
MEDICAMENTO

MÉDIA 

BANCO 

DE 

PREÇOS

BANCO 

DE 

PREÇOS 

DA 

SAÚDE CMED

PREÇO UNITÁRIO 

PARA LICITAÇÃO

Ambroxol sal cloridrato 6 

mg/ml xarope adulto 100 ml 1,99 1,3945 1,69

Ambroxol sal cloridrato 3 

mg/ml xarope infantil 100 ml 1,94 1,4558

6,90 - 

marmeleiro 1,70
Bisacodil 5 mg 0,2 0,1176 0,16
Bromoprida 4 mg/ml 20 ml 1,18 0,9114 1,05
Bromoprida 10 mg 0,22 0,1482 0,18

Ceftriaxona sódica 1g 

endovenosa 7,62

não tem 

no bps 7,62

Ceftriaxona sódica 1g 

intramuscular (acompanha 

anestésico diluente) 9,81

não tem 

no bps 9,81

Ciclobenzaprina cloridrato 10 

mg 0,19 0,1763

0,7877 - 

Barracão 0,18
Cinarizina 75 mg 0,18 0,1028 0,14
Citalopram 20 mg 0,31 0,1446 0,23

Clorpromazina 40 mg/ml 

solução oral 20 Ml 5 4,7125

5,371 Foz do 

Iguaçu 4,86
Dexametasona 0,1% solução 

oftálmica 5 ml 8,08 5,939 4,64 7,01

Dexametasona 0,1mg/ml 

elixir 120 ml 1,52 1,4857

8,8800 -

BITURUNA 1,50

Diazepam 5mg/ml solução 

injetável 2ml 0,68 0,5866

0,5357 

BOCAIUVA 0,54 DA CMED

Diazepan 10 mg 0,09 0,0393

0,0620 - foz 

do iguaçu 0,06

Diclofenaco sal sódico 

25mg/mL solução injetável 3 

mL 0,56

0,4844 

C. do 

Tenente N/A 0,52
Dimenidrinato associado com 

cloridrato de piridoxina 50mg 

+ 50mg/ml solução injetável 

1 ml 1,38 1,2905

1,5374 - 

Bituruna 1,34

Epinefrina 1mg/ml solução 

injetável 1ml 3,2 2,1756

7,5770 ALTO 

PARAISO 2,69

Escopolamina butilbrometo 

comprimido 10 mg 0,49 8,0595

2,3525 ALTO 

PARAISO

0,49 - MEDIA BANCO 

DE PREÇOS

Escopolamina butilbrometo 

20 mg/ml solução injetável 

1ml 1,38 0,9583

1,0498 

GUAMIRANG

A 1,05 - MÁXIMO CMED

TABELA PESQUISA DE PREÇOS MEDICAMENTOS - SETOR DE LICITAÇÕES MUNICÍPIO DE PLANALTO
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Escopolamina butilbrometo 

associada com dipirona 

sódica 10mg + 250mg 

comprimido 0,48 0,52

0,4197- 

LOBATO 0,42 - CMED
Escopolamina butilbrometo 

associada com dipirona 

sódica 4mg + 500 mg/ml 

solução injetável 1,5 1,3027

2,2989 

MANDIRITUB

A 1,40

Fenitoína sódica 50mg/ml 

injetável 5 ml 2,4 1,97

3,2720-

RENASCENÇA 2,19

Fenobarbital 200mg/ml 

solução injetável 1ml 2,37 2,192

1,3127 -

LOBATO 1,32 - CMED

Fenoterol bromidrato 5 

mg/ml solução para inalação 

20 ml 3,35 2,2502

3,30 - 

MARMELEIRO 2,80

Furosemida injetável 

10mg/ml 2 ml 0,43 0,3776

0,6942 

BITURUNA 0,40

Gentamicina 40mg/ml 

solução injetável 2 ml 1,04 0,8837

2,5948 - 

palotina 0,96
Gel lubrificante íntimo incolor 

e inodoro solúvel em água 

transparente e não gorduroso 

50 g 40,42 0,3098 20,36

Glicose 50% solução injetável 

10 ml 0,32 0,2308

0,6873 - alto 

paraíso 0,28

Glimepirida 2 mg 0,12 0,0703

0,1496 S.A. 

