
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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conexão para administração simultânea de soluções 
com duas vias - para uso em adulto, com pinças corta 
fl uxo coloridas, em pvc siliconizado, transparente, 
atóxico. conectores valvulados nas extremidades que 
impeçam o uso de agulha, compativel com conexões 
luer lock e luer slip, em peça única com capacidade de 
fl uxo de ate 165 ml/min, com espaço morto de 0,01 a 
0,04 ml, isento de látex, com canal de policarbonato liso 
para passagem exclusiva de lquidos, isento de metal, 
dotado de sistema fechado (sf) para preenchimento 
das duas vias ao mesmo tempo sem extravasamento 
de soluções, conector luer com eliminador de ar. 
embalado individualmente em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica, esterilizado 
em óxido de etileno.

43.500 6.500 UNID LABOR IMPORT R$ 1,89
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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conjunto escova pvpi- escova dupla face para 
degermação da pele, descartável, com corpo em 
material plástico, atóxico, epirogênico, fl exível, livre 
de defeitos, tendo em uma das faces, cerdas macias 
que não causem abrasão e na outra, esponja macia 
de poliuretano, impregnada com 10 ml de solução de 
iodopovidona a 10%. embalagem individual integra, 
trazendo externamente os dados de identifi cação, 
procedência, numero de lote, método, data de 
fabricação, prazo de validade e numero de registro no 
ministério da saúde.

10.000 5.000 UNID RIOQUÍMICA R$ 4,80
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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dispositivo intravenoso periférico de curta 
permanência 23g - agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e trifacetado, protetor da agulha, dispositivo 
de segurança que minimiza os riscos de acidentes 
perfurocortantes e infecções relacionadas, asas de 
empunhadura e fi xação. tubo vinilico transparente, 
atóxico e apirogenico, conector fêmea luer - lok  
-  agulha 1,9 cm, tubo 30 cm descartável, estéril, 
siliconizado, com cânula de aço inoxidável, parede 
fi na, asa plástica fl exível ou similar, com identifi cação 
do calibre na asa, protetor rígido, tampa protetora, 
cor padrão universal. embalagem individual, com 
abertura asséptica, contendo externamente dados de 
identifi cação, procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, numero de lote e registro ministério da 
saúde.

66.500 8.500 UNID LABOR IMPORT R$ 1,35
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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dispositivo intravenoso periférico de curta 
permanência 25g - agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e trifacetado, protetor da agulha, dispositivo 
de segurança que minimiza os riscos de acidentes 
perfurocortantes e infecções relacionadas, asas de 
empunhadura e fi xação, tubo vinilico transparente, 
atóxico e apirogenico, conector fêmea luer - lok 
- agulha 1,9 cm, tubo 30 cm descartável, estéril, 
siliconizado, com cânula de aço inoxidável, parede 
fi na, asa plástica fl exível ou similar, com identifi cação 
do calibre na asa, protetor rígido, tampa protetora, 
cor padrão universal. embalagem individual, com 
abertura asséptica, contendo externamente dados de 
identifi cação, procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, numero de lote e registro ministério da 
saúde.

12.000 8.000 UNID LABOR IMPORT R$ 1,35
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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equipo exclusivo para administracao de dietas enterais 
em bomba de infusao perfurantes para conexao com 
agua e dieta no mesmo equipo, monocanal que 
poermita prrenchimentoi automatico do primming, com 
ponta perfurante padrao ISO com ponta perfurante AI, 
com seguranca contra fl uxo livre, pinça rolete de alta 
precisao, terminaçao com sistema luerlock rotativo, 
com trava.

0 7.000 UNID FRUSTRADO

155

equipo infusao injetor lateral - equipo para infusao 
gravitacional de soluçoes parenterais e medicacoes; 
ponta perfurante padrao ISO; camara gotejadora 
fl exivel com fi ltro de particulas de 15 micra e membrana 
hidrofi la AISTOP que impede a entrada de ar no 
equipo apos o termino da infusao; camara gotejadora 
com entrada de ar contendo fi ltro bacteriologico de 
0,22 micra e tampa protetora reversivel; padrao.

0 18.500 UNID LABOR IMPORT R$ 3,10
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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equipo microgotas, para soro, com injetor lateral 
estéril descartável, embalado em papel grau cirúrgico 
esterilizado a base de oxido de etileno.

0 3.500 UNID DESCARPACK R$ 3,49
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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esparadrapo comum 10x4,5 - confeccionado em tecido 
100% algodao, impermeavel, massa adesiva a base 
de borracha natural, oxido de zinco e resinas, boa 
aderencia, bordas em picotes, enrolado em carretel 
com capa protetora, com dados de identifi cação, 
procedência, data da fabricação, validade, numero do 
lote, registro ministério da saúde.

17.500 17.500 UNID SIEX R$ 8,25
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

158

espéculo médio, fabricado em poliestileno, possuir 
total conforto em exames ginecológicos, esterilizados 
por óxido de etileno, sem lubrifi cação, sistema 
europeu de abertura por pressão, método mais efi caz 
na prevenção de lesão nas paredes do canal vaginal, 
evita lesão por esforço repetitivo, aprovado e indicado 
pela comunidade europeia.

0 27.000 UNID ADLIN R$ 2,58
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

159

fi lme de mamografi a 18x24 fi lme para impressao de 
imagens de mamografi a de alta resolucao, dupla 
emulsao projetada para ser utilizada com unico ecran 
de intensifi cacao, para processamento lento e rapido 
e com densidade otica perfeitamente uniforme no 
centro e nas bordas; tamanho 18x24cm, confi gurado 
para o sistema de velocidade 100; o produto deve ter 
registro em orgao competente e deve obedecer aos 
regulamentos de protecao ambiental. caixa com 100 
folhas

20 20 CX IBF R$ 550,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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fi lme raio x 15x40cm caixa c/ 100 unidades fi lme 
plano para radiodiagnóstico clínico, sensível à luz 
verde, emulsifi cado em ambas as faces, medindo 15 
cm por 40 cm, garantindo contra artefatos gerados 
por eletricidade estática durante o processo de 
fabricação, embalado em caixas contendo 100 
películas, resistente s ao transporte, que mantenham 
a integridade do produto durante o armazenamento 
e garantam proteção nas condições indicadas pelo 
fabricante, trazendo externamente os dados de 
identifi cação, procedência, número de lote, data de 
fabricação, prazo de validade e numero de registro no 
ministério da saúde.

200 500 CX IBF R$ 195,00

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35
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fi lme raio x 24x30cm caixa c/100 unidades fi lme 
plano para radiodiagnóstico clínico, sensível à luz 
verde, emulsifi cado em ambas as faces, medindo 24 
cm por 30 cm, garantindo contra artefatos gerados 
por eletricidade estática durante o processo de 
fabricação, embalado em caixas contendo 100 
películas, resistente s ao transporte, que mantenham 
a integridade do produto durante o armazenamento 
e garantam proteção nas condições indicadas pelo 
fabricante, trazendo externamente os dados de 
identifi cação, procedência, número de lote, data de 
fabricação, prazo de validade e numero de registro no 
ministério da saúde.

350 650 CX IBF R$ 248,00

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35
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fi lme raio x 30x40cm caixa com 100 unidades fi lme 
plano para radiodiagnóstico clínico, sensível à luz 
verde, emulsifi cado em ambas as faces, medindo 30 
cm por 40 cm, garantindo contra artefatos gerados 
por eletricidade estática durante o processo de 
fabricação, embalado em caixas contendo 100 
películas, resistentes ao transporte, que mantenham 
a integridade do produto durante o armazenamento 
e garantam proteção nas condições indicadas pelo 
fabricante, trazendo externamente os dados de 
identifi cação, procedência, número de lote, data de 
fabricação, prazo de validade e numero de registro no 
ministério da saúde.

350 650 CX IBF R$ 332,00

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35
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fi ltro inspiratorio de barreira total a bacterias e a 
virus – adulto - fi ltro inspiratorio de barreira total a 
bacterias e a virus, - bidirecional, auto umidifi cador, 
trocador de calor e umidade, com membrana unica 
totalmente hidrofobica, sem tratamento com sais 
higroscopicos ou outras coberturas quimicas e como 
selante, esterilizado por radiacao gama ou por oxido 
de etileno, validado microbiologicamente para gases, 
aerossois e secrecoes com bacterias e/ou virus e 
outros patogenos, livre de latex e refem particulas 
de latex, para uso em circuito respiratorio completo 
com tubo extensor corrugado fl exivel, de 145 mm, 
com memoria e tampa para o tubo corrugado como 
dispositivo de protecao no descarte de material 
contaminado, com conexao universal e tomada para 
capnografo protegida da umidade e secrecoes do 
paciente. com espaco morto entre 60 e 80ml e volume 
corrente aproximado entre 150 a 1500ml

10.000 500 UNID PALL R$ 26,00
CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob 
nº. 05.075.964/0001-12
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fi o de sutura nylon 2-0, agulhado monofi lamento 
composto por poliamida preto, não absorvível, 
medindo 45 cm de comprimento, número 2-0, agulha 
3/8 círculo triangular de corte reverso 2,0 cm

0 1.000 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 3,75

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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fi o de sutura nylon 4-0, agulhado monofi lamento 
composto por poliamida preto, não absorvível, 
medindo 45 cm de comprimento, número 4-0, agulha 
3/8 círculo triangular de corte reverso 2,0 cm

0 1.000 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 3,75

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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fi o nylon preto monofi lamentar “2-0” de diâmetro 45 cm 
de comprimento, com agulha sc-30 30mm, 3/8 circulo 
triangular com estria no corpo para pegada do porta 
agulha,composto a partir de monômeros diferentes de 
poliamida pura de origem sintética de cor preta com 
degradação de resistência tensil  de  aproximadamente 
20% ao ano por processo  enzimático e metabólico do 
organismo. embalagem em papel cartão cor verde. o 
prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

7.500 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 3,75

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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fi o nylon preto monofi lamentar “3-0” de diâmetro e 
45 cm de comprimento, com agulha sc-20 19mm 3/8 
circulo triangular com estria no  corpo para pegada 
do porta agulha, composto a partir de monômeros 
diferentes de poliamida pura de origem sintética 
de cor preta com degradação de resistência tensil 
de  aproximadamente 20 % ao ano por processo  
enzimático e metabólico do organismo. embalagem 
em papel cartão cor verde. o prazo de validade mínima 
deverá ser de 24 meses a partir da data de entrega. é 
necessária a apresentação da amostra.

7.500 0 UNID
ACE 

TECHNOFIO
R$ 3,75

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

168

fi xador para tubo orotraqueal - desenvolvido para 
propiciar um seguro posicionamento do tubo 
endotraqueal apos intubacao, ajudando a prevenir 
uma entubacao acidental. confeccionado em tira que 
envolve o pescoço feita com material leve e adequada 
para o fi xador. material não estéril, descartável e de 
uso único. 

8.500 0 UNID CPL R$ 24,10

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68
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fralda descartável eg infantil: fralda descartável eg 
para crianças de 12 a 15kg, antialérgica, com maciez 
e com fl ocos de gel superabsorvente compactados 
que retem o líquido longe da pele do bebê, com aloe 
vera que auxilia na hidratação da pele, com formato 
anatômico mais ajustado ao corpo e com polpa cavada 
entre as pernas, proporcionando maior conforto. com 
barreiras impermeáveis altas antivazamento com 
02 elásticos. possuir fi tas laterais elásticas com 04 
elásticos, que sejam, fl exíveis proporcionando maior 
conforto e liberdade de movimento ao bebê. possuir 
fecho em borracha siliconizada, que se alonga 
permitindo melhor ajuste, possuir parte de fi xação 
que não cole na pele do bebê, que possa ser ajustado 
quantas vezes for necessário, e que não se solte 
com os movimentos do bebê ( fecho agarradinho). 
possuir faixa personalizada com nome do fabricante. 
composição: polímero superabsorvente, polpa de 
celulose, fi lme de polietileno, fi lme de polipropileno, 
não tecido de fi bras de polipropileno, adesivo 
termoplástico, fi os de elástico sintético, fi tas elásticas 
e aloe vera. pacote com 08 unid.

5.000 105.000 PCT MILLI R$ 6,60
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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fralda descartável g adulto, fralda descartável g 
adulto de 70 a 90kg, cintura de 115 a 150cm, com 
maciez, hipoalergênica, indicada para incontinência 
intensa de alta absorção, conforto e com proteção 
de até 10 horas, com super gel absorvente anti odor, 
com camada transfer layer - faz a melhor difusão de 
líquidos, prolongando a sensação seca - aloe vera, 
com barreiras laterais anti vazamento, com formato 
anatômico, com recortes nas pernas de preferência 
de dois a quatro elásticos, possibilitando ajuste 
perfeito sem vazamentos, cintura ajustável com duas 
fi tas laterais adesivas reposicionáveis para fi xação, 
com pequena dobradura para facilitar o manuseio 
e indicador de umidade. composição básica: polpa 
de celulose, polímero superabsorvente, fi lme de 
polietileno, não tecido de fi bras de polipropileno, 
adesivo termoplástico, fi os de elastano, fi tas adesivas 
e aloe vera. pacote deve conter dadosde identifi cação, 
número de lote, data de fabricação e prazo de validade. 
pacote com 08 unid.

10.000 135.000 PCT PROTFRAL R$ 17,75
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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fralda descartável m infantil: fralda descartável m 
para crianças de 05 a 9,5kg, antialérgica, com maciez 
e com fl ocos de gel superabsorvente compactados 
que retem o líquido longe da pele do bebê, com aloe 
vera que auxilia na hidratação da pele, com formato 
anatômico mais ajustado ao corpo e com polpa cavada 
entre as pernas, proporcionando maior conforto. com 
barreiras impermeáveis altas antivazamento com 
02 elásticos. possuir fi tas laterais elásticas com 04 
elásticos, que sejam, fl exíveis proporcionando maior 
conforto e liberdade de movimento ao bebê. possuir 
fecho em borracha siliconizada, que se alonga 
permitindo melhor ajuste, possuir parte de fi xação 
que não cole na pele do bebê, que possa ser ajustado 
quantas vezes for necessário, e que não se solte 
com os movimentos do bebê ( fecho agarradinho). 
possuir faixa personalizada com nome do fabricante. 
composição: polímero superabsorvente, polpa de 
celulose, fi lme de polietileno, fi lme de polipropileno, 
não tecido de fi bras de polipropileno, adesivo 
termoplástico, fi os de elástico sintético, fi tas elásticas 
e aloe vera. pacote com 10 unid.

4.000 51.000 PCT MILLI R$ 6,60
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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haste fl exível para higienização, 
confeccionada em polipropileno rígido, 
hidroxietilcelulose,triclosan,contendo em suas 
extremidades cabeças algodoadas ( puro algodão) 
fi xadas nas hastes, tamanho único, embaladas em 
embalagem plásticas com tampa plástica de encaixe, 
garantindo ao produto proteção contra contaminações 
e umidade, algodão protegido com agente antigerme. 
a embalagem deverá trazer externamente os dados 
de identifi cação, numero de lote, e data de fabricação 
e data de validade minímo de 12 meses a partir da 
data de entrega. caixa com 75 unidades

1.000 3.000 CX FAROL R$ 2,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

173

kit ginecológico tam. m - 01 par de luvas plástica 
ginecológica, 01 pinça ayres, 01 espátula, 01 escova, 
01 especulo, 01 lamina de vidro . a embalagem 
devera trazer externamente os dados de identifi cação, 
numero de lote, data de fabricação e validade.

1.000 27.000 KIT ADLIN R$ 5,20
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

174

lamina esteril para bisturi nº 15 - confeccionada em 
aco carbono, esterilizada a raio gama, embalada 
individualmente em forma de sache com inibidor 
de corrosao, que nao permite a perfuracao da 
embalagem, garantindo a esterilizacao e prevenindo 
contra possiveis acidentes. a embalagem permite a 
retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a 
realizacao de cortes suaves, de facil identifi cacao de 
sua area de corte.

10.000 15.000 UNID LABOR IMPORT R$ 0,37

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

175

lancetas - lancetas descartáveis para punção digital 
em aço inoxidável, ponta em bisel e embutida em 
corpo de plástico, ou outro material compatível, com 
dispositvo de se  gurança retrátil, apos sua utilização, 
com tampa protetora de fácil remoção e que proteja 
a lanceta apos o uso. constando os dados de 
identifi cação, procedência, data de fabricação com 
validade, numero de lote e registro no ministério da 
saúde.

170.000 680.000 UNID TKL R$ 0,58

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

176

luva de procedimento tamanho g - com certifi cado de 
aprovação de equipamento de proteção individual, 
luva de látex hipoalergenica levemente pulverizada, 
não estéril, ambidestra. produto de uso único, 
embalagem externa com dados de identifi cação e 
procedência, constando os dados de identifi cação, 
procedência, data de fabricação com validade, numero 
de lote e registro no ministério da saúde. caixa com 
100 unidades.

12.000 18.000 CX TARGA R$ 26,50
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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luva de procedimento tamanho p - com certifi cado 
de aprovação de equipamento de proteção 
individual, luva de látex hipoalergenica levemente 
pulverizada, não estéril, ambidestra. produto de uso 
único, embalagem externa constando os dados de 
identifi cação, procedência, data de fabricação com 
validade, numero de lote e registro no ministério da 
saúde. caixa com 100 unidades.

12.000 15.000 CX LENGRUBER R$ 26,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

178

luva esteril numero 7,5 - confeccionada em látex 
natural com alta  sensibilidade tatil impermeavel 
anti derrapante com boa  elasticidade e resistencia, 
formato anatomico, acabamento do punho com 
dobra na sua porcao fi nal, perfeita adaptacao, 
textura uniforme sem falhas, talcada ou lubrifi cada, 
hipoalergenica, envelopada aos pares. embalagem 
com dados de identifi cação e procedência, data, tipo 
de esterilizacao e prazo de validade, com registro no 
ministério da saúde.

27.000 13.000 PAR FRONTINENSE R$ 1,85
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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luva esteril numero 8,5 - confeccionada em látex 
natural com alta  sensibilidade tatil impermeavel 
anti derrapante com boa  elasticidade e resistencia, 
formato anatomico, acabamento do punho com 
dobra na sua porcao fi nal, perfeita adaptacao, 
textura uniforme sem falhas, talcada ou lubrifi cada, 
hipoalergenica, envelopada aos pares. embalagem 
com dados de identifi cação e procedência, data, tipo 
de esterilizacao e prazo de validade, com registro no 
ministério da saúde.

15.000 10.000 PAR FRONTINENSE R$ 1,85
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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malha tubular 02 cm - confeccionada em algodão 
100% ou misto, com propriedades elásticas, enrolada 
de maneira uniforme, sem fi os soltos, sem emendas 
e livre de impurezas ou manchas. embalagem 
individual resistente de modo a assegurar a proteção 
do produto ate o momento de sua utilização, trazendo 
externamente os dados de identifi cação, procedência, 
numero de lote, data de fabricação e/ou prazo de 
validade mínimo, que deve ser de 12 meses a partir 
da data de entrega.

100 0 ROLO POLARFIX R$ 5,99
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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malha tubular 15 cm - confeccionada em algodão 
100% ou misto, com propriedades elásticas, enrolada 
de maneira uniforme, sem fi os soltos, sem emendas 
e livre de impurezas ou manchas. embalagem 
individual resistente de modo a assegurar a proteção 
do produto ate o momento de sua utilização, trazendo 
externamente os dados de identifi cação, procedência, 
numero de lote, data de fabricação e/ou prazo de 
validade mínimo, que deve ser de 12 meses a partir 
da data de entrega.

100 0 ROLO MSO R$ 12,00

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35
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malha tubular 20 cm - confeccionada em algodão 
100% ou misto, com propriedades elásticas, enrolada 
de maneira uniforme, sem fi os soltos, sem emendas 
e livre de impurezas ou manchas. embalagem 
individual resistente de modo a assegurar a proteção 
do produto ate o momento de sua utilização, trazendo 
externamente os dados de identifi cação, procedência, 
numero de lote, data de fabricação e/ou prazo de 
validade mínimo, que deve ser de 12 meses a partir 
da data de entrega.

100 0 ROLO MSO R$ 17,45

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35
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papel grau cirúrgico 20 x 100 – embalagem descartavel 
para esterilizacao com indicador quimico de processo 
de vapor saturado e oxido de etileno com no 
minimo 1cm quadrado de area, protegido pelo fi lme, 
composta de papel grau cirurgico e fi lme laminado 
polipropileno  poliester colorido, quatro camadas, 
alto indice de fl exibilidade, isento microfuros, atoxica, 
impressa com tinta resistente ao processo e fora de 
contato com o material, selagem resistente, continua, 
sem falhas, fi lete triplo para larguras de embalagens 
ate 200 mm e quatro fi letes para larguras acima, 
que apos esterilizacao permita abertura asseptica 
sem desprendimento de particulas e sem rasgos 
do papel fi lme. registro no m.s., numero do lote e 
medida impressos no verso, na area de selagem, 
cumprindo as normas tecnicas da abnt 14.990 2003. 
produto com certifi cado de boas praticas emitido pela 
anvisa e laudo microbiano. constando os dados de 
identifi cacao, procedencia, data de fabricacao com 
validade, numero de lote. o prazo de validade minimo 
deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 
é necessário a apresentação de amostra do produto.

200 500 ROLO FRUSTRADO

184

papel grau cirúrgico 30x100 – embalagem descartavel 
para esterilizacao com indicador quimico de processo 
de vapor saturado e oxido de etileno com no 
minimo 1cm quadrado de area, protegido pelo fi lme, 
composta de papel grau cirurgico e fi lme laminado 
polipropileno  poliester colorido, quatro camadas, 
alto indice de fl exibilidade, isento microfuros, atoxica, 
impressa com tinta resistente ao processo e fora de 
contato com o material, selagem resistente, continua, 
sem falhas, fi lete triplo para larguras de embalagens 
ate 200mm e quatro fi letes para larguras acima, 
que apos esterilizacao permita abertura asseptica 
sem desprendimento de particulas e sem rasgos 
do papel fi lme. registro no m.s., numero do lote e 
medida impressos no verso, na area de selagem, 
cumprindo as normas tecnicas da abnt 14.990 2003. 
produto com certifi cado de boas praticas emitido pela 
anvisa e laudo microbiano.constando os dados de 
identifi cacao, procedencia, data de fabricacao com 
validade, numero de lote. o prazo de validade minimo 
deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 
é necessária a apresentação de amostra do produto.

140 60 ROLO FRUSTRADO

185

seringa 60 ml com bico slip- seringa plastica, 
esteril, esterilizada a oxido de etileno, descartavel, 
confeccionada em plástico transparente, atóxico, com 
bico central tipo luer-slip (sistema com bico), capaz de 
garantir conexões seguras e sem vazamentos.

5.000 3.500 UNID SR R$ 4,73
DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNPJ (MF) sob nº. 08.044.840/0002-49
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seringa descartável 10ml luer lock - capacidade de 
10ml com graduação milimetrada, com borracha na 
ponta do embolo, com boa vedação, permitindo perfeito 
deslize, com ponta de trava do mesmo, dimensionada 
obedecendo aos padrões universalmente adotados e 
estar em acordo com abnt-nbr n 9752.  embalagem 
individual, estéril em processo que garanta 
comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, um 
lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura 
em pétala, conforme padronização da nbr 13386/95, 
com dados de identifi cação e procedência, data de 
esterilização e prazo de validade, com registro em 
órgão competente.

340.000 140.000 UNID SR R$ 1,50
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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seringa descartável 5ml luer lock - capacidade de 5ml 
com graduação milimetrada, com borracha na ponta 
do embolo, com boa vedação, permitindo perfeito 
deslize, com ponta de trava do mesmo, dimensionada 
obedecendo aos padrões universalmente adotados e 
estar em acordo com abnt-nbr n 9752.  embalagem 
individual, estéril em processo que garanta 
comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, um 
lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura 
em pétala, conforme padronização da nbr 13386/95, 
com dados de identifi cação e procedência, data de 
esterilização e prazo de validade, com registro em 
órgão competente.

175.000 175.000 UNID LABOR IMPORT R$ 0,98
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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sonda aspiracao traqueal n° 16 - tubo de pvc atóxico, 
fl exível, com conector e válvula de pressão negativa 
distal intermitente. a válvula permite variações na 
sucção de secreções, permitindo performance muito 
superior no procedimento. embalagem em papel grau 
cirúrgico. esterilização por radiação gama. 

7.000 5.000 UNID MEDSONDA R$ 2,16
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

189

sonda enteral com guia, n 12 - fabricado em poliuretano 
fl exível leitoso, com uma lista translúcida para facilitar 
a visibilidade no interior da sonda, com marcações de 
posicionamento e com cilindro de tungstênio na ponta, 
do mesmo tamanho do tubo não ferindo o paciente 
(atraumatica), arame quia -fi o de aço inoxidável usado 
para facilitar a introdução do tubo nos pacientes. 
conector em \”y\”, dupla via com tampa em pvc atóxico. 
esterilização a oxido de etileno, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico com código de barras.

2.000 0 UNID MEDCONE R$ 18,90

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

190

sonda foley 02 vias numero 14 - estéril, descartável, 
confeccionada em borracha natural, siliconizada em 
duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula 
para enchimento do balão (capacidade de 05 ml). 
ponta cilíndrica, macia, de fundo cego e com dois 
furos laterais em lados opostos apos o balão, medindo 
aproximadamente 40 cm de comprimento. embalada 
individualmente em plástico e reembolsada em papel 
grau cirúrgico, com abertura em pétala. a embalagem 
devera trazer externamente os dados de identifi cação, 
numero de lote, data de fabricação e data de validade. 
o prazo de validade mínima deve ser de 12 meses a 
partir da data de entrega. 

1.000 1.000 UNID LABOR IMPORT R$ 6,00

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

191

sonda nasogástrica longa n 16 - toda confeccionada 
em p.v.c. atóxico e fl exível, com orifícios. e dotada de 
conector adaptável a seringas, com tampa para evitar 
refl uxos. na embalagem deverá estar impresso dados 
de identifi cação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
ministério da saúde.

1.000 1.000 UNID MEDSONDA R$ 1,45
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

192

termômetro digital clínico, visor digital de fácil 
visualização, 100% resistente a água, desing 
moderno, beep sonoro indicando fi m de medição, 
memória da última medição, verifi cado e aprovado 
pelo inmetro, bateria de longa duração ( substituível) 
1 ano de garantia.

1.000 2.000 UNID SOLIDOR R$ 20,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

193

sonda nasogástrica longa n 18 - toda confeccionada 
em p.v.c. atóxico e fl exível, com orifícios. e dotada de 
conector adaptável a seringas, com tampa para evitar 
refl uxos. na embalagem deverá estar impresso dados 
de identifi cação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
ministério da saúde.

800 1.000 UNID MEDSONDA R$ 2,55

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

194

touca cirurgica descartavel - - touca cirurgica 
descartavel, confeccionada em base de fi bras de 
100%polipropileno hipoalergica, formato anatomico, 
com total capacidade de ventilacao, resistente e com 
elastico em toda sua extensão, gramatura 20gr, cor 
branca. pacote com 100 unidades.

1.500 3.500 PCT ANADONA R$ 8,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

195

tubo orotraqueal numero 7,5 com balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

1.000 0 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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tubo orotraqueal numero 8,5 com balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

1.500 0 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

197

sonda enteral com guia, n 06 - fabricado em 
poliuretano fl exível leitoso, com uma lista translúcida 
para facilitar a visibilidade no interior da sonda, com 
marcações de posicionamento e com cilindro de 
tungstênio na ponta, do mesmo tamanho do tubo não 
ferindo o paciente (atraumatica), arame quia - fi o de 
aço inoxidável usado para facilitar a introdução do 
tubo nos pacientes. conector em \”y\”, dupla via com 
tampa em pvc atóxico. esterilização a oxido de etileno, 
embalagem individual em papel grau cirúrgico com 
código de barras.

