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Relatório de Deságio do Processo

Processo
Número: 008/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico
Órgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC
Processo interno: 128/CISAMREC/2021
Abertura: 24/09/2021 - 08:30
Município: Criciúma

Itens

Código Produto Quantidade Valor Referência Valor Ofertado Deságio

0001 Avental/capote IMPERMEAVEL LAMINADO gramatura
mínima 50g/m2. O capote ou avental deve ser de mangas
longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior.
Além disso, deve ser confeccionado de material de boa
qualidade, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com
baixo desprendimento de partículas e resistente,
proporcionar barreira antimicrobiana efetiva (Teste de
Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE), além de permitir
a execução de atividades com conforto. Apresentar junto a
proposta ficha técnica do produto e laudo do teste de
Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE.

171.995 R$ 18,0500 R$ 4,9800 72,4100 %

0002 Dispositivo para infusão endovenosa, n°23 (apelido scalp).
Características: Agulha siliconizada, com cânula em aço
inox, cilindrica-oca-reta, com bisel médio trifacetado, com a
ponta afiada, não áspero, sem rebarbas e deve conter
protetor de agulha. Asas leves e flexíveis dotadas de um
exclusivo dispositivo de encaixe, perfeita conexão das partes,
tubo vinílico transparente, flexível, atóxico e apirogênico com
conector luer-lock e/ou slip. Deve ser codificado por cores, de
acordo com NBR 9753, embalado individualmente em
material que promova a barreira microbiana e abertura
asséptica, constatando externamente os dados de
identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização.
Validade mínima de 05 anos. Possuir registro na ANVISA

48.715 R$ 32,2200 R$ 0,2319 99,2803 %

0003 Avental descartável. Características: avental de manga
longa, punho de malha ou elástico e abertura posterior, com
tiras para amarrar na cintura, confeccionado em TNT (100%
polipropileno) gramatura mínima 30g/m 2, cor branca,
tamanho único, não estéril. Deve ser confeccionado de
material de boa qualidade, atóxico, hidro/hemorrepelente,
hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas.
Apresentar junto à proposta ficha técnica do produto.

112.985 R$ 32,2200 R$ 2,2800 92,9236 %

0004 Equipo para nutrição enteral ESCALONADO. Características:
Estéril, ponta perfurante adaptável com facilidade e
segurança a qualquer tipo de frasco/ ampola/ bolsa,
contendo protetor, câmara de gotejamento flexível e
transparente permitindo o monitoramento de fluxo da
alimentação a ser administrada. Tubo flexível de coloração
azul em PVC de, no mínimo, 1,2m. Regulador de fluxo tipo
pinça rolete, conector ESCALONADO para diferentes
diâmetros de sonda, contendo protetor. Embalado
individualmente em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, contendo os dados impressos de identificação,
lote, data de fabricação e validade. Apresentar junto a
proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA.

37.375 R$ 2,3000 R$ 1,0400 54,7826 %

0005 Equipo tipo Macrogotas p solução parental.Com câmara
flexível, gotejadoras macrogotas (20 gotas/ml) transp., filtro
partículas de 15u q retém partículas em susp., regulador
fluxo alta precisão q permite rigoroso controle de
gotejamento(pinça rolete) sem dano ou deterioração entre o
regulador do fluxo e tubo, entrada de ar com filtro de
partículas,hidrófobo e bacteriológicos de 0,22u,lanceta
perfurante trifacetada,padrão ISO,p conexão ao recipiente de
solução com tampa protetora,tubo flexível em pvc, sem efeito
memória, transp. 1,5m,atóxico e epirogênio,injetor lateral em
y com suporte p dedos protejendo profissional, item de
segurança conforme NR32, conexão distal luer slip ou luer
lock rotativo,dispositivo de acesso venoso,atender na integra
a portaria n°502, 29/12/2011-INMETRO.embalagem deverá
conter na rotulagem dados como:equipo de uso único, data
val.,data fab.,lote,estéril,embalado em papel grau
cirúrgico,não permitindo colar após abertura.

27.100 R$ 3,7400 R$ 0,9800 73,7968 %

0006 Frasco para nutrição enteral capacidade 300mL.
Características: estéril, em plástico transparente, graduado a
cada 50mL, dispositivo de vedação acoplada a tampa
rosqueada e alça para suporte. Acompanha etiqueta para ser
preenchida com os dados do paciente e de solução, flexível,
auto-lacre, presilha altamente resistente e perfeitamente
ajustável à trava de segurança, paredes homogêneas,
embalado individualmente, com especificação do lote
impresso no produto. Possuir registro na ANVISA.

