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                         ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 2018/5030036-06 

Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2018/5030036-06, do tipo “menor preço unitário”, 

segundo especificado no item 02 do edital para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES 

(Cateter, ataduras, luvas, lâminas, seringas, etc...) PARA O PROJETO 5.03.0036, conforme 

descrição no anexo V, pelo período de 12 meses, e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 

21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de 

Serviço n.º 01/2017, de trinta do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, do Diretor Presidente 

da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI 

DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, MARTA LUCIA SANTINI DA 

SILVEIRA, membros e ELIANA HOFFMANN, membro substituta, reuniram-se às quatorze horas do 

dia nove do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito na Sede da FATEC, Prédio 66, para 

julgamento da proposta apresentadas pelas empresas: G.GOTUZZO E CIA LTDA, PRODHOSP 

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS 

MÉDICOS LTDA, BRM MEDICAL LTDA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,COMERCIAL 

CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA- EPP, CIRURGICA LAJEADENSE LTDA, CONTATTI 

COMÉRCIO DE REPRESENTÇÕES LTDA, CRISÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 

LTDA habilitadas anteriormente. Tendo em vista o parecer técnico do Professor Coordenador, Daniel 

C. De M. Muller a Comissão de Licitações DECLARA VENCEDORAS as empresas, conforme tabela 

em anexo. E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente esta 

Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para 

Homologação e Adjudicação. 

 

________________________                              __________________________ 
            Silvia Binotto                                                                          Jaqueline Giacomelli da Silveira 
            Presidente                               Presidente Substituta  

 

________________________                                               _________________________ 
Marta Lucia Santini da Silveira                                              Tatiane Machado Silva                                              
Membro                                                                                  Membro  
 
  
______________________                                      
Eliana Hoffmann 

            Membro  
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TABELA R$ 
 

Item Descrição Quant. Empresa Valor Total 
1 Agulha técnica descartável para anestesia regional, agulha com ponta 

tipo quincke, estéril, 22Gx 2 1/2 
300un RS 

PRODUTOS 
10,90 

2 Agulha técnica descartável para anestesia regional, agulha com ponta 
tipo quincke, estéril, 22Gx1 1/2´ 

300un REVOGADO REVOGADO 

3 Agulha hipodérmica descartável 25x8, não tóxica, estéril apirogênica, 
com bisel trifacetado. 

60.000un MEDPLUS 0,07 

4 Agulha hipodérmica descartável 25x7, não tóxica, estéril apirogênica, 
com bisel trifacetado. 

60.000un PRODHOSP 0,07 

5 Agulha hipodérmica descartável 40x12, não tóxica, estéril 
apirogênica,com bisel trifacetado. 

15000un CIRURGICA 
MEDIANEIRA 

0,07 

6 Algodão Ortopédico medindo 12cm de largura por 1,0m de 
comprimento,100% algodão, não estéril. 

8000un G.GOTUZZO 0,49 

7 Atadura de crepe tipo I medindo 10cm de largura por 1,8m em repouso 
de comprimento, com densidade de 13 fios/cm2, peso líquido mínimo 
de 21,0 gramas confeccionada em fios de alta torção, possuindo 
bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladassobre si 
mesmas, bordas devidamente acabadas, isentas de rasgos, impurezas 
e fiapos, embaladas individualmente. 

10.000un PRODHOSP 0,47 

8 Atadura de crepe tipo I medindo 15cm de largura por 1,8m em repouso 
de comprimento, com densidade de 13 fios/cm2, peso líquido mínimo 
de 32,0 gramas confeccionada em fios de alta torção, possuindo 
bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si 
mesmas, bordas devidamente acabadas, isentas de rasgos, impurezas 
e fiapos, embaladas individualmente 

12.000un PRODHOSP 0,70 

9 Atadura de crepe tipo I medindo 20cm de largura por 1,8m em repouso 
de comprimento, com densidade de 13 fios/cm2, confeccionada em fios 
de alta torção, peso líquidomínimo de 42,0 gramas possuindo bastante 
elasticidade no sentido longitudinal,enroladas sobre si mesmas, bordas 
devidamente acabadas, isentas de rasgos,impurezas e fiapos, 
embaladas individualmente. 

12000un PRODHOSP 0,95 

10 Atadura de crepe tipo I medindo 6cm de largura por 1,8m em repouso 
de comprimento, com densidade de 13 fios/cm2, peso líquido mínimo 
de 21,0 gramas confeccionada em fios de alta torção, possuindo 
bastante elasticidade no sentido longitudinal, enroladas sobre si 
mesmas, bordas devidamente acabadas, isentas de rasgos, impurezas 
e fiapos, embaladas individualmente. 

5000un PRODHOSP 0,29 

11 Bolsa simples para coleta de sangue CPDA - 1, descartável, estéril, 
transparente, apirogênica, tubo de coleta maleável, agulha siliconizada 
com bisel trifacetado e protetor, com dispositivo de segurança. 
Capacidade de 450 ml de sangue total. 