400 0 UNID MEDCONE R$ 18,90

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

198

sonda enteral com guia, n 08 - fabricado em 
poliuretano fl exível leitoso, com uma lista translúcida 
para facilitar a visibilidade no interior da sonda, com 
marcações de posicionamento e com cilindro de 
tungstênio na ponta, do mesmo tamanho do tubo não 
ferindo o paciente (atraumatica), arame quia - fi o de 
aço inoxidável usado para facilitar a introdução do 
tubo nos pacientes. conector em \”y\”, dupla via com 
tampa em pvc atóxico. esterilização a oxido de etileno, 
embalagem individual em papel grau cirúrgico com 
código de barras.

400 0 UNID MEDCONE R$ 18,90

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

199

abaixador de língua de madeira 14(+/-1) cm de 
comprimento e 1.4(+/-0.10) cm de largura , formato 
convencional com extremidades arredondadas e 
superfície lisa. descartável.

33.500 33.500 UNID ESTILO R$ 0,06
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

200

almotolia polietileno ambar - bico reto - capacidade 
125 ml - almotolia de uso médico-hospitalar, bico 
reto e longo, confeccionado em plástico ou similar, 
opaco, fotossensível, com tampa acoplada ao frasco. 
capacidade de 125 ml. resistente às desinfecções.

2.500 0 UNID J. PROLAB R$ 3,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

201

almotolia polietileno ambar - bico reto - capacidade 
250 ml - almotolia de uso médico-hospitalar, bico 
reto e longo, confeccionado em plástico ou similar, 
opaco, fotossensível, com tampa acoplada ao frasco. 
capacidade de 250 ml. resistente às desinfecções.

1.500 3.500 UNID J. PROLAB R$ 4,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

202

almotolia polietileno transparente - bico reto - 
capacidade 125 ml - almotolia de uso médico-
hospitalar, bico reto e longo, confeccionado em 
plástico ou similar, transparente, com tampa acoplada 
ao frasco. capacidade de 125 ml. resistente às 
desinfecções.

2.500 0 UNID BIOMEDICA R$ 3,00
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

203

almotolia polietileno transparente - bico reto - 
capacidade 250 ml - almotolia de uso médico-
hospitalar, bico reto e longo, confeccionado em 
plástico ou similar, transparente, com tampa acoplada 
ao frasco. capacidade de 250 ml. resistente às 
desinfecções. 

1.500 1.500 UNID BIOMEDICA R$ 4,00
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

204

anuscopio fechado descartável - indicado para 
utilização em exames proctologicos e proctoscopia, 
que compreendem a inspeção da região anal e 
circunjacentes, bem como auxiliar no tratamento de 
hemorróidas anais; composto por três partes sendo, 
corpo fabricado em poliestireno cristal transparente, 
fechado, embolo em formato de fenda fabricado em 
polietileno e haste fabricada em poliestireno cristal; 
não estéril,  embalado em envelope de polipropileno.

1.200 0 UNID ADLIN R$ 6,95
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

205

atadura gessada 08 cm - medindo 8cm de largura 
por 2m de comprimento, enrolada em tubete de 
plástico, com gesso uniformemente impregnado sobre 
uma tela de tecido tipo giro-ingles 100% algodao e 
lateral com corte sinuoso para evitar desfi amento. 
depois de molhada com agua, a atadura gessada 
deve apresentar textura suave, cremosa e livre de 
arenosidade ao tato. o tempo de endurecimento deve 
ser de no maximo 7 minutos. o produto devera atender 
na integra as especifi cacoes da nbr 14.852, sob pena 
de desclassifi cacao. embalada individualmente e 
acondicionada em caixas com 20 unidades.

350 650 CX CREMER R$ 41,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

206

atadura ortopedica 10 cm - x 1,8 m elaborada a partir 
de fi bras 100% algodao cru, transformada em rolo 
de mantas uniformes. a atadura ortopedica possui 
camada de goma aplicada em uma das faces. e 
enrolada sobre si envolvida em papel acetinado.

10.000 15.000 UNID POLARFIX R$ 0,75

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

207

atadura ortopedica 15 cm - x 1,8 m elaborada a partir 
de fi bras 100% algodao cru, transformada em rolo 
de mantas uniformes. a atadura ortopedica possui 
camada de goma aplicada em uma das faces. e 
enrolada sobre si envolvida em papel acetinado. 

13.500 8.500 UNID POLARFIX R$ 1,00

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

208

bolsa pressórica/pressorizadora (clear-cuff) 
reutilizável 500ml - infusor de pressão reutilizável 
sem manômetro para infusão de líquidos sob pressão 
constante; confeccionado em poliuretano durável,  
proporcionando fácil visualização do nível do fl uido, 
possuindo orifício ou alça de fi xação ao suporte e 
ao frasco de soro; com tubo de borracha e válvula 
de pressão resistente; com volume de 500ml, em 
embalagem individual, com dados de identifi cação e 
procedência, lote, validade e registro no ministério da 
saúde. 

50 0 UNID FRUSTRADO
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borracha de látex numero 200 - tubo em borracha tipo 
látex natural, medindo aproximadamente diametros: 
interno de 03mm e externo de 05mm / n 200 rp 
(garrote). embalagem com dados de identifi cação e 
procedência, data de fabricação e prazo de validade, 
com registro em orgao competente. o prazo de 
validade minimo devera ser de 12 meses a partir da 
data de entrega. rolo com 15  metros de comprimento.

60 340 ROLO LENGRUBER R$ 42,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

210

cal sodada granulada - mistura preparada 
especialmente de cálcio e hidróxido de sódio, em 
grânulos, cor branca, dura e processada para 
minimizar formação de poeira.deve possuir indicador 
de cor que indique a vida útil do produto.apresentação 
galão com 4,5 kg. 

40 60 GL WILSON R$ 355,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

211
clorexidina degermante 2% - frasco 1000 ml

0 700 FRASCO RIOQUÍMICA R$ 39,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

212
coletor para preventivo redondo

0 27.000 UNID ADLIN R$ 1,70
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

213
coletor de urina aberto 1200 ml

0 700 UNID MEDSONDA R$ 6,20
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

214

compressa absorvente para neurocirurgia, tamanho 
1,27 x 1,27cm, constituída em material de fi bra sintética, 
que mantém sua estrutura úmida, absorvente 5 vezes 
o seu peso em menos de 1 segundo e se acomoda 
facilmente a superfícies irregulares. com marcação 
radiopaca com fi o de sutura para a contagem pós-
cirúrgica. pacote com 10 compressas. embalada e 
esterilizada em uma plataforma. o prazo de validade 
mínima deverá ser de 24 meses a partir da data de 
entrega.

50 0 PCT MEDSHARP R$ 105,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

215

compressa absorvente para neurocirurgia, tamanho 
1,27 x 2,54cm, constituída em material de fi bra sintética, 
que mantém sua estrutura úmida, absorvente 5 vezes 
o seu peso em menos de 1 segundo e se acomoda 
facilmente a superfícies irregulares. com marcação 
radiopaca com fi o de sutura para a contagem pós-
cirúrgica. pacote com 10 compressas. embalada e 
esterilizada em uma plataforma. o prazo de validade 
mínima deverá ser de 24 meses a partir da data de 
entrega.

10 0 PCT FRUSTRADO

216

compressa absorvente para neurocirurgia, tamanho 
1,27 x 3,81cm, constituída em material de fi bra sintética, 
que mantém sua estrutura úmida, absorvente 5 vezes 
o seu peso em menos de 1 segundo e se acomoda 
facilmente a superfícies irregulares. com marcação 
radiopaca com fi o de sutura para a contagem pós-
cirúrgica. pacote com 10 compressas. embalada e 
esterilizada em uma plataforma. o prazo de validade 
mínima deverá ser de 24 meses a partir da data de 
entrega.

10 0 PCT MEDSHARP R$ 105,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

217

compressa absorvente para neurocirurgia, tamanho 
1,27 x 5,08cm, constituída em material de fi bra sintética, 
que mantém sua estrutura úmida, absorvente 5 vezes 
o seu peso em menos de 1 segundo e se acomoda 
facilmente a superfícies irregulares. com marcação 
radiopaca com fi o de sutura para a contagem pós-
cirúrgica. pacote com 10 compressas. embalada e 
esterilizada em uma plataforma. o prazo de validade 
mínima deverá ser de 24 meses a partir da data de 
entrega.

10 0 PCT FRUSTRADO

218

compressa absorvente para neurocirurgia, tamanho 
1,27 x 7,62cm, constituída em material de fi bra sintética, 
que mantém sua estrutura úmida, absorvente 5 vezes 
o seu peso em menos de 1 segundo e se acomoda 
facilmente a superfícies irregulares. com marcação 
radiopaca com fi o de sutura para a contagem pós-
cirúrgica. pacote com 10 compressas. embalada e 
esterilizada em uma plataforma. o prazo de validade 
mínima deverá ser de 24 meses a partir da data de 
entrega.

50 0 PCT MEDSHARP R$ 105,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

219

compressa absorvente para neurocirurgia, tamanho 
1,91 x 1,91cm, constituída em material de fi bra sintética, 
que mantém sua estrutura úmida, absorvente 5 vezes 
o seu peso em menos de 1 segundo e se acomoda 
facilmente a superfícies irregulares. com marcação 
radiopaca com fi o de sutura para a contagem pós-
cirúrgica. pacote com 10 compressas. embalada e 
esterilizada em uma plataforma. o prazo de validade 
mínima deverá ser de 24 meses a partir da data de 
entrega.

50 0 PCT FRUSTRADO

220

compressa absorvente para neurocirurgia, tamanho 
2,54 x 2,54cm, constituída em material de fi bra sintética, 
que mantém sua estrutura úmida, absorvente 5 vezes 
o seu peso em menos de 1 segundo e se acomoda 
facilmente a superfícies irregulares. com marcação 
radiopaca com fi o de sutura para a contagem pós-
cirúrgica. pacote com 10 compressas. embalada e 
esterilizada em uma plataforma. o prazo de validade 
mínima deverá ser de 24 meses a partir da data de 
entrega.

10 0 PCT MEDSHARP R$ 105,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

221

compressa absorvente para neurocirurgia, tamanho 
2,54 x 7,62cm, constituída em material de fi bra sintética, 
que mantém sua estrutura úmida, absorvente 5 vezes 
o seu peso em menos de 1 segundo e se acomoda 
facilmente a superfícies irregulares. com marcação 
radiopaca com fi o de sutura para a contagem pós-
cirúrgica. pacote com 10 compressas. embalada e 
esterilizada em uma plataforma. o prazo de validade 
mínima deverá ser de 24 meses a partir da data de 
entrega.

80 0 PCT MEDSHARP R$ 105,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68
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dispositivo incontinência urinaria masculino  - 
com extensão de 120 cm, com preservativo na 
extremidade, descartável, com formato anatômico 
confeccionado em látex, embalagem contendo dados 
de identifi cação e procedência , data de fabricação e 
validade, registro em órgão competente.

0 12.000 UNID
SEROFLEX 

SEROPLAST
R$ 1,30

MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

223

eletrodo descartavel pediátrico - excelentes 
performances de adesividade, qualidade do tracado 
eletrocardiografi co e integridade da pele do paciente. 
dorso de espuma, gel solido, adesivo acrilico 
hipoalergenico, pino de aço inoxidável e contra-pino 
de cloreto de prata (agcl)

5.000 0 UNID SOLIDOR R$ 69,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

224

agulha para biópsia - sistema automatico - 18ga x25cm 
- agulha para biopsia de fígado, rins, pulmão e tecidos 
moles, descartável, estéril, atóxica e apirogênica, para 
uso em disparador automático, embalagem individual 
conforme legislação atual vigente ministério da saúde 
- anvisa. modelo compatível: biocore ii br. esterilizado 
por eto. 

800 0 UNID BIOMEDICAL R$ 248,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

225

dispositivo para incontinência urinária masculino 
nº 6, fabricado em látex natural modelo códon (tipo 
preservativo), formato anatômico, maleável e resistente 
e com anel de contorno na extremidade superior para 
boa vedação. com extensor transparente. descartável, 
não estéril, adaptável a qualquer coletor de urina 
sistema fechado, aberto ou de perna, embalagem 
individual.

10.000 12.000 UNID MEDSONDA R$ 2,95
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

226

cânula de guedel, fabricada em polietileno, livre de 
latéx, numero 5, formato anatômico, maior conforto, 
maior conforto ao paiente, extremidades macias e 
arredondadas para evitar lesões no tecido. permite o 
acesso ao cateter de sucção, previne a mordedura da 
língua e a obstrução do trato respiratório.

25 0 UNID VBM R$ 5,20

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

227

cânula de guedel, fabricada em polietileno, livre de 
latéx, numero 2, formato anatômico, maior conforto, 
maior conforto ao paiente, extremidades macias e 
arredondadas para evitar lesões no tecido. permite o 
acesso ao cateter de sucção, previne a mordedura da 
língua e a obstrução do trato respiratório.

25 0 UNID VBM R$ 5,20

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

228

cânula de guedel, fabricada em polietileno, livre de 
latéx, numero 3, formato anatômico, maior conforto, 
maior conforto ao paiente, extremidades macias e 
arredondadas para evitar lesões no tecido. permite o 
acesso ao cateter de sucção, previne a mordedura da 
língua e a obstrução do trato respiratório.

25 0 UNID VBM R$ 5,20

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

229

cânula de guedel, fabricada em polietileno, livre de 
latéx, numero 4, formato anatômico, maior conforto, 
maior conforto ao paiente, extremidades macias e 
arredondadas para evitar lesões no tecido. permite o 
acesso ao cateter de sucção, previne a mordedura da 
língua e a obstrução do trato respiratório.

25 0 UNID VBM R$ 5,20

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

230

cânula de guedel, fabricada em polietileno, livre de 
latéx, numero 0, formato anatômico, maior conforto, 
maior conforto ao paiente, extremidades macias e 
arredondadas para evitar lesões no tecido. permite o 
acesso ao cateter de sucção, previne a mordedura da 
língua e a obstrução do trato respiratório.

25 0 UNID VBM R$ 5,20

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

231

cânula de guedel, fabricada em polietileno, livre de 
latéx, numero 1, formato anatômico, maior conforto, 
maior conforto ao paiente, extremidades macias e 
arredondadas para evitar lesões no tecido. permite o 
acesso ao cateter de sucção, previne a mordedura da 
língua e a obstrução do trato respiratório.

25 0 UNID VBM R$ 5,20

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

232

cânula de guedel, fabricada em polietileno, livre de 
latéx, numero 6, formato anatômico, maior conforto, 
maior conforto ao paiente, extremidades macias e 
arredondadas para evitar lesões no tecido. permite o 
acesso ao cateter de sucção, previne a mordedura da 
língua e a obstrução do trato respiratório.

25 0 UNID VBM R$ 5,20

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

233
canula de traqueostomia de metal (latao cromado) 
standard n 0 - com sub-canula, guia e  obturador 
metalico,

25 0 UNID CPL R$ 69,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

234
canula de traqueostomia de metal (latao cromado) 
standard n 1 - com sub-canula, guia e  obturador 
metalico,

25 0 UNID CPL R$ 69,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

235
canula de traqueostomia de metal (latao cromado) 
standard n 2 - com sub-canula, guia e  obturador 
metalico,

25 0 UNID CPL R$ 69,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

236
canula de traqueostomia de metal (latao cromado) 
standard n 4 - com sub-canula, guia e  obturador 
metalico,

25 0 UNID CPL R$ 69,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

237
canula de traqueostomia de metal (latao cromado) 
standard n 5 - com sub-canula, guia e  obturador 
metalico,

25 0 UNID CPL R$ 69,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

238
canula de traqueostomia de metal (latao cromado) 
standard n 6 - com sub-canula, guia e  obturador 
metalico,

25 0 UNID CPL R$ 69,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

239
canula de traqueostomia de metal (latao cromado) 
standard n 3 - com sub-canula, guia e  obturador 
metalico,

25 0 UNID CPL R$ 69,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33
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240

cânula para traqueostomia com balão 2,5 mm - 
radiopaca, descartável, estéril, confeccionada em 
p.v.c., com balão de parede fi na, auto volume e baixa 
pressão, com dispositivo para fi xação e mandril. as 
informações da embalagem deverão estar de acordo 
com a rdc 185, da anvisa, e ter registro no m.s.

100 0 UNID CPL R$ 95,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

241

cânula para traqueostomia com balão 3,5 mm - 
radiopaca, descartável, estéril, confeccionada em 
p.v.c., com balão de parede fi na, auto volume e baixa 
pressão, com dispositivo para fi xação e mandril. as 
informações da embalagem deverão estar de acordo 
com a rdc 185, da anvisa, e ter registro no m.s.

100 0 UNID CPL R$ 95,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

242

cânula para traqueostomia com balão 4,0 mm - 
radiopaca, descartável, estéril, confeccionada em 
p.v.c., com balão de parede fi na, auto volume e baixa 
pressão, com dispositivo para fi xação e mandril. as 
informações da embalagem deverão estar de acordo 
com a rdc 185, da anvisa, e ter registro no m.s.

100 0 UNID CPL R$ 95,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

243

cânula para traqueostomia com balão 4,5 mm - 
radiopaca, descartável, estéril, confeccionada em 
p.v.c., com balão de parede fi na, auto volume e baixa 
pressão, com dispositivo para fi xação e mandril. as 
informações da embalagem deverão estar de acordo 
com a rdc 185, da anvisa, e ter registro no m.s.

100 0 UNID CPL R$ 95,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

244

cânula para traqueostomia com balão 5,0 mm - 
radiopaca, descartável, estéril, confeccionada em 
p.v.c., com balão de parede fi na, auto volume e baixa 
pressão, com dispositivo para fi xação e mandril. as 
informações da embalagem deverão estar de acordo 
com a rdc 185, da anvisa, e ter registro no m.s.

100 0 UNID CPL R$ 95,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

245

cânula para traqueostomia com balão 5,5 mm - 
radiopaca, descartável, estéril, confeccionada em 
p.v.c., com balão de parede fi na, auto volume e baixa 
pressão, com dispositivo para fi xação e mandril. as 
informações da embalagem deverão estar de acordo 
com a rdc 185, da anvisa, e ter registro no m.s.

100 0 UNID CPL R$ 95,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

246

cânula para traqueostomia com balão 6,0 mm - 
radiopaca, descartável, estéril, confeccionada em 
p.v.c., com balão de parede fi na, auto volume e baixa 
pressão, com dispositivo para fi xação e mandril. as 
informações da embalagem deverão estar de acordo 
com a rdc 185, da anvisa, e ter registro no m.s.

100 0 UNID CPL R$ 95,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

247

cânula para traqueostomia com balão 6,5 mm - 
radiopaca, descartável, estéril, confeccionada em 
p.v.c., com balão de parede fi na, auto volume e baixa 
pressão, com dispositivo para fi xação e mandril. as 
informações da embalagem deverão estar de acordo 
com a rdc 185, da anvisa, e ter registro no m.s.

100 0 UNID CPL R$ 95,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

248

cânula para traqueostomia com balão 7,0 mm - 
radiopaca, descartável, estéril, confeccionada em 
p.v.c., com balão de parede fi na, auto volume e baixa 
pressão, com dispositivo para fi xação e mandril. as 
informações da embalagem deverão estar de acordo 
com a rdc 185, da anvisa, e ter registro no m.s.

100 0 UNID CPL R$ 95,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

249
cânula para traqueostomia de metal (latão cromado) 
curta n3 - com sub-canula guia e obturador metálico

25 0 UNID CPL R$ 110,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

250
cânula para traqueostomia de metal (latão cromado) 
curta n4 - com sub-canula guia e obturador metálico

25 0 UNID CPL R$ 110,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

251
cânula para traqueostomia de metal (latão cromado) 
curta n5 - com sub-canula guia e obturador metálico

25 0 UNID CPL R$ 110,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

252
cânula para traqueostomia de metal (latão cromado) 
curta n6 - com sub-canula guia e obturador metálico

25 0 UNID CPL R$ 110,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

253
cânula para traqueostomia de metal (latão cromado) 
curta n7 - com sub-canula guia e obturador metálico

25 0 UNID CPL R$ 110,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

254
cânula para traqueostomia de metal (latão cromado) 
longa n2 - com sub-canula guia e obturador metálico

25 0 UNID CPL R$ 120,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

255
cânula para traqueostomia de metal (latão cromado) 
longa n3 - com sub-canula guia e obturador metálico

25 0 UNID CPL R$ 120,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

256
cânula para traqueostomia de metal (latão cromado) 
longa n4 - com sub-canula guia e obturador metálico

25 0 UNID CPL R$ 120,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

257
cânula para traqueostomia de metal (latão cromado) 
longa n5 - com sub-canula guia e obturador metálico

25 0 UNID CPL R$ 120,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

258
canula para traqueostomia de metal (latao cromado) 
longa n6 - com sub-canula guia e obturador metalico

25 0 UNID CPL R$ 120,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33
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259

catéter acesso venoso periférico numero 14 - em 
poliuretano, conjunto agulha de aço grau cirúrgico com 
porta atraumatica, apresentando curta distancia entre 
o bisel e a cânula de poliuretano, cânula de poliuretano 
transparente com 4 tiras radiopacas, fl exível, câmara 
para visualização do sangue transparente e quadrada 
para garantir uma boa empunhadura e facilitar a 
punção uni manual, com auto ativação de mola de 
segurança que protege automaticamente o bisel da 
agulha quanto retirado. com fi ltro hidrófobo. uso único 
e esterilizado por eto. número g14. cor laranja

2.000 8.500 UNID INJEX R$ 5,20

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

260

catéter acesso venoso periférico numero 20 - em 
poliuretano agulha de aço grau cirúrgico com ponta 
atraumatica, apresentando curta distancia entre o bisel 
e a cânula de poliuretano. cânula de poliuretano com 
4 tiras radiopacas, fl exível. câmara para visualização 
do sangue transparente e quadrada para garantir uma 
boa empunhadura e facilitar a punção uni manual, 
com auto ativação de mola de segurança que protege 
automaticamente o bisel da agulha quando retirada, 
com fi ltro hidrófobo, embalagem individual blister. uso 
único e esterilizado por eto. número g20. cor rosa. 

30.000 20.000 UNID LABOR IMPORT R$ 3,90
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

261
cateter de fogarty - balao - nº 2 - para embolectomia 
arterial - esteril, apirogenico, biocompativel. 
esterilizado por oxido de etileno.

10 0 UNID BALTON R$ 440,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

262
cateter de fogarty - balao - nº 3 - para embolectomia 
arterial - esteril, apirogenico, biocompativel. 
esterilizado por oxido de etileno.

10 0 UNID BALTON R$ 440,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

263
cateter de fogarty - balao - nº 4 - para embolectomia 
arterial - esteril, apirogenico, biocompativel. 
esterilizado por oxido de etileno.

10 0 UNID BALTON R$ 440,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

264
cateter de fogarty - balao - nº 5 - para embolectomia 
arterial - esteril, apirogenico, biocompativel. 
esterilizado por oxido de etileno.

10 0 UNID BALTON R$ 440,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

265
cateter de fogarty - balao - nº 6 - para embolectomia 
arterial - esteril, apirogenico, biocompativel. 
esterilizado por oxido de etileno.

10 0 UNID BALTON R$ 440,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

266
cateter de fogarty - balao - nº 7 - para embolectomia 
arterial - esteril, apirogenico, biocompativel. 
esterilizado por oxido de etileno.

10 0 UNID BALTON R$ 440,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

267
cateter nasal  para oxigênio - 2 pontos - tipo oculos

1.000 0 UNID MEDSONDA R$ 2,40
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

268
cateter oxigênio nasal n 10 - confeccionado em 
plástico atóxico, fl exível, embalado individualmente

1.000 50 UNID BIOSANI R$ 2,15

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

269
cateter oxigênio nasal n 4 - confeccionado em plástico 
atóxico, fl exível, embalado individualmente

1.000 50 UNID BIOSANI R$ 2,15

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

270
cateter oxigênio nasal n 6 - confeccionado em plástico 
atóxico, fl exível, embalado individualmente

1.000 50 UNID BIOSANI R$ 2,15

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

271
cateter oxigênio nasal n 12 - confeccionado em 
plástico atóxico, fl exível, embalado individualmente

1.000 50 UNID BIOSANI R$ 2,15

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

272
cateter oxigenio nasal n 8 - confeccionado em plástico 
atóxico, fl exível, embalado individualmente.

1.000 50 UNID BIOSANI R$ 2,15

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

273

cateter ureteral duplo j  5fr. 24cm -  cateter ureteral 
confeccionado em poliuretano, guia metálico de 150cm 
de comprimento e ponta fl exível de 3cm, posicionador 
radiopaco e clamp. contendo externamente dados 
de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001. 
embalagem individual, contendo externamente 
dados de identifi cacao, procedencia tipo e data de 
esterilizacao, validade minima de 24 meses, n. lote e 
registro no ministerio da saude.

0 25 UNID BCI MEDICAL R$ 309,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

274

cateter ureteral duplo j 6fr de 28cm - cateter duplo 
j 6fr de 28cm cateter ureteral confeccionado em 
poliuretano, guia hidrofílico de 150cm de comprimento 
e ponta fl exível de 3cm, posicionador radiopaco e 
clamp, que garanta a inibição da incrustacao e reduza 
a formacao do biofi lme e a agregação plaquetária, 
esteril, descartavel. embalagem individual, contendo 
externamente dados de identifi cacao, procedencia 
tipo e data de esterilizacao, validade minima de 24 
meses, n. lote e registro no ministerio da saude.

0 25 UNID BCI MEDICAL R$ 309,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

275

cateter ureteral duplo j 7fr de 26cm s/ fi o guia - cateter 
duplo j 7fr de 26cm de comprimento, cateter ureteral 
confeccionado em poliuretano, posicionador radiopaco 
e clamp, graduado, confecionado em material que 
garanta a implantacao de longa permanencia (mínimo 6 
meses), que garanta a inibição da incrustacao e reduza 
a formacao do biofi lme e a agregação plaquetária, 
esteril, descartavel. embalagem individual, contendo 
externamente dados de identifi cacao, procedencia 
tipo e data de esterilizacao, validade minima de 24 
meses, n. lote e registro no ministerio da saude.

0 180 UNID BCI MEDICAL R$ 309,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68
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dispositivo intravenoso periférico de curta 
permanência 19g - agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e trifacetado. dispositivo de segurança que 
minimiza os riscos de acidentes perfurocortantes e 
infecções relacionadas, protetor da agulha, asas de 
empunhadura e fi xação, tubo vinilico transparente, 
atóxico e apirogenico, conector fêmea luer - lok  
agulha 2,2 cm, tubo 30 cm descartável, estéril, 
siliconizado, com cânula de aço inoxidável, parede 
fi na,  asa plástica fl exível ou similar, com identifi cação 
do calibre na asa, protetor rígido, tampa protetora, 
cor padrão universal. embalagem individual, com 
abertura asséptica, contendo externamente dados de 
identifi cação, procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, numero de lote e registro m.s.

30.000 37.000 UNID NPHMEDICAL R$ 2,40

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

277

dispositivo intravenoso periférico de curta 
permanência 27g - - agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e trifacetado, protetor de agulha, dispositivo 
de segurança que minimiza os riscos de acidentes 
perfurocortantes e infecções relacionadas, asas de 
empunhadura e fi xação, tubo vinilico transparente, 
atóxico e apirogenico, conector fêmea luer - lok 
- agulha 0,9 cm, tubo 30 cm descartável, estéril, 
siliconizado, com cânula de aço inoxidável, parede 
fi na, asa plástica fl exível ou similar, com identifi cação 
do calibre na asa, protetor rígido, tampa protetora, 
cor padrão universal. embalagem individual, com 
abertura asséptica, contendo externamente dados de 
identifi cação, procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, numero de lote e registro ministério da 
saúde.

30.000 37.000 UNID LABOR IMPORT R$ 1,35
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

278 adaptador em “t” 22mm int x 22mm int x 22mm ext 0 0 UNID FRUSTRADO

279 adaptador  em “T”22mm ext x 15mm int 500 0 UNID FRUSTRADO

280

ambu adulto - reanimador manual de silicone adulto 
composto de máscara em borracha tamanho adulto, 
corpo de policarbonato transparente cristal, coxim e 
conexão de paciente em silicone autoclavável. válvula 
anti-reinalacao autoclavável que defi ne a inspiração 
e expiração do paciente, com diafragma do tipo bico-
de-pato e válvula de segurança incorporada. válvula 
de entrada de ar autoclavavel que permite encher o 
balão do reanimador com ar ambiente, com válvula de 
segurança para reservatório de oxigênio. reservatório 
de oxigênio com capacidade de 2,5 litros e 0,5 
litros. extensão para alimentação do reservatório de 
oxigênio.