DA PLATINA 0,10

Haloperidol 5 mg/ml solução 

injetável 1ml 1,45 1,015

3,0206 - 

GOIOERE 1,23

Heparina sódica 5.000 

UI/0,25ml injetável 0,25ml 6,08 4,0667

4,1088 

BITURUNA 4,11 - CMED
Hidrocortisona sal succinato 

sódico 500 mg pó liófilo para 

injetável 7 5,2104 NA 6,11
Metilergometrina maleato 

0,2mg/ml solução injetável 

1ml 1,84 1,4263

1,5580PALOTI

NA 1,56 - CMED

Meloxican 15 mg 0,17 0,0918

1,8465 ALTO 

PARAISO 0,13
Metoclopramida cloridrato 

5mg/ml solução injetável 2 

ml 0,32 0,2886

0,6570 ALTO 

PARAISO 0,30

Metoprolol sal succinato 25 

mg liberação controlada 0,48 0,5272

0,4260 - 

bocaiuva do 

sul 0,43 - CMED

Neomicina associada com 

bacitracina 5 mg + 250 UI/g 

pomada 10 g 1,34 1,0368

3,2163 - ALTO 

PARAISO 1,19

Nistatina 25.000 UI/g creme 

vaginal 60 g + aplicadores 4,32 3,5623 não tem 3,94
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Norfloxacino 400 mg 0,25 0,2161

1,4864 - pato 

branco 0,23
Óxido de zinco associado com 

vitamina A + vitamina D 100 

mg + 1.000 UI + 400 UI/g 

pomada 45 g 3,59 2,46 não tem 3,03

Pantoprazol sódico 40 mg 0,49 4,7008

0,1773 -

ASSIS(SP)

0,49 - MEDIA BANCO 

DE PREÇOS
Permanganato de potássio 

100 mg 0,09 0,0873 NÃO TEM 0,09
Policresuleno 360 mg/ml 

solução tópica ginecológica 

12 ml 20 25,2393

17,45 - pato 

branco 17,45 - CMED
Policresuleno associado a 

cinchocaína cloridrato 50mg 

+ 10mg/g pomada retal 30 g 

com aplicadores 22,5 17,2433

4,0067 

PRATANIA(SP

) 19,87

Progesterona natural 

micronizada 200mg 2,93 1,9916

2,8105 

barracao 2,46
Prometazina cloridrato 

25mg/ml injetável 2ml 2,82 0,2114 1,7021 LAPA 1,52

Propatilnitrato 10mg 0,35 0,2923

0,2700 

UNIÃO DA 

VITORIA 0,27 - CMED
Ranitidina cloridrato 

25mg/ml solução injetável 2 

ml 0,59 0,3903

1,6706 - 

araucaria 0,49

Salbutamol 0,4mg/ml xarope 

100ml 1,18 0,9095

0,6600 

CANDIDO DE 

ABREU 0,66 - CMED

Sertralina cloridrato 50 mg 0,18 0,1099

79,988 

ARAUCARIA 0,14

Simeticona 75mg/ml emulsão 

oral 10 ml 1,22 0,8851

N/A 

CIANORTE 1,05

Tetracaína cloridrato 

associado a fenilefrina 1% + 

0,1% solução oftálmica 10 ml 8,35 7,6275

7,0700 

bituruna 7,07 - CMED
Vitaminas do complexo B - B1 

B2 B5 B6 e B3 solução 

injetável 2 ml 1,02 0,755 0,736 0,74 - CMED

0,00

Cloreto de sódio 0,9% 

solução não injetável 100 ml 2,1 1,6161 não tem 1,86

Cloreto de sódio 0,9 % 

solução injetável sistema 

fechado 250 ml 2,6 1,7704

4,80 - 

jaboticabal SP 2,19

Cloreto de sódio 0,9 % 

solução injetável sistema 

fechado 500 ml 2,94 2,1943

4,777 - 

dionisio 

cerqueira 2,57
Cloreto de sódio 0,9 % 

solução injetável sistema 

fechado 1000 ml 4,1 3,5244

7,86 lajeado - 

RS 3,81
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Glicose 50% solução injetável 