300un CONTATTI 21,00 

12 Capa protetora para microcâmera e fibra óptica sanfonada com elástico, 
tamanho 2,30x0,15m. Produto estéril, descartável e de uso único. Em 
unidades. 

3000un REVOGADO REVOGADO 

13 Cal sodada (absorvedora de CO2, Hidróxido de cálcio,silicato, tendo 
como indicador cloreto de metileno, em galão de 4,3kg.) 

50un G.GOTUZZO 99,80 

14 Cateter intravenoso nº 20G, estéril, apirogênico, radiopaco, em 
unidades. 

10.000 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

0,71 

15 Cateter intravenoso nº 22G, estéril, apirogênico, radiopaco, em 
unidades. 

22.000 un G.GOTUZZO 0,71 

16 Cateter intravenoso nº 24G, estéril, apirogênico, radiopaco, em 
unidades. 

25.000 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

0,71 

17 Compressa gaze estéril, 7,5cmx7,5cm, 13fios /cm2, 5 dobras, 8 
camadas, 100% algodão, pacote com 10UN. 

130.000 
pacotes 

RS 
PRODUTOS 

0,43 

18 Compressa para campo operatório medindo 45x50 cm, confeccionada 500 MEDPLUS 56,00 
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com fios 100% algodão em tecido quádruplo sobreposto tipo tela, 
fixados entre si de forma a evitar deslizamento das camadas, com no 
mínimo 30g por unidade, deve possuir costuras para evitar desfiamento 
das laterais e dispositivo para fixação em forma de cadarço duplo 
formando uma alça. A compressa deve ser isenta de substâncias 
gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, manchas, 
impurezas, fios soltos, rasgos e quaisquer outros tipos de defeitos que 
possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentação em 
pacotes com 50 unidades. 

pacotes 

19 Copolímero Metil Etil Metacrilato para consertos e reembasamentos , 
Líquido acrílico, em frasco de 250ml 

120 
frascos 

REVOGADO REVOGADO 

20 Resina Acrílica Auto polimerizável 450g 120 
frasco 

REVOGADO REVOGADO 

21 Equipo de transfusão para infusão de sangue e hemoderivados, estéril, 
atóxico, apirogênico. Em unidades 

700 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

3,01 

22 Equipo para soluções parenterais tipo macrogotas, estéril, com ponta 
perfurante, tampa protetora, câmera gotejadora em macrogotas, 
conexão luer lock, tubo em PVC, atóxico e apirogênico, pinça rolete 
para dosagem de volume, injetor lateral, filtro de partícula e válvula de 
ar  em unidades. 

15.000 un PRODHOSP 0,85 

23 Equipo para soluções parenterais tipo microgotas, estéril, com ponta 
perfurante, tampa protetora, câmera gotejadora em microgotas, 
conexão luer lock, tubo em PVC, atóxico e apirogênico, pinça rolete 
para dosagem de volume, injetor lateral, filtro de partícula e válvula de 
ar . em unidades. 

11.000 un MEDPLUS 1,14 

24 Conjunto escova esponja, COM PRINCÍPIO ATIVO DE GLICONATO 
DE CLOREXEDINA A 2%, SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS, com dupla 
face, sendo constituída de uma escova acoplada a uma esponja, estéril, 
de uso único para anti-sepsia pré-operatória das mãos, uso descartável, 
uso externo. Em unidades. 

13.000 un CRISTÁLIA 2,40 

25 Esparadrapo para fixação de curativos, sondas, drenos,cateteres, etc, 
10cmx 4,5m. Em unidades 

8.000 un G.GOTUZZO 6,14 

26 Extensor de equipo com comprimento de 60cm, estéril, apirogênico e de 
uso único, com conector luer lock. 

8.000 un G.GOTUZZO 0,89 

27 Cateter Totalmente implantável de 
(poliuretano/polietileno/polipropileno/delrin), Arterial ou Venoso, calibre 
de 9.6 Fr com câmara (Port) Grande/adulto, flexível, com inclusão de 
tiras(linha) de contraste radiológico, com sistema para administração de 
drogas em em terapias prolongadas, com câmara para injeções em 
polisulfona, bem como sistema de conexões roscados de polisulfona, ou 
outro sistema + Kit completo para implante, estéril, (modelo de 
referência BardPort, fabricante Bard) artigo médico-hospitalar de uso 
único, embalagem compatível com a legislação vigente 

50 un BRM 
MEDICAL  

650,00 

28 Fio de sutura de aço monofilamento nº 5 48 un RS RS 
PRODUTOS 

33,90 

29 Fio p/ sutura cirúrgica tipo mononylon nº 1, monofilamento preto, não 
absorvível, com aproximandamente 45cm de comprimento e com 
agulha curva tipo triangular corte reverso de 20 a 30mm, 3/8 de círculo, 
estéril, em envelopes. 