20 100 UNID OXIGEL R$ 450,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

281

ambu pediátrico - reanimador manual de silicone 
pediátrico composto de mascara em silicone tamanho 
pediátrico, corpo de policarbonato transparente cristal, 
coxim e conexão de paciente em silicone autoclavavel. 
válvula anti-reinalacao autoclavavel que defi ne a 
inspiração e expiração do paciente, com diafragma do 
tipo bico-de-pato e válvula de segurança incorporada. 
válvula de entrada de ar autoclavavel que permite 
encher o balão do reanimador com ar ambiente, com 
válvula de segurança para reservatório de oxigênio. 
reservatório de oxigênio com capacidade de 2,5 litros 
e 0,5 litros. extensão para alimentação do reservatório 
de oxigênio.

20 20 UNID PROTEC R$ 415,00

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

282

aspirador para rede canalizada de ar comprimido com 
frasco de vidro - tampa de nylon injetado com enxerto 
em metal cromado, botão de controle de aspiração e 
frasco coletor com rosca, graduado 500 ml.

50 0 UNID OXIGEL R$ 200,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

283

aspirador para rede canalizada de o2 com frasco de 
vidro - tampa de nylon injetado com enxerto em metal 
cromado, botão de controle de aspiração e frasco 
coletor com rosca, graduado 500 ml.

50 0 UNID OXIGEL R$ 200,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

284

aspirador para rede canalizada de vácuo com frasco 
de vidro - tampa injetada em nylon com enxerto de 
metal cromado, manômetro de 0 a 30 hg, botão de 
regulagem de aspiração, frasco graduado e bóia de 
segurança que impede a passagem de secreção para 
canalização, utilizado em rede de vácuo. 500 ml

800 0 UNID UNITEC R$ 188,00
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

285 torneira descartavel de 03 vias - com duas conexoes 
luer femea e uma conexao spin lock

800 0 UNID FARMATEX R$ 3,10
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

286

circuito de cpap, composto por máscara em pvc rígido, 
transparente com duas aberturas anteriores, tamanho 
g, sendo uma superior ( ramo inspiratório) e uma 
inferior ( ramo expiratório), interpondo-se válvulas 
unidirecionais em ambos os ramos para entrada e 
saída de fl uxo de gás. entrada para amostragem de 
gases ou suprimento de oxigênio, coxim siliconizado 
infl ável e presilhas laterais, conector em plástico, 
traquéia plástica com 210cm, válvula de peep 
ajustável ( 5-20cmh2o), fi xador cefálico confeccionado 
em silicone com perfurações para regulagem.

50 0 UNID MAKE LINE R$ 1.450,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

287

circuito de cpap, composto por máscara em pvc rígido, 
transparente com duas aberturas anteriores, tamanho 
m, sendo uma superior ( ramo inspiratório) e uma 
inferior ( ramo expiratório), interpondo-se válvulas 
unidirecionais em ambos os ramos para entrada e 
saída de fl uxo de gás. entrada para amostragem de 
gases ou suprimento de oxigênio, coxim siliconizado 
infl ável e presilhas laterais, conector em plástico, 
traquéia plástica com 210cm, válvula de peep 
ajustável ( 5-20cmh2o), fi xador cefálico confeccionado 
em silicone com perfurações para regulagem.

50 0 UNID MAKE LINE R$ 1.450,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

288

circuito paciente adulto para ventilador pulmonar - 
totalmente em silicone, autoclavavel e totalmente liso 
por dentro e corrugado em espiral. composto de 05 
traqueias de silicone; 02 drenos de agua; 01 conexao 
y; 01 conexao cotovelo para jarra e 01 linha proximal.

50 30 UNID AXMED R$ 1.450,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33
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circuito paciente anestesia adulto em silicone. circuito 
paciente para anestesia adulto composto de 02 
traquéias silicone transparente 22 x 1000, com parede 
interna lisa, 01 “ y “ de 22mm e 01 balão de silicone 
3 litros. 

50 0 UNID OXIGEL R$ 1.375,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

290

circuito paciente anestesia infantil silicone. circuito 
paciente para anestesia infantil composto de 02 
traquéias silicone transparente 12 x 1000mm, com 
parede interna lisa, 01 conector 3 vias, 01 balão de 
silicone 1 litro, 02 intermediários de 15mm x 14mm, 02 
intermediários de 22mm x 14mm.

50 0 UNID OXIGEL R$ 1.375,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

291
conector “y” policarbonato 180° 22 x 22 x 22cm com 
furo com 2 tampas mais l do y

500 0 UNID BIOMETRIX R$ 160,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

292

conjunto de macronebulizador de oxigênio, frasco 
graduado de 0 a 500ml em policarbonato, tampa 
em abs dotado com haste, injetor para nebulizador, 
traquéia corrugada com parede interna lisa de 22mm 
x 1,50 metros de comprimento, máscara tenda facial 
adulto com presilhas elástica.

20 0 UNID PROTEC R$ 250,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

293

kit epap tam. g

80 0 UNID MAKE LINE R$ 1.400,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

294

kit epap tam. m

80 0 UNID MAKE LINE R$ 1.400,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

295

kit epap tam. p

80 0 UNID MAKE LINE R$ 1.400,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

296

mascara de nebulizacao nao-reinalante, adulto, - 
apresentando formato anatomico, material atóxico. o 
prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a 
partir da data de entrega.

80 20 UNID OXIGEL R$ 10,00
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

297

mascara de nebulizacao nao-reinalante, pediatrica, 

- apresentando formato anatomico, macia, material 

atóxico. o prazo de validade minimo deve ser de 12 

meses a partir da data de entrega.

80 20 UNID OXIGEL R$ 10,00
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 

no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

298

máscara de oxigênio a 100% não reinalante adulto-  

com reservatório siliconizada, transparente em formato 

anatômico e de alta concentração, não reinalante, 

adaptável à face do paciente, com reservatório de 

oxigênio, máscara com elástico ajustável e presilha 

em metal para fi xação na face e extensão em pvc 

fl exível, transparente, com extensão de 2,10m para 

adaptação em oxigênio.

80 20 UNID NEWMED R$ 25,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 

inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-

33

299

máscara de oxigênio a 100% não reinalante infantil-  

com reservatório siliconizada, transparente em formato 

anatômico e de alta concentração, não reinalante, 

adaptável à face do paciente, com reservatório de 

oxigênio, máscara com elástico ajustável e presilha 

em metal para fi xação na face e extensão em pvc 

fl exível, transparente, com extensão de 2,10m para 

adaptação em oxigênio.

80 20 UNID NEWMED R$ 25,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 

inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-

33

300

sistema fechado de aspiração traqueal 10 fr free 

trachea pediátrico, composto por sonda de aspiração 

em pvc, graduada em centímetros com orifícios na 

extremidade distal e ponta arredondada, luva plástica 

siliconizada envolvendo a sonda, conector com 

duplo swivel ( pivôs giratórios para conexão ao tubo 

endotraqueal ou cânula de traqueostomia de um lado 

e circuito do ventilador mecânico do outro), via de 

instilação com válvula anti-refl uxo, conector para mdi 

(aerossol trapia), válvula para controle de vácuo com 

trava por pressão e tampa protetora na extremidade 

distal. comprimento da sonda: 54 cm. livre de látex. 

produto de uso único. descartável. embalagem 

individual. estéril em eto.

100 0 UNID PACIFIC R$ 220,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 

inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-

33

301

sistema fechado de aspiração traqueal 12 fr free 
trachea adulto, composto por sonda de aspiração 
em pvc, graduada em centímetros com orifícios na 
extremidade distal e ponta arredondada, luva plástica 
siliconizada envolvendo a sonda, conector com 
duplo swivel ( pivôs giratórios para conexão ao tubo 
endotraqueal ou cânula de traqueostomia de um lado 
e circuito do ventilador mecânico do outro), via de 
instilação com válvula anti-refl uxo, conector para mdi 
( aerossol trapia), válvula para controle de vácuo com 
trava por pressão e tampa protetora na extremidade 
distal. comprimento da sonda: 54 cm. livre de látex. 
produto de uso único. descartável. embalagem 
individual. estéril em eto.

800 0 UNID PACIFIC R$ 220,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33
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sistema fechado de aspiração traqueal free trachea 
com mdi, apresentar sonda atraumática, de ponta 
arredondada, envolva em luva de pvc siliconizado. 
a sonda, graduada em centímetro e com marcações 
diferenciadas por cores, permite saber com precisão 
até onde deve ser introduzida, evitando o risco de 
lesões. as conexões com duplo swivel previnem 
o tracionamento do circuito e a cânula de traqueo 
durante a manipulação do paciente e minimizam o 
risco de desconexão acidental. o visualizador de 
passagem permite avaliação visual da secreção. 
conta ainda com uma válvula para controle de vácuo 
com trava e tampa protetora no conector ao sistema 
de vácuo, via de instilação com válvula antirrefl uxo, 
para fl uidifi cação das secreções e limpeza interna 
da sonda e conexão mdi, utilizada para aplicação 
de medicamentos por aerossol sem necessidade de 
desconexão da sonda. com troca a cada 24 horas. 
tamanho 12fr com 36cm de comprimento.

800 0 UNID PACIFIC R$ 220,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

303

sistema fechado de aspiração traqueal 14 fr free 
trachea adulto, composto por sonda de aspiração 
em pvc, graduada em centímetros com orifícios na 
extremidade distal e ponta arredondada, luva plástica 
siliconizada envolvendo a sonda, conector com 
duplo swivel ( pivôs giratórios para conexão ao tubo 
endotraqueal ou cânula de traqueostomia de um lado 
e circuito do ventilador mecânico do outro), via de 
instilação com válvula anti-refl uxo, conector para mdi 
( aerossol trapia), válvula para controle de vácuo com 
trava por pressão e tampa protetora na extremidade 
distal. comprimento da sonda: 54 cm. livre de látex. 
produto de uso único. descartável. embalagem 
individual. estéril em eto.

800 0 KIT PACIFIC R$ 220,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

304

sistema fechado de aspiração traqueal free trachea 
com mdi, apresentar sonda atraumática, de ponta 
arredondada, envolva em luva de pvc siliconizado. 
a sonda, graduada em centímetro e com marcações 
diferenciadas por cores, permite saber com precisão 
até onde deve ser introduzida, evitando o risco de 
lesões. as conexões com duplo swivel previnem 
o tracionamento do circuito e a cânula de traqueo 
durante a manipulação do paciente e minimizam o 
risco de desconexão acidental. o visualizador de 
passagem permite avaliação visual da secreção. 
conta ainda com uma válvula para controle de vácuo 
com trava e tampa protetora no conector ao sistema 
de vácuo, via de instilação com válvula antirrefl uxo, 
para fl uidifi cação das secreções e limpeza interna 
da sonda e conexão mdi, utilizada para aplicação 
de medicamentos por aerossol sem necessidade de 
desconexão da sonda. com troca a cada 24 horas. 
tamanho 14fr com 36cm de comprimento.

700 0 KIT PACIFIC R$ 220,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

305

sistema fechado de aspiração traqueal 16 fr free 
trachea adulto, composto por sonda de aspiração 
em pvc, graduada em centímetros com orifícios na 
extremidade distal e ponta arredondada, luva plástica 
siliconizada envolvendo a sonda, conector com 
duplo swivel ( pivôs giratórios para conexão ao tubo 
endotraqueal ou cânula de traqueostomia de um lado 
e circuito do ventilador mecânico do outro), via de 
instilação com válvula anti-refl uxo, conector para mdi 
( aerossol trapia), válvula para controle de vácuo com 
trava por pressão e tampa protetora na extremidade 
distal. comprimento da sonda: 54 cm. livre de látex. 
produto de uso único. descartável. embalagem 
individual. estéril em eto.

400 0 KIT PACIFIC R$ 220,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

306

sistema fechado de aspiração traqueal calibre 5fr, 
composto por uma sonda de aspiração em pvc, 
graduada em centímetros com orifícios na extremidade 
de aspiração e ponta arredondada e de luva plástica 
siliconizada envolvendo a sonda; conexão em “y” para 
conexão ao tubo endotraqueal de um lado e circuito 
do ventilador mecânico do outro; via de instilação com 
válvula anti-refl uxo para fl uidifi car secreções e realizar 
a limpeza interna da sonda. apresenta válvula para 
controle de vácuo com trava por pressão, visualizador 
de passagem de secreção e tampa protetora na 
extremidade distal. comprimento da sonda: 34cm. 
acompanha conectores para cânula 2,5, 3 e 3,5. 
livre de latéx, produto de uso único, descartável, 
embalagem individual, estéril em oe.

100 0 UNID PACIFIC R$ 220,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

307

sistema fechado de aspiração traqueal calibre 6fr, 
composto por uma sonda de aspiração em pvc, 
graduada em centímetros com orifícios na extremidade 
de aspiração e ponta arredondada e de luva plástica 
siliconizada envolvendo a sonda; conexão em “y” para 
conexão ao tubo endotraqueal de um lado e circuito 
do ventilador mecânico do outro; via de instilação com 
válvula anti-refl uxo para fl uidifi car secreções e realizar 
a limpeza interna da sonda. apresenta válvula para 
controle de vácuo com trava por pressão, visualizador 
de passagem de secreção e tampa protetora na 
extremidade distal. comprimento da sonda: 34cm. 
acompanha conectores para cânula 2,5, 3 e 3,5. 
livre de latéx, produto de uso único, descartável, 
embalagem individual, estéril em oe.

100 0 UNID PACIFIC R$ 220,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33
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sistema fechado de aspiração traqueal calibre 8fr, 
composto por uma sonda de aspiração em pvc, 
graduada em centímetros com orifícios na extremidade 
de aspiração e ponta arredondada e de luva plástica 
siliconizada envolvendo a sonda; conexão em “y” para 
conexão ao tubo endotraqueal de um lado e circuito 
do ventilador mecânico do outro; via de instilação com 
válvula anti-refl uxo para fl uidifi car secreções e realizar 
a limpeza interna da sonda. apresenta válvula para 
controle de vácuo com trava por pressão, visualizador 
de passagem de secreção e tampa protetora na 
extremidade distal. comprimento da sonda: 34cm. 
acompanha conectores para cânula 3,5 e 4. livre de 
latéx, produto de uso único, descartável, embalagem 
individual, estéril em oe.

100 100 UNID PACIFIC R$ 220,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

309

umidifi cador de oxigênio, tampa e corpo de nylon, 
frasco plástico de 250ml com níveis de máximo e 
mínimo conexão de entrada de oxigênio com rosca 
metal padrão, adapta-se a qualquer válvula reguladora 
de cilindro ou fl uxômetro.

50 0 UNID OXIGEL R$ 48,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

310

agulha hipodermica com dispositivo de segurança 
13x4,5 – estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável 
com ponta em bisel tri facetado, canhão plástico em 
cor universal, conector padrão adaptável a seringas 
e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem 
individual, com abertura asséptica. deverá constar 
externamente dados de identifi cação, procedência, 
tipo de esterilização, data de validade, número do lote, 
registro no ministério da saúde. acondicionado em 
caixa com 100 unidades. é necessária a apresentação 
da amostra. classifi cação: 33

6.650 3.350 UNID NPHMEDICAL R$ 142,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

311

agulha hipodermica com dispositivo de segurança 
20x5,5 – estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável 
com ponta em bisel tri facetado, canhão plástico em 
cor universal, conector padrão adaptável a seringas 
e outros dispositivos, protetor plástico, dispositivo 
de segurança que minimiza os riscos de acidentes 
perfurocortantes e infecções relacionadas de acordo 
com a nr 32, em embalagem individual, com abertura 
asséptica. deverá constar externamente dados de 
identifi cação, procedência, tipo de esterilização, data 
de validade, numero do lote, registro no ministério da 
saúde. acondicionada em caixas com 100 unidades. 

7.000 5.000 CX NPHMEDICAL R$ 142,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

312

agulha hipodérmica com dispositivo de seguranca 
25x8 – estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável 
com ponta em bisel tri facetado, canhão plástico em 
cor universal, conector padrão adaptável a seringas 
e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem 
individual, com abertura asséptica. deverá constar 
externamente dados de identifi cação, procedência, 
tipo de esterilização, data de validade, numero do 
lote, registro no ministério da saúde. acondicionada 
em caixas com 100 unidades. 

5.000 2.000 CX NPHMEDICAL R$ 142,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

313

aparelho de tricotomia - descartável - lamina dupla 
em aço inox com bom corte, sem rebarbas ou sinais 
de oxidação, embalagem com dados de identifi cação, 
procedência, data de fabricação, validade e registro 
em órgão competente.

7.000 5.000 UNID BIC R$ 1,50
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

314

atadura crepom  20 cm - atadura crepon 20 cm - 
medindo 20cm de largura por 1,80m em repouso de 
comprimento, com densidade de 13 fi os/cm2 , com 
peso de 42,8g por unidade, confeccionada em tecido 
100% algodao cru, fi os de alta torcao, possuindo 
bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
enroladas sobre si mesmas, aparencia uniforme, 
bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, 
impurezas, fi apos e quaisquer outros tipos de defeitos 
que possam afetar seu desempenho durante o uso. 
embaladas individualmente. o produto devera atender 
na integra as especifi cacoes da nbr 14.056, sob pena 
de desclassifi cacao.

100.000 120.000 UNID COLORMED R$ 1,20
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

315

atadura crepom 30 cm - atadura crepon 30 cm - 
medindo 30cm de largura por 1,80m em repouso de 
comprimento, com densidade de 13 fi os/cm2 , com 
peso de 64,3g por unidade, confeccionada em tecido 
100% algodao cru, fi os de alta torcao, possuindo 
bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
enroladas sobre si mesmas, aparencia uniforme, 
bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, 
impurezas, fi apos e quaisquer outros tipos de defeitos 
que possam afetar seu desempenho durante o uso. 
embaladas individualmente. o produto devera atender 
na integra as especifi cacoes da nbr 14.056, sob pena 
de desclassifi cacao.

68.000 60.000 UNID COLORMED R$ 1,70
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

316

atadura gessada 10 cm - medindo 10cm de largura 
por 3m de comprimento, enrolada em tubete de 
plástico, com gesso uniformemente impregnado sobre 
uma tela de tecido tipo giro-ingles 100% algodao e 
lateral com corte sinuoso para evitar desfi amento. 
depois de molhada com agua, a atadura gessada 
deve apresentar textura suave, cremosa e livre de 
arenosidade ao tato. o tempo de endurecimento deve 
ser de no maximo 7 minutos.  o produto devera atender 
na integra as especifi cacoes da nbr 14.852, sob pena 
de desclassifi cacao. embalada individualmente e 
acondicionada em caixas com 20 unidades.

400 400 CX POLARFIX R$ 52,20

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35
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atadura gessada 15 cm - medindo 15cm de largura 
por 3m de comprimento, enrolada em tubete de 
plástico, com gesso uniformemente impregnado sobre 
uma tela de tecido tipo giro-ingles 100% algodao e 
lateral com corte sinuoso para evitar desfi amento. 
depois de molhada com agua, a atadura gessada 
deve apresentar textura suave, cremosa e livre de 
arenosidade ao tato. o tempo de endurecimento deve 
ser de no maximo 7 minutos.  o produto devera atender 
na integra as especifi cacoes da nbr 14.852, sob pena 
de desclassifi cacao. embalada individualmente e 
acondicionada em caixas com 20 unidades.

400 400 CX CREMER R$ 74,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

318

atadura ortopedica 20 cm - x 1,8 m elaborada a partir 
de fi bras 100% algodao cru, transformada em rolo 
de mantas uniformes. a atadura ortopedica possui 
camada de goma aplicada em uma das faces. e 
enrolada sobre si envolvida em papel acetinado. 

13.000 2.000 UNID POLARFIX R$ 1,30

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

319

borracha de silicone numero 204, em rolo com 15 
metros - tubo em borracha tipo silicone. embalagem 
com dados de identifi cacao e procedencia, data de 
fabricacao e prazo de validade, com registro em orgao 
competente.

20 30 ROLO PERFITECNICA R$ 275,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

320

cânula para traqueostomia com balão 8,0 mm - 
radiopaca, descartável, estéril, confeccionada em 
p.v.c., com balão de parede fi na, auto volume e baixa 
pressão, com dispositivo para fi xação e mandril. as 
informações da embalagem deverão estar de acordo 
com a rdc 185, da anvisa, e ter registro no m.s.

400 0 UNID CPL R$ 51,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

321

coletor para material perfuro cortante contaminado 7l 
- coletor para material perfuro cortante contaminado, 
com capacidade útil  de 5,3 litros, confeccionado em 
material apropriado, rigido, impermeavel e resistente 
a perfuracoes em condicoes de uso e descarte, 
sem que ocorra transfi xacao, e resistente a queda, 
mantendo a integridade com relacao a montagem 
e fechamento, isento de ruptura, de formacao ou 
perfuracao, com sistema de abertura e fechamento 
pratico e seguro ao manuseio, com orientacoes de 
uso do fabricante colocadas de forma que permita 
facil visualização e compreensao em cada coletor. 
com alca para transporte, resistente e fi xa ao coletor, 
posicionada de forma funcional, e tampa afi xada ao 
coletor com dispositivo que assegura a violacao do 
mesmo apos o uso, conforme exigido pela norma 
da abnt. embalagem com dados de identifi cação e 
procedência, data de fabricação e validade, com 
registro em orgao competente. apresentacao: peca.

7.500 7.500 UNID SAFEPACK R$ 7,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

322

catéter acesso venoso periférico numero 16 - em 
poliuretano, conjunto agulha de aço grau cirúrgico 
com ponta atraumatica, apresentando curta distancia 
entre o bisel e a cânula de poliuretano. cânula de 
poliuretano transparente com 4 tiras. câmara para 
visualização do sangue transparente e quadrada para 
garantir uma boa empunhadura e facilitar a punção uni 
manual, com auto ativação de mola de segurança que 
protege automaticamente o bisel da agulha quando 
retirada. com fi ltro hidrófobo. embalagem individual 
blister. uso único e esterilizado por eto. número g16. 
cor cinza. 

7.000 5.000 UNID LABOR IMPORT R$ 3,90
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

323

catéter acesso venoso periférico numero 18 - em 
poliuretano, agulha de aço grau cirúrgico com ponta 
atraumatica, apresentando curta distancia entre o 
bisel e a cânula de poliuretano, cânula de poliuretano 
transparente com 4 tiras radiopacas, fl exível, câmara 
para visualização do sangue transparente e quadrada 
para garantir uma boa empunhadura e facilitar a 
punção uni manual, com auto ativação de mola de 
segurança que protege automaticamente o bisel 
da agulha quando e retirada. com fi ltro hidrófobo. 
embalagem individual blister. uso único e esterilizado 
por eto. numero g18. cor verde. 

7.000 5.000 UNID LABOR IMPORT R$ 3,90
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

324

coletor de urina descartavel transparente - em 
polipropileno, capacidade para 80 ml, com tampa 
de rosca (nao na cor vermelha), nao esteril, sem 
embalagem individual (a granel).

7.000 10.000 UNID DESCARPACK R$ 0,79
DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNPJ (MF) sob nº. 08.044.840/0002-49

325
coletor de urina estéril, contendo tampa com sistema 
de fechamento em rosca, e etiqueta de identifi cação, 
estéril. embalado individualmente.

20.000 20.000 UNID DESCARPACK R$ 0,77
DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNPJ (MF) sob nº. 08.044.840/0002-49

326

coletor de urina sistema aberto - frasco plástico 
transparente, com tubo de drenagem, conector 
conico com protetor, escala de leitura de volumes 
de 100 em 100ml, com alca para fi xacao no leito, 
descartavel, com capacidade de 1200ml a 1500 ml. 
embalagem individual, contendo externamente dados 
de identifi cação, procedência, data da fabricação, 
validade, numero de lote e registro ministério da 
saúde.

10.000 7.000 UNID DESCARPACK R$ 6,10
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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compressa de gaze hidrófi la estéril 7,5x7,5 – 
compressa de gaze hidrófi la, estéril, constituído de 
tecido 100% algodão ou misto, com densidade de 13 
fi os por cm2, medindo aproximadamente 15 cm x 30 
cm quando aberta, com 5 dobras, de modo a medir 
aproximadamente 7,5 cm x 7,5 cm quando dobrada, 
com as bordas voltadas para a parte interna e sem 
fi os soltos. a compressa deverá ter boa capacidade 
de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, 
alvejante ópticos ou substâncias alergênicas. selagem 
efi ciente que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização, e que permita a abertura 
e transferência do produto para outros pacotes, 
trazendo externamente os dados de identifi cação, 
procedência, tipo e prazo de esterilização, número 
de lote, data de fabricação e/ou 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. esterilizada por raios gama ou óxido 
de etileno, embalada em envelope individual de pronto 
uso, de papel grau cirúrgico e fi lme nylon/polietileno 
com 5 unidades cada.

175.000 175.000 PCT REAL R$ 0,44
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

328

compressa gaze hidrofi la - tipo queijo - confeccionada 
com fi os 100% algodão em tecido tipo tela, composta 
por três dobras e oito camadas. e altamente 
absorvente, alvejada e isenta de impurezas, 
substancias gordurosas, amido, corantes corretivos e 
alvejantes ópticos. e inodora e insípida. apresentada 
em bobinas com 91m de comprimento e 91 cm de 
largura (13 fi os/cm quadrado).

5.000 9.000 UNID REAL R$ 57,90
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

329

dispositivo intravenoso periférico de curta 
permanência 21g - agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e trifacetado, protetor da agulha, dispositivo 
de segurança que minimiza os riscos de acidentes 
perfurocortantes e infecções relacionadas, asas de 
empunhadura e fi xação, tubo vinilico transparente, 
atóxico e apirogenico, conector fêmea luer - lok 
- agulha 1,9 cm, tubo 30 cm descartável, estéril, 
siliconizado, com cânula de aço inoxidável, parede 
fi na, asa plástica fl exível ou similar, com identifi cação 
do calibre na asa, protetor rígido, tampa protetora, 
cor padrão universal. embalagem individual, com 
abertura asséptica, contendo externamente dados de 
identifi cação, procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, numero de lote e registro ministério da 
saúde.

20.000 10.000 UNID LABOR IMPORT R$ 1,35
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

330

eletrodo descartável para monitorizarão de ecg - é 
recomendável para teste de esforço - eletrodo de 
espuma de polietileno com adesivo em borracha 
retangular (32 mm x 45 mm). eletrodo para ecg ag/agcl 
com gel constituído por um dorco de espuma de alta 
densidade, impermeável, pino de aço inox, adesivo 
hipoalérgico, contra pino de prata /cloreto de prata, 
gel sólido de cloreto de potássio, incorporado a uma 
espoja cilíndrica e protegida contra ressecamento por 
um anel plástico

70.000 0 UNID VITALCOR R$ 0,66
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

331

equipo de infusão para administração de soluções 
parenterais fotossensíveis em bomba de infusão mono 
canal, que permita preenchimento automático do 
primming, com ponta perfurante padrão iso, air, com 
fi ltro hidrofobo e bacteriologico, com tampa protertora, 
camara de gotejamento fl exível com fi ltro de particulas 
de 15 micras, gotejador ajustado para 1ml = 20 gotas, 
tubo em pvc coloração ambar com no mínimo 1,90m, 
clip/chave de segurança, contra fl uxo livre, pinça rolete 
de alta precisão, injetor lateral sem latex, terminação 
com sistema luer lock rotativo, tampa proterora e fi ltro 
hidrofobo, estéril, embalagem individual em papel 
grau cirurgico ou de melhor qualidade.