16.825 R$ 1,7900 R$ 0,8200 54,1899 %
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0007 Lenço umedecido com ação desinfetante para uso em
superfícies fixas e artigos não críticos, formulado a base de
quaternário de amônio de 5 geração + pmhb. Pacote com 50
unidades de lenços medindo aproximadamente 20x18cm e
gramatura de 35 g/m². Apresentar relatório técnico de teste
de superfícies.

11.110 R$ 25,3700 R$ 11,1300 56,1293 %

0008 Macacão de segurança confeccionado em não tecido 100%
impermeável. Confeccionado em polipropileno microporoso
respirável, de alta densidade com tratamento antiestático,
impermeável, com capuz. Proteção do Tronco, membros
superiores e membros inferiores do usuário. Zíper na parte
frontal do traje coberto por uma pala. Tamanho G.
Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto.

61.860 R$ 48,3000 R$ 12,9800 73,1263 %

0009 Macacão de segurança confeccionado em não tecido 100%
impermeável. Confeccionado em polipropileno microporoso
respirável, de alta densidade com tratamento antiestático,
impermeável, com capuz. Proteção do Tronco, membros
superiores e membros inferiores do usuário. Zíper na parte
frontal do traje coberto por uma pala. Tamanho GG.
Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto.

58.860 R$ 48,3000 R$ 12,9800 73,1263 %

0010 Macacão de segurança confeccionado em não tecido 100%
impermeável. Confeccionado em polipropileno microporoso
respirável, de alta densidade com tratamento antiestático,
impermeável, com capuz. Proteção do Tronco, membros
superiores e membros inferiores do usuário. Zíper na parte
frontal do traje coberto por uma pala. Tamanho XXG.
Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto.

56.860 R$ 48,3000 R$ 12,9800 73,1263 %

0011 Máscara de proteção respiratória (respirador particulado-
N95/PFF2 ou equivalente, sem válvula). Com eficiência
mínima na filtração de 95% de partículas de até 3u. Possuir e
apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e
certificado de aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional
competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do
Ministério do Trabalho e Emprego.

23.025 R$ 6,2800 R$ 0,8550 86,3854 %

0012 Óculos para proteção profissional. Características: Com lente
panorâmica, incolor, lentes em policarbonato com tratamento
anti-riscos. Formato anatômico com armação flexível, com
proteção lateral e válvulas para ventilação. Com
possibilidade de visualização num ângulo de 120 graus, anti-
embaçante, lavável e passível de desinfecção química.
Possuir e apresentar junto a proposta certificado de
aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente
em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério
do Trabalho e Emprego.

2.635 R$ 9,3700 R$ 4,9000 47,7054 %

0013 Propé para proteção de calçados para uso em ambientes
limpos e estereis. Confeccionado em TNT, 100 %
polipropileno atoxico, hipoalergenico e não esteril. Pacote
com 100 unidades.

11.790 R$ 24,1400 R$ 9,3200 61,3919 %

0014 Protetor facial de Segurança. Confeccionado em material
plastico, com regulagens de tamanho, incolor, lavável e
passível de desinfecção química.

2.270 R$ 20,2700 R$ 8,2000 59,5461 %

0015 Pulverizador 2 em 1 com gatilho anatômico, capacidade de
1L, com bico extra que faz spray, com caneco de 1 litro de
plástico resistente com medidor de quantidade. Gatilho para
acionamento manual. Características do gatilho: fechado,
spray e jato. Apresentar junto a proposta catalogo do produto
marca ofertado.

5.650 R$ 21,9900 R$ 7,8100 64,4839 %

0016 Teste rápido de gravidez. Tiras reagentes para diagnóstico
de gravidez de única etapa para determinação qualitativa de
gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostras de
urina e/ou soro. Sensibilidade mínima de até 25UI/ml,
contendo todos os reagentes e componentes. Possuir
precisão superior a 99%, podendo ser utilizado a partir do
primeiro dia do atraso menstrual, resultado em no máximo 5
min. Embalagem devera conter dados de identificação do
produto em português, procedência, marca do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade. Possuir registro na
ANVISA.

6.920 R$ 3,4900 R$ 0,5400 84,5272 %

0017 Touca descartável. Características: Sanfonada, com elástico,
confeccionada em TNT, gramatura 20, na cor branca. Pacote
com 100 unidades.

5.950 R$ 16,6600 R$ 7,0000 57,9832 %

0018 Tubo para coleta de sangue à vácuo em vidro 4mL com gel e
ativador de coágulo. Embalados em pacotes com 100
unidades.