10 ml 0,35 0,2308

0,6873 alto 

paraiso 0,29

Glicose 5% solução injetável 

sistema fechado 250 ml 2,9 1,8812 não tem 2,39

Glicose 5% solução injetável 

sistema fechado 500 ml 3,51 2,15

4,9792 

LOBATO 2,83

Protetot solar UVA/UVB fator 

30 loção cremosa 200 ml 16,76 7,015 não tem 11,89
Abaixador de língua de 

madeira descartável 14 cm 

tipo estátula 1,5 cm /2 mm 

pcte c/100 unidades 8,54 2,8968 não tem 5,72
Agulha hipodérmica 25 X 7 

corpo em aço inóx siliconado 

bisel curto trifacetado 

conector em plástico Luer 

com capa descartável 

embalagem individual caixa 

com 100 10,2

Não tem 

no bps 10,20
Agulha hipodérmica 25 X 8 

corpo em aço inóx siliconado 

bisel curto trifacetado 

conector em plástico Luer 

com capa descartável 

embalagem individual caixa 

com 100 10,2

8,4188 

NªSENH

ORA DAS 

GRAÇAS N.TEM 9,31
Álcool etílico hidratado 70% 

líquido 1000 ml 6 4,2819 não tem 5,14
Álcool etílico hidratado 70% 

gel 500 ml 4,95 4,916 não tem 4,93
Álcool etílico hidratado 70% 

com carbopol e glicerina bag 

im box com bico dosador refil 

800 ml 10,76 12,4769 não tem 10,76
Algodão hidrófilo sanfonado 

branco rolo c/ 500 g 8,67 4,34

Aspirador de secreções 

portátil elétrico cerca de 

1300ml 1/ 4HP frasco em 

polipropileno transparente 

vazão 19L/minuto 

vacuômetro 550 mmHg bivolt 367 327,004 não tem 347,00
Atadura crepon 100% 

algodão 10 cm/180 cm em 

repouso 18 fios/cm² 

embalagem individual 0,7 0,5966 não tem 0,65
Atadura crepon 100% 

algodão 15 cm/180 cm em 

repouso 18 fios/cm² 

embalagem individual 1,37 0,654 não tem 1,01

4



Bota de Unna: óxido de zinco 

óleo castor petrolato branco e 

água 10,2 cm X 9,14 m em 

gaze elástica embalagem 

individual estéril 36,6 24,5014 30,55
Braçadeira completa com 

manguito, em nylon, fecho 

em velcro adulto 36,65 18,9335 27,79
Cabo de bisturi aço inoxidável 

nº 4 8,7 7,6224 8,16

Cabo de bisturi aço inoxidável 

nº 7 31

desconsi

derado 

para 

nossa 

região 31,00
Catéter oxigenoterapia 

plástico atóxico flexível ponta 

arredonda tipo óculos 

descartável e estéril 

embalado individualmente 1,01 0,7464 0,88

Catéter intravenoso vialon ou 

poliuretano 20 G periférico 

siliconado câmara refluxo 

tampa protetora descartável 2,25

não tem 

no bps 2,25

Catéter intravenoso vialon ou 

poliuretano 22 G periférico 

siliconado câmara refluxo 

tampa protetora descartável 2,16

não tem 

no bps 2,16

Catéter intravenoso vialon ou 

poliuretano 24 G periférico 

siliconado câmara refluxo 

tampa protetora descartável 1,61

não tem 

no bps 1,61

Coletor de urina em plástico 

sistema aberto cerca de 2000 

ml graduação de 100 em 100 

ml não estéril e descartável. 

Pacote com 100 44,84 0,3801 não tem 22,61

Coletor de urina PVC sistema 

fechado cerca de 2000 ml 

graduação de 100 em 100 ml 

válvula anti-refluxo clamp 7,33 3,2079

N/A PATO 

BRANCO 5,27
Coletor material pérfuro-

cortante papelão 13 litros 

alças rígidas e tampa 

revestimento interno em 

poliuretano - pacote com 10 

unidades 38,52 38,965 não tem 38,52
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Coletor material pérfuro-

cortante papelão 20 litros 

alças rígidas e tampa 

revestimento interno em 

poliuretano - pacote com 10 

unidades 53,98 66,91 não tem 53,98

Compressa de gaze 100% 

algodão 13 fios/cm2 branca e 

isenta de impurezas 8 

camadas 7,50 cm/ 7,50 cm 5 

dobras pacote com 500 unid 15,08 9,89 12,49
Compressa gase tecido 100% 

algodão tipo queijo branca 

isenta de impurezas 9 

fios/cm2 91 cm/91m 8 

dobras 25,84 19,6794 22,76

Detergente enzimático a base 

de amilase protease lipase e 

carboidrase frasco 1000 ml 28,2 19,0218

N/A PATO 

BRANCO 23,61
Dreno cirúrgico de penrose 

látex atóxico sem gaze nº 3 

descartável e estéril 1,2 2,3842 1,20
Equipo de infusão PVC 

flexível mín. 120 cm câmara 

flexível com filtro de ar gota 

padrão pinça reguladora de 

fluxo com injetor estéril - 

Macrogotas 0,92 1,0196 0,92
Equipo para nutrição enteral 

PVC cristal mín 120 cm 

câmara flexível com filtro de 

ar gota padrão regulador de 

fluxo conector tipo Luer. Cor 

azul 1,04 0,9236 0,98

Esfigmomanômetro analógico 

aneróide de braço até 300 

mmHg com braçadeira em 

nylon e fecho em velcro 

tamanho adulto 277,64 66,6358 172,14
Esfigmomanômetro digital de 

braço até 300 mmHg 

braçadeira em nylon fecho 

em velcro tamanho adulto 220 69,2649 144,63

Esfigmomanômetro analógico 

aneróide de braço até 300 

mmHg com braçadeira em 

tecido e fecho em velcro 

tamanho infantil 73,79 90,8443 73,79

Espaçador com máscara 

infantil ultra flexível 

bivalvulada adaptador 

universal para spray aerossol 

câmara trasparente 36,8 34,1556 não tem 35,48
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Esparadrapo 100 mm/4,50 m 