0 3.500 UNID FRUSTRADO

332

equipo de infusão para administração de soluções 
parenterais em bomba de infusão mono canal que 
permita preenchimento automático do primming, com 
ponta perfurante padrão isso air, com fi ltro hidrófobo 
e bacteriológico, com tampa protetora, câmara de 
gotejamento fl exível com fi ltro de partículas de 15 
micras gotejador ajustado para 1ml = 20 gotas, tubo em 
pvc com no mínimo 1,90m, clip/chave de segurança 
contra fl uxo livre, pinça rolete de alta precisão, injetor 
lateral sem latex terminação com sistema luer lock 
rotativo, com tampa protetora e fi ltro hidrófobo, estéril, 
embalagem individual em papel grau cirúrgico, ou de 
melhor qualidade.

0 8.500 UNID FRUSTRADO

333

escova ginecológica p/ coleta de material (exame 
papanicolau), cabo plástico de aproximadamente 
15 cm, cerdas ± 3cm, com ponta atraumática, 
arame retorcido, descartável, estéril. embalagem 
individual, estéril, em papel grau cirúrgico e/ou fi lme 
termoplástico, com abertura em pétala, data e validade 
de esterilização.

0 35.000 UNID ADLIN R$ 1,12
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

334

esparadrapo micropore 10 x 4,5 - esparadrapo 
cirurgico hipoalergico de rayon de 10cm de largura 
x 4,5m de comprimento, cor branca, isento de 
substancias alergicas, bordas devidamente acabadas 
em carretel plástico e recoberto adequadamente, com 
massa adesiva de boa qualidade. constando os dados 
de identifi cação, procedência, data de fabricação com 
validade, numero de lote e registro no ministério da 
saúde. apresentação: rolo

10.000 17.000 UNID MISSNER R$ 12,10
DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNPJ (MF) sob nº. 08.044.840/0002-49

335

espéculo pequeno, fabricado em poliestileno, possuir 
total conforto em exames ginecológicos, esterilizados 
por óxido de etileno, sem lubrifi cação, sistema 
europeu de abertura por pressão, método mais efi caz 
na prevenção de lesão nas paredes do canal vaginal, 
evita lesão por esforço repetitivo, aprovado e indicado 
pela comunidade europeia.

0 27.000 UNID ADLIN R$ 1,65
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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fi lme raio x 13x18cm caixa com 100 unidades fi lme 
plano para radiodiagnóstico clínico, sensível à luz 
verde, emulsifi cado em ambas as faces, medindo 13 
cm por 18 cm, garantindo contra artefatos gerados 
por eletricidade estática durante o processo de 
fabricação, embalado em caixas contendo 100 
películas, resistente s ao transporte, que mantenham 
a integridade do produto durante o armazenamento 
e garantam proteção nas condições indicadas pelo 
fabricante, trazendo externamente os dados de 
identifi cação, procedência, número de lote, data de 
fabricação, prazo de validade e numero de registro no 
ministério da saúde.

100 200 CX IBF R$ 78,00

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

337

fi lme raio x 18x24cm caixa c/100 unidades fi lme 
plano para radiodiagnóstico clínico, sensível à luz 
verde, emulsifi cado em ambas as faces, medindo 18 
cm por 24 cm, garantindo contra artefatos gerados 
por eletricidade estática durante o processo de 
fabricação, embalado em caixas contendo 100 
películas, resistente s ao transporte, que mantenham 
a integridade do produto durante o armazenamento 
e garantam proteção nas condições indicadas pelo 
fabricante, trazendo externamente os dados de 
identifi cação, procedência, número de lote, data de 
fabricação, prazo de validade e numero de registro no 
ministério da saúde.

500 600 CX FUJI R$ 115,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

338

fi lme raio x 35x35cm caixa c/ 100 unidades fi lme 
plano para radiodiagnóstico clínico, sensível à luz 
verde, emulsifi cado em ambas as faces, medindo 35 
cm por 35 cm, garantindo contra artefatos gerados 
por eletricidade estática durante o processo de 
fabricação, embalado em caixas contendo 100 
películas, resistente s ao transporte, que mantenham 
a integridade do produto durante o armazenamento 
e garantam proteção nas condições indicadas pelo 
fabricante, trazendo externamente os dados de 
identifi cação, procedência, número de lote, data de 
fabricação, prazo de validade e numero de registro no 
ministério da saúde.

400 600 CX IBF R$ 410,00

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

339

fi lme raio x 35x43cm caixa c/100 unidades fi lme 
plano para radiodiagnóstico clínico, sensível à luz 
verde, emulsifi cado em ambas as faces, medindo 35 
cm por 43 cm, garantindo contra artefatos gerados 
por eletricidade estática durante o processo de 
fabricação, embalado em caixas contendo 100 
películas, resistente s ao transporte, que mantenham 
a integridade do produto durante o armazenamento 
e garantam proteção nas condições indicadas pelo 
fabricante, trazendo externamente os dados de 
identifi cação, procedência, número de lote, data de 
fabricação, prazo de validade e numero de registro no 
ministério da saúde.

500 700 CX IBF R$ 428,00

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

340

fi lme para ultrassonografi a 110mmx20m upp 110s 
- caixa c/10 fi lme de ultrassom, papel térmico 
ultrassensível de alto brilho, para vídeo aparelho 
printer sony upp 110hg da marca sony, dimensões de 
110mm x 20 mts, rendimento de 193 impressões.

100 300 CX SONY R$ 330,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

341

fi o nylon preto monofi lamentar “4-0” de diâmetro e 
45 cm de comprimento com agulha sc-30 30mm,  3/8 
círculo triangular com estria no corpo para pegada 
do porta agulha, composto a partir de monômeros 
diferentes e poliamida pura de origem sintética de 
cor preta ou incolor com degradação de resistência 
tensil de aproximadamente 20% ao ano por processo 
enzimático e metabólico do organismo, embalagem 
em papel cartão cor verde. o prazo de validade mínima 
deverá ser de 24 meses a partir da data de entrega. é 
necessária a apresentação da amostra.

3.500 1.000 UNID TECNOFIO R$ 3,90

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

342

fi o de sutura nylon 5-0, agulhado monofi lamento 
composto por poliamida preto, não absorvível, 
medindo 45 cm de comprimento, número 5-0, agulha 
3/8 círculo triangular de 2,0 cm

0 800 UNID TECNOFIO R$ 3,85

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

343

fi o nylon preto monofi lamentar “2-0” de diâmetro 45 cm 
de comprimento, com agulha sc-20 19mm, 3/8 circulo 
triangular com estria no corpo para pegada do porta 
agulha,composto a partir de monômeros diferentes de 
poliamida pura de origem sintética de cor preta com 
degradação de resistência tensil  de  aproximadamente 
20% ao ano por processo  enzimático e metabólico do 
organismo. embalagem em papel cartão cor verde. o 
prazo de validade mínima deverá ser de 24 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
da amostra.

6.800 1.000 UNID TECNOFIO R$ 3,90

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

344

fi o nylon preto monofi lamentar “3-0” de diâmetro e 
45 cm de comprimento com agulha sc-30 30mm, 3/8 
círculo triangular com estria no corpo para pegada 
do porta agulha, composto a partir de monômeros 
diferentes e poliamida pura de origem sintética 
de cor preta com degradação de resistência tensil 
de aproximadamente 20% ao ano por processo 
enzimático e metabólico do organismo, embalagem 
em papel cartão cor verde. o prazo de validade mínima 
deverá ser de 24 meses a partir da data de entrega. é 
necessária a apresentação da amostra.

6.650 850 UNID TECNOFIO R$ 3,90

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

345

fi ta branca - fi ta adesiva composta de papel crepado 
branco e adesivo a base de resina de borracha sintetica 
que nao deixa residuos mesmo apos autoclavagem, 
para uso geral e para fechamento de pacotes a serem 
esterilizados a vapor. validade de 2 anos. medidas: 
19mmx50m rolo.

5.000 7.000 ROLO ADERE R$ 6,55
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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fi ta para autoclave – medindo 19mmx30mm, 
confeccionada com dorso de papel crepe a base 
de celulose, recebendo em uma das fases massa 
adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco 
e na outra face uma fi na camada ipermeabilizante 
acrílica, possui listras diagonais de tinta termorreativa. 
o prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a 
partir da data de entrega. é necessária a apresentação 
de amostra do produto.

3.350 6.650 ROLO NISSNER R$ 10,80
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

347

fi xador para canula de traqueostomia adulto- fi xador 
para canula de traqueostomia, composto por duas 
bandas, confeccionado em tecido de algodao, 
atóxico, hipoalergico e anti-escaras; com velcro nas 
extremidades para fi xacao da canula de traqueostomia 
. regulavel atraves de velcro para uniao das bandas 
medindo 4,5 cm.

5.000 0 UNID JARC R$ 20,20

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

348

fi xador para raio x manutenção/reposição de 
processadora automática para transformar em 76 
litros. fi xador para raio x formulada para uso em 
mistura, apresentação em galões de polietileno, 
contendo parte a e parte b. perfazendo após diluição 
total 76 litros. deverá constar externamente dados 
de identifi cação, data de fabricação, lote e validade 
mínima de 12 meses.

35 65 GL FUJI R$ 880,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

349

fralda descartável g infantil: fralda descartável g para 
crianças de 09 a 12,5kg, antialérgica, com maciez 
e com fl ocos de gel superabsorvente compactados 
que retem o líquido longe da pele do bebê, com aloe 
vera que auxilia na hidratação da pele, com formato 
anatômico mais ajustado ao corpo e com polpa cavada 
entre as pernas, proporcionando maior conforto. com 
barreiras impermeáveis altas antivazamento com 
02 elásticos. possuir fi tas laterais elásticas com 04 
elásticos, que sejam, fl exíveis proporcionando maior 
conforto e liberdade de movimento ao bebê. possuir 
fecho em borracha siliconizada, que se alonga 
permitindo melhor ajuste, possuir parte de fi xação 
que não cole na pele do bebê, que possa ser ajustado 
quantas vezes for necessário, e que não se solte 
com os movimentos do bebê ( fecho agarradinho). 
possuir faixa personalizada com nome do fabricante. 
composição: polímero superabsorvente, polpa de 
celulose, fi lme de polietileno, fi lme de polipropileno, 
não tecido de fi bras de polipropileno, adesivo 
termoplástico, fi os de elástico sintético, fi tas elásticas 
e aloe vera. pacote com 08 unid.

5.000 50.000 PCT
MAIS 

CONFORTO
R$ 9,00

AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

350

fralda descartável gg adulto, fralda descartável gg 
adulto acima de 90kg, cintura de 120 a 165cm, com 
maciez, hipoalergênica, indicada para incontinência 
intensa de alta absorção, conforto e com proteção 
de até 10 horas, com super gel absorvente anti odor, 
com camada transfer layer - faz a melhor difusão de 
líquidos, prolongando a sensação seca - aloe vera, 
com barreiras laterais anti vazamento, com formato 
anatômico, com recortes nas pernas de preferência 
de dois a quatro elásticos, possibilitando ajuste 
perfeito sem vazamentos, cintura ajustável com duas 
fi tas laterais adesivas reposicionáveis para fi xação, 
com pequena dobradura para facilitar o manuseio 
e indicador de umidade. composição básica: polpa 
de celulose, polímero superabsorvente, fi lme de 
polietileno, não tecido de fi bras de polipropileno, 
adesivo termoplástico, fi os de elastano, fi tas adesivas 
e aloe vera. pacote deve conter dadosde identifi cação, 
número de lote, data de fabricação e prazo de validade. 
pacote com 07 unid.

5.000 6.000 PCT PLENA R$ 17,80
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

351

fralda descartável m adulto, fralda descartável m 
adulto de 40 a 70kg, cintura de 80 a 115cm, com 
maciez, hipoalergênica, indicada para incontinência 
intensa de alta absorção, conforto e com proteção 
de até 10 horas, com super gel absorvente anti odor, 
com camada transfer layer - faz a melhor difusão de 
líquidos, prolongando a sensação seca - aloe vera, 
com barreiras laterais anti vazamento, com formato 
anatômico, com recortes nas pernas de preferência 
de dois a quatro elásticos, possibilitando ajuste 
perfeito sem vazamentos, cintura ajustável com duas 
fi tas laterais adesivas reposicionáveis para fi xação, 
com pequena dobradura para facilitar o manuseio 
e indicador de umidade. composição básica: polpa 
de celulose, polímero superabsorvente, fi lme de 
polietileno, não tecido de fi bras de polipropileno, 
adesivo termoplástico, fi os de elastano, fi tas adesivas 
e aloe vera. pacote deve conter dadosde identifi cação, 
número de lote, data de fabricação e prazo de validade. 
pacote com 10 unid.

4.000 60.000 PCT PLENA R$ 17,80
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

352

fralda descartável p infantil: fralda descartável p para 
crianças de até 5kg, antialérgica, com maciez e com 
fl ocos de gel superabsorvente compactados que retem 
o líquido longe da pele do bebê, com aloe vera que 
auxilia na hidratação da pele, com formato anatômico 
mais ajustado ao corpo e com polpa cavada entre as 
pernas, proporcionando maior conforto. com barreiras 
impermeáveis altas antivazamento com 02 elásticos. 
possuir fi tas laterais elásticas com 04 elásticos, que 
sejam, fl exíveis proporcionando maior conforto e 
liberdade de movimento ao bebê. possuir fecho em 
borracha siliconizada, que se alonga permitindo 
melhor ajuste, possuir parte de fi xação que não cole 
na pele do bebê, que possa ser ajustado quantas 
vezes for necessário, e que não se solte com os 
movimentos do bebê ( fecho agarradinho). possuir faixa 
personalizada com nome do fabricante. composição: 
polímero superabsorvente, polpa de celulose, fi lme 
de polietileno, fi lme de polipropileno, não tecido de 
fi bras de polipropileno, adesivo termoplástico, fi os de 
elástico sintético, fi tas elásticas e aloe vera. pacote 
com 12 unid.

3.500 33.500 PCT MILLI R$ 6,60
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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kit ginecológico tam. g - 01 par de luvas plástica 
ginecológica, 01 pinça ayres, 01 espátula, 01 escova, 
01 especulo, 01 lamina de vidro. a embalagem devera 
trazer externamente os dados de identifi cação, 
numero de lote, data de fabricação e validade.

1.000 17.000 UNID ADLIN R$ 5,20
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

354

kit ginecológico tam. p - 01 par de luvas plástica 
ginecológica, 01 pinça ayres, 01 espátula, 01 escova, 
01 especulo, 01 lamina de vidro. a embalagem devera 
trazer externamente os dados de identifi cação, 
numero de lote, data de fabricação e validade.

1.000 34.000 UNID ADLIN R$ 5,20
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

355

lamina esteril para bisturi nº 21 - confeccionada em 
aco carbono, esterilizada a raio gama, embalada 
individualmente em forma de sache com inibidor 
de corrosao, que nao permite a perfuracao da 
embalagem, garantindo a esterilizacao e prevenindo 
contra possiveis acidentes. a embalagem permite a 
retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a 
realizacao de cortes suaves, de facil identifi cacao de 
sua area de corte.

12.000 10.000 UNID ADVANTIVE R$ 0,50
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

356

lamina esteril para bisturi nº 24 - confeccionada em 
aco carbono, esterilizada a raio gama, embalada 
individualmente em forma de sache com inibidor 
de corrosao, que nao permite a perfuracao da 
embalagem, garantindo a esterilizacao e prevenindo 
contra possiveis acidentes. a embalagem permite a 
retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a 
realizacao de cortes suaves, de facil identifi cacao de 
sua area de corte.

27.000 10.000 UNID ADVANTIVE R$ 0,50
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

357
lençóis descartáveis, confeccionados em tnt(não 
tecido), com elástico, para uso em maca clínica, nas 
medidas aproximadas de 2,00 x 0,90m.

0 30.000 UNID ANADONA R$ 2,20
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

358

luva de procedimento tamanho m - com certifi cado 
de aprovação de equipamento de proteção individual, 
luva de látex hipoalergenica levemente pulverizada, 
não estéril, ambidestra. produto de uso único, 
embalagem externa com dados de identifi cação e 
procedência, constando os dados de identifi cação, 
procedência, data de fabricação com validade, numero 
de lote e registro no ministério da saúde. caixa com 
100 unidades.

13.350 33.650 CX DESCARPACK R$ 27,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

359

luva de procedimento tamanho pp - com certifi cado 
de aprovação de equipamento de proteção 
individual, luva de látex hipoalergenica levemente 
pulverizada, não estéril, ambidestra. produto de uso 
único, embalagem externa constando os dados de 
identifi cação, procedência, data de fabricação com 
validade, numero de lote e registro no ministério da 
saúde. caixa com 100 unidades

2.000 10.000 CX DESCARPACK R$ 29,00

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

360

luva esteril numero 7,0 - confeccionada em látex 
natural com alta  sensibilidade tatil impermeavel 
anti derrapante com boa  elasticidade e resistencia, 
formato anatomico, acabamento do punho com 
dobra na sua porcao fi nal, perfeita adaptacao, 
textura uniforme sem falhas, talcada ou lubrifi cada, 
hipoalergenica, envelopada aos pares. embalagem 
com dados de identifi cação e procedência, data, tipo 
de esterilizacao e prazo de validade, com registro no 
ministério da saúde.

23.350 6.650 PAR MAXITEX R$ 1,70
DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNPJ (MF) sob nº. 08.044.840/0002-49

361

luva esteril numero 8,0 - confeccionada em látex 
natural com alta  sensibilidade tatil impermeavel 
anti derrapante com boa  elasticidade e resistencia, 
formato anatomico, acabamento do punho com 
dobra na sua porcao fi nal, perfeita adaptacao, 
textura uniforme sem falhas, talcada ou lubrifi cada, 
hipoalergenica, envelopada aos pares. embalagem 
com dados de identifi cação e procedência, data, tipo 
de esterilizacao e prazo de validade, com registro no 
ministério da saúde.

26.650 8.350 PAR LENGRUBER R$ 2,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

362

malha tubular 08 cm - confeccionada em algodão 
100% ou misto, com propriedades elásticas, enrolada 
de maneira uniforme, sem fi os soltos, sem emendas 
e livre de impurezas ou manchas. embalagem 
individual resistente de modo a assegurar a proteção 
do produto ate o momento de sua utilização, trazendo 
externamente os dados de identifi cação, procedência, 
numero de lote, data de fabricação e/ou prazo de 
validade mínimo, que deve ser de 12 meses a partir 
da data de entrega.

200 0 ROLO MSO R$ 11,50

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

363

malha tubular 10 cm - confeccionada em algodão 
100% ou misto, com propriedades elásticas, enrolada 
de maneira uniforme, sem fi os soltos, sem emendas 
e livre de impurezas ou manchas. embalagem 
individual resistente de modo a assegurar a proteção 
do produto ate o momento de sua utilização, trazendo 
externamente os dados de identifi cação, procedência, 
numero de lote, data de fabricação e/ou prazo de 
validade mínimo, que deve ser de 12 meses a partir 
da data de entrega.

100 0 ROLO MSO R$ 13,10

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

364

malha tubular 12 cm - confeccionada em algodão 
100% ou misto, com propriedades elásticas, enrolada 
de maneira uniforme, sem fi os soltos, sem emendas 
e livre de impurezas ou manchas. embalagem 
individual resistente de modo a assegurar a proteção 
do produto ate o momento de sua utilização, trazendo 
externamente os dados de identifi cação, procedência, 
numero de lote, data de fabricação e/ou prazo de 
validade mínimo, que deve ser de 12 meses a partir 
da data de entrega.

100 0 ROLO POLARFIX R$ 15,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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papel grau cirúrgico 12 x 100 – embalagem descartavel 
para esterilizacao com indicador quimico de processo 
de vapor saturado e oxido de etileno com no 
minimo 1cm quadrado de area, protegido pelo fi lme, 
composta de papel grau cirurgico e fi lme laminado 
polipropileno  poliester colorido, quatro camadas, 
alto indice de fl exibilidade, isento microfuros, atoxica, 
impressa com tinta resistente ao processo e fora de 
contato com o material, selagem resistente, continua, 
sem falhas, fi lete triplo para larguras de embalagens 
ate 200 mm e quatro fi letes para larguras acima, 
que apos esterilizacao permita abertura asseptica 
sem desprendimento de particulas e sem rasgos 
do papel fi lme. registro no m.s., numero do lote e 
medida impressos no verso, na area de selagem, 
cumprindo as normas tecnicas da abnt 14.990 2003. 
produto com certifi cado de boas praticas emitido pela 
anvisa e laudo microbiano. constando os dados de 
identifi cacao, procedencia, data de fabricacao com 
validade, numero de lote. o prazo de validade minimo 
deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 
é necessário a apresentação de amostra do produto.

500 350 UNID FRUSTRADO

366

papel grau cirúrgico 15x100 – embalagem descartavel 
para esterilizacao com indicador quimico de processo 
de vapor saturado e oxido de etileno com no minimo 
1cm quadrado de area, protegido pelo fi lme, composta 
de papel grau cirurgico e fi lme laminado polipropileno 
poliester colorido, quatro camadas, alto indice de 
fl exibilidade, isento microfuros, atoxica, impressa com 
tinta resistente ao processo e fora de contato com o 
material, selagem resistente, continua, sem falhas, 
fi lete triplo para larguras de embalagens ate 200mm e 
quatro fi letes p/ larguras acima, que apos esterilizacao 
permita abertura asseptica sem desprendimento de 
particulas e sem rasgos do papel fi lme. registro no 
m.s., numero do lote e medida impressos no verso, 
na area de selagem, cumprindo as normas tecnicas 
da abnt 14.990 2003. produto com certifi cado de 
boas praticas emitido pela anvisa e laudo microbiano.
constando os dados de identifi cacao, procedencia, 
data de fabricacao com validade, numero de lote. o 
prazo de validade minimo deve ser de 12 meses a 
partir da data de entrega.é necessária a apresentação 
de amostra do produto.

500 500 UNID FRUSTRADO

367

papel grau cirúrgico 45x100 – embalagem descartavel 
para esterilizacao com indicador quimico de processo 
de vapor saturado e oxido de etileno com no minimo 1 
cm quadrado de area, protegido pelo fi lme, composta 
de papel grau cirurgico e fi lme laminado polipropileno 
poliester colorido, quatro camadas, alto indice de 
fl exibilidade, isento microfuros, atoxica, impressa 
com tinta resistente ao processo e fora de contato 
com o material, selagem resistente, continua, sem 
falhas, fi lete triplo para larguras de embalagens ate 
200 mm e quatro fi letes para larguras acima, que 
apos esterilizacao permita abertura asseptica sem 
desprendimento de particulas e sem rasgos do papel 
fi lme. registro no m.s., numero do lote e medida 
impressos no verso, na area de selagem, cumprindo 
as normas tecnicas da abnt 14.990 2003. produto com 
certifi cado de boas praticas emitido pela anvisa e laudo 
microbiano. o prazo de validade minimo deve ser de 
12 meses a partir da data de entrega. e necessario a 
apresentacao de amostra do produto. é necessária a 
apresentação de amostra do produto.

150 50 UNID FRUSTRADO

368

revelador 76l para manutencao/reposicao  de  
processadora automatica  para transformar 76 litros. 
revelador para raio x formulada para uso em mistura, 
apresentação em galões de polietileno, contendo 
parte a, parte b e parte c. perfazendo após diluição 
total 76 litros. deverá constar externamente dados 
de identifi cação, data de fabricação, lote e validade 
mínima de 12 meses.

35 65 GL IBF R$ 1.170,00

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

369

seringa descartável 20ml luer lock - capacidade de 
20ml com graduação milimetrada, com borracha na 
ponta do embolo, com boa vedação, permitindo perfeito 
deslize, com ponta de trava do mesmo, dimensionada 
obedecendo aos padrões universalmente adotados e 
estar em acordo com abnt-nbr n 9752.  embalagem 
individual, estéril em processo que garanta 
comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, um 
lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura 
em pétala, conforme padronização da nbr 13386/95, 
com dados de identifi cação e procedência, data de 
esterilização e prazo de validade, com registro em 
órgão competente.

300.000 100.000 UNID SR R$ 1,80
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

370

seringa descartável com agulha 13x4,5 - 1 ml - 
graduada própria para administração de insulina, 
com graduação milimetrada, com borracha na ponta 
do embolo, com boa vedação, permitindo perfeito 
deslize, embalagem individual, estéril em processo 
que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, 
abertura em pétala, conforme padronização da nbr 
13386/95, com dados de identifi cação e procedência, 
data de esterilização e prazo de validade, com registro 
em órgão competente.

100.000 700.000 UNID SR R$ 1,15
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

371

sonda aspiracao traqueal n° 12 - tubo de pvc atóxico, 
fl exível, com conector e válvula de pressão negativa 
distal intermitente. a válvula permite variações na 
sucção de secreções, permitindo performance muito 
superior no procedimento. embalagem em papel grau 
cirúrgico. esterilização por radiação gama. 

16.650 8.350 UNID BIOSANI R$ 1,89

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

372

sonda aspiracao traqueal n° 14 - tubo de pvc atóxico, 
fl exível, com conector e válvula de pressão negativa 
distal intermitente. a válvula permite variações na 
sucção de secreções, permitindo performance muito 
superior no procedimento. embalagem em papel grau 
cirúrgico. esterilização por radiação gama. 

16.650 8.350 UNID MEDSONDA R$ 1,89

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68
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sonda enteral com guia, n 10 - fabricado em poliuretano 
fl exível leitoso com uma lista translúcida para facilitar 
a visibilidade no interior da sonda, com marcações de 
posicionamento e com cilindro de tungstênio na ponta, 
do mesmo tamanho do tubo não ferindo o paciente 
(atraumatica), arame quia -fi o de aço inoxidável usado 
para facilitar a introdução do tubo nos pacientes. 
conector em \”y\”, dupla via com tampa em pvc atóxico. 
esterilização a oxido de etileno, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico com código de barras.

500 0 UNID FRUSTRADO

374

sonda foley 02 vias numero 16 - estéril, descartável, 
confeccionada em borracha natural, siliconizada em 
duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula 
para enchimento do balão (capacidade de 05 ml). 
ponta cilíndrica, macia, de fundo cego e com dois 
furos laterais em lados opostos apos o balão, medindo 
aproximadamente 40 cm de comprimento. embalada 
individualmente em plástico e reembolsada em papel 
grau cirúrgico, com abertura em pétala. a embalagem 
devera trazer externamente os dados de identifi cação, 
numero de lote, data de fabricação e data de validade. 
o prazo de validade mínima deve ser de 12 meses a 
partir da data de entrega. 

1.700 300 UNID LABOR IMPORT R$ 5,40

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

375

sonda foley 02 vias numero 18 - em látex de borracha 
natural siliconizado com ponta atraumatica, fácil 
inserção no canal uretral. balão resistente à alta 
pressão e de fácil insufl ação. sonda com orifício distal 
e diâmetro interno que propiciam drenagem rápida 
e efetiva. válvula de insolucao efi caz, que assegura 
enchimento e esvaziamento do balão durante o uso. 
conector universal que permite perfeita adaptação em 
qualquer tipo de bolsa coletora. registro no ministério 
da saúde. 

1.700 800 UNID LABOR IMPORT R$ 5,40

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

376

sonda nasogástrica longa n 12 - toda confeccionada 
em p.v.c. atóxico e fl exível, com orifícios. e dotada de 
conector adaptável a seringas, com tampa para evitar 
refl uxos. na embalagem deverá estar impresso dados 
de identifi cação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
ministério da saúde.

1.000 800 UNID MEDSONDA R$ 2,70

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

377

sonda nasogástrica longa n 14 - toda confeccionada 
em p.v.c. atóxico e fl exível, com orifícios. e dotada de 
conector adaptável a seringas, com tampa para evitar 
refl uxos. na embalagem deverá estar impresso dados 
de identifi cação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
ministério da saúde.

1.000 800 UNID MEDSONDA R$ 2,70

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

378

Tira hemorreagente de leitura de glicemia capilar em 
amostra de sangue capilar fresco, venoso e arterial, 
neonatal e pediátrico, sensor numérico de alta 
precisão, embalada individualmente com cobertura 
de proteção laminada que diminui os efeitos quando 
expostas ao meio-ambiente, mantendo-a protegida da 
umidade e da luz (RDC185/01 ANVISA). Tira reagente 
com uso da enzima GHD/NAD em sua fórmula que 
anula interferências de medicamentos, vitaminas 
e substâncias endógenas e exógenas. Em sua 
embalagem individual deve constar o número de lote, 
validade e registro do Ministério da Saúde.