10.350 R$ 5,8000 R$ 5,8000 0,0000 %

0019 Estetoscópio adulto duo sonic: olivas em silicone ou similar,
resistente e macio, com acabamentos sem rebarbas conjunto
biauricular em aço inox e flexível na curvatura do tubo Y ,
auscultador duplo, adulto com diafragma resistente e de alta
sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que permita o
mínimo de sons ambientais e um máximo de sons próprios
do paciente, tubo condutor de som em polietileno. Deverá
acompanhar: 4 olivas em silicone, 01 membrana reserva.
Possuir e apresentar junto à proposta o registro na ANVISA.
Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.
Apresentar junto a proposta catalogo do produto identificando
o mesmo.

665 R$ 117,2100 R$ 18,3600 84,3358 %
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0020 Oxímetro de pulso, clipe de dedo, portátil. Com display de
LED, Intervalo de medição de SpO2 entre 70-99% com
precisão de ±2%. Possuir freqüência de Pulso: Intervalo de
medição: 30-250 BPM. Funcionamento com duas pilhas tipo
AAA com possibilidade de duração de 18 horas de
monitorização contínua. Equipamento deverá possuir barras
laterais para maior precisão de leitura em locais com grande
luminosidade. Possuir e apresentar junto à proposta o
registro na ANVISA. Apresentar junto à proposta, catálogo do
produto identificando o mesmo.

558 R$ 156,3800 R$ 50,9900 67,3935 %

0021 Termômetro clinico digital de testa sem contato.
Características: indicado para medição de temperatura
corpórea à distância (sem contato) de maneira rápida e
precisa, bastando aproximar o sensor da testa para obter a
temperatura corpórea em poucos segundos. Não há contato
do aparelho com a pele, tornando a medida muito mais
conveniente, higiênica e rápida. Funcionamento com duas
pilhas tipo AAA . Deverá acompanhar manual de instruções
em português. Apresentar junto à proposta, catálogo do
produto identificando o mesmo.

497 R$ 192,4400 R$ 56,3000 70,7441 %

0022 Agulhas hipodérmicas 20mm X 5,5mm. Características:
Hipodérmica, estéril, siliconizada de uso profissional. Cânula
em aço inox, cilindrica-oca-reta, com perfeita adaptação
universal ao canhão (bico Slip e LuerLock), com bisel médio
trifacetado, ponta afiada, não áspero e sem rebarbas.
Canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espeço morto
reduzido. Protetor  em polipropileno atóxico, no formato
hexagonal, estéril de uso único, com manga de borracha na
parte inferior. Canhão, protetor e embalagem na cor
correspondente ao calibre. Embalado individualmente em
material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica com identificação colorida. Caixa com 100
unidades, validade de 05 anos após data de
esterelização. Possuir registro na ANVISA.

10.959 R$ 13,5100 R$ 8,5800 36,4915 %

0023 Agulhas hipodérmicas 25 X 6.  Características: Hipodérmica,
estéril, siliconizada de uso profissional. Cânula em aço inox,
cilindrica-oca-reta, com perfeita adaptação universal ao
canhão (bico Slip e LuerLock), com bisel médio trifacetado,
ponta afiada, não áspero e sem rebarbas. Canhão plástico,
atóxico, sem rebarbas e com espeço morto reduzido.
Protetor  em polipropileno atóxico, no formato hexagonal,
estéril de uso único, com manga de borracha na parte
inferior. Canhão, protetor e embalagem na cor
correspondente ao calibre. Embalado individualmente em
material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica com identificação colorida. Caixa com 100
unidades, validade de 05 anos após data de
esterelização. Possuir registro na ANVISA.

13.260 R$ 19,0000 R$ 8,9999 52,6321 %

0024 Seringa 3ml, sem agulha, unidade. Características: Seringa
em polipropileno, estéril, siliconizada, descartavel, com bico
luer lock que permita o uso em todas as marcas de agulhas.
Embolo com anel interno emborrachado para melhor
retenção do líquido, graduada em escala numérica para ml
com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo
da seringa. Embalada individualmente em papel grau
cirúrgico contendo as informações sobre: tipo, data e
validade da esterelização, procedência, fabricante, número
do lote e registro no MS (na caixa e na embalagem
individual). Possuir registro na ANVISA.