1.440 un G.GOTUZZO 1,31 

30 Fio p/ sutura cirúrgica tipo mononylon, monofilamento preto, não 
absorvível, n 0 com aproximandamente 45cm de comprimento e com 
agulha curva tipo triangular corte reverso de 20 a 30mm, 3/8 de círculo, 
estéril, em envelopes. 

3744 un G.GOTUZZO 1,31 

31 Fio p/ sutura cirúrgica tipo mononylon, monofilamento preto, não 
absorvível, n 2-0 com aproximandamente 45cm de comprimento e com 
agulha curva tipo triangular corte reverso de 20 a 30mm, 3/8 de círculo, 
estéril, em envelopes 

11.232 un G.GOTUZZO 1,31 

32 Fio p/ sutura cirúrgica tipo mononylon, monofilamento preto, não 11232 un G.GOTUZZO 1,31 
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absorvível, n 3-0 com aproximandamente 45cm de comprimento e com 
agulha curva tipo triangular corte reverso de 20 a 30mm, 3/8 de círculo, 
estéril, em envelopes. 

33 Fio p/ sutura cirúrgica tipo mononylon, monofilamento preto, não 
absorvível, n 4-0 com aproximandamente 45cm de comprimento e com 
agulha curva tipo triangular corte reverso de 20 a 30mm, 3/8 de círculo, 
estéril, em envelopes. 

11232 un G.GOTUZZO 1,31 

34 Fio para sutura cirúrgica, poliglactina 910 nº0, multifilamento, trançado, 
violeta, com aproximadamente 70cm de comprimento e agulha curva de 
30mm tipo atraumática com ponta cilíndrica, circunferência de 3/8 
círculo , estéril, em envelopes. 

1440 un G.GOTUZZO 6,98 

35 Fio para sutura cirúrgica, poliglactina 910 nº1, multifilamento, trançado, 
violeta, com aproximadamente 70cm de comprimento e agulha 1/2 
círculo triangular de 36,4mm. 

240 un G.GOTUZZO 6,98 

36 Fio para sutura cirúrgica, poliglactina 910 nº2-0, multifilamento, 
trançado, violeta, com aproximadamente 70cm de comprimento e 
agulha 1/2 círculo triangular de 36,4mm 

1440 un G.GOTUZZO 6,98 

 37 Fio para sutura cirúrgica, poliglactina 910 nº2-0, multifilamento, 
trançado, violeta, com aproximadamente 70cm de comprimento e 
agulha 1/2 círculo cilíndrica de 40mm. 

1440 un RS 
PRODUTOS 

6,48 

38 Fio para sutura cirúrgica, poliglactina 910 nº3-0, multifilamento, 
trançado, violeta, com aproximadamente 70cm de comprimento e 
agulha 1/2 círculo cilíndrica corpo retangular 
de 17mm. 

1440 un G.GOTUZZO 6,98 

39 Fio para sutura cirúrgica, poliglactina 910 nº3-0, multifilamento, 
trançado, violeta, com aproximadamente 70cm de comprimento e 
agulha 1/2 círculo cilíndrica de 26mm. 

1440 un RS PRODUTS 6,30 

40 Fio para sutura cirúrgica, poliglactina 910 nº4-0, multifilamento, 
trançado, violeta, com aproximadamente 70cm de comprimento e 
agulha 1/2 círculo cilíndrica de 17mm. 

1440 un RS PRODUTS 6,40 

41 Fio para sutura cirúrgica, poliglactina 910 nº5-0, multifilamento, 
trançado, violeta, com aproximadamente 70cm de comprimento e 
agulha 1/2 círculo cilíndrica corpo retangular 
de 17mm. 

240 un RS PRODUTS 6,40 

42 Fita autoclave, uso hospitalar, 19mmx30m 250 un MEDPLUS 2,91 
43 Fita cirúrgica Microporosa 50mmx10m, hipoalergênica.Em rolo 1.500 un CIRURGICA 

LAJEADENSE 
3,46 

44 Fitas para determinação de Glicose no sangue total. Em caixas com 50 
tiras. Deverá ser enviado o aparelho juntamente com as fitas sem custo 
adicional. No mínimo três aparelhos. 

150 
caixas 

CIRURGICA 
LAJEADENSE 

24,00 

45 Fraldas descartáveis para adultos para uso geriátrico com elásticos nas 
pernas tamanho M, com desenho anatômico e fitas adesivas. Em 
unidades 

500 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

1,05 

46 Fralda descartável infantil com elástico nas pernas, desenho anatômico 
e fitas adesivas, tamanho P. Em unidades. 

500 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

0,40 

47 Fralda descartável infantil com elástico nas pernas, desenho anatômico 
e fitas adesivas, tamanho M. Em unidades. 

500 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

0,45 

48 Fralda descartável infantil com elástico nas pernas, desenho anatômico 
e fitas adesivas, tamanho G. Em unidades. 

800 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

0,50 

49 Fralda descartável infantil com elástico nas pernas, desenho anatômico 
e fitas adesivas, tamanho XG. Em unidades. 

800 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

0,54 

50 Gel para uso em Radiologia, com capacidade eletrocondutora, com 
polímero Vinílico, TEA, PPG e Conservante. Sachê de 1000gr. Deve ser 
acondicionado em sachê flexível, não pode ser em frasco rígido. 