167.000 833.000 UNID ABBOTT R$ 1,52

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

379

tubo orotraqueal numero 7,0 com balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

400 0 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

380

tubo orotraqueal numero 8,0 com balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

1.500 0 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

381

dosador oral 10ml - com tampa que tenha perfeito 
ajuste, evitando vazamentos; com bico de segurança 
que impessa o uso de agulha hipodérmica, eliminando 
o risco de uso indevido como seringa; escala de 
numeração bem defi nida que não desapareça e 
assegure a administração da dosagem prescrita.

18.000 0 UNID WILTEX R$ 1,40

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

382

dosador oral 20ml - com tampa que tenha perfeito 
ajuste, evitando vazamentos; com bico de segurança 
que impessa o uso de agulha hipodérmica, eliminando 
o risco de uso indevido como seringa; escala de 
numeração bem defi nida que não desapareça e 
assegure a administração da dosagem prescrita.

2.800 0 UNID WILTEX R$ 1,40

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

P O D E R  E X E C U T I V O 39
Nº 082 - Campos dos Goytacazes

Quinta-feira, 22 de março de 2018

Diário Ofi cial Assinado Eletronicamente com Certifi cado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de 
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br 

383

dosador oral 3ml - com tampa que tenha perfeito 
ajuste, evitando vazamentos; com bico de segurança 
que impessa o uso de agulha hipodérmica, eliminando 
o risco de uso indevido como seringa; escala de 
numeração bem defi nida que não desapareça e 
assegure a administração da dosagem prescrita.

18.000 0 UNID WILTEX R$ 1,40

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

384

dosador oral 5ml - com tampa que tenha perfeito 
ajuste, evitando vazamentos; com bico de segurança 
que impessa o uso de agulha hipodérmica, eliminando 
o risco de uso indevido como seringa; escala de 
numeração bem defi nida que não desapareça e 
assegure a administração da dosagem prescrita.

18.000 0 UNID WILTEX R$ 1,40

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

385
equipo simples para gotejamento gravitacional de 
nutrição enteral, com conexão universal, na cor azul, 
com aproximadamente 1,20m de comprimento.

0 3.500 UNID BIOSANI R$ 2,34

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

386

esparadrapo hipo-alergico 10 x 4.5 - esparadrapo 
cirurgico hipoalergico de rayon de 10cm de largura 
x 4,5m de comprimento, cor branca, isento de 
substancias alergicas, bordas devidamente acabadas 
em carretel plástico e recoberto adequadamente, com 
massa adesiva de boa qualidade. constando os dados 
de identifi cação, procedência, data de fabricação com 
validade, numero de lote e registro no ministério da 
saúde. apresentação: rolo

6.700 13.300 UNID MISSNER R$ 25,00
DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNPJ (MF) sob nº. 08.044.840/0002-49

387

esparadrapo hipo-alergico 5 x 4.5 - esparadrapo 
cirurgico hipoalergico de rayon de 5cm de largura 
x 4,5m de comprimento, cor branca, isento de 
substancias alergicas, bordas devidamente acabadas 
em carretel plástico e recoberto adequadamente, com 
massa adesiva de boa qualidade. constando os dados 
de identifi cação, procedência, data de fabricação com 
validade, numero de lote e registro no ministério da 
saúde. apresentação: rolo 

1.800 6.700 UNID SIEX R$ 6,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

388
espátula de ayres

0 27.000 UNID ESTILO R$ 0,13
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

389

fi lme tomografi a 35 x 43 (cx c/ 100 unid.) 
computadorizada , compativel  com impressora 
a seco. o  produto  deve ter registro em orgao 
competente e deve obedecer aos regulamentos de 
protecao ambiental. a empresa vencedora fornecera 
em comodato a impressora dry do fi lme, em perfeito 
estado de funcionamento, sendo responsavel pela 
manutencao preventiva e corretiva durante todo 
o periodo do contrato, com inclusao de pecas. o 
equipamento nao podera fi car inoperante por mais de 
48 (quarenta e oito) horas.  formato 35x43 cx c/ 100 
folhas.

500 100 CX FRUSTRADO

390
fi lme upc 21l

15 5 UNID SONY R$ 1.900,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

391
fi lme upp 210 hd

15 15 UNID SONY R$ 750,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

392
fi lme videoendoscopio upc 2010 kit para 200 fotos. 
contem 1 cartucho e 200 folhas

15 5 UNID FRUSTRADO

393

fi ta indicadora p/ verifi cação da concentração mínima 
de solução a base de ortoftalaldeído (cidex). fi ta 
indicadora para verifi cação da concentração mínima 
efetiva do desinfetante de alto nível pronto uso a 
base de ortoftalaldeído 0,55%. fácil leitura, roxa para 
indicação de concentração em conformidade de uso 
e manchado ou azul claro para concentração não 
conforme ao uso (sistema de comparação de cores). 
frasco com 30 tiras.

20 0 FRC RIOQUÍMICA R$ 460,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

394
fi xador para lamina preventivo spray frasco 100 ml

0 3.500 UNID ADLIN R$ 18,50
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

395

frasco coletor de secreção traqueal - frasco coletor 
de secreção traqueal em polietileno cristal com 
capacidade para 70ml, graduado, tampa rosqueada 
com duas vias, uma via para o vácuo, possuindo um 
batoque e outra com uma extensão de 30cm em pvc 
245 para o paciente. etiqueta adesiva de identifi cação 
do paciente. esterilizado em eto.

1.800 1.000 UNID FLEXOR R$ 8,00
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

396

frasco coletor para drenagem de torax 1000ml - frasco 
para coleta de drenagem toracica - frasco rigido em pvc 
cristal rigido, graduado a cada 50ml, com capacidade 
de 1.000ml, com tampa de rosca rapida com tres vias. 
uma via com identifi cação do paciente e extensão 
de pvc cristal com 1,20m e pinça plana corta-fl uxo, 
espiral plástico para impedir o acotovelamento da 
extensão que alcanca o fundo do frasco (selo dagua). 
uma segunda via e aberta para o ambiente, tambem 
servindo como extensão do dreno. a terceira via e 
fechada por burjao. contem alca de sustentacao de 
pvc. esterilizado em eto.

400 0 UNID MEDSHARP R$ 30,49

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

397

frasco coletor para drenagem de torax 2000ml - frasco 
para coleta de drenagem toracica - frasco rigido em pvc 
cristal rigido, graduado a cada 50ml, com capacidade 
de 2.000ml, com tampa de rosca rapida com tres vias. 
uma via com identifi cação do paciente e extensão 
de pvc cristal com 1,20m e pinça plana corta-fl uxo, 
espiral plástico para impedir o acotovelamento da 
extensão que alcanca o fundo do frasco (selo dagua). 
uma segunda via e aberta para o ambiente, tambem 
servindo como extensão do dreno. a terceira via e 
fechada por burjao. contem alca de sustentacao de 
pvc. esterilizado em eto.

400 0 UNID MEDSHARP R$ 31,98

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

398
frasco para alimentação enteral 300ml

8.350 6.650 UNID BIOBASE R$ 2,77
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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frasco para preventivo - para acondicionamento 
de lamina com material oriundo de papanicolau em 
plástico, com dentes internos para perfeito encaixe da 
lamina, em material plástico com tampa em rosca. a 
embalagem devera trazer externamente os dados de 
identifi cação

1.000 26.000 UNID CRAL R$ 1,15

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

400

gel para ecg embalagem 100g - formulado para 
proporcionar excelente conducao entre a pele e o 
eletrodo. isento de sal, isento de alcool, a base de 
agua, ph neutro, nao gorduroso, inodoro;  absorvivel 
por guardanapos de papel, algodao ou qualquer outro 
tecido, o que favorece sua remocao apos exame, 
envasado em embalagem c/ 100g, constando os dados 
de identifi cação, procedência, data de fabricação/
validade, nr. do lote e registro no ministério da saúde.

2.000 0 UNID CARBOGEL R$ 3,89

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

401

gel para ultrassom embalagem 100g - incolor e inodoro, 
para transmissao ultra sonica ecografos e dopples 
isentos de sal em sua formulacao, nao gorduroso, 
umectante e soluvel em agua, ph neutro, facilmente 
absorvivel por guardanapo papel ou algodao.

2.000 5.000 UNID CARBOGEL R$ 3,89

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

402

glutaraldeido 2 % - galao 5 litros  com ativador

100 30 UNID RIOQUÍMICA R$ 78,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

403

dreno de kehr n° 10 dispositivo com formato tubular 
em forma de “t” constituido de latex siliconizado; com 
50 cm de comprimento, haste de 16 cm e calibre 
de 3,5 mm. utilizado no pos-operatorio de cirurgias 
abdominais com a fi nalidade de drenar o liquido livre 
presente na cavidade abdominal devido a manipulacao 
cirurgica. embalado individualmente e esterilizado por 
radiacao gama.

34 16 UNID MEDCONE R$ 35,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

404

dreno de kehr n° 12 dispositivo com formato tubular 
em forma de “t” constituido de latex siliconizado; com 
50 cm de comprimento, haste de 16 cm e calibre 
de 4,0 mm. utilizado no pos-operatorio de cirurgias 
abdominais com a fi nalidade de drenar o liquido livre 
presente na cavidade abdominal devido a manipulacao 
cirurgica. embalado individualmente e esterilizado por 
radiacao gama.

34 16 UNID MEDCONE R$ 35,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

405

dreno de kehr n° 14 dispositivo com formato tubular 
em forma de “t” constituido de latex siliconizado; com 
50 cm de comprimento, haste de 16 cm e calibre 
de 4,5 mm. utilizado no pos-operatorio de cirurgias 
abdominais com a fi nalidade de drenar o liquido livre 
presente na cavidade abdominal devido a manipulacao 
cirurgica. embalado individualmente e esterilizado por 
radiacao gama.

34 16 UNID MEDCONE R$ 35,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

406

dreno de kehr n° 16 dispositivo com formato tubular 
em forma de “t” constituido de latex siliconizado; com 
50 cm de comprimento, haste de 16 cm e calibre 
de 5,5 mm. utilizado no pos-operatorio de cirurgias 
abdominais com a fi nalidade de drenar o liquido livre 
presente na cavidade abdominal devido a manipulacao 
cirurgica. embalado individualmente e esterilizado por 
radiacao gama

34 16 UNID MEDCONE R$ 35,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

407

dreno de kehr n° 18 dispositivo com formato tubular 
em forma de “t” constituido de latex siliconizado; com 
50 cm de comprimento, haste de 16 cm e calibre 
de 6,0 mm. utilizado no pos-operatorio de cirurgias 
abdominais com a fi nalidade de drenar o liquido livre 
presente na cavidade abdominal devido a manipulacao 
cirurgica. embalado individualmente e esterilizado por 
radiacao gama.

34 16 UNID MEDCONE R$ 35,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

408

dreno de sucção contínua simples, composto de uma 
bomba de sucção circular em pe, atóxico, brnaco, 
em forma de sanfona, com capacidade para 650ml, 
tampa em pvc, bico trilumen em pvc, mangueira em 
pvc, para fi xação no bico trilumen com clamp em pp 
para fechamento do fl uxo. o dreno vem acompanhado 
de duas mangueiras ( cateter) de pvc cristal com 
indicador radiopaco, sendo uma das extremidade 
perfurada para facilitar a sucção. nas mangueiras 
perfuradas são conectadas agulhas fabricadas em 
aço inox, com diâmentros 3,2mm ( 1/8”).

174 16 UNID ZANNI R$ 39,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

409

dreno de sucção contínua simples, composto de uma 
bomba de sucção circular em pe, atóxico, brnaco, 
em forma de sanfona, com capacidade para 650ml, 
tampa em pvc, bico trilumen em pvc, mangueira em 
pvc, para fi xação no bico trilumen com clamp em pp 
para fechamento do fl uxo. o dreno vem acompanhado 
de duas mangueiras ( cateter) de pvc cristal com 
indicador radiopaco, sendo uma das extremidade 
perfurada para facilitar a sucção. nas mangueiras 
perfuradas são conectadas agulhas fabricadas em 
aço inox, com diâmentros 4,8 (3/16”).

174 16 UNID ZANNI R$ 39,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

410

dreno de sucção contínua simples, composto de uma 
bomba de sucção circular em pe, atóxico, brnaco, 
em forma de sanfona, com capacidade para 650ml, 
tampa em pvc, bico trilumen em pvc, mangueira em 
pvc, para fi xação no bico trilumen com clamp em pp 
para fechamento do fl uxo. o dreno vem acompanhado 
de duas mangueiras ( cateter) de pvc cristal com 
indicador radiopaco, sendo uma das extremidade 
perfurada para facilitar a sucção. nas mangueiras 
perfuradas são conectadas agulhas fabricadas em 
aço inox, com diâmentros 6,4mm ( 1/4”).

174 16 UNID ZANNI R$ 39,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33
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411

dreno de torax nº 10 - em pvc, apirogenico, 
transparente e rigido, para drenagem mediastinal sob 
pressao negativa,graduado em ml com capacidade 
para 2000ml, com sistema de fi xacao no leito e 
transporte, com tampa do reservatorio fi xa com 3 
orifi cios, selador, fi ltro do sistema, tubo extensor, 
espiral protetor, pinca corta fl uxo, tampa sobresalente. 
embalagem esteril, embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asseptica. a 
apresentacao do produto devera atender a legislacao 
atual vigente.

100 0 UNID FLEXOR R$ 7,20
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

412

dreno de torax nº 12 - em pvc, apirogenico, 
transparente e rigido, para drenagem mediastinal sob 
pressao negativa,graduado em ml com capacidade 
para 2000ml, com sistema de fi xacao no leito e 
transporte, com tampa do reservatorio fi xa com 3 
orifi cios, selador, fi ltro do sistema, tubo extensor, 
espiral protetor, pinca corta fl uxo, tampa sobresalente. 
embalagem esteril, embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asseptica. a 
apresentacao do produto devera atender a legislacao 
atual vigente.

100 0 UNID FLEXOR R$ 7,20
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

413

dreno de torax nº 14 - em pvc, apirogenico, 
transparente e rigido, para drenagem mediastinal sob 
pressao negativa,graduado em ml com capacidade 
para 2000ml, com sistema de fi xacao no leito e 
transporte, com tampa do reservatorio fi xa com 3 
orifi cios, selador, fi ltro do sistema, tubo extensor, 
espiral protetor, pinca corta fl uxo, tampa sobresalente. 
embalagem esteril, embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asseptica. a 
apresentacao do produto devera atender a legislacao 
atual vigente.

100 0 UNID FLEXOR R$ 7,20
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

414

dreno de torax nº 16 - em pvc, apirogenico, 
transparente e rigido, para drenagem mediastinal sob 
pressao negativa,graduado em ml com capacidade 
para 2000ml, com sistema de fi xacao no leito e 
transporte, com tampa do reservatorio fi xa com 3 
orifi cios, selador, fi ltro do sistema, tubo extensor, 
espiral protetor, pinca corta fl uxo, tampa sobresalente. 
embalagem esteril, embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asseptica. a 
apresentacao do produto devera atender a legislacao 
atual vigente.

100 0 UNID FLEXOR R$ 7,20
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

415

dreno de torax nº 18 - em pvc, apirogenico, 
transparente e rigido, para drenagem mediastinal sob 
pressao negativa,graduado em ml com capacidade 
para 2000ml, com sistema de fi xacao no leito e 
transporte, com tampa do reservatorio fi xa com 3 
orifi cios, selador, fi ltro do sistema, tubo extensor, 
espiral protetor, pinca corta fl uxo, tampa sobresalente. 
embalagem esteril, embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asseptica. a 
apresentacao do produto devera atender a legislacao 
atual vigente.

100 0 UNID FLEXOR R$ 7,20
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

416

dreno de torax nº 20 - em pvc, apirogenico, 
transparente e rigido, para drenagem mediastinal sob 
pressao negativa,graduado em ml com capacidade 
para 2000ml, com sistema de fi xacao no leito e 
transporte, com tampa do reservatorio fi xa com 3 
orifi cios, selador, fi ltro do sistema, tubo extensor, 
espiral protetor, pinca corta fl uxo, tampa sobresalente. 
embalagem esteril, embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asseptica. a 
apresentacao do produto devera atender a legislacao 
atual vigente.

100 0 UNID FLEXOR R$ 7,20
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

417

dreno de torax nº 22 - em pvc, apirogenico, 
transparente e rigido, para drenagem mediastinal sob 
pressao negativa,graduado em ml com capacidade 
para 2000ml, com sistema de fi xacao no leito e 
transporte, com tampa do reservatorio fi xa com 3 
orifi cios, selador, fi ltro do sistema, tubo extensor, 
espiral protetor, pinca corta fl uxo, tampa sobresalente. 
embalagem esteril, embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asseptica. a 
apresentacao do produto devera atender a legislacao 
atual vigente.

100 0 UNID FLEXOR R$ 7,20
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

418

dreno de torax nº 24 - em pvc, apirogenico, 
transparente e rigido, para drenagem mediastinal sob 
pressao negativa,graduado em ml com capacidade 
para 2000ml, com sistema de fi xacao no leito e 
transporte, com tampa do reservatorio fi xa com 3 
orifi cios, selador, fi ltro do sistema, tubo extensor, 
espiral protetor, pinca corta fl uxo, tampa sobresalente. 
embalagem esteril, embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asseptica. a 
apresentacao do produto devera atender a legislacao 
atual vigente.

800 0 UNID FLEXOR R$ 7,20
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

419

dreno de torax nº 26 - em pvc, apirogenico, 
transparente e rigido, para drenagem mediastinal sob 
pressao negativa,graduado em ml com capacidade 
para 2000ml, com sistema de fi xacao no leito e 
transporte, com tampa do reservatorio fi xa com 3 
orifi cios, selador, fi ltro do sistema, tubo extensor, 
espiral protetor, pinca corta fl uxo, tampa sobresal 
ente. embalagem esteril, embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asseptica. a 
apresentacao do produto devera atender a legislacao 
atual vigente.

800 0 UNID FLEXOR R$ 7,20
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

420

dreno de torax nº 28 - em pvc, apirogenico, 
transparente e rigido, para drenagem mediastinal sob 
pressao negativa,graduado em ml com capacidade 
para 2000ml, com sistema de fi xacao no leito e 
transporte, com tampa do reservatorio fi xa com 3 
orifi cios, selador, fi ltro do sistema, tubo extensor, 
espiral protetor, pinca corta fl uxo, tampa sobresalente. 
embalagem esteril, embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asseptica. a 
apresentacao do produto devera atender a legislacao 
atual vigente.

800 0 UNID FLEXOR R$ 7,20
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90
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421

dreno de torax nº 30 - em pvc, apirogenico, 
transparente e rigido, para drenagem mediastinal sob 
pressao negativa,graduado em ml com capacidade 
para 2000ml, com sistema de fi xacao no leito e 
transporte, com tampa do reservatorio fi xa com 3 
orifi cios, selador, fi ltro do sistema, tubo extensor, 
espiral protetor, pinca corta fl uxo, tampa sobresalente. 
embalagem esteril, embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asseptica. a 
apresentacao do produto devera atender a legislacao 
atual vigente.

350 0 UNID FLEXOR R$ 7,20
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

422

dreno de torax nº 32 - em pvc, apirogenico, 
transparente e rigido, para drenagem mediastinal sob 
pressao negativa,graduado em ml com capacidade 
para 2000ml, com sistema de fi xacao no leito e 
transporte, com tampa do reservatorio fi xa com 3 
orifi cios, selador, fi ltro do sistema, tubo extensor, 
espiral protetor, pinca corta fl uxo, tampa sobresalente. 
embalagem esteril, embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asseptica. a 
apresentacao do produto devera atender a legislacao 
atual vigente.

350 0 UNID FLEXOR R$ 7,20
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

423

dreno de torax nº 34 - em pvc, apirogenico, 
transparente e rigido, para drenagem mediastinal sob 
pressao negativa,graduado em ml com capacidade 
para 2000ml, com sistema de fi xacao no leito e 
transporte, com tampa do reservatorio fi xa com 3 
orifi cios, selador, fi ltro do sistema, tubo extensor, 
espiral protetor, pinca corta fl uxo, tampa sobresalente. 
embalagem esteril, embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asseptica. a 
apresentacao do produto devera atender a legislacao 
atual vigente.

350 0 UNID FLEXOR R$ 7,20
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

424

dreno de torax nº 36 - em pvc, apirogenico, 
transparente e rigido, para drenagem mediastinal sob 
pressao negativa,graduado em ml com capacidade 
para 2000ml, com sistema de fi xacao no leito e 
transporte, com tampa do reservatorio fi xa com 3 
orifi cios, selador, fi ltro do sistema, tubo extensor, 
espiral protetor, pinca corta fl uxo, tampa sobresalente. 
embalagem esteril, embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asseptica. a 
apresentacao do produto devera atender a legislacao 
atual vigente.

350 0 UNID FLEXOR R$ 7,20
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

425

dreno de torax nº 38 - em pvc, apirogenico, 
transparente e rigido, para drenagem mediastinal sob 
pressao negativa,graduado em ml com capacidade 
para 2000ml, com sistema de fi xacao no leito e 
transporte, com tampa do reservatorio fi xa com 3 
orifi cios, selador, fi ltro do sistema, tubo extensor, 
espiral protetor, pinca corta fl uxo, tampa sobresalente. 
embalagem esteril, embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asseptica. a 
apresentacao do produto devera atender a legislacao 
atual vigente.

50 0 UNID FLEXOR R$ 7,20
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

426

dreno de torax nº 40 - em pvc, apirogenico, 
transparente e rigido, para drenagem mediastinal sob 
pressao negativa,graduado em ml com capacidade 
para 2000ml, com sistema de fi xacao no leito e 
transporte, com tampa do reservatorio fi xa com 3 
orifi cios, selador, fi ltro do sistema, tubo extensor, 
espiral protetor, pinca corta fl uxo, tampa sobresalente. 
embalagem esteril, embalado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asseptica. a 
apresentacao do produto devera atender a legislacao 
atual vigente.

50 0 UNID FLEXOR R$ 7,20
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

427

dreno de torax nº 8 - em pvc, apirogenico, transparente 
e rigido, para drenagem mediastinal sob pressao 
negativa,graduado em ml com capacidade para 
2000ml, com sistema de fi xacao no leito e transporte, 
com tampa do reservatorio fi xa com 3 orifi cios, selador, 
fi ltro do sistema, tubo extensor, espiral protetor, 
pinca corta fl uxo, tampa sobresalente. embalagem 
esteril, embalado em material que promova barreira 
microbiana e abertura asseptica. a apresentacao do 
produto devera atender a legislacao atual vigente.

50 0 UNID FRUSTRADO

428

dreno em silicone 14 fr cilíndrico - com quatro canais 
de fl uxo e uma parte central sólida, acompanhado 
de trocarter fl exível, de 6,4 mm, com reservatório de 
aspiração em bolsa com capacidade para 300 ml, com 
conector em “y” e válvula anti-refl uxo, esterilizado e 
apirogênico. embalagem individual, estéril em processo 
que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, 
abertura em pétala, conforme padronização nbr 
13386/95, com dados de identifi cação e procedência, 
data de esterilização e prazo de validade, com registro 
em órgão competente.

50 0 UNID VICARE R$ 880,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

429

dreno em silicone 15 fr cilíndrico - com quatro canais 
de fl uxo e uma parte central sólida, acompanhado 
de trocarter fl exível, de 4,8 mm, com reservatório de 
aspiração em bolsa com capacidade para 300 ml, com 
conector em “y” e válvula anti-refl uxo, esterilizado e 
apirogênico. embalagem individual, estéril em processo 
que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, 
abertura em pétala, conforme padronização nbr 
13386/95, com dados de identifi cação e procedência, 
data de esterilização e prazo de validade, com registro 
em órgão competente.

50 0 UNID VICARE R$ 880,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33
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430

dreno em silicone 19 fr cilíndrico - com quatro canais 
de fl uxo e uma parte central sólida, acompanhado 
de trocarter fl exível, de 6,4 mm, com reservatório de 
aspiração em bolsa com capacidade para 300 ml, com 
conector em “y” e válvula anti-refl uxo, esterilizado e 
apirogênico. embalagem individual, estéril em processo 
que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, 
abertura em pétala, conforme padronização nbr 
13386/95, com dados de identifi cação e procedência, 
data de esterilização e prazo de validade, com registro 
em órgão competente.

50 0 UNID VICARE R$ 880,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

431

dreno em silicone 24 fr cilíndrico - com quatro canais 
de fl uxo e uma parte central sólida, acompanhado 
de trocarter fl exível, de 6,4 mm, com reservatório de 
aspiração em bolsa com capacidade para 300 ml, com 
conector em “y” e válvula anti-refl uxo, esterilizado e 
apirogênico. embalagem individual, estéril em processo 
que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, 
abertura em pétala, conforme padronização nbr 
13386/95, com dados de identifi cação e procedência, 
data de esterilização e prazo de validade, com registro 
em órgão competente.

50 0 UNID VICARE R$ 880,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

432
dreno pen rose n° 1 - estéril, fl exível, formato tubular, 
reto, uniforme em toda a extensão, paredes fi nas e 
maleáveis embalagem individual. 

200 0 UNID WALTEX R$ 4,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

433
dreno pen rose n° 2 - estéril, fl exível, formato tubular, 
reto, uniforme em toda a extensão, paredes fi nas e 
maleáveis embalagem individual. 

200 0 UNID WALTEX R$ 4,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

434
dreno pen rose n° 3 - estéril, fl exível, formato tubular, 
reto, uniforme em toda a extensão, paredes fi nas e 
maleáveis embalagem individual. 

200 0 UNID WALTEX R$ 4,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

435
dreno pen rose n° 4, - estéril, fl exível, formato tubular, 
reto, uniforme em toda a extensão, paredes fi nas e 
maleáveis embalagem individual. 

200 0 UNID WALTEX R$ 6,20
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

436
cera para osso - envelope 2,5g

400 400 UNID BRASUTURE R$ 7,40
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

437

embalagem tyvek mylar com indicador químico, rolo 
150 mm x 70 m, compatível com a máquina  de sterrad 
nx - caixa com 04 unidades, contendo indicador 
químico específi co para o processo de esterilização 
por plasma de peróxido de hidrogênio. embalagem 
composta de tyvek 4057 b e fi lme de poliéster/
polietileno com dupla selagem (10 mm), com indicativo 
de abertura, com impressão indicando uso específi co 
ao sistema de esterilização por plasma de peróxido 
de hidrogênio, permitindo abertura asséptica sem 
delaminação ou rasgos. indicador químico impresso 
entre o fi lme e o tyvek na cor vermelha intensa, o qual 
muda para laranja amarelado após o processo de 
esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio. 
a tinta presente no indicador químico não deve conter 
metais pesados em sua composição, devido ao efeito 
carcinogênico dessas substâncias (de acordo com a 
norma iso 11140-1). todas as embalagens devem estar 
contidas em caixas dispensadoras, as quais protejam 
os indicadores químicos dos efeitos da luz durante 
a utilização com tampas abre-fecha. è necessária a 
apresentação da amostra.