impermeável 1 face branco 

tecido algodão 5,86 5,4355 não tem 5,65
Espéculo vaginal polietileno 

(médio) estéril descartável 

embalagem individual 1,43 1,1538 não tem 1,29

Espéculo vaginal polietileno 

(pequeno) estéril descartável 

embalagem individual 1,14 0,9494 não tem 1,04
Estetoscópio biauricular aço 

cromado "Y" sem soldas 

olivas de silicone anatômicas 

haste leve 29,62 não tem 29,62

Tubo de silicone autoclavável, 

fara fornecimento de ar 

comprimido, Nº 202 9,84 não tem 9,84

Tubo de látex uso hospitalar, 

para administração de 

oxigênio Nº 204 5,5 não tem 5,50

Extensor equipo soro para 

perfusão simultânea 

derivação Y duas vias, PVC 

cristal, pinça corta fluxo em 

todas as vias conetcor Luer 

Lock macho e femea com 

tampas estéril e descartável 0,74 0,7494 não tem 0,74

Fio de sutura catgut cromado 

com agulha 2-0 comprimento 

mínimo 70 cm 1/2 círculo 

cilíndrica 3 cm estéril 4,5 2,7769 3,64

Fio de sutura catgut simples 

com agulha 4-0 comp. 

mínimo 70 cm 1/2 círculo 

cilíndrica 3,5 cm estéril 3,63

preço 

somente 

de GO - 

desconsi

derado 3,63

Fio de sutura catgut simples 

com agulha 2-0 comp. 

mínimo 70 cm 1/2 círculo 

cilíndrica 3,5 cm estéril 4,07 3,0107 3,54
Fio de sutura nylon 

monofilamento 2-0 preto 45 

cm com agulha 3/8 de círculo 

cortante 3 cm estéril 1,5 1,7355 1,50
Fio de sutura nylon 

monofilamento 3-0 preto 45 

cm com agulha 3/8 de círculo 

cortante 3 cm estéril 1,57 3,7231 1,57
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Fio de sutura nylon 

monofilamento 4-0 preto 45 

cm com agulha 3/8 de círculo 

cortante 3 cm estéril 1,66 9,6758 1,66
Fita adesiva hospitalar 

microporosa não tecido de 

viscose rayon bege 5 cm/10 

m com adesivo 

hipoalergênico 4,1 1,7996 2,95

Indicador químico classe I 

externo fita adesiva para 

esterilização a vapor rolo 30 

metros (fita para autoclave) 6,65 3,33

Fralda descartável anatômica 

PEQUENA até 40 Kg flocos de 

gel abas antivazamento faixa 

ajustável fitas adesivas 

adulto 0,96 0,872 não tem 0,92

Fralda descartável anatômica 

MÉDIA de 40 a 70 Kg flocos 

de gel abas antivazamento 

faixa ajustável fitas adesivas 

adulto 1,16 0,9204 não tem 1,04

Fralda descartável anatômica 

GRANDE acima de 70 kg 

flocos de gel abas 

antivazamento faixa ajustável 

fitas adesivas adulto 1,35 1,2385 não tem 1,29
Fralda descartável anatômica 

EXTRA GRANDE acima de 120 

Kg flocos de gel abas 

antivazamento faixa ajustável 

adulto 1,51 1,2342 não tem 1,37

Frasco tipo almotolia em 

polipropileno bico reto longo 

estreito com protetor tampa 

em rosca transparente 250 ml 4,89 2,3036 não tem 3,60

Frasco tipo almotolia em 

polipropileno bico reto longo 

estreito com protetor tampa 

em rosca transparente 500 ml 5,5 3,0827 não tem 4,29

Gel condutor para 

eletrocardiografia frasco 300 

g 4,3

não tem 

no BPS 4,30

Gel condutor para 

ultrassonografia frasco 300 g 9,86

não tem 

no BPS 9,86
Glicerol líquido viscoso 

incolor pureza mínima de 

99% frasco 1000 ml 

(glicerina) 23 18,9 20,95
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Hipoclorito de sódio líquido 

amarelo esverdeado teor 

mínimo de 10% de cloro ativo 

concentrado frasco 5 litros 35

não tem 

no bps 35,00
Indicador biológico segunda 

geração autocontido ampola 

com meio de cultura 

geobacillus 

stearothermophillus resposta 

em 24 hrs para esterilização a 

vapor 6 4,0136 não tem 5,01

Iodopovidona (PVPI) a 10% ( 

teor de iodo 1% ) solução 

tópica aquosa frasco 1000 ml 16,3 15,9782 não tem 16,14
Nebulizador ultrassônico de 