300 un MEDPLUS 10,90 

51 Hastes Flexíveis com algodão 100% puro, indicadas para a limpeza de 
orelhas, umbigo, nariz, olhos, etc, (tipo cotonete). Caixas com no 
mínimo 75 UN. 

100 
caixas 

CIRURGICA 
MEDIANEIRA 

0,98 

52 Lâmina de bisturi cirúrgica nº10, em aço carbono, estéril,com alto poder 4000 un CIRURGICA 0,26 
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e precisão de corte, uso hospitalar, em unidades. LAJEADENSE 
53 Lâmina de bisturi cirúrgica nº11, em aço carbono, estéril,com alto poder 

e precisão de corte, uso hospitalar, em unidades. 
4000 un MEDPLUS 0,26 

54 Lâmina de bisturi cirúrgica nº15, em aço carbono, estéril,com alto poder 
e precisão de corte, uso hospitalar, em unidades. 

4000 un PRODHOSP 0,26 

55 Lâmina de bisturi cirúrgica nº24, em aço carbono, estéril,com alto poder 
e precisão de corte, uso hospitalar, em unidades. 

10000 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

0,26 

56 Luva cirúrgica de látex, estéril, n° 6,5, formato anatômico, 
antiderrapante, punhos longos,textura uniforme e alta resistência, 
lubrificada com pó bio-absorvível. Em pares. 

10.000 
pares 

RS 
PRODUTOS 

0,95 

57 Luva cirúrgica de látex, estéril, n° 7,0, formato anatômico, 
antiderrapante, punhos longos,textura uniforme e alta resistência, 
lubrificada com pó bio-absorvível. Em pares. 

6.000 
pares 

G.GOTUZZO 0,89 

58 Luva cirúrgica de látex, estéril, n° 7,5, formato anatômico, 
antiderrapante, punhos longos,textura uniforme e alta resistência, 
lubrificada com pó bio-absorvível. Em pares. 

6.000 
pares 

G.GOTUZZO 0,89 

59 Luva cirúrgica de látex, estéril, n° 8,0, formato anatômico, 
antiderrapante, punhos longos,textura uniforme e alta resistência, 
lubrificada com pó bio-absorvível. Em pares. 

6.000 
pares 

G.GOTUZZO 0,89 

60 Luva cirúrgica de látex, estéril, n° 8,5, formato anatômico, 
antiderrapante, punhos longos,textura uniforme e alta resistência, 
lubrificada com pó bio-absorvível. Em pares. 

6.000 
pares 

RS 
PRODUTOS 

0,95 

61 Luva em látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, formato 
anatômico, descartável, resistente, lubrificada, tamanho P, caixa com 
100 unidades. 

1000 
caixas 

RS 
PRODUTOS 

16,48 

62 Luva em látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, formato 
anatômico, descartável, resistente, lubrificada, tamanho M, caixa com 
100 unidades. 

2000 
caixas 

RS 
PRODUTOS 

16,48 

63 Luva em látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, formato 
anatômico, descartável, resistente, lubrificada, tamanho G, caixa com 
100 unidades. 

1000 
caixas 

RS PRODUTS 16,48 

64 Luva multiuso, confeccionada em látex natural para uso em 
higienização e limpeza de ambientes, uso geral e doméstico. Tamanho 
M. Em pares. 

300 pares CIRURGICA 
LAJEADENSE 

1,99 

65 Máscara cirúrgica descartável com elástico Não estéril e não irritante. 
Deve apresentar clip nasal embutido, três pregas profundas e 
dimensões apropriadas para cobrir o nariz e a boca de um adulto.Cor 
branca, caixas com 50UN. 