991.345 R$ 0,5300 R$ 0,1699 67,9434 %

0025 Curativo redondo pós-coleta de sangue (Stopper ou
bandagem). Fornecer caixa com 500 curativos. Possuir 
registro na ANVISA

1.587 R$ 25,3100 R$ 11,7590 53,5401 %

0026 Coletor para materiais perfuro cortante (capacidade 7 Litros).
Características: Caixa descartável (recipiente) confeccionado
a partir de papelão ondulado (caixa externa e bandeja),
papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) e polietileno de
alta densidade(sacola para revestimento) para descarte de
objetos cortantes e perfurantes, boca adaptável que facilita a
dispensação de objetos perfuro cortantes, alças externas e
tampa de segurança de trava dupla. Produzido de acordo
com a NBR 13853. Possuir registro na ANVISA.

16.075 R$ 5,0600 R$ 3,8798 23,3241 %

0027 Coletor para materiais perfuro cortante (capacidade 13
Litros). Características: Caixa descartável (recipiente)
confeccionado a partir de papelão ondulado (caixa externa e
bandeja), papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) e
polietileno de alta densidade(sacola para revestimento) para
descarte de objetos cortantes e perfurantes, boca adaptável
que facilita a dispensação de objetos perfuro cortantes, alças
externas e tampa de segurança de trava dupla. Produzido de
acordo com a NBR 13853. Possuir registro na ANVISA.

12.340 R$ 8,6500 R$ 5,2400 39,4220 %

0028 Algodão Hidrófilo, 100%. Características: Algodão alvejado,
inodoro, isento de amido, fibras longas, em camadas
sobrepostas e uniformes, macio, cor branca, com alta
absorção de líquido. Capa de cola vegetal hipoalergênica
aplicada em uma das faces. Enrolado em papel apropriado
em toda a sua extensão. Rolo com 500 gramas. Possuir
registro na ANVISA.

1.869 R$ 15,2200 R$ 10,0500 33,9685 %
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0029 Saco para coleta de resíduos sólidos infectantes 100 litros.
Com as seguintes especificações: confeccionado em
polietileno de alta densidade virgem resistente, na cor branco
leitoso. Externamente, deverá apresentar impresso à
simbologia internacional de material infectante, marcar lote e
validade do produto, de acordo com a RDC 33/03 e NBR
7500. Capacidade aproximadamente 100 litros. Espessura
mínima de 0,08 micra e máximo de 0,12 micra. Pacote com
100 unidades. Cada pacote deverá vir acompanhado de
dispositivo que permita o perfeito fechamento do mesmo,
sem vazamento de conteúdo.

940 R$ 59,7700 R$ 44,9900 24,7281 %

0030 Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 7,5 x 7,5 cm c/ 13 fios
pct c/ 10 unidades. Características: confeccionada com fios
100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco
dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechada e
15x30 quando aberta. Cor branca, alvejadas, purificadas e
isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido,
corantes corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas.
Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o
desfiamento, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua
perfeita utilização, embaladas em pacote com 10 unidades,
constando externamente os dados de identificação e
procedência e demais características conforme ABNT.
Esterilizados por irradiação gama ou por óxido de etileno,
sem o filamento radiopaco. Apresentar ficha técnica do
produto e registro na ANVISA.

1.000.000 R$ 1,2900 R$ 0,5000 61,2403 %

0031 Compressa de gaze Hidrófila 7,5 X 7,5 com 13 fios.
Características: confeccionadas em fios 100% algodão em
tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com
dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15x30 cm
quando abertas. Cor branca, alvejadas, purificadas e isentas
de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes
corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas.
Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o
desfiamento, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua
perfeita utilização, embaladas em pacote plástico com 500
unidades, constando externamente os dados de identificação
e procedência, sem fios radiopacos e demais características
conforme ABNT. Apresentar ficha técnica do produto e
registro na ANVISA.

10.000 R$ 44,7200 R$ 22,3900 49,9329 %

0032 Saco para coleta de resíduos sólidos infectantes 30 litros.
Com as seguintes especificações: confeccionado em
polietileno de alta densidade virgem resistente, na cor branco
leitoso. Externamente, deverá apresentar impresso à
simbologia internacional de material infectante, marcar lote e
validade do produto, de acordo com a RDC 33/03 e NBR
7500. Capacidade aproximadamente 30 litros medindo
aproximadamente 39 x 62 cm. Espessura mínima de 0,08
micra e máximo de 0,12 micra. Pacote com 100 unidades.
Cada pacote deverá vir acompanhado de dispositivo que
permita o perfeito fechamento do mesmo, sem vazamento de
conteúdo.

2.259 R$ 29,5800 R$ 19,0001 35,7671 %

Resultado Parcial R$ 21.501.508,4300 R$ 5.367.968,6069 75,0345 %

Previsto Desembolsado Deságio

-- Resultado Geral R$ 21.501.508,4300 R$ 5.367.968,6069 75,0345 %