5 0 CX FRUSTRADO

438

embalagem tyvek mylar com indicador químico, rolo 
350 mm x 70 m - compatível com a máquina  de 
sterrad nx caixa com 02 unidades, contendo indicador 
químico específi co para o processo de esterilização 
por plasma de peróxido de hidrogênio. embalagem 
composta de tyvek 4057 b e fi lme de poliéster/
polietileno com dupla selagem (10 mm), com indicativo 
de abertura, com impressão indicando uso específi co 
ao sistema de esterilização por plasma de peróxido 
de hidrogênio, permitindo abertura asséptica sem 
delaminação ou rasgos. indicador químico impresso 
entre o fi lme e o tyvek na cor vermelha intensa, o qual 
muda para laranja amarelado após o processo de 
esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio. 
a tinta presente no indicador químico não deve conter 
metais pesados em sua composição, devido ao efeito 
carcinogênico dessas substâncias (de acordo com a 
norma iso 11140-1). todas as embalagens devem estar 
contidas em caixas dispensadoras, as quais protejam 
os indicadores químicos dos efeitos da luz durante 
a utilização com tampas abre-fecha. è necessária a 
apresentação da amostra

5 0 CX FRUSTRADO

439

grampeador linear cortante universal 55mm com 
seletor de altura de grampos que dispara 6 linhas de 
grampos em 3d, para tecido espesso com 2.0 mm ou 
tecido intermediario com 1.8 mm ou tecido normal 
com 1.5 mm e criam uma linha de agrafos de 61 mm 
e uma linha de corte de 58 mm com aplicacoes em 
cirurgias gastro intestinais, ginecologicas, ressecao 
e criacao de anastomoses contendo alavanca de 
disparo ambidestro.embalagem individual esterilizada 
por irradiacao gama processo que garante 
comprovadamente ausencia de residuos toxicos, 
abertura em petala, com dados de identifi cacao e 
procedencia, data de esterilizacao e prazo de validade 
com registro em orgao competente.

50 0 UNID PHANTER R$ 1.495,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33
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grampeador linear cortante universal 75 mm sem 
carga, com seletor de altura de grampos que dispara 
6 linhas de grampos em 3d, para tecido espesso 
com 2.0 mm ou tecido intermediario com 1.8 mm 
ou tecido normal com 1.5 mm e criam uma linha de 
agrafos de 81 mm e uma linha de corte de 78 mm 
com aplicacoes em cirurgias gastro intestinais, 
ginecologicas, ressecao e criacao de anastomoses 
contendo alavanca de disparo ambidestro. 
embalagem individual esterilizada por irradiacao gama 
processo que garante comprovadamente ausencia de 
residuos toxicos, abertura em petala, com dados de 
identifi cacao e procedencia, data de esterilizacao e 
prazo de validade com registro em orgao competente.

100 0 UNID PHANTER R$ 1.495,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

441

hemostático absorvível de celulose oxidada 
regenerada em fi bras, bactericida armazenável a 
temperatura ambiente, com malha densa que permite 
fazer suturas no hemostático e para sangramentos 
intensos, medindo 2,5cm x 5,1 cm, com 10 unidades 
em cada caixa. o prazo de validade mínima deverá ser 
de 24 meses a partir da data de entrega.

10 0 CX
JHONSON & 
JHONSON

R$ 700,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

442

hemostático absorvível de celulose oxidada 
regenerada em fi bras, bactericida armazenável a 
temperatura ambiente, com malha densa que permite 
fazer suturas no hemostático e para sangramentos 
intensos, medindo 5,1 cm x 10,2 cm, com 10 unidades 
em cada caixa. o prazo de validade mínima deverá ser 
de 24 meses a partir da data de entrega.

10 0 CX
JHONSON & 
JHONSON

R$ 700,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

443

hemostático absorvível de celulose oxidada 
regenerada, bactericida armazenável a temperatura 
ambiente, com malha densa que permite fazer suturas 
no hemostático e para sangramentos intensos, 
medindo 5,5cm x 7,5cm, com 12 unidades em cada 
caixa. o prazo de validade mínima deverá ser de 24 
meses a partir da data de entrega.

10 0 CX
JHONSON & 
JHONSON

R$ 700,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

444

hemostático absorvível em espoja de gelatina suína 
com tempo de absorção de 4 a 6 semanas e tempo 
de 2 a 5 minutos, atuando de forma basicamente 
mecânica, absorvendo baté 40 vezes seu próprio 
peso, não bactericida. 7x5x1 cm. caixa com 20 
unidades. o prazo de validade mínima deverá ser de 
24 meses a partir da data de entrega.

20 0 CX
JHONSON & 
JHONSON

R$ 700,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

445

indicador biológico – para vapor do tipo auto-contido, 
com tempo de resposta de no maximo 03 (tres) 
horas, por metodo de fl uorescencia, indicado para o 
controle biologico de ciclos de esterilizacao a vapor 
saturado. composto por uma tira de papel contendo 
uma populacao microbiana minima de 100.000(cem 
mil) esporos secos e calibrados de geobacillus 
stearothermophillus (atcc 7953 com certifi cado de 
qualidade assegurada), acondicionada em uma 
ampola plastica, contendo uma ampola de vidro 
lacrada com meio de cor purpura, fechada com tampa 
marrom com aberturas laterais para penetracao do 
vapor e protegida por papel hidrofobico que atua como 
barreira bacteriana. prazo de validade de 02 anos. obs.: 
a empresa ganhadora devera fornecer incubadora em 
sistema de comodato, equipamento microprocessado 
do crescimento bacteriano em ampolas de indicadores 
biologicos, de ciclos de esterilizacao a vapor, auto-
contidos de resposta rapida (01 ou 03 horas) atraves 
da leitura da presenca (microorganismos vivos) ou 
da ausencia (microorganismo morto). com alarme 
sonoro e visual. constando os dados de identifi cacao, 
procedencia, data de fabricacao com validade, numero 
de lote e registro no ministerio da saude. o prazo de 
validade minimo deve ser de 12 meses a partir da data 
de entrega.é necessária a apresentação de amostra 
do produto.

1.200 0 UNID SISPACK R$ 224,00
DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNPJ (MF) sob nº. 08.044.840/0002-49

446

indicador biologico especifi co para plasma de 
peroxido de hidrogênio caixa com 30 unidades, do tipo 
self-container, contem uma fi ta de esporos de bacillus 
stearothermophilus e uma ampola de meio de cultura 
especifi co para indicação de crescimento microbiano. 
è necessária a apresentação da amostra

10 0 CX CLEAN UP R$ 2.000,00
DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNPJ (MF) sob nº. 08.044.840/0002-49

447
injetor para esclerose de varizes da mucosa 
gastrointestinal 7fr 2,4m x 28 mm

80 0 UNID COOK R$ 390,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

448

indicador químico multiparamétrico – indicador 
integrador quimico interno, classe 5, de acordo com 
a classifi cacao ansi/aami/iso 11140-1 que permite 
efetuar a monitorizacao de todos os parametros criticos 
do processo de esterilizacao a vapor, simulando a 
morte microbiana no interior das embalagens. sao 
integradores de movimento frontal que nao exigem 
interpretacao de cor. consiste de uma mecha de papel 
e de uma pilula quimica sensivel a temperatura e ao 
vapor acondicionada dentro de um laminado de papel/
pelicula em uma das faces e na outra face por  papel/
pelicula/folha de aluminio. durante a esterilizacao a 
vapor, a substancia funde e migra como um liquido 
de coloracao escura atraves da mecha de papel. 
a migracao e visivel atraves da  janela identifi cada 
por “accept” (aceite) ou pela  janela identifi cada por 
“reject” (nao aceite). a extencao da migracao depende 
do vapor, tempo e temperatura. constando os dados 
de identifi cacao, procedencia, data de fabricacao com 
validade, numero de lote e registro no ministerio da 
saude. o prazo de validade minimo deve ser de 12 
meses a partir da data de entrega. saco com 500 
unidades.

20 0 CX INTEGRON R$ 770,00
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90
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recarga de grampos para grampeador 55mm 3d linear 
cortante universal recarga de grampos com 6 linhas 
de grampos para grampeador linear cortante universal 
com 55mm, em titãnio, com fechamento de grampos 
em 3d para tecido espesso com 2.0 mm ou tecido 
intermediário de 1.8 mm ou tecido normal com 1.5 mm. 
embalagem individual esterilizada por radiação gama, 
processo que garante comprovadamente ausencia de 
residuos toxicos, abertura em petala com dados de 
identifi cacao e procedencia, data de esterilizacao e 
prazo de validade, com registro em orgao competente.

80 0 UNID PHANTER R$ 1.100,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

450

sonda foley 03 vias numero 16 - em látex de borracha 
natural siliconizado com ponta atraumatica, fácil 
inserção no canal uretral. balão resistente à alta 
pressão e de fácil insufl ação. sonda com orifício distal 
e diâmetro interno que propiciam drenagem rápida 
e efetiva. válvula de insolucao efi caz, que assegura 
enchimento e esvaziamento do balão durante o uso. 
conector universal que permite perfeita adaptação em 
qualquer tipo de bolsa coletora.

50 0 UNID LABOR IMPORT R$ 7,10

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

451

sonda foley 03 vias numero 18 - em látex de borracha 
natural siliconizado com ponta atraumatica, fácil 
inserção no canal uretral. balão resistente à alta 
pressão e de fácil insufl ação. sonda com orifício distal 
e diâmetro interno que propiciam drenagem rápida 
e efetiva. válvula de insolucao efi caz, que assegura 
enchimento e esvaziamento do balão durante o uso. 
conector universal que permite perfeita adaptação em 
qualquer tipo de bolsa coletora.

50 0 UNID LABOR IMPORT R$ 7,50

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

452

sonda foley 03 vias numero 20 - em látex de borracha 
natural siliconizado com ponta atraumatica, fácil 
inserção no canal uretral. balão resistente à alta 
pressão e de fácil insufl ação. sonda com orifício distal 
e diâmetro interno que propiciam drenagem rápida 
e efetiva. válvula de insolucao efi caz, que assegura 
enchimento e esvaziamento do balão durante o uso. 
conector universal que permite perfeita adaptação em 
qualquer tipo de bolsa coletora.

50 0 UNID LABOR IMPORT R$ 7,50

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

453

sonda foley 03 vias numero 22 - em látex de borracha 
natural siliconizado com ponta atraumatica, fácil 
inserção no canal uretral. balão resistente à alta 
pressão e de fácil insufl ação. sonda com orifício distal 
e diâmetro interno que propiciam drenagem rápida 
e efetiva. válvula de insolucao efi caz, que assegura 
enchimento e esvaziamento do balão durante o uso. 
conector universal que permite perfeita adaptação em 
qualquer tipo de bolsa coletora.

50 0 UNID LABOR IMPORT R$ 7,50

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

454

sonda foley 03 vias numero 24 - em látex de borracha 
natural siliconizado com ponta atraumatica, fácil 
inserção no canal uretral. balão resistente à alta 
pressão e de fácil insufl ação. sonda com orifício distal 
e diâmetro interno que propiciam drenagem rápida 
e efetiva. válvula de insolucao efi caz, que assegura 
enchimento e esvaziamento do balão durante o uso. 
conector universal que permite perfeita adaptação em 
qualquer tipo de bolsa coletora.

50 0 UNID LABOR IMPORT R$ 7,50

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

455

recarga de grampos para grampeador 75mm 3d linear 
cortante universal recarga de grampos com 6 linhas 
de grampo para grampeador linear cortante universal 
com 75mm, em titanio, com fechamento de grampo 
em 3d para tecido espesso com 2.0 mm ou tecido 
intermediario com 1.8 mm ou tecido normal com 1.5 
mm. embalagem individual, esterilizada por irradiacao 
gama, processo que garante comprovadamente 
ausencia de residuos toxicos, abertura em petala 
com dados de identifi cacao e procedencia, data de 
esterilizacao e prazo de validade, com registro em 
orgao competente.

120 0 UNID PHANTER R$ 1.200,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

456

enxerto arterial reto dacron 6 x 50

4 0 UNID JOTEC R$ 2.860,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

457

enxerto arterial reto dacron 7 x 50

4 0 UNID JOTEC R$ 2.860,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

458

enxerto arterial reto dacron 8 x 50

4 0 UNID JOTEC R$ 2.860,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

459

lamina esteril para bisturi nº 20 - confeccionada em 
aco carbono, esterilizada a raio gama, embalada 
individualmente em forma de sache com inibidor 
de corrosao, que nao permite a perfuracao da 
embalagem, garantindo a esterilizacao e prevenindo 
contra possiveis acidentes. a embalagem permite a 
retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a 
realizacao de cortes suaves, de facil identifi cacao de 
sua area de corte.

11.650 13.350 UNID ADVANTIVE R$ 0,44
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

460

lamina esteril para bisturi nº 22 - confeccionada em 
aco carbono, esterilizada a raio gama, embalada 
individualmente em forma de sache com inibidor 
de corrosao, que nao permite a perfuracao da 
embalagem, garantindo a esterilizacao e prevenindo 
contra possiveis acidentes. a embalagem permite a 
retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a 
realizacao de cortes suaves, de facil identifi cacao de 
sua area de corte.

11.650 13.350 UNID ADVANTIVE R$ 0,56
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

461 lâmina laboratório, material vidro, dimensões cerca de 
75 x 25, lapidada, borda fosca.

0 7.000 UNID ADLIN R$ 0,22
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

462 lâmina microscópio, material vidro, tipo lisa lapidada, 
comprimento 76, largura 26.

0 84.000 UNID ADLIN R$ 0,18
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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malha tubular 04 cm - confeccionada em algodão 
100% ou misto, com propriedades elásticas, enrolada 
de maneira uniforme, sem fi os soltos, sem emendas 
e livre de impurezas ou manchas. embalagem 
individual resistente de modo a assegurar a proteção 
do produto ate o momento de sua utilização, trazendo 
externamente os dados de identifi cação, procedência, 
numero de lote, data de fabricação e/ou prazo de 
validade mínimo, que deve ser de 12 meses a partir 
da data de entrega.

200 0 UNID MSO R$ 7,20

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

464

malha tubular 06 cm - confeccionada em algodão 
100% ou misto, com propriedades elásticas, enrolada 
de maneira uniforme, sem fi os soltos, sem emendas 
e livre de impurezas ou manchas. embalagem 
individual resistente de modo a assegurar a proteção 
do produto ate o momento de sua utilização, trazendo 
externamente os dados de identifi cação, procedência, 
numero de lote, data de fabricação e/ou prazo de 
validade mínimo, que deve ser de 12 meses a partir 
da data de entrega.

200 0 UNID MSO R$ 9,20

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

465

máscara dupla descartável, confeccionada em não 
tecido, possuindo duas camadas sobrepostas, sendo 
de “s” ( spumdonded) macio e resistente para maior 
segurança e conforto, material permeável ao ar, 
hipoalergênico, atóxico, não infl amável, resistente ao 
rasgo, de toque macio e agradável. matéria prima: 
- camada externa: não tecido 100% polipropileno, 
em fi bras em forma torcida/trançada, - clip nasal 
em alumínio, tiras em polipropileno, elástico nylon 
texturizado.  possuir tiras - que garantem maior 
facilidade de manuseio e uso em procedimentos 
demorados - ou elásticos revestidos - que proporcionam 
conforto e agilidade durante procedimentos rápidos, 
dependendo do modelo. cor branca, de uso único e 
individual, a mesma deve cobrir a boca e o nariz do 
usuário. pacote com 100 unidades.

3.500 5.000 PCT REALDESC R$ 10,98

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

466

mascara n95 tipo bico de pato - respirador com fi ltro 
n95 com efi ciência mínima 95%, e com efi ciência de 
fi ltragem bacteriana (bfe) de 99%, com barreira contra 
fl uidos e partículas grandes de gotículas, descartável, 
purifi cador de ar tipo peca semi-facial para partículas, 
de uso individual com formato anatômico tipo concha 
de fácil ajuste facial, com vedação adequada em 
tamanho regular e pequeno, com clipe nasal para 
ajuste, proteção interna de sustentação composta 
de nao-tecido moldado em fi bras sintéticas por um 
processo sem resina. a parte externa do respirador 
e composta por um nao-tecido tratada com material 
para não absorção de fl uidos líquidos, que protege o 
meio fi ltrante evitando que as fi bras possam se soltar 
e 2 tirantes de elástico para melhor fi xação. indicado 
para agentes biológicos como tuberculose, com 
certifi cado de aprovação do ministério do trabalho, de 
uso pessoal e intransferível. 

600 0 UNID DESCARPACK R$ 4,09
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

467

pacote-teste tipo “bowie e dick” descartável – 
desenvolvido de acordo com padrão aami, indicado 
para teste de efi ciência em autoclaves a pré-vácuo 
que utilizem bomba de vácuo para retirada do ar do 
interior da câmara interna. constituído por duas folhas 
teste impressas com indicador químico sensível ao 
vapor, dispostas entre camadas de folhas de um 
material poroso. o pacote-teste também deverá conter 
uma folha de alerta, que possui um indicador químico 
que muda de cor, caso não haja problemas na 
bomba de vácuo. apresenta local para indicação de 
data, número do esterilizador e iniciais do operador. 
constando os dados de identifi cação, procedência, 
data de fabricação com validade, número de lote e 
registro no ministério da saúde. o prazo de validade 
mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de 
entrega. é necessária a apresentação de amostra do 
produto.

500 0 UNID AMCOR R$ 18,00
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

468
papel termosensivel para otoacustico

100 0 UNID MEDICA R$ 26,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

469
papel termossensivel p/auto-refrator (57mm x 49mm)

200 0 UNID DARU R$ 26,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

470
papel termossensivel para exame de bera 110x20 
- (110mm x 20m) compativel para aparelho mk22 
amplaid

100 0 UNID MEDICA R$ 114,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

471

preservativo nao-lubrifi cado - confeccionado com 
borracha de látex natural, ponta com reservatorio 
para espermas, largura nominal 52mm, comprimento 
160mm, destinado para uso profi ssional, destinados a 
exames, embalados individualmente.

10.000 7.000 UNID INOVATEC R$ 0,62
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

472

renovador de instrumentos medico-cirurgicos em aco 
inoxidavel 1l, a base de ácido fosfórico e surfactantes 
não iônicos, usado na remoção de manchas, 
incrustações e oxidação. solução clara e incolor. 
diluição a 5% (50ml do produto diluido para 1 litro 
de água). apresentação: frasco de 1 litro com bico 
dosador nas medidas de 5 a 25ml. com informações 
de procedência, data de fabricação, validade e registro 
no ministério da saúde.

40 0 UNID OXICLEAN R$ 74,00
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90
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retosigmoidoscopio descartavel nao esteril - com 
comprimento de 250mm, indicado para utilizacao em 
exames proctologicos, para examinar as regioes do 
anus, reto e porcao fi nal do intestino grosso; composto 
por quatro partes, corpo fabricado em poliestireno 
cristal transparente e centimetrado, câmara do lumem 
fabricada em polietileno, haste com embolo fabricado 
em poliestireno cristal e câmara distal, fabricada em 
polietileno na cor branca. nao esteril - embalado em 
envelope de polipropileno

1.000 0 UNID ADLIN R$ 10,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

474

sapatilha descartavel - sapatilha descartavel, 
confeccionada em falso tecido, na cor branca, 30 grs, 
compostas por microfi bras desorientadas repelentes 
aos agentes líquidos. contendo 100 unidades em 
cada pacote.

3.500 0 UNID JARC R$ 0,12
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

475
serra de gigle 40 cm

200 0 UNID STILLY R$ 28,90
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

476

tampa protetora para sonda uretral - a tampa protetora 
para cateter uretral promove maior segurança através 
da diminuição do risco de infecção ao paciente. 
tampa fabricada em abs lustran, anatômica e com 
encaixe universal, descartável. embalagem individual, 
contendo externamente dados de identifi cacao, 
procedencia tipo e data de esterilizacao, validade 
minima de 24 meses, n. lote e registro no ministerio 
da saude.

800 0 UNID WILTEX R$ 1,10

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

477

tela monofi lamentar de baixa densidade 10x12,5cm 
-parcialmente absorvivel, composta de 50% de 
polipropileno e 50% de poliglecaprone 25. tamanho 
10x12,5cm. embalagem individual aluminizada, esteril 
em processo que garanta comprovadamente ausencia 
de residuos toxicos. com dados de identifi cacao e 
procedencia, data de esterilizacao e prazo de validade, 
com registro em orgao competente.

10 0 UNID BARD R$ 230,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

478

tela monofi lamentar de baixa densidade 15x15cm 
- parcialmente absorvivel, composta de 50% de 
polipropileno e 50% de poliglecaprone 25. embalagem 
individual, esteril em processo que garanta 
comprovadamente ausencia de residuos toxicos. 
com dados de identifi cacao e procedencia, data de 
esterilizacao e prazo de validade, com registro em 
orgao competente.

10 0 UNID BARD R$ 245,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

479

tela monofi lamentar de baixa densidade 15x30cm - 
tela monofi lamentar de baixa densidade parcialmente 
absorvivel composta de 50% de polipropileno e 50% de 
poliglecaprone 25, tamanho 15 x 30 cm. embalagem 
individual, aluminizada, esteril em processo que 
garanta comprovadamente ausencia de residuos 
toxicos. com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade com registro 
no orgao competente.

80 0 UNID BARD R$ 305,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

480

tela monofi lamentar de baixa densidade 30x30cm 
- parcialmente absorvivel, composta de 50% de 
polipropileno e 50% de poliglecaprone 25. embalagem 
individual, esteril em processo que garanta 
comprovadamente ausencia de residuos toxicos. 
com dados de identifi cacao e procedencia, data de 
esterilizacao e prazo de validade, com registro em 
orgao competente.

60 0 UNID BARD R$ 330,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

481

tela monofi lamentar de baixa densidade parcialmente 
absorvível 6x11cm - parcialmente absorvivel, composta 
de 50% de polipropileno e 50% de poliglecaprone 25. 
tamanho 6 x11cm. embalagem individual, esteril em 
processo que garanta comprovadamente ausencia 
de residuos toxicos. com dados de identifi cacao e 
procedencia, data de esterilizacao e prazo de validade, 
com registro em orgao competente.

60 0 UNID BARD R$ 160,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

482

tela separadora de tecidos 30.5 x 30.5 cm - quadrada, 
composta de polidioxanona %2b celulose oxidada 
regenerada %2b polipropileno de baixa densidade para 
reparacao de hernias ventrais, incisionais ou tumores 
de parede abdominal, havendo necessidade que a tela 
entre em contato com as alcas intestinais, permitindo 
uma forte incorporacao do tecido imprescindivel para 
o sucesso do procedimento, evitando-se aderencias, 
formacao de fi stulas e impedindo a colonizacao de 
bacterias que possam causar infeccoes.

10 0 UNID BARONI R$ 315,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

483

kit de gastrostomia endoscopica percutanea - 20 fr - 
kit de gastrostomia endoscopica percutanea - por via 
endoscopica,metodo “pull”,composto por uma sonda 
de 20fr c/ 76cm, em 100% poliuretano,transparente 
com linha radiopaca em toda extensao,ponto distal em 
formato de estrela em poliuretano radiopaca,01(um) 
disco de retencao externa em silicone,01injetor 
lateral em y,01 agulha 21g,01 lamina bisturi n. 11,01 
trocarte 16g,01 fi o guia,01 campo fenestrado,uma 
tesoura,acondicionado em bandeja,envolvido em 
tnt,coberto em embalagem plastica e esterelizado por 
oxido de etileno

20 0 UNID
KIMBERLY 

CLARK/
HALYARD

R$ 950,00

CEI – COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E 
IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
40.175.705/0001-64

484

kit de gastrostomia endoscopica percutanea - 24 fr - 
kit de gastrostomia endoscopica percutanea - por via 
endoscopica,metodo “pull”,composto por uma sonda 
de 24fr c/ 76cm, em 100% poliuretano,transparente 
com linha radiopaca em toda extensao,ponto distal em 
formato de estrela em poliuretano radiopaca,01(um) 
disco de retencao externa em silicone,01injetor 
lateral em y,01 agulha 21g,01 lamina bisturi n. 11,01 
trocarte 16g,01 fi o guia,01 campo fenestrado,uma 
tesoura,acondicionado em bandeja,envolvido em 
tnt,coberto em embalagem plastica e esterelizado por 
oxido de etileno

40 0 UNID
KIMBERLY 

CLARK/
HALYARD

R$ 950,00

CEI – COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E 
IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
40.175.705/0001-64
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kit de ligadura elastica - completo para varizes 
esofagianas com cateter guia com no mínimo 6 
disparos, contendo no mínimo 02 tambores em 
policarbonato e 06 elásticos, manopla plástica com 
bandas pré montadas em látex, cateter guia de 
carregamento e adaptador de irrigação em poliuretano 
para ligar varizes de esôfago endoscopicamente, 
cordão para o acionamento, sistema de introdução 
metálico. medidas: aproximadamente diâmetro de 
2,2mm e comprimento de 160 cm. estéril, embalagem 
individual, contendo dados de identifi cação do 
produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e tipo de esterilização e que permita abertura 
com técnica asséptica. registrado na anvisa.

100 0 UNID KFF R$ 1.650,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

486

kit para marcapasso temporario transvenoso bipolar 
- 5 fr x 110 cm ( eletrodo temporário 5fr c/ sleeve e 
camisinha) - composto por cateter de estimulação 
bipolar temporária em poliuretano, radiopaco, 
graduado em centímetros, eletrodo distal e proximal 
identifi cados, agulha de punção, com dilatador de 
12cm, fi o guia, camisa protetora e protetor para 
pino, contendo introdutor peel away descartável 8fr, 
estéril. conectores em aço inoxidável. é necessária a 
apresentação da amostra.

50 0 UNID FLEXON R$ 1.225,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

487

kit para marcapasso temporario transvenoso bipolar 
- 6 fr x 110 cm ( eletrodo temporário 6fr c/sleeve e 
camisinha ) - composto por cateter de estimulação 
bipolar temporária em poliuretano, radiopaco, 
graduado em centímetros, eletrodo distal e proximal 
identifi cados, agulha de punção, com dilatador de 
12cm, fi o guia, camisa protetora e protetor para 
pino, contendo introdutor peel away descartável 8fr, 
estéril. conectores em aço inoxidável. é necessária a 
apresentação da amostra.

50 0 UNID FLEXON R$ 1.225,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

488

kit para marcapasso temporario transvenoso bipolar 
- 7 fr x 110 cm ( eletrodo temporário 7fr c/sleeve e 
camisinha )  - composto por cateter de estimulação 
bipolar temporária em poliuretano, radiopaco, 
graduado em centímetros, eletrodo distal e proximal 
identifi cados, agulha de punção, com dilatador de 
12cm, fi o guia, camisa protetora e protetor para 
pino, contendo introdutor peel away descartável 8fr, 
estéril. conectores em aço inoxidável. é necessária a 
apresentação da amostra.

20 0 UNID FLEXON R$ 1.225,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

489

kit para teste urease gel, para endoscopia

100 0 UNID LUCKMANN R$ 190,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

490
seringa de vidro 05 ml

100 0 UNID ARTGLASS R$ 47,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

491
seringa de vidro 10 ml

100 0 UNID ARTGLASS R$ 57,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

492
seringa de vidro 20 ml

100 0 UNID ARTGLASS R$ 74,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

493

seringa descartável 3ml luer lock - capacidade de 3ml 
com graduação milimetrada, com borracha na ponta 
do embolo, com boa vedação, permitindo perfeito 
deslize, com ponta de trava do mesmo, dimensionada 
obedecendo aos padrões universalmente adotados e 
estar em acordo com abnt-nbr n 9752.  embalagem 
individual, estéril em processo que garanta 
comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, um 
lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura 
em pétala, conforme padronização da nbr 13386/95, 
com dados de identifi cação e procedência, data de 
esterilização e prazo de validade, com registro em 
órgão competente.

166.700 668.300 UNID SR R$ 1,10
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

494

seringa descartável 60ml com bico sonda – seringa 
plástica, estéril, esterilizada a óxido de etileno, 
descartável, confeccionada em plástico transparente, 
atóxico, com bico central (sistema com bico), capaz 
de garantir conexões seguras e sem vazamentos.

3.500 2.000 UNID SR R$ 6,00
DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNPJ (MF) sob nº. 08.044.840/0002-49

495

seringa descartável 60ml luer lock - capacidade de 
60ml com graduação milimetrada, com borracha na 
ponta do embolo, com boa vedação, permitindo perfeito 
deslize, dimensionada obedecendo aos padrões 
universalmente adotados e estar em acordo com abnt-
nbr n 9752.  embalagem individual, estéril em processo 
que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, 
abertura em pétala, conforme padronização da nbr 
13386/95, com dados de identifi cação e procedência, 
data de esterilização e prazo de validade, com registro 
em órgão competente.