500 
caixas 

RS 
PRODUTOS 

4,98 

66 Pino rígido não absorvível tipo fio de Steinmann 1,0x300mm, composto 
de aço inoxidável, produto não estéril.  

200 un REVOGADO REVOGADO 

67 Pino rígido não absorvível tipo fio de Steinmann 1,5x300mm, composto 
de aço inoxidável, produto não estéril. 

200 un REVOGADO REVOGADO 

68 Pino rígido não absorvível tipo fio de Steinmann 1,8x300mm, composto 
de aço inoxidável, produto não estéril. 

200 un REVOGADO REVOGADO 

69 Pino rígido não absorvível tipo fio de Steinmann 2,0x300mm, composto 
de aço inoxidável, produto não estéril. 

200 un REVOGADO REVOGADO 

70 Pino rígido não absorvível tipo fio de Steinmann 2,5x300mm, composto 
de aço inoxidável, produto não estéril 

200 un REVOGADO REVOGADO 

71 Pino rígido não absorvível tipo fio de Steinmann 3,0x300mm, composto 
de aço inoxidável, produto não estéril 

200 un REVOGADO REVOGADO 

72 Pino rígido não absorvível tipo fio de Steinmann 3,5x300mm, composto 
de aço inoxidável, produto não estéril 

200 un REVOGADO REVOGADO 

73 Pino rígido não absorvível tipo fio de Steinmann 4,0x300mm, composto 
de aço inoxidável, produto não estéril 

200 un REVOGADO REVOGADO 

74 Pino rígido não absorvível tipo fio de Steinmann 4,5x300mm, composto 
de aço inoxidável, produto não estéril 

200 un REVOGADO REVOGADO 

75 Pino Schanz em aço inox F-138, isento de ferrita com rosca e auto 100 un REVOGADO REVOGADO 
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rosqueante, de 1,2mmx300mm. Em unidades. 
76 Pino Schanz em aço inox F-138, isento de ferrita com rosca e auto 

rosqueante, de 1,5mmx300mm. Em unidades. 
100 un REVOGADO REVOGADO 

77 Pino Schanz em aço inox F-138, isento de ferrita com rosca e auto 
rosqueante, de 2,0mmx300mm. Em unidades. 

100 un REVOGADO REVOGADO 

78 Pino Schanz em aço inox F-138, isento de ferrita com rosca e auto 
rosqueante, de 2,5mmx300mm. Em unidades. 

100 un REVOGADO REVOGADO 

79 Sabonete líquido contendo, Glicerina, Espessantes , Essência, Corante. 
Líquido Viscoso com odor agradável, indicado para a limpeza das mãos, 
para remover sujidades e gorduras em geral, com tensoativo 
biodegradável, em frasco de 1000ml 

600 
frascos 

CIRURGICA 
LAJEADENSE 

12,50 

80 Seringa descartável de 1ml para infusão, com agulha, estéril, atóxica e 
apirogênica. Cilindro transparente em polipropileno e embolo em 
polipropileno com deslizamento suave. Grau médico. 

30.000 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

0,21 

81 Seringa descartável de 3ml para infusão, sem agulha, bico slip(sem 
rosca), estéril, atóxica e apirogênica. Cilindro transparente em 
polipropileno e embolo em polipropileno com deslizamento suave. Grau 
médico. 

75.000 un MEDPLUS 0,15 

82 Seringa descartável de 5ml para infusão, sem agulha, bico slip(sem 
rosca), estéril, atóxica e apirogênica. Cilindro transparente em 
polipropileno e embolo em polipropileno com deslizamento suave. Grau 
médico. 

75.000 un PRODHOPS 0,19 

83 Seringa descartável de 10ml para infusão, sem agulha, bico slip(sem 
rosca), estéril, atóxica e apirogênica. Cilindro transparente em 
polipropileno e embolo em polipropileno com deslizamento suave. Grau 
médico. 

20.000 un MEDPLUS 0,30 

84 Seringa descartável de 20ml para infusão, sem agulha, bico slip(sem 
rosca), estéril, atóxica e apirogênica. Cilindro transparente em 
polipropileno e embolo em polipropileno com deslizamento suave. Grau 
médico 

15.000 un MEDPLUS 0,46 

85 Seringa descartável de 60ml para infusão, sem agulha, bico slip (sem 
rosca), estéril, atóxica e apirogênica. Cilindro transparente em 
polipropileno e embolo em polipropileno com deslizamento suave.Grau 
médico. Bico não pode ser do tipo cateter. 