mesa com interruptor 

liga/desliga compressor com 

gabinete plástico com no 

mínimo: máscara extensor e 

frasco graduado. 120,25 60,13

Lâmina de bisturi aço carbono 

nº 21 descartável estéril 

embalada individualmente 0,26 0,2069 não tem 0,23

Lâmina de bisturi aço carbono 

nº 22 descartável estéril 

embalada individualmente 0,38 0,2664 não tem 0,32

Lâmina de bisturi aço carbono 

nº 23 descartável estéril 

embalada individualmente 0,37 0,2208 não tem 0,30
Lençol descartável em papel 

0,50 m/70m rolo para maca 

hospitalar 9,34 8,3019 não tem 8,82
Lidocaína cloridrato 

associada a fenilefrina 20 mg 

+ 0,4 mg/ml solução 

injetável tubetes 1,8 ml 0,79 3,2474 não tem 0,79
Lidocaína cloridrato 2% 

solução injetável tubetes 1,8 

ml 0,43 1,8571 não tem 0,43
Lidocaína cloridrato 2% 

solução injetável 20 mL 2,94 2,3118 não tem 2,63
Luva cirúrgica látex natural 

TAMANHO 6 estéril 

comprimento mínimo de 28 

cm lubrificada com pó 

bioabsorvível 1,1 1,1626 não tem 1,10
Luva cirúrgica látex natural 

TAMANHO 6,5 estéril 

comprimento mínimo de 28 

cm lubrificada com pó 

bioabsorvível 1,08 1,0439 não tem 1,06
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Luva cirúrgica látex natural 