10.000 2.000 KIT DESCARPACK R$ 6,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

496

sonda foley 02 vias numero 08 - estéril, descartável, 
confeccionada em borracha natural, siliconizada em 
duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula 
para enchimento do balão (capacidade de 05 ml). 
ponta cilíndrica, macia, de fundo cego e com dois 
furos laterais em lados opostos apos o balão, medindo 
aproximadamente 40 cm de comprimento. embalada 
individualmente em plástico e reembolsada em papel 
grau cirúrgico, com abertura em pétala. a embalagem 
devera trazer externamente os dados de identifi cação, 
numero de lote, data de fabricação e data de validade. 
o prazo de validade mínima deve ser de 12 meses a 
partir da data de entrega. 

165 335 UNID LABOR IMPORT R$ 7,20

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35
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sonda foley 02 vias numero 10 - estéril, descartável, 
confeccionada em borracha natural, siliconizada em 
duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula 
para enchimento do balão (capacidade de 05 ml). 
ponta cilíndrica, macia, de fundo cego e com dois 
furos laterais em lados opostos apos o balão, medindo 
aproximadamente 40 cm de comprimento. embalada 
individualmente em plástico e reembolsada em papel 
grau cirúrgico, com abertura em pétala. a embalagem 
devera trazer externamente os dados de identifi cação, 
numero de lote, data de fabricação e data de validade. 
o prazo de validade mínima deve ser de 12 meses a 
partir da data de entrega. 

165 335 UNID LABOR IMPORT R$ 8,50

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

498

sonda foley 02 vias numero 12 - estéril, descartável, 
confeccionada em borracha natural, siliconizada em 
duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula 
para enchimento do balão (capacidade de 05 ml). 
ponta cilíndrica, macia, de fundo cego e com dois 
furos laterais em lados opostos apos o balão, medindo 
aproximadamente 40 cm de comprimento. embalada 
individualmente em plástico e reembolsada em papel 
grau cirúrgico, com abertura em pétala. a embalagem 
devera trazer externamente os dados de identifi cação, 
numero de lote, data de fabricação e data de validade. 
o prazo de validade mínima deve ser de 12 meses a 
partir da data de entrega. 

165 335 UNID LABOR IMPORT R$ 6,70

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

499

sonda foley 02 vias numero 20 - estéril, descartável, 
confeccionada em borracha natural, siliconizada em 
duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula 
para enchimento do balão (capacidade de 05 ml). 
ponta cilíndrica, macia, de fundo cego e com dois 
furos laterais em lados opostos apos o balão, medindo 
aproximadamente 40 cm de comprimento. embalada 
individualmente em plástico e reembolsada em papel 
grau cirúrgico, com abertura em pétala. a embalagem 
devera trazer externamente os dados de identifi cação, 
numero de lote, data de fabricação e data de validade. 
o prazo de validade mínima deve ser de 12 meses a 
partir da data de entrega.

600 700 UNID LABOR IMPORT R$ 5,40

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

500

sonda foley 02 vias numero 22 - estéril, descartável, 
confeccionada em borracha natural, siliconizada em 
duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula 
para enchimento do balão (capacidade de 05 ml). 
ponta cilíndrica, macia, de fundo cego e com dois 
furos laterais em lados opostos apos o balão, medindo 
aproximadamente 40 cm de comprimento. embalada 
individualmente em plástico e reembolsada em papel 
grau cirúrgico, com abertura em pétala. a embalagem 
devera trazer externamente os dados de identifi cação, 
numero de lote, data de fabricação e data de validade. 
o prazo de validade mínima deve ser de 12 meses a 
partir da data de entrega. 

500 700 UNID LABOR IMPORT R$ 5,40

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

501

sonda foley 02 vias numero 24 - estéril, descartável, 
confeccionada em borracha natural, siliconizada em 
duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula 
para enchimento do balão (capacidade de 05 ml). 
ponta cilíndrica, macia, de fundo cego e com dois 
furos laterais em lados opostos apos o balão, medindo 
aproximadamente 40 cm de comprimento. embalada 
individualmente em plástico e reembolsada em papel 
grau cirúrgico, com abertura em pétala. a embalagem 
devera trazer externamente os dados de identifi cação, 
numero de lote, data de fabricação e data de validade. 
o prazo de validade mínima deve ser de 12 meses a 
partir da data de entrega. 

200 200 UNID LABOR IMPORT R$ 6,70

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

502

sonda nasogástrica curta n 04 – confeccionada em pvc 
atóxico e fl exível, dispõe de orifícios cuidadosamente 
elaborados para não causar desconforto a criança. 
dotada de conector adaptável a seringas, o qual, com 
a presença de tampa evita refl uxos.

2.500 500 UNID MEDSONDA R$ 1,25
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

503
sonda nasogástrica curta n 06 – confeccionada em 
polivinil, atóxico, fl exível, transparente, siliconizada 
embalada individualmente em fi lme de polietileno.

2.500 500 UNID MEDSONDA R$ 1,25
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

504
sonda nasogástrica curta n 08 - confeccionada em 
polivinil, atóxico, fl exível, transparente, siliconizada 
embalada individualmente em fi lme de polietileno.

2.500 500 UNID MEDSONDA R$ 1,25
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

505
sonda nasogástrica curta n 10 - confeccionada em 
polivinil, atóxico, fl exível, transparente, siliconizada 
embalada individualmente em fi lme de polietileno.

2.500 500 UNID MEDSONDA R$ 1,25
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

506
sonda nasogástrica curta n 12 - confeccionada em 
polivinil, atóxico, fl exível, transparente, siliconizada 
embalada individualmente em fi lme de polietileno.

3.000 500 UNID MEDSONDA R$ 1,25
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

507
sonda nasogástrica curta n 14 - confeccionada em 
polivinil, atóxico, fl exível, transparente, siliconizada 
embalada individualmente em fi lme de polietileno.

4.000 500 UNID MEDSONDA R$ 1,25
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

508
sonda nasogástrica curta n 16 - confeccionada em 
polivinil, atóxico, fl exível, transparente, siliconizada 
embalada individualmente em fi lme de polietileno.

4.000 500 UNID MEDSONDA R$ 1,25
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

509
sonda nasogástrica curta n 18 - confeccionada em 
polivinil, atóxico, fl exível, transparente, siliconizada 
embalada individualmente em fi lme de polietileno.

4.000 500 UNID MEDSONDA R$ 1,25
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

510
sonda nasogástrica curta n 20 - confeccionada em 
polivinil, atóxico, fl exível, transparente, siliconizada 
embalada individualmente em fi lme de polietileno.

3.000 500 UNID FRUSTRADO

511

sonda nasogástrica longa n 04 - toda confeccionada 
em p.v.c. atóxico e fl exível, com orifícios. e dotada de 
conector adaptável a seringas, com tampa para evitar 
refl uxos. na embalagem deverá estar impresso dados 
de identifi cação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
ministério da saúde.

2.000 500 UNID BIOSANI R$ 2,10

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

512

sonda nasogástrica longa n 06 - toda confeccionada 
em p.v.c. atóxico e fl exível, com orifícios. e dotada de 
conector adaptável a seringas, com tampa para evitar 
refl uxos. na embalagem deverá estar impresso dados 
de identifi cação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
ministério da saúde.

2.000 500 UNID BIOSANI R$ 2,10

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68
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513

sonda nasogástrica longa n 08 - toda confeccionada 
em p.v.c. atóxico e fl exível, com orifícios. e dotada de 
conector adaptável a seringas, com tampa para evitar 
refl uxos. na embalagem deverá estar impresso dados 
de identifi cação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
ministério da saúde.

2.000 500 UNID BIOSANI R$ 2,10

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

514

sonda nasogástrica longa n 10 - toda confeccionada 
em p.v.c. atóxico e fl exível, com orifícios. e dotada de 
conector adaptável a seringas, com tampa para evitar 
refl uxos. na embalagem deverá estar impresso dados 
de identifi cação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
ministério da saúde.

2.000 500 UNID BIOSANI R$ 2,10

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

515

sonda nasogástrica longa n 20 - toda confeccionada 
em p.v.c. atóxico e fl exível, com orifícios. e dotada de 
conector adaptável a seringas, com tampa para evitar 
refl uxos. na embalagem deverá estar impresso dados 
de identifi cação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
ministério da saúde.

4.000 500 UNID BIOSANI R$ 3,38

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

516

sonda nasogástrica longa n 22 - toda confeccionada 
em p.v.c. atóxico e fl exível, com orifícios. e dotada de 
conector adaptável a seringas, com tampa para evitar 
refl uxos. na embalagem deverá estar impresso dados 
de identifi cação, tipo de esterilização, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no 
ministério da saúde.

5.000 4.000 UNID BIOSANI R$ 3,38

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

517

sonda para substituição de tubo de gastrostomia 
percutânea, com capacidade de 20cc, diâmetro do 
tubo de 24fr, que destina-se a ser utilizada como 
substituição do tubo de gastrostomia através de um 
trato de gastrostomia pré-existente. este instrumento 
permite o acesso contínuo ao estômago para 
fornecimento de alimentos ou medicação a doentes 
que necessitem de apoio nutricional e permite 
igualmente a descompressão, conforme prescrito pelo 
médico. embalagem individual, estéril em processo 
que garanta comprovadamente ausência de resíduos 
tóxicos, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, 
abertura em pétala, conforme padronização da nbr 
13386/95, com dados de identifi cação e procedência, 
data de esterilização e prazo de validade, com registro 
em órgão competente.

50 0 UNID
KIMBERLY 

CLARK/
HALYARD

R$ 550,00

CEI – COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E 
IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
40.175.705/0001-64

518
sonda triplolumina duodeno jejunal - sonda especial 
de poliuretano  transnasal , triplo lúmem , com mandril 
revestido em tefl on.

10 0 UNID FRESENIUS R$ 2.130,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

519

tubo orotraqueal numero 2,0 sem balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 0 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

520

tubo orotraqueal numero 2,5 com balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 0 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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tubo orotraqueal numero 2,5 sem balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 0 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

522

tubo orotraqueal numero 3,0 com balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 0 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

523

tubo orotraqueal numero 3,0 sem balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 0 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

524

tubo orotraqueal numero 3,5 com balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 0 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

525

tubo orotraqueal numero 3,5 sem balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 0 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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526

tubo orotraqueal numero 4,0 com balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 0 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

527

tubo orotraqueal numero 4,0 sem balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 0 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

528

tubo orotraqueal numero 4,5 com balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 100 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

529

tubo orotraqueal numero 4,5 sem balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 100 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

530

tubo orotraqueal numero 5,0 com balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 100 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

531

tubo orotraqueal numero 5,5 com balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 100 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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532

tubo orotraqueal numero 5,5 sem balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 100 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

533

tubo orotraqueal numero 6,0 com balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 100 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

534

tubo orotraqueal numero 6,5 com balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 100 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

535

tubo orotraqueal numero 6,5 sem balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

100 0 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

536

tubo orotraqueal numero 9,0 com balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

200 0 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38
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537

tubo orotraqueal numero 9,5 com balao - em pvc 
atoxico, com curvatura anatomica, translucido e 
radiopaco, demarcado de 02 em 02 cm, com paredes 
fi nas e delgadas possibilitando a passagem de sondas 
aspirativas. balao piloto transparente que permite, 
quando cheio, a confi rmacao da pressao atraves de 
sua visualizacao. balao com paredes fi nas para uma 
selagem efetiva, com identifi cacao do tamanho do tubo 
e graduacao impressa em sua extensao e soldado por 
aquecimento. valvula de seguranca em pvc atoxico 
com conexao universal luer em sua extremidade 
distal de facil adaptacao. tubo de insufl acao resistente 
a dobras, termossensivel e cuff de baixa pressao. 
extremidade do tubo arredondada e atraumatica. 
embalagem individual tipo blister, de facil abertura, 
em papel grau cirurgico atoxico, esterilizado em oxido 
de etileno, com dados de identifi cacao e procedencia, 
data de esterilizacao e prazo de validade, com registro 
em orgao competente.

200 0 UNID LABOR IMPORT R$ 8,60
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

538

sonda uretral n° 12 estéril, atóxica fl exível transparente, 
em embalagem com dados de identifi cação e 
procedência.o prazo de validade deve ser 12 meses 
a partir da data de entrega.

1.450 3.350 UNID MEDSONDA R$ 1,29
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

539

sonda uretral n° 10 estéril, atóxica fl exível transparente, 
em embalagem com dados de identifi cação e 
procedência.o prazo de validade deve ser 12 meses 
a partir da data de entrega.

650 3.350 UNID MEDSONDA R$ 1,29
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

540

sonda uretral n° 14 estéril, atóxica fl exível transparente, 
em embalagem com dados de identifi cação e 
procedência.o prazo de validade deve ser 12 meses 
a partir da data de entrega.

1.450 3.350 UNID MEDSONDA R$ 1,29
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

541

sonda uretral n° 16 estéril, atóxica fl exível transparente, 
em embalagem com dados de identifi cação e 
procedência.o prazo de validade deve ser 12 meses 
a partir da data de entrega.

1.500 2.000 UNID MEDSONDA R$ 1,29
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

542

sonda uretral n° 04 estéril, atóxica fl exível transparente, 
em embalagem com dados de identifi cação e 
procedência.o prazo de validade deve ser 12 meses 
a partir da data de entrega. 

800 2.000 UNID MEDSONDA R$ 1,29
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

543

sonda uretral  n° 06 estéril, atóxica fl exível transparente, 
em embalagem com dados de identifi cação e 
procedência.o prazo de validade deve ser 12 meses 
a partir da data de entrega.

800 2.000 UNID MEDSONDA R$ 1,49

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

544

sonda uretral n° 08 estéril, atóxica fl exível transparente, 
em embalagem com dados de identifi cação e 
procedência.o prazo de validade deve ser 12 meses 
a partir da data de entrega.

650 3.350 UNID MEDSONDA R$ 1,49

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

545

sonda uretral n° 18 estéril, atóxica fl exível transparente, 
em embalagem com dados de identifi cação e 
procedência.o prazo de validade deve ser 12 meses 
a partir da data de entrega.

800 500 UNID MEDSONDA R$ 1,29
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

546

sonda uretral n° 20 estéril, atóxica fl exível transparente, 
em embalagem com dados de identifi cação e 
procedência.o prazo de validade deve ser 12 meses 
a partir da data de entrega.

800 500 UNID MEDSONDA R$ 1,29 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

547

sonda uretral n° 22 estéril, atóxica fl exível transparente, 
em embalagem com dados de identifi cação e 
procedência.o prazo de validade deve ser 12 meses 
a partir da data de entrega.

800 500 UNID MEDSONDA R$ 1,29 AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

548

sonda uretral hidrofílico lubrifi cado n°6 , estéril, do 
tipo intermitente, confeccionado em poliuretano, 
atóxico, hipoalergênico, provido de substância com 
propriedades lubrifi cantes á base de pvp, e cloreto de 
sódio, em toda a extensão; resistente á torções com 
orifícios biselados.feminino. o prazo de validade deve 
ser 12 meses a partir da data de entrega.

0 100 UNID COLOPLAST R$ 20,30
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

549

sonda uretral hidrofílico lubrifi cado n°8 , estéril, do 
tipo intermitente, confeccionado em poliuretano, 
atóxico, hipoalergênico, provido de substância com 
propriedades lubrifi cantes á base de pvp, e cloreto de 
sódio, em toda a extensão; resistente á torções com 
orifícios biselados.feminino. o prazo de validade deve 
ser 12 meses a partir da data de entrega.

0 100 UNID COLOPLAST R$ 20,30
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

550

sonda uretral hidrofílico lubrifi cado n°10 , estéril, do 
tipo intermitente, confeccionado em poliuretano, 
atóxico, hipoalergênico, provido de substância com 
propriedades lubrifi cantes á base de pvp, e cloreto de 
sódio, em toda a extensão; resistente á torções com 
orifícios biselados. feminino.o prazo de validade deve 
ser 12 meses a partir da data de entrega.

0 100 UNID COLOPLAST R$ 20,30
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

551

sonda uretral hidrofílico lubrifi cado n°12 , estéril, do 
tipo intermitente, confeccionado em poliuretano, 
atóxico, hipoalergênico, provido de substância com 
propriedades lubrifi cantes á base de pvp, e cloreto de 
sódio, em toda a extensão; resistente á torções com 
orifícios biselados.feminino. o prazo de validade deve 
ser 12 meses a partir da data de entrega.

0 100 UNID COLOPLAST R$ 20,30
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

552

sonda uretral hidrofílico lubrifi cado n°08 , estéril, do 
tipo intermitente, confeccionado em poliuretano, 
atóxico, hipoalergênico, provido de substância com 
propriedades lubrifi cantes á base de pvp, e cloreto de 
sódio, em toda a extensão; resistente á torções com 
orifícios biselados.masculino. o prazo de validade 
deve ser 12 meses a partir da data de entrega.

0 100 UNID COLOPLAST R$ 20,30
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

553

sonda uretral hidrofílico lubrifi cado n°10 , estéril, do 
tipo intermitente, confeccionado em poliuretano, 
atóxico, hipoalergênico, provido de substância com 
propriedades lubrifi cantes á base de pvp, e cloreto de 
sódio, em toda a extensão; resistente á torções com 
orifícios biselados. masculino.o prazo de validade 
deve ser 12 meses a partir da data de entrega.

0 100 UNID COLOPLAST R$ 20,30
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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sonda uretral hidrofílico lubrifi cado n°12 , estéril, do 
tipo intermitente, confeccionado em poliuretano, 
atóxico, hipoalergênico, provido de substância com 
propriedades lubrifi cantes á base de pvp, e cloreto de 
sódio, em toda a extensão; resistente á torções com 
orifícios biselados.masculino. o prazo de validade 
deve ser 12 meses a partir da data de entrega.

0 100 UNID COLOPLAST R$ 20,30
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

555

sonda uretral hidrofílico lubrifi cado n°14 , estéril, do 
tipo intermitente, confeccionado em poliuretano, 
atóxico, hipoalergênico, provido de substância com 
propriedades lubrifi cantes á base de pvp, e cloreto de 
sódio, em toda a extensão; resistente á torções com 
orifícios biselados. masculino.o prazo de validade 
deve ser 12 meses a partir da data de entrega.

0 100 UNID COLOPLAST R$ 20,30
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

556

esfi gnomanômetro aneróide com estetoscópio ( 
adulto) braçadeira até 35cm de circunferência, em 
algodão, e com fecho velcro, manometro de 0 a 300 
mmhg, pêra com válvula de defl ação, estojo para 
viagem.

500 1.000 UNID FRUSTRADO

557

esfi gnomanômetro aneróide com estetoscópio ( 
infantil) braçadeira de 10 a 18 cm de circunfer~encia, 
em algodão e com fecho velcro, manometro de 0 a 
300 mmhg, pêra com válvula de defl ação, estojo para 
viagem.

500 500 UNID FRUSTRADO

558

esfi gnomanômetro aneróide com estetoscópio ( 
obeso), braçadeira de 35 a 51cm de circunferência, 
em algodão e com fecho em velcro, manômetro de 
0 a 300mmhg, pêra com válvula de defl ação, estojo 
para viagem.

400 400 UNID FRUSTRADO

559

espéculo grande, fabricado em poliestileno, possuir 
total conforto em exames ginecológicos, esterilizados 
por óxido de etileno, sem lubrifi cação, sistema 
europeu de abertura por pressão, método mais efi caz 
na prevenção de lesão nas paredes do canal vaginal, 
evita lesão por esforço repetitivo, aprovado e indicado 
pela comunidade europeia.

0 3.000 UNID ADLIN R$ 2,80
AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ (MF) sob nº. 22.706.161/0001-38

560
fi ta métrica

100 400 UNID VONDER R$ 11,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

561

lamina esteril para bisturi nº 11 - confeccionada em 
aco carbono, esterilizada a raio gama, embalada 
individualmente em forma de sache com inibidor 
de corrosao, que nao permite a perfuracao da 
embalagem, garantindo a esterilizacao e prevenindo 
contra possiveis acidentes. a embalagem permite a 
retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a 
realizacao de cortes suaves, de facil identifi cacao de 
sua area de corte.

1.000 7.000 UNID LABOR IMPORT R$ 0,49

REPROMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº. 36.280.113/0001-35

562

sonda aspiracao traqueal n° 04 - tubo de pvc atóxico, 
fl exível, com conector e válvula de pressão negativa 
distal intermitente. a válvula permite variações na 
sucção de secreções, permitindo performance muito 
superior no procedimento. embalagem em papel grau 
cirúrgico. esterilização por radiação gama. 

1.350 1.650 UNID MEDSONDA R$ 2,10

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

563

sonda aspiracao traqueal n° 06 - tubo de pvc atóxico, 
fl exível, com conector e válvula de pressão negativa 
distal intermitente. a válvula permite variações na 
sucção de secreções, permitindo performance muito 
superior no procedimento. embalagem em papel grau 
cirúrgico. esterilização por radiação gama. 

5.000 2.000 UNID MEDSONDA R$ 2,10

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

564

sonda aspiracao traqueal n° 08 - tubo de pvc atóxico, 
fl exível, com conector e válvula de pressão negativa 
distal intermitente. a válvula permite variações na 
sucção de secreções, permitindo performance muito 
superior no procedimento. embalagem em papel grau 
cirúrgico. esterilização por radiação gama. 

6.830 1.670 UNID MEDSONDA R$ 2,10

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

565

sonda aspiracao traqueal n° 10 - tubo de pvc atóxico, 
fl exível, com conector e válvula de pressão negativa 
distal intermitente. a válvula permite variações na 
sucção de secreções, permitindo performance muito 
superior no procedimento. embalagem em papel grau 
cirúrgico. esterilização por radiação gama. 

6.830 1.670 UNID MEDSONDA R$ 2,10

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

566

sonda aspiracao traqueal n° 18 - tubo de pvc atóxico, 
fl exível, com conector e válvula de pressão negativa 
distal intermitente. a válvula permite variações na 
sucção de secreções, permitindo performance muito 
superior no procedimento. embalagem em papel grau 
cirúrgico. esterilização por radiação gama. 

1.330 1.670 UNID MEDSONDA R$ 2,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

567

sonda aspiracao traqueal n° 20 - tubo de pvc atóxico, 
fl exível, com conector e válvula de pressão negativa 
distal intermitente. a válvula permite variações na 
sucção de secreções, permitindo performance muito 
superior no procedimento. embalagem em papel grau 
cirúrgico. esterilização por radiação gama. 

1.330 1.670 UNID MEDSONDA R$ 2,50

TORRES VALPORTO COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
11.226.885/0001-68

568

sonda nasogástrica curta n 22 – confeccionada em pvc 
atóxico e fl exível, dispõe de orifícios cuidadosamente 
elaborados para não causar desconforto a criança. 
dotada de conector adaptável a seringas, o qual, com 
a presença de tampa evita refl uxos.

1.330 1.670 UNID MEDSONDA R$ 2,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

569

termômetro para geladeira digital , termômetro digital 
máxima e mínima -50° a 70°. medidas do produto: 
60x39x16mm, comprimento do cabo: 50cm, faixa de 
medição -50° a 70°, precisão: /-1° c para a escala de 
-20° c a 50° c e /-2 nas outras temperaturas. resolução: 
0,1° c/°f.

335 665 UNID INCOTERM R$ 58,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

570

termômetro para caixa térmica, digital máximo/mínimo. 
comprimento do cabo: 50 cm, faixa de utilização: - 50 
+ 70° c, precisão: +/- 1° c ( entre -20 + 50° c) e +/- 2° c 
( acima de 50° c), resolição: 1° c, alimentação: 1 pilha 
aa ( inclusa), dimensões: 45x67x16 ( axlxp), peso 30g.

175 175 UNID INCOTERM R$ 52,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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seringa descartável com dispositivo de segurança 
graduada de 3ml com agulha 0,70 x 25. seringa 
descartável graduada 3ml com agulha 0,70 x 25 
com dispositivo acoplado de segurança através do 
encapsulamento da agulha com apoio texturizado, 
com confi rmação de travamento audível, tátil e 
visível, descartavel, estéril, de plástico atóxico, com 
resistência mecânica, corpo cilindrico, escala em 
graduação indelével, milimetrada e numerada a cada 
ml, bico luer lock. o dispositivos de segurança deverá 
girar, permitindo legibilidade da escala de graduação, 
orientação do bisel da agulha e aplicação dos 
angulos baixos, embalada individualmente, constanto 
externamente os dados de identifi cação, procedencia, 
fabricação/validade, lote, esterilizada e registro no 
ministério da saúde e com validade mínima de 3 anos 
a partir da data de entrega.

0 10.000 UNID FARMATEX R$ 0,32
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

572

seringa descartável com dispositivo de segurança 
graduada de 5ml com agulha 0,70 x 25. seringa 
descartável graduada 5ml com agulha 0,70 x 25 
com dispositivo acoplado de segurança através do 
encapsulamento da agulha com apoio texturizado, 
com confi rmação de travamento audível, tátil e 
visível, descartavel, estéril, de plástico atóxico, com 
resistência mecânica, corpo cilindrico, escala em 
graduação indelével, milimetrada e numerada a cada 
ml, bico luer lock. o dispositivos de segurança deverá 
girar, permitindo legibilidade da escala de graduação, 
orientação do bisel da agulha e aplicação dos 
angulos baixos, embalada individualmente, constanto 
externamente os dados de identifi cação, procedencia, 
fabricação/validade, lote, esterilizada e registro no 
ministério da saúde e com validade mínima de 3 anos 
a partir da data de entrega.

0 10.000 UNID FARMATEX R$ 0,35
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

573

seringa descartável com dispositivo de segurança 
graduada de 10ml com agulha 0,70 x 25. seringa 
descartável graduada 10ml com agulha 0,70 x 25 
com dispositivo acoplado de segurança através do 
encapsulamento da agulha com apoio texturizado, 
com confi rmação de travamento audível, tátil e 
visível, descartavel, estéril, de plástico atóxico, com 
resistência mecânica, corpo cilindrico, escala em 
graduação indelével, milimetrada e numerada a cada 
ml, bico luer lock. o dispositivos de segurança deverá 
girar, permitindo legibilidade da escala de graduação, 
orientação do bisel da agulha e aplicação dos 
angulos baixos, embalada individualmente, constanto 
externamente os dados de identifi cação, procedencia, 
fabricação/validade, lote, esterilizada e registro no 
ministério da saúde e com validade mínima de 3 anos 
a partir da data de entrega.

0 10.000 UNID FARMATEX R$ 0,49
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

574

seringa descartável com dispositivo de segurança 
graduada de 20ml com agulha 0,70 x 25. seringa 
descartável graduada 20ml com agulha 0,70 x 25 
com dispositivo acoplado de segurança através do 
encapsulamento da agulha com apoio texturizado, 
com confi rmação de travamento audível, tátil e 
visível, descartavel, estéril, de plástico atóxico, com 
resistência mecânica, corpo cilindrico, escala em 
graduação indelével, milimetrada e numerada a cada 
ml, bico luer lock. o dispositivos de segurança deverá 
girar, permitindo legibilidade da escala de graduação, 
orientação do bisel da agulha e aplicação dos 
angulos baixos, embalada individualmente, constanto 
externamente os dados de identifi cação, procedencia, 
fabricação/validade, lote, esterilizada e registro no 
ministério da saúde e com validade mínima de 3 anos 
a partir da data de entrega.

0 10.000 UNID FARMATEX R$ 0,75
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

575

SISTEMA DE DERIVACAO VENTRICULO-
PERITONEAL DE ALTA PRESSAO INFANTIL. infantil 
com mecanismo valvular esférico feito em rubi sintético 
com assento valvular também em rubi sintético cateter 
ventricular  de 14 cm, cateter peritoneal medindo 85 cm 
2 conectores retos estilete para colocação ventricular 
pré câmara promovendo o controle consistente da 
pressão de funcionamento 100 mm h2o +/- 10 mm 
h2o. Material estéril.