1000 un G.GOTUZZO 1,89 

86 Sonda de foley nº 6, de látex siliconizada estéril, duas vias, volume de 3 
a 5ml. Em unidades. 

200 un MEDPLUS 4,10 

87 Sonda de foley nº 8, de látex siliconizada estéril, duas vias, volume de 3 
a 5ml. Em unidades. 

200 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

2,80 

88 Sonda de foley nº 10, de látex siliconizada estéril, duas vias, volume de 
3 a 5ml. Em unidades. 

100 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

2,80 

89 Sonda de foley nº 12, de látex siliconizada estéril, duas vias, volume de 
3 a 5ml. Emunidades. 

100 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

2,65 

90 Sonda de foley nº 14, de látex siliconizada estéril, duas vias, volume de 
3 a 5ml. Emunidades. 

100 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

2,65 

91 Sonda descartável siliconizada naso longal nº 6, estéril, atóxico e 
apirogênico. Em unidades. 

500 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

0,70 

92 Sonda descartável siliconizada naso longal nº 8, estéril, atóxico e 
apirogênico. Em unidades. 

500 un G.GOTUZZO 0,74 

93 Sonda descartável siliconizada naso longal nº 10, estéril, atóxico e 
apirogênico. Em unidades. 

500 un G.GOTUZZO 0,80 

94 Sonda descartável siliconizada naso longal nº 12, estéril, atóxico e 
apirogênico. Em unidades. 

400 un G.GOTUZZO 0,84 

95 Sonda descartável siliconizada naso longal nº 14, estéril, atóxico e 
apirogênico. Em unidades. 

400 un G.GOTUZZO 0,85 

96 Sonda descartável siliconizada naso longal nº16, estéril, atóxico e 
apirogênico. Em unidades. 

300 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

0,95 

97 Sonda descartável siliconizada naso longal nº 18, estéril, atóxico e 300 un CIRURGICA 1,05 
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apirogênico. Em unidades. LAJEADENSE 
98 Sonda descartável siliconizada uretral nº 4, estéril, atóxico e 

apirogênico. Em unidades 
500 un CIRURGICA 

LAJEADENSE 
0,48 

99 Sonda descartável siliconizada uretral nº 6, estéril, atóxico e 
apirogênico. Em unidades 

700 un G.GOTUZZO 0,49 

100 Sonda descartável siliconizada uretral nº 8, estéril, atóxico e 
apirogênico. Em unidades 

700 un G.GOTUZZO 0,49 

101 Sonda descartável siliconizada uretral nº 10, estéril, atóxico e 
apirogênico. Em unidades 

500 un G.GOTUZZO 0,49 

102 Sonda descartável siliconizada uretral nº 12, estéril, atóxico e 
apirogênico. Em unidades 

300 un G.GOTUZZO 0,49 

103 Swab para transporte em meio de Stuart, estéril, descartável, embalado 
individualmente. EM UNIDADES 

500 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

1,31 

104 Dispositivo adaptador com conector luer lock para terapia intravenosa 
intermitente. Apirogênico, estéril, de uso único. 

8.000 un CIRURGICA 
MEDIANEIRA 

2,48 

105 Torneira descartável de três vias confeccionada em PVC, transparente, 
conectores luer lock universais com tampa e orientador de fluxo 
direcionado, estéril, descartável.  

600 un G.GOTUZZO 0,65 

106 Touca cirúrgica descartável confeccionada em não tecido, com elástico 
na borda, sanfonada e na cor branca.Em pacotes com 100UN. 

400 
pacotes 

CIRURGICA 
MEDIANEIRA 

5,77 

107 Tubo endotraqueal com balão, diâmetro interno 3,0 mm, estéril, 
apirogênico e atóxico, produto de uso único. Em unidades 

100 un MEDPLUS 3,60 

108 Tubo endotraqueal com balão, diâmetro interno 3,5 mm, estéril, 
apirogênico e atóxico, produto de uso único. Em unidades 

100 un MEDPLUS 3,60 

109 Tubo endotraqueal com balão, diâmetro interno 4,0 mm, estéril, 
apirogênico e atóxico, produto de uso único. Em unidades 

100 un MEDPLUS 3,60 

110 Tubo endotraqueal com balão, diâmetro interno 4,5 mm, estéril, 
apirogênico e atóxico, produto de uso único. Em unidades 

100 un MEDPLUS 3,60 

111 Tubo endotraqueal com balão, diâmetro interno 5,0 mm, estéril, 
apirogênico e atóxico, produto de uso único. Em unidades 

100 un MEDPLUS 3,60 

112 Tubo endotraqueal com balão, diâmetro interno 5,5 mm, estéril, 
apirogênico e atóxico, produto de uso único. Em unidades 

100 un MEDPLUS 3,60 

113 Tubo endotraqueal com balão, diâmetro interno 6,0 mm, estéril, 
apirogênico e atóxico, produto de uso único. Em unidades 

100 un MEDPLUS 3,60 

114 Avental de procedimento para quimioterapia, estéril, confeccionado em 
não tecido, 100% polipropileno, proteção impermeável, lado interno 
laminado e externo absorvente, mangas longas, punho em malha 
canelada, tiras na cintura para fechamento total. Uso único, não 
devendo ser reutilizado. Indicado para proteger o profissional 
durante a manipulação e aplicação do processo quimioterápico. 

300 un REVOGADO REVOGADO 

115 Linha Corrente Urso Extra Forte Corrente 100% Algodão nº00 
Contém: 1 unidade Corrente Glacê Extra Forte é uma linha com 
diversas espessuras, fabricada com algodão. Indicada para costura em 
lonas leves e pesadas, couro, malas, bolsas, botas, estofados, 
encadernações, confecção de redes de pesca, tapetes, trabalhos 
artesanais, etc. Composição: 100% Algodão mercerizado Unidade de 
venda: 183m aproximadamente 

10 un REVOGADO REVOGADO 

116 Agulha cirúrgica em S com 11 cm de comprimento 20 un MEDPLUS 69,00 
117 Frasco para liquidos, tampa rosqueada com biqueira reta de 

aproximadamente 4,5cm, com dispositivo para tampar. Em plastico ou 
polipropileno, branco ou transparente. (tipo piscetas ou almotolia). Para 
500 ml. Uso hospitalar. 