TAMANHO 7 estéril 

comprimento mínimo de 28 

cm lubrificada com pó 

bioabsorvível 1,22 0,9907 não tem 1,11
Luva cirúrgica látex natural 

TAMANHO 7,5 estéril 

comprimento mínimo de 28 

cm lubrificada com pó 

bioabsorvível 1,16 1,1065 não tem 1,13
Luva cirúrgica látex natural 

TAMANHO 8 estéril 

comprimento mínimo de 28 

cm lubrificada com pó 

bioabsorvível 1,23 1,1152 não tem 1,17
Luva descartável plástica 

multiuso estéril embalada 

individualmente pacote com 

100 12,3

não tem 

no bps 12,30
Luva para procedimento não 

cirúrgico - uso hospitalar - 

látex natural íntegro e 

uniforme tamanho 

EXTRAPEQUENA lubrificada 

com pó bioabsorvível caixa 

com 100 com registro na 

ANVISA 21,1 14,0228 não tem 17,56
Luva para procedimento não 

cirúrgico - uso hospitalar - 

látex natural íntegro e 

uniforme tamanho PEQUENA 

lubrificada com pó 

bioabsorvível caixa com 100 

com registro na ANVISA 21,44 14,5123 não tem 17,98
Luva para procedimento não 

cirúrgico - uso hospitalar - 

látex natural íntegro e 

uniforme tamanho MÉDIO 

lubrificada com pó 

bioabsorvível caixa com 100 

com registro na ANVISA 21,15 15,0737 não tem 18,11
Luva para procedimento não 

cirúrgico - uso hospitalar - 

látex natural íntegro e 

uniforme tamanho GRANDE 

lubrificada com pó 

bioabsorvível caixa com 100 

com registro na ANVISA 20,36 15,1393 não tem 17,75
Lanceta aço inoxidável ponta 

afiada trifacetada, 

descartável estéril 

embalagem individual 0,82 0,0652 não tem 0,44
Papel crepado para 

esterilização 100% celulose 

1ª geração 50 X 50 cm com 

cor em folha 0,63

NÃO 

TEM NO 

BPS 0,63
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Papel crepado para 

esterilização 100% celulose 

1ª geração 40 X 40 cm com 

cor em folha 0,31

NÃO 

TEM NO 

BPS 0,31
Papel crepado para 

esterilização 100% celulose 

1ª geração 30 X 30 cm com 

cor em folha 0,25

NÃO 

TEM NO 

BPS 0,25

Papel grau cirúrgico 

8cm/100m 35,1

NÃO 

TEM NO 

BPS 35,10

Papel grau cirúrgico tripla 

linha de selagem e indicador 

de processo 10cm/100m em 

bobina com filme laminado 

transparente 43,12

NÃO 

TEM NO 

BPS 43,12

Papel grau cirúrgico tripla 

linha de selagem e indicador 

de processo 12cm/100m em 

bobina com filme laminado 

transparente 47,9

NÃO 

TEM NO 

BPS 47,90
Papel grau cirúrgico 

porosidade controlada 

autoclave a vapor 

15cm/100m com indicador 

químico filme termoplástico 65,98

NÃO 

TEM NO 

BPS 65,98

Peróxido de hidrogênio (água 

oxigenada) 10 vol. 1000 mL 5,11 4,2027 NÃO TEM 4,66

Pinça cirúrgica aço inoxidável 

dissecção serrilhada 14 cm 9,9 8,4244 9,16
Pinça cirúrgica aço inoxidável 

anatômica 14 cm dente de 

rato 15 8,6796 11,84
Pinça cirúrgica aço inoxidável 

anatômica 14 cm com serrilha 

normal 9,45 9,4952 9,45
Pinça cirúrgica aço inoxídavel 

Kelly reta 14 cm 26 22,6319 24,32
Pinça cirúrgica aço inoxidável 

Kelly curva 14 cm com trava 

hospitalar 26 23,5259 24,76
Porta-agulha aço inoxidável 

Mayo Hegar 16 cm 33,75 24,0011 28,88

Recipiente para nutrição 

enteral plástico transparente 

500 ml com tampa rosqueada 

alça etiqueta bico conector 

graduado não estéril atóxico 

descartável 0,95 1,0674 NÃO TEM 0,95

Sabonete líquido 800 ml refil 

com ponta dosadora para 

dispenser 8,46

NÃO 

TEM NO 

BPS 8,46
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Scalpe tb PVC cristal flexível 

asas leves conector LUER 

cônico rígido nº 21 cânula 

inóx atraumática estéril 

tampa protetora 0,46

NÃO 

TEM NO 

BPS 0,46
Scalpe tb PVC cristal flexível 

asas leves conector LUER 

cônico rígido nº 23 cânula 

inóx atraumática estéril 

tampa protetora 0,48 0,2104 0,35
Scalpe tb PVC cristal flexível 

asas leves conector LUER 

cônico rígido nº 25 cânula 

inóx atraumática estéril 

tampa protetora 0,72 0,2361 NÃO TEM 0,48
Scalpe tb PVC cristal flexível 

asas leves conector LUER 

cônico rígido nº 27 cânula 

inóx atraumática estéril 

tampa protetora 0,49

NÃO 

TEM 0,49

Seringa aço inoxidável 

autoclavável 1,8 ml 

retrocarga carpule aspiração 36,72 36,4578 NÃO TEM 36,59

Seringa polipropileno 

transparente 20 ml bico 

central simples ou Luer Lock 

êmbolo com rolha borracha 

gradução máxima de 1 em 1 

ml com agulha 25 X 0,7 mm 

bisel trifacetado descartável 0,75

NÃO 

TEM NO 

BPS 0,75
Seringa polipropileno 

transparente 10 ml bico 

central simples ou Luer Lock 

êmbolo com rolha borracha 

gradução máxima de 0,2 em 

0,2 ml com agulha 25 X 0,7 

mm bisel trifacetado 

descartável 0,48

DESCON

SIDERAD

O PARA 

NOSSA 

REGIÃO 0,48
Seringa polipropileno 

transparente 3 ml bico 

central simples ou Luer Lock 

êmbolo com rolha borracha 

gradução máxima de 0,2 em 

0,2 ml com agulha 25 X 0,7 

mm bisel trifacetado 

descartável 0,24 0,2078 NÃO TEM 0,22
Seringa polipropileno 

transparente 5 ml bico 

central simples ou Luer Lock 

êmbolo com rolha borracha 

gradução máxima de 0,2 em 

0,2 ml com agulha 25 X 0,7 

mm bisel trifacetado 

descartável 0,34 0,1785 0,26
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Sonda látex siliconado FOLEY 