10 0 UNID
HP 

BIOPRÓTESES
R$ 1.100,00

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

576

SISTEMA DE DERIVAÇAO VENTRICULO-
PERITONEAL DE BAIXA PRESSÃO, MICRO/
NEONATO com mecanismo valvular esférico feito 
em rubi sintético com assento valvular também em 
rubi sintético cateter ventricular de 14 cm, cateter 
peritoneal medindo 85 cm 2 conectores retos estilete 
para colocação ventricular pre câmara promovendo o 
controle consistente da pressão de funcionamento 40 
mm h2o +/- 10 mm h2o. Material estéril.

10 0 UNID
HP 

BIOPRÓTESES
R$ 1.100,00

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

577

CATETER ARTERIAL FEMURAL 20G X 160 MM 
CONJUNTO DE CATETERIZACAO ARTERIAL 
COM AGULHA DE PUNCAO, CATETER EM 
TEFLON, FLEXIVEL, ANTITROMBOGENICO, 
COM EXCELENTE TRANSMISSAO DE PRESSAO. 
AGULHA DE PUNCAO DE ACORDO COM A 
TECNICA DE SELDINGER. FIO GUIA, PONTA 40 
CM COM PONTA FLEXIVEL. ALETA DE FIXACAO. 
ESTERILIZADO POR ETO.

200 0 UNID VYGON R$ 105,00

CEI – COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E 
IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 
40.175.705/0001-64
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Indicadores Químicos em Rolo  STERRAD -Com tinta 
indicativa específi ca para o Sistema de Esterilização 
STERRAD®. Fita adesiva com 55 metros contendo a 
palavra STERRAD® impressa na cor vermelha, que 
após exposição ao peróxido de hidrogênio tem a sua 
cor alterada para laranja amarelada.

2 0 ROLO STERRAD R$ 2.650,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

579

KIT PARA NEBULIZACAO ADULTO NEBULIZADOR 
PARA OXIGENOTERAPIA, COMPLETO, 
COMPOSTO DE: CORPO DE NEBULIZADOR DE 
500 ML, COM BOCAL DE ROSCA, DE MATERIAL 
TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZACAO 
DO PREENCHIMENTO, COM IDENTIFICACAO DE 
NIVEL MAXIMO E MINIMO DE AGUA, COM TAMPA 
COMPOSTA DE VALVULA PARA NEBULIZAR E 
EXTENSAO COM ORIFICIO DE PENETRACAO 
DA AGUA, E PONTO PROXIMAL EM ROSCA COM 
DIAMETRO PADRAO PARA CONEXAO EM REDE DE 
PAREDE OU CILINDRO DE OXIGENIO, EXTENSAO 
CORRUGADA DE APROXIMADAMENTE 1,30M DE 
COMPRIMENTO, COM CONEXOES PROPRIAS, 
ACOMPANHADO DE MASCARA MALEAVEL EM 
PVC, ATOXICA, COM ELASTICO RESISTENTE, DE 
CONSTITUICAO REGULAR UNIFORME POR TODA 
A SUA EXTENSAO, SEM REBARBAS E ISENTOS 
DE DEFEITOS, MASCARA TAMANHO ADULTO. 
MATERIAL RESISTENTE A DESINFECCAO. 
EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, 
PROCEDENCIA, TEMPO DE VALIDADE, E 
REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. O PRAZO 
DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES 
A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. E NECESSARIO 
A APRESENTACAO DE AMOSTRA DO PRODUTO.

1.000 0 kit FLEXOR R$ 7,50
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

580

KIT PARA NEBULIZACAO INFANTIL NEBULIZADOR 
PARA OXIGENOTERAPIA, COMPLETO, 
COMPOSTO DE: CORPO DE NEBULIZADOR DE 
500ML, COM BOCAL DE ROSCA, DE MATERIAL 
TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZACAO 
DO PREENCHIMENTO, COM IDENTIFICACAO DE 
NIVEL MAXIMO E MINIMO DE AGUA, COM TAMPA 
COMPOSTA DE VALVULA PARA NEBULIZAR E 
EXTENSAO COM ORIFICIO DE PENETRACAO 
DA AGUA, E PONTO PROXIMAL EM ROSCA COM 
DIAMETRO PADRAO PARA CONEXAO EM REDE DE 
PAREDE OU CILINDRO DE OXIGENIO, EXTENSAO 
CORRUGADA DE APROXIMADAMENTE 1,30M DE 
COMPRIMENTO, COM CONEXOES PROPRIAS, 
ACOMPANHADO DE MASCARA MALEAVEL EM 
PVC, ATOXICA, COM ELASTICO RESISTENTE, DE 
CONSTITUICAO REGULAR UNIFORME POR TODA 
A SUA EXTENSAO, SEM REBARBAS E ISENTOS 
DE DEFEITOS, MASCARA TAMANHO INFANTIL. 
MATERIAL RESISTENTE A DESINFECCAO. 
EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, 
PROCEDENCIA, TEMPO DE VALIDADE, E 
REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. O PRAZO 
DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES 
A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. E NECESSARIO 
A APRESENTACAO DE AMOSTRA DO PRODUTO.

1.000 0 kit FLEXOR R$ 7,50
MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 31.569.296/0001-90

581
MEIAS ANTIEMBOLIA E ANTITROMBO, SUAVE 
COMPRESSÃO 18mmHg, 89% POLIAMIDA/NYLON 
E 11% ELASTANO/SPANDEX. TAMANHO M 

80 0 UNID VENOSAN R$ 152,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

582
MEIAS ANTIEMBOLIA E ANTITROMBO, SUAVE 
COMPRESSÃO 18mmHg, 89% POLIAMIDA/NYLON 
E 11% ELASTANO/SPANDEX. TAMANHO G 

80 0 UNID VENOSAN R$ 152,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

583

PERNEIRAS ATÉ A COXA (TAMANHOS M E G)– 
SISTEMA DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICA 
INTERMITENTE QUE SE DESTINA À PREVENÇÃO 
DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E EMBOLIA 
PULMONAR MELHORANDO A CIRCULAÇÃO 
SANGUÍNEA VENOSA EM PACIENTES DE RISCO

40 0 UNIDADE VENOSAN R$ 589,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

584

COMPRESSOR (COMODATO) – SISTEMA 
DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICA DE 
RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO DE 
PERNEIRA CONECTADA. 

5 0 UNIDADE FRUSTRADO

585

KIT INTRODUTOR PERCUTÂNEO COM VÁLVULA 
HEMOSTÁTICA, VIA LATERAL PARA INFUSÃO DE 
MEDICAÇÕES E PROTETOR DE CATETER TIPO 
“SLEEVE” 7F (PARA INTRODUÇÃO DE CABO DE 
MARCAPASSO TRANSVENOSO)

10 0 KITS BALT R$ 590,00

BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-
33

586

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO MINIMAMENTE 
INVASIVO PARA AFERIÇÃO DE DÉBITO CARDÍACO, 
VARIAÇÃO DO VOLUME SISTÓLICO E MEDIDA DE 
ÁGUA EXTRAVASCULAR PULMONAR. SISTEMA 
COMPOSTO POR MONITOR, CATETER ARTERIAL, 
VENOSO CENTRAL E KIT TRANSDUTOR COM 
O MONITOR DE MONITORIZAÇÃO. O MONITOR 
DEVERÁ SER FORNECIDO EM COMODATO

10 0 KITS EDWARDES R$ 2.650,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

587 PINÇA TIPO BASKET PARA RETIRADA DE CORPO 
ESTRANHO

5 0 UNID OLIMPUS R$ 630,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

588 PINÇA DE BIOPSIA PARA APARELHO TIPO 
OVALADA

5 0 UNID OLIMPUS R$ 300,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

589 PINÇA DE BIOPSIA PARA APARELHO PEDIATRICO 
TIPO OVALADA

5 0 UNID OLIMPUS R$ 3.335,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

590 DILATADOR PNEUMATICO PARA TRATAMENTO 
ACALASIA

2 0 UNID E TAMUSSINO R$ 3.580,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

591
ALÇA DE POLIPECTOMIA PARA ENDOSCOPIA

5 0 UNID BOSTON R$ 370,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

592
ALÇA DE POLIPECTOMIA PARA COLONOSCOPIA

5 0 UNID GFEDOBRASIL R$ 370,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10
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Indicador Biológico do tipo auto-contido, com tempo 
de resposta de no máximo 24 horas, para controle 
biológico dos processos de esterilização a vapor 
saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo. 
A tira contendo esporos está armazenada em uma 
ampola plástica que também acondiciona uma 
ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio 
para o cultivo dos microorganismos. A ampola 
plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada 
e protegida por um papel de fi ltro hidrofóbico. Cada 
ampola possui um rótulo externo que informa o lote 
e a data da fabricação do produto, contendo campos 
para identifi cação da ampola e um indicador químico 
externo que diferencia as ampolas processadas 
das não processadas. Leitura do Resultado: Se 
o processo de esterilização não for realizado 
corretamente o meio indicador mudará da cor púrpura 
para a cor amarela logo após a incubação a 56ºC 
+ou - 2ºC, indicando dessa maneira a presença de 
esporos vivos de Geobacillus Stearothermophilus. 
Se o processo de esterilização for correto o meio 
indicador permanecerá da cor púrpura, devendo se 
realizar a leitura fi nal depois de transcorridas 24 horas 
do início da incubação. A empresa vencedora deverá 
fornecer em cessão de uso 06 (seis) incubadoras com 
mínimo de seis posições de incubação a 56ºC + ou - 
2ºC, com tampa de acrílico deslizante, que possibilite 
visualização do processo de incubação, bem como 
identifi cação das ampolas. 

1.000 0 UNID QUALLYBLESS R$ 8,10
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
BRASIL MIRACEMA LTDA, inscrita no CNPJ 
(MF) sob nº. 03.946.428/0001-10

Campos dos Goytacazes, 09 de março de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa

Secretária Municipal de Saúde

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições 
convoca os Conselheiros, para a Assembléia Extraordinária a ser realizada no dia 
23/03/2018 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório 
da Casa dos Conselhos, localizado na Avenida Alberto Torres, 371, 11° andar – Centro - 
Prédio Executivo, cuja pauta não será única em razão, de excepcionalmente da urgência 
de prazos para apreciação e aprovação dos seguintes itens:

01- Informes Gerais;
02-  Posse dos Conselheiros, eleição do novo presidente e vice-presidente do CMAS 

da gestão 2018-2020;

Campos dos Goytacazes, 19 de março de 2018.

Elma Coelho Nunes Sizenando
Presidente do CMAS

Resolução do CMAS nº. 04/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere a 
Lei n.° 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei n.º 8.273 de 05 de Dezembro 
de 2011 e conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária do dia 16 de março de 2018,

RESOLVE:

Art.1°: Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico Financeiro do 
Cofi naciamento do Governo Estadual para o SUAS/2017.

Art.2º: Aprovar o Plano de Ação para Cofi naciamento Estadual do Suas 2018.

Art.3º: Esta resolução entrará em vigor na data de hoje, e deverá ser publicada por três 
dias, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 19 de março de 2018.

Elma Coelho Nunes Sizenando
Presidente do CMAS

Resolução do CMAS nº. 05/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere a 
Lei n.° 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei n.º 8.273 de 05 de Dezembro 
de 2011 e conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária do dia 16 de março de 2018,

RESOLVE:

Art.1°: Aprovar o a Pactuação do Programa ACESSUAS TRABALHO.

Art.2º: Esta resolução entrará em vigor na data de hoje, e deverá ser publicada por três 
dias, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 19 de março de 2018.

Elma Coelho Nunes Sizenando
Presidente do CMAS

Resolução do CMAS nº. 07/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere a 
Lei n.° 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei n.º 8.273 de 05 de Dezembro 
de 2011 e conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária do dia 16 de março de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar retifi cação da Reprogramação do Recurso Federal referente ao Bloco 
de fi nanciamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade;

Paragrafo Único A alteração mencionada refere –se a despesa da Casa de Passagem 
com o custeio das equipes de referencia /custos das equipes (remuneração e encargos) 
que passa a ser no valor de 50.000,00 

Art. 2º Destinar 32.954,77 do recurso do saldo do recurso do Bloco da Alta Complexidade 
para custeio de alimentação para os Equipamentos da Alta Complexidade (Casa de 
Passagem, Casa da Mulher Benta Pereira, Lar Cidadão e Residência Inclusiva). 

Art. 3º A reprogramação do Bloco da Proteção Social Especial da Alta Complexidade 
passa a ser destinados conforme tabela abaixo: 

1.1  Custeio das Equipes de Referência/ custo das 
equipes (remuneração e encargos).
 

 Valor 

CASA DE PASSAGEM R$  50.000,00 (CINQUENTAMIL 
REAIS)

CASA DA MULHER R$  50.000,00 (CINQUENTAMIL 
REAIS)

LAR CIDADÃO R$   50.000,00 (CINQUENTAMIL 
REAIS)

RESIDÊNCIA INCLUSIVA R$  50.000,00 (CINQUENTAMIL 
REAIS)

1.2 Material de Consumo – Gêneros Alimentícios R$  32.945,77(TRINTA E DOIS MIL 
NOVECENTOS E CINQUENTA E 
QUATRO REAIS E SETENTA E 
SETE CENTAVOS)

1.3  Valor do repasse do PTMC para FMIJ R$ 910.000,00 (NOVECENTOS E 
DEZ MIL REAIS)

Total R$ 1.142.954,77 (UM MILHÃO 
CENTOE QUARENTA E DOIS MIL 
NOVECENTOS E CINQUENTA E 
QUATRO REAIS E SETENTA E 
SETE CENTAVOS), 

Art. 4º. Essa resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação

Campos dos Goytacazes, 20 de março de 2018.

Elma Coelho Nunes Sizenando
Presidente do CMAS

Superintendência do Procon

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ – CONDECON

O Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – CONDECON, representado por seu 
Presidente Sr. Douglas Leonard Queiroz Pessanha, por meio do presente edital, CONVOCA 
os representantes da Secretaria Municipal de Educação, da Vigilância Sanitária Municipal, da 
Secretaria Municipal de Fazenda, da Superintendência Municipal de Agricultura e Pecuária 
e da Associação Comercial e Industrial de Campos, para a REUNIÃO ORDINÁRIA, que 
se realizará na sede do Procon, situada na Avenida José Alves de Azevedo, 236, Centro, 
às 15h do dia 27 de março do corrente ano, tendo como pauta os seguintes assuntos a 
deliberar:

1) Prestação de contas do exercício fi nanceiro de 2017;
2) Prestação mensal de contas;
3) Assuntos gerais inerentes.
 
Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018.

Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Presidente do CONDECON
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Fundação Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 - SRP (ERRATA)
COM ITENS EXCLUSIVOS E COTAS RESERVADAS PARA ME e EPP

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público e 
comunica aos interessados a retifi cação feita no Anexo I do edital de licitação em epígrafe, 
cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza 
e higienização para atender as necessidades oriundas da Fundação Municipal de Saúde, 
conforme segue: 

Desconsiderar o item 11 do Anexo I do edital, tendo em vista que o referido item foi incluído 
equivocadamente. 

As demais regras do Edital permanecem inalteradas, não havendo necessidade de 
retirada de novo edital por parte das empresas que já o fi zeram.

Campos dos Goytacazes, 21 de março de 2018.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2016.044.000142-6-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
CONTRATO Nº 005/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTAS LTDA-EPP.

CNPJ: 30.110.332/0001-90

VALOR GLOBAL: R$ 72.351,35 (Setenta e dois mil, trezentos e cinqüenta e um Reais e 
trinta e cinco centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 03 ( ) 

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 08 de fevereiro de 2018.

Suellen André de Souza
Presidente

Matrícula: 36613

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2016.044.000142-6-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
CONTRATO Nº 006/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 
EMPRESA: EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 20.415.050/0001-47

VALOR GLOBAL: R$ 6.351,75 (Seis mil, trezentos e cinqüenta e um Reais e setenta e 
cinco cntavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 03 ( ) 

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 08 de fevereiro de 2018.

Suellen André de Souza
Presidente

Matrícula: 36613

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2016.044.000142-6-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
CONTRATO Nº 007/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 
EMPRESA: FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 05.650.047/0001-14

VALOR GLOBAL: R$ 83.154,32 (Oitenta e três mil, cento e cinqüenta e quatro reais e trinta 
e dois centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 03 ( ) .

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 08 de fevereiro de 2018.

Suellen André de Souza
Presidente

Matrícula: 36613

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2016.044.000142-6-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
CONTRATO Nº 008/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 
EMPRESA: GAMA AMIN COMÉRCIO E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 08.474.024/0001-94

VALOR GLOBAL: R$ 390,00 (Trezentos e noventa Reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 03 ( ) 

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 08 de fevereiro de 2018.

Suellen André de Souza
Presidente

Matrícula: 36613

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2016.044.000142-6-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
CONTRATO Nº 009/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 
EMPRESA: HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA.

CNPJ: 39.818.737/0001-51

VALOR GLOBAL: R$ 14.158,50 (Quatorze mil, cento e cinqüenta e oito reais e cinqüenta 
centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 03 ( ) 

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 08 de fevereiro de 2018.

Suellen André de Souza
Presidente

Matrícula: 36613

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2017.044.000022-0-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017
CONTRATO Nº 011/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA.

CNPJ: 30.110.332/0001-90

VALOR GLOBAL: R$ 5.645,83 (Cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco Reais e oitenta e 
três centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 01 ( ) 

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2018.

Suellen André de Souza
Presidente

Matrícula: 36613

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2017.044.000022-0-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017
CONTRATO Nº 012/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 
EMPRESA: MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.

CNPJ: 05.650.026/0001-07

VALOR GLOBAL: R$ 2.774,87 (Dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e 
sete centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 01 ( ) 

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2018.

Suellen André de Souza
Presidente

Matrícula: 36613
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2017.044.000022-0-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017
CONTRATO Nº 013/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 
EMPRESA: OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 18.382.949/0001-69

VALOR GLOBAL: R$ 4.465,53 (Quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco Reais e 
cinqüenta e três centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 01 ( ) 

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2018.

Suellen André de Souza
Presidente

Matrícula: 36613

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2017.044.000062-P-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017
CONTRATO Nº 014/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 
EMPRESA: FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 05.650.047/0001-14

VALOR GLOBAL: R$ 1.323,20 (Hum mil, trezentos e vinte e três reais e vinte centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 01 (UM) ÊS

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2017.

Suellen André de Souza
Presidente

Matrícula: 36613

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2017.044.000049-6-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017
CONTRATO Nº 015/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (13 KG 
E 45 KG).

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 
EMPRESA: PRAMAR GÁS LTDA ME.

CNPJ: 10.820.325/0001-74

VALOR GLOBAL: R$ 1.880,00 (Hum mil, oitocentos e oitenta reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 02 (DOIS) 

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2018.

Suellen André de Souza
Presidente

Matrícula: 36613

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2017.044.000028-4-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017
CONTRATO Nº 016/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA 
FMIJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 
EMPRESA: OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 18.382.949/0001-69

VALOR GLOBAL: R$ 12.064,00 (Doze mil e sessenta e quatro reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 03 ( ) 

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2018.

Suellen André de Souza
Presidente

Matrícula: 36613

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2017.044.000028-4-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017
CONTRATO Nº 017/18

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA 
FMIJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. 
EMPRESA: POMPEU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP.

CNPJ: 19.420.703/0001-05

VALOR GLOBAL: R$ 10.764,00 (Dez mil, setecentos e sessenta e quatro reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 03 ( ) 

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2018.

Suellen André de Souza
Presidente

Matrícula: 36613

Câmara Municipal

ATO EXECUTIVO Nº 0012/2018

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas 
atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 11, § 1º da Lei Municipal n.º 8486/2013, que 
estabelece a estrutura Organizacional da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes 
e autoriza a Mesa Diretora a desmembrar até 3 (três) cargos comissionados de Assessor 
Político da estrutura de cada Gabinete de Vereador, por solicitação do titular, em cargos de 
menor valor, vedado o aumento de despesa;

Considerando que a Vereadora Joilza Rangel Abreu, por meio do Ofício n.º 
11/2018 – GABINETE DA VEREADORA JOILZA RANGEL ABREU – solicitou o referido 
desmembramento previsto no artigo 11, § 1º da Lei Municipal n.º 8486/2013, sem aumento 
de despesa.

RESOLVE autorizar a solicitação de desmembramento de 2 (dois) cargos comissionados 
formulada pela Vereadora Joilza Rangel Abreu, por meio do Ofício n.º 11/2018 – GABINETE 
DA VEREADORA JOILZA RANGEL ABREU – na forma do Memorando 0279/2018 da 
Diretoria de Contabilidade, sem aumento de despesa para esta Câmara de Vereadores.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de março de 2018, 341º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 183º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 366º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente –

JOSÉ CARLOS GONÇALVES 
MONTEIRO

- 1º Vice-Presidente -

JORGE WILLIAM MANHÃES VIRGÍLIO
- 2º Vice-Presidente -

ABDU NEME JORGE MAKHLUF NETO
- 1º Secretário -

ENOCK AMARAL OLIVEIRA
- 2º Secretário -

PORTARIA Nº 0074/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0008/2017, que nomeou Roberta Vicente 
de Freitas Gomes, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política 
do Gabinete do Vereador Marcelo Barbosa Coutinho, Símbolo CC-1, a partir de 05 de 
março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0075/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E nomear Marcos José de Freitas Gomes, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Assessor Político do Gabinete do Vereador Marcelo Barbosa 
Coutinho, Símbolo CC-1, a partir de 06 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente –

PORTARIA Nº 0076/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0149/2017, que nomeou Iva Maria Brito 
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Melo, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Protocolo, da Câmara 
Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-3, a partir de 05 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0077/2018 

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E,     P  º 0200/2017,   V  
R  G  C  F ,         

 M   C   L ,  C  M   C   
G , S  CC-3,    05    2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0078/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E nomear Iva Maria Brito Melo, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de Membro da Comissão de Licitação, da Câmara Municipal de Campos dos 
Goytacazes, Símbolo CC-3, a partir de 06 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente –

PORTARIA Nº 0079/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E nomear Vitor Ribeiro Gomes Campos Filho, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Protocolo, da Câmara Municipal de Campos dos 
Goytacazes, Símbolo CC-3, a partir de 06 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0080/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0211/2017, que nomeou Marcos Antonio 
Pessanha da Silva Junior, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor 
Político de Comissão Permanente do Gabinete do Vereador Igor Gomes de Azevedo, 
Símbolo CC-2, a partir de 1º de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0081/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0236/2017, que nomeou Maria Beatriz 
de Siqueira Paes Gomes, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora 
Política do Gabinete do Vereador Marcos Vieira Bacellar, Símbolo CC-1, a partir de 1º de 
março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0082/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E nomear Polyanna de Rezende Salim, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Assessora Política do Gabinete do Vereador Marcos Vieira 
Bacellar, Símbolo CC-1, a partir de 02 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0083/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0037/2018, que nomeou Vera Lúcia 
Alvarenga Francisco, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora 
Política do Gabinete do Vereador José Carlos Gonçalves Monteiro, Símbolo CC-1, a partir 
de 1º de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0084/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, nomear Alexandre Mendes Cipriano, para exercer o cargo de provimento 
em comissão de Assessor Político do Gabinete do Vereador José Carlos Gonçalves 
Monteiro, Símbolo CC-1,  a partir de 02 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0085/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, nomear Antonio José Terra Azevedo, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Assessor Político de Comissão Permanente do Gabinete do 
Vereador Abdu Neme Jorge Makhluf Neto, Símbolo CC-2, a partir de 05 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0086/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0359/2017, que nomeou Elisangela de 
Abreu Azevedo, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe do Gabinete do 
Vereador Miguel Ribeiro Machado, Símbolo CC-1, a partir de 12 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0087/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0361/2017, que nomeou Luci Maria 
Soares Cruz, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do 
Gabinete do Vereador Miguel Ribeiro Machado, Símbolo CC-1, a partir de 12 de março de 
2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0088/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0362/2017, que nomeou Maria das 
Graças Ribeiro dos Santos Lyrio, para exercer o cargo de provimento em comissão de 
Assessora Política do Gabinete do Vereador Miguel Ribeiro Machado, Símbolo CC-1, a 
partir de 12 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -
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PORTARIA Nº 0089/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0363/2017, que nomeou Cátia Helena 
Borges da Silva, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política 
do Gabinete do Vereador Miguel Ribeiro Machado, Símbolo CC-1, a partir de 12 de março 
de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0090/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0364/2017, que nomeou Angélica Maylan 
de Almeida, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política de 
Comissão Permanente do Gabinete do Vereador Miguel Ribeiro Machado, Símbolo CC-2, 
a partir de 12 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0091/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0045/2018, que nomeou Leandro 
Fernandes Barbosa, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político 
do Gabinete do Vereador Miguel Ribeiro Machado, Símbolo CC-1 – Nível 3, a partir de 12 
de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0092/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0046/2018, que nomeou Estefânia 
Santos da Silva, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política 
do Gabinete do Vereador Miguel Ribeiro Machado, Símbolo CC-1 – Nível 3, a partir de 12 
de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0093/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0047/2018, que nomeou Ketty dos 
Santos, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do 
Gabinete do Vereador Miguel Ribeiro Machado, Símbolo CC-1 – Nível 3, a partir de 12 de 
março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0094/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0128/2017, que nomeou Alessandra 
Teixeira, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do 
Gabinete do Vereador Thiago Virgílio Teixeira de Souza, Símbolo CC-1, a partir de 15 de 
março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0095/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0350/2017, que nomeou Thiago Rangel 
Lima, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe do Gabinete do Vereador 
Thiago Virgílio Teixeira de Souza, Símbolo CC-1, a partir de 15 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0096/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0351/2017, que nomeou Maria Teresa 
Teixeira Ferreira, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política 
do Gabinete do Vereador Thiago Virgílio Teixeira de Souza, Símbolo CC-1, a partir de 15 
de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

  
PORTARIA Nº 0097/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0378/2017, que nomeou Julimar da 
Cruz Santos, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político do  
Gabinete do Vereador Thiago Virgílio Teixeira de Souza, Símbolo CC-1, a partir de 15 de 
março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0098/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0467/2017, que nomeou Marcos Antonio 
Pinto Motta, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político do 
Gabinete do Vereador Thiago Virgílio Teixeira de Souza, Símbolo CC-1, a partir de 15 de 
março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0099/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0024/2018, que nomeou Leonardo 
Campos Rodrigues de Freitas, para exercer o cargo de provimento em comissão de 
Assessor Político de Comissão Permanente do Gabinete do Vereador Thiago Virgílio 
Teixeira de Souza, Símbolo CC-2, a partir de 15 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0100/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0427/2017, que nomeou Azailton Gomes 
da Silva, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe do Gabinete da 
Vereadora Linda Mara da Silva, Símbolo CC-1, a partir de 16 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -
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PORTARIA Nº 0101/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0366/2017, que nomeou Michele Carolino 
Silva, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do Gabinete 
da Vereadora Linda Mara da Silva, Símbolo CC-1, a partir de 16 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0102/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0368/2017, que nomeou Jorge Luiz 
Pereira dos Santos, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político 
do Gabinete da Vereadora Linda Mara da Silva, Símbolo CC-1, a partir de 16 de março de 
2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0103/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0369/2017, que nomeou Alex Leonardo 
de Souza Neves, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político 
do Gabinete da Vereadora Linda Mara da Silva, Símbolo CC-1, a partir de 16 de março de 
2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0104/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0370/2017, que nomeou Cláudio Maurício 
Siqueira Alves, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político de 

Comissão Permanente do Gabinete da Vereadora Linda Mara da Silva, Símbolo CC-2, a 
partir de 16 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0105/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0002/2018, que nomeou Áquila Dias da 
Silva, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político do Gabinete 
da Vereadora Linda Mara da Silva, Símbolo CC-1, a partir de 16 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0106/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0022/2018, que nomeou Fabrício Costa 
da Silva Vieira, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político 
do Gabinete do Vereador Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, Símbolo CC-1 – 
Nível 3, a partir de 1º de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0107/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,  Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E, nomear Paulo Victor Pinto Rodriguez Rivera, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Assessor Político de Comissão Permanente do Gabinete do 
Vereador Igor Gomes de Azevedo, Símbolo CC-2, a partir de 02 de março de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2018, 340º da Vila 
de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da 

criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -
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