60 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

2,74 

118 Frasco para liquidos, tampa rosqueada com biqueira reta de 
aproximadamente 4,5cm, com dispositivo para tampar. Em plastico ou 
polipropileno, branco ou transparente. (tipo piscetas ou almotolia). Para 
250 ml. Uso hospitalar. 

48 un G.GOTUZZO 2,34 

119 Propés Descartáveis Utilizados para cobrir e envolver o calçado em 300 G.GOTUZZO 11,80 
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ambientes hospitalares e ambulatoriais e clínicas médicas. Gramatura 
30.individuais e de uso único. Pacotes com 100 unidades. 

pacotes 

120 Agulha Touhy Epidural descartável 20GX50mm 200 un REVOGADO REVOGADO 
121 

Indicador Biológico para Autoclave  com  Sistema de mudança de cor 
indicando sucesso da esterelização, resultados finais após 24 horas de 
incubação com manual de instruções validade mínima  12 meses a 
partir da data de fabricação. 

200 un MEDPLUS 2,00 

122 
Indicador químico desenvolvido para a monitorização e avaliação dos 
ciclos de esterelização a vapor, com indicação de cor, validade mínima 
de 12 meses. 

200 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

0,81 

123 Equipo com câmara graduada para administração de soluções 
parenterais diluídas, com ponta perfurante, filtro de partículas, tubo em 
PVC transparente, estéril , apirogênico, atóxico, conector luer slip com o 
paciente, ponto de injeção para medicamentos superior, injetor lateral, 
câmara de gotejamento flexível com microgotejador. 

500 un G.GOTUZZO 1,35 

124 Torniquete de borracha fino (garrote) rolo com 5 metros, utilizado para 
provocar estase venosa para punção de veias periféricas 

5 rolos CIRURGICA 
LAJEADENSE 

7,85 

125 Tubo endotraqueal sem balão, diâmetro interno 2,5 mm, estéril, 
apirogênico e atóxico, produto de uso único. Em unidades 

100 un MEDPLUS 3,00 

126 Tubo endotraqueal com balão, diâmetro interno 6,5 mm, estéril, 
apirogênico e atóxico, produto de uso único. Em unidades 

100 un MEDPLUS 3,60 

127 Tubo endotraqueal com balão, diâmetro interno 7,0 mm, estéril, 
apirogênico e atóxico, produto de uso único. Em unidades 

100 un MEDPLUS 3,60 

128 Tubo endotraqueal com balão, diâmetro interno 7,5 mm, estéril, 
apirogênico e atóxico, produto de uso único. Em unidades 

100 un MEDPLUS 3,60 

129 Tubo endotraqueal com balão, diâmetro interno 8,0 mm, estéril, 
apirogênico e atóxico, produto de uso único. Em unidades 

100 un MEDPLUS 3,60 

130 Tubo endotraqueal com balão, diâmetro interno 8,5 mm, estéril, 
apirogênico e atóxico, produto de uso único. Em unidades 

100 un MEDPLUS 3,60 

131 Tubo endotraqueal com balão, diâmetro interno 9,0 mm, estéril, 
apirogênico e atóxico, produto de uso único. Em unidades 

100 un MEDPLUS 3,60 

132 Tubo endotraqueal com balão, diâmetro interno 9,5 mm, estéril, 
apirogênico e atóxico, produto de uso único. Em unidades 

100 un MEDPLUS 3,60 

133 Tubo endotraqueal com balão, diâmetro interno 10,0 mm, estéril, 
apirogênico e atóxico, produto de uso único. Em unidades 

100 un MEDPLUS 3,60 

134 Termômetro clínico digital 30 un PRODHOSP 5,50 
135 Fitas para teste oftalmológico de  schirmer com 50 unidades 20 un REVOGADO REVOGADO 
136 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE TRIPLA CONSTITUÍDA POR 

BOLSA PARA COLETA DE SANGUE COM SOLUÇÃO 
ANTICOAGULANTE CPDA-1, ESTÉRIL E APIROGÊNICA CONTENDO 
DUAS BOLSAS SATÉLITES PARA A TRANSFERÊNCIA DE 
HEMOCOMPONENTES. 

300 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

30,00 

137 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE DUPLA CONSTITUÍDA POR 
BOLSA PARA COLETA DE SANGUE COM SOLUÇÃO 
ANTICOAGULANTE CPDA-1, ESTÉRIL E APIROGÊNICA CONTENDO 
UMA BOLSA SATÉLITES PARA A TRANSFERÊNCIA DE 
HEMOCOMPONENTES. 