nº 12 2 UN com balão de 30 

ml superfície lisa orifícios 

laterais largos/arred válvula 

borracha funil drenagem c / 

conexão padrão estéril 4,3

NÃO 

TEM NO 

BPS 4,30

Sonda látex siliconado FOLEY 

nº 14 2 UN com balão de 30 

ml superfície lisa orifícios 

laterais largos/arred válvula 

borracha funil drenagem c / 

conexão padrão estéril 5,86 2,7427 4,30

Sonda látex siliconado FOLEY 

nº 16 2 UN com balão de 30 

ml superfície lisa orifícios 

laterais largos/arred válvula 

borracha funil drenagem c / 

conexão padrão estéril 4,57

NÃO 

TEM NO 

BPS 4,57

Sonda látex siliconado FOLEY 

nº 18 2 UN com balão de 30 

ml superfície lisa orifícios 

laterais largos/arred válvula 

borracha funil drenagem c / 

conexão padrão estéril 9

NÃO 

TEM NO 

BPS 9,00

Sonda látex siliconado FOLEY 

nº 20 2 UN com balão de 30 

ml superfície lisa orifícios 

laterais largos/arred válvula 

borracha funil drenagem c / 

conexão padrão estéril 7,59

desconsi

derado 

para 

nossa 

região 7,59

Sonda uretral PVC atóxico 

siliconado nº 8 maleável 

transparente atraumática 

estéril embalagem individual 0,77 0,593 0,68

Sonda uretral PVC atóxico 

siliconado nº 10 maleável 

transparente atraumática 

estéril embalagem indivudual 0,89 0,6661 0,78

Sonda uretral PVC atóxico 

siliconado nº 12 maleável 

transparente atraumática 

estéril embalagem indivudual 0,92 0,5331 0,73

Sonda uretral PVC atóxico 

siliconado nº 14 maleável 

transparente atraumática 

estéril embalagem indivudual 0,96 0,7257 0,84
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Sonda/catéter de aspiração 

traqueal nº 6, PVC atóxico 

fexível, ponta atraumática, 

estéril, embalagem individual 0,74 0,4767 0,61

Sonda/catéter de aspiração 

traqueal nº 8, PVC atóxico 

fexível, ponta atraumática, 

estéril, embalagem individual 0,82 0,4835 0,65

Sonda/catéter de aspiração 

traqueal nº 10, PVC atóxico 

fexível, ponta atraumática, 

estéril, embalagem individual 0,9 0,4813 0,69

Sonda/catéter de aspiração 

traqueal nº 12, PVC atóxico 

fexível, ponta atraumática, 

estéril, embalagem individual 1,16 0,5087 0,83

Sonda/catéter de aspiração 

traqueal nº 14, PVC atóxico 

fexível, ponta atraumática, 

estéril, embalagem individual 1 0,5383 0,77

Termômetro clínico digital até 

45 graus uso auricular e de 

testa com alarmes e memória 

até 30 medições 169

desconsi

derado 

para 

nossa 

região 169,00
Termômetro clínico digital até 

45 graus uso axilar e oral 

com alarmes e memória da 

última medição 16,64 10,6356

N/A-  UNIAO 

DA VITORIA 13,64
Termômetro -25 a +30 graus 

C vacinas líquido 

avermelhado plástico 120 

mm/40 mm cabo extensor de 

710 mm 94,3

desconsidera

do para nossa 

regiao 47,15
Tesoura aço inoxidável 15 cm 

reta Metzembaum 33,8 22,1122 NÃO TEM 27,96
Tesoura aço inoxidável 9 cm 

reta Spencer 37,5 33,6208 NÃO TEM 35,56
Tesoura aço inoxidável 12 cm 

reta com duas pontas finas 

Íris 17,32 14,5617 NÃO TEM 15,94
Tesoura aço inoxidável 15 cm 

reta Mayo Stille 39,84 19,3333 29,59

Tesoura aço inoxidável 15 cm 

Joseph reta 37,01

NÃO 

TEM NO 

BPS 37,01
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Umidificador em polipropileno 

com inserto de latão 250 ml 

boca larga identificação 

padrão ABNT para oxigênio 

com conexão borboleta 15,35 16,2912 NÃO TEM 15,35

Petrolato puro (vaselina) 

pomada 500 g 22,12 20,1512 N/A GOIOERE 21,14

Petrolato puro (vaselina) 

líquido tópico 1000 ml 25,02 16,8928

N/A UNIÃO 

DA VITORIA 20,96
Válvura reguladora para 

cilindro de gás manual com 

manômetro em ferro cromado 

completa 170,2 261,922

N/A TRIUNFO 

(RS) 170,20

Sonda trato digestivo oro ou 

nasogástrica ,material PVC, 

calibre 12 longa, 120 cm, 

conector padrão com tampa, 

ponta distal fechada,estéril, 

emabalagem individual 1,46 0,7073 1,08

Sonda trato digestivo oro ou 

nasogástrica ,material PVC, 

calibre 8 longa, 120 cm, 

conector padrão com tampa, 

ponta distal fechada,estéril, 

emabalagem individual 1,23 0,8651 1,05

Sonda trato digestivo oro ou 

nasogástrica ,material PVC, 

calibre 16 longa, 120 cm, 

conector padrão com tampa, 

ponta distal fechada,estéril, 

emabalagem individual 1,46 0,997 1,23
Extensor equipo soro, 

aplicação para 

jejunostomia/gastrostomia, 

material PVC cristal, tipo 

ponta rígida escalonada, 

conector Luer femea com 

tampa, estéril e descartável 18 342,2 18,00
Sonda trato urinário tipo 

foley, silicone, calibre 12 

french, 2 vias, conector 

padrão, com balão de cerca 

5ml, conector padrão. 7,54 2,8743 5,21

0,00
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Fórmula infantil para 

lactentes de 0 a 12 meses 

que apresentam regurgitação 

com proteínas modificadas 

em sua relação 

caseína/proteína do soro do 

leite (70:30). Enriquecida 

com ferro e vitaminas. 