200 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

27,00 

138 GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS EM ROLO 200 un PRODHOSP 23,40 
139 Algodão hidrófilo em rolo 400 un MEDPLUS 9,00 
140 Agulha hipodérmica descartável 30x7, não tóxica, estéril apirogênica, 

com bisel trifacetado. 
3000 un CIRURGICA 

LAJEADENSE 
0,07 

150 Agulha hipodérmica descartável 20x5,5, não tóxica, estéril apirogênica, 
com bisel trifacetado. 

2000 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

0,07 

151 Luva em látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, formato 
anatômico, descartável, resistente, tamanho P, caixa com 100 
unidades. SEM TALCO 

20 un PRODHOSP 20,90 
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152 Luva em látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, formato 
anatômico, descartável, resistente, tamanho M, caixa com 100 
unidades. SEM TALCO 

30 un PRODHOSP 20,90 

153 Luva em látex para procedimentos, não estéril, ambidestra, formato 
anatômico, descartável, resistente, tamanho G, caixa com 100 
unidades. SEM TALCO 

30 un PRODHOSP 20,90 

154 Luva cirúrgica de látex, estéril, n° 7,0, formato anatômico, 
antiderrapante, punhos longos,textura uniforme e alta resistência, SEM 
PÓ. Em pares. 

600 un CIRURGICA 
MEDIANEIRA 

1,92 

155 Luva cirúrgica de látex, estéril, n° 7,5, formato anatômico, 
antiderrapante, punhos longos,textura uniforme e alta resistência, SEM 
PÓ. Em pares. 

600 un CIRURGICA 
MEDIANEIRA 

1,92 

156 Respirador Purificador de Ar Tipo Peça Semifacial Filtrante descartável 
para Partículas PFF2 - Poeiras, Névoas e Fumos. Respirador 
purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, com 
formato dobrável, tamanho único, solda ultra-sônica. O respirador 
possui, em sua constituição carvão ativo. A parte superior externa da 
peça possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste 
no septo nasal, um dispositivo dotado internamente de uma válvula de 
exalação. Tamanho: Único 

200 un CIRURGICA 
MEDIANEIRA 

2,64 

157 Fio cirúrgico Polipropileno n° 5  240 un CIRURGICA 
MEDIANEIRA 

3,08 

158 Fio cirúrgico Poliester n°5  240 un  CIRURGICA 
MEDIANEIRA 

6,25 

159 Cateter intravenoso nº 18G, estéril, apirogênico, radiopaco, em 
unidades 

3.000 un 
 

CIRURGICA 
LAJEADENSE 

0,71 

160 Cateter intravenoso nº 16G, estéril, apirogênico, radiopaco, em 
unidades 

1.000 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

0,71 

161 Cateter intravenoso nº 14G, estéril, apirogênico, radiopaco, em 
unidades 

1.000 un CIRURGICA 
LAJEADENSE 

0,71 

162 Tira teste para a determinação quantitativa de lactato em sangue capilar 
fresco ou sangue fresco heparinizado, contendo 25 tiras. Compatíveis 
com o aparelho Accutrend Plus. 

20 un  REVOGADO REVOGADO 

163 Seringa descartável de 10ml para infusão, sem agulha, bico luer lock 
(com rosca), estéril, atóxica e apirogênica. Cilindro transparente em 
polipropileno e embolo em polipropileno com deslizamento suave. Grau 
médico. 

1.000 un  MEDPLUS 0,33 

164 Seringa descartável de 20ml para infusão, sem agulha, bico luer lock 
(com rosca), estéril, atóxica e apirogênica. Cilindro transparente em 
polipropileno e embolo em polipropileno com deslizamento suave. Grau 
médico. 

500 un  CIRURGICA 
LAJEADENSE 

0,47 

165 Abaixadores de língua em madeira para uso clínico, pacote com 
100unid. 

50 un  G.GOTUZZO 3,13 

166 Embalagem para esterilização tipo tecido TNT, manta medindo 
90cmx90cm. Composição: 100% polipropileno, SMS permeável ao 
agente esterilizante. Uso hospitalar. Na cor azul.  Em pacotes com 100 
unidades. 
 

60 un  G.GOTUZZO 134,00 

167 Papel grau cirúrgico em rolo de 20cmx100m.  produzido em papel grau 
cirúrgico e filme laminado (poliester/polipropileno). Uso hospítalar, 
indicado para esterilização em autoclaves. 
 

24 un G.GOTUZZO 79,80 

168 Papel grau cirúrgico em rolo de 15cmx100m.  produzido em papel grau 
cirúrgico e filme laminado (poliester/polipropileno). Uso hospítalar, 
indicado para esterilização em autoclaves. 
 

24 un  G.GOTUZZO 59,80 
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