Densidade calórica: 

67Kcal/100ml. Distribuição 

calórica: 10,5% proteína 

47,5% carboidratos 42% 

gorduras. Carboidratos: 76% 

lactose 24% de amido (5% 

milho e 95% batata) pré-

gelatinizado como 

espessante. Osmolaridade: 

250mOsm/Kg. Lata 400g. 

Produzido no Brasil. 23,84

NÃO 

ENCONTRAD

O 11,92

Fórmula infantil a base de 

proteínas lácteas em pó 

enriquecida com ferro e 

isenta de sacarose indicado 

para lactentes desde o 

nascimento até o 6º mes de 

vida com predominância de 

proteínas do soro do leite em 

relação a caseína redução 

porcentual de gordura láctea 

com maltodextrina na 

fórmula. Atende todas as 

recomendações do Codex 

Alimentarius FAO/OMS e da 

portaria MS nº 977/1998. 

Lata com 400 g 33

não tem 

no bps 33,00
Fórmula infantil para 

lactentes de 0 a 12 meses a 

base de proteína isolada de 

soja com ferro enriquecida 

com L-metionina como fonte 

de carboidratos 100 % 

maltodextina DHA e ARA 

acrescida de vitaminas 

minerais e outros 

oligoelementos. Lata 400 g 40,5

não tem 

no bps 40,50

Fórmula infantil para 

lactentes de 0 a 12 meses 

isenta de lactose. Carboidrato 

100 % maltodextrina com 

predominância da proteína do 

soro do leite em relação a 

caseína com DHA ARA e 

nucleotídeos acrescida de 

vitaminas minerais e outros 

oligoelementos. Lata 400 g 44,92

não tem 

no bps 44,92
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Suplemento alimentar em pó 

para crianças a partir de 1 

ano para uso oral ou enteral 

polimérico nutricionalmente 

completo hipercalórico alto 

aporte de nutrientes em 

pequeno volume. Isento de 

lactose e glúten com 9% de 

proteína (caseinato) 50% 

carboidrato (maltodextina 

sacarose e maltose) 41% de 

lipídeos (óleos vegetais). 

Osmolaridade de 

505mOsm/Kg. Acrescido de 

todas as vitaminas e minerais 

além de colina carntina e 

taurina. Lata 400 g sem sabor 50,68

NÃO 

ENCONTRADO 25,34
Módulo de maltodextrina para 

nutrição enteral ou oral 100 % 

maltodextrina. Osmolaridade 

70mOsm/Kg de água. Valor 

energético: 380 Kcal/100g. Lata 400 

mg 33,45

NÃO 

ENCONTRADO 16,73

Suplemento para nutrição 

enteral ou oral hipertroteico 

formulado com nutrientes 

essenciais para idosos como 

ACT3 sendo uma combinação 

únida de proteínas (40g), 

cálcio (480mg) e vitamina D 

(11ug). Possui também 

Prebiol 1 e 

frutoligossacarídeos 

EPA/DHA e alta quantidade 

de vitaminas do complexo B 

(B1 e B2) zinco e selênio. 

Densidade calórica = 1,0 

Kcal/ml carboidratos 34,5% 

(100% maltodextrina) 

lipídeos 31% (98% gordura 

láctea e 2% lecitina de soja) 

fibras 15g/litro. Lata 370 g 

sem sabor 63,68

não tem 

no bps 63,68

Suplemento para nutrição 

enteral ou oral em pó a base 

de proteína de soja rica em 

isoflavonas nutricionalmente 

completo e na diluição padrão 

é normocalórico e 

hipossódico. Isenta de 

sacarose lactose e glútem. 

Lata 800 g sabor baunilha. 59,29

não tem 

no bps 59,29
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Módulo de proteína para 

nutrição enteral ou oral, 

dispersível em água. Criado 

especialmente para auxiliar e 

atender as necessidades 

protéicas, 100% caseinato de 

cálcio. Isento de colesterol, 

glúten e fibras. Sem sabor. 

Lata com no mínimo 240 g 83,66

não tem 

no bps 83,66
Alimento nutricionalmete 

completo para nutrição 

enteral ou oral, hipercalórico 

(1,5Kcal/ml) com TCM. 

Isento de glúten, colesterol, 

sacarose e lactose. Sabor 

artificial de baunilha. 

Embalagem Tetra Square 

1000ml. 33

não tem 

no bps 33,00

FERNANDA SCHERER MARZEC

Planalto - PR, 09 de agosto de 2018.
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