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0001Lote : Lote 001

0001 5.20.16640 Agulha de Veres com 120mm de comprimento 50,00 UN 210,40 10.520,00

Agulha de Veres com 120mm de comprimento, com indicadores de segurança 
(Vermelho ou Verde), empunhadura em formato cônico, possibilitando feedback auditivo, 
estilete de segurança rombo, com ponta retrátil de segurança. Produto estéril e de uso 
único.

0002 5.20.16646 Grampeador linear cortante, endoscópico, trocater 12mm, grampo 45mm 50,00 UN 1.569,50 78.475,00

Grampeador linear cortante, endoscópico, utilizado em trocater descartável de 12mm de 
diâmetro, recarregável com cargas de grampos em titânio no tamanho de 45mm de linha 
de grampeio, com ergonomia que facilita grampeamentos em partes de difícil acesso, 
estéril e descartável.

0003 5.20.16652 Pinça/Tesoura coaguladora p/ vasos até 5 mm 50,00 UN 2.625,61 131.280,50

Pinça/Tesoura coaguladora para vasos de até 5 mm, para cirurgia aberta e 
laparoscópica, com sistema de energia ultra-sonica de alta frequencia para transcreção 
e coagulação de vasos .

0004 5.20.16661 Trocarte com lâmina de auto-redução com 12mm de diâmetro 100,00 UN 338,95 33.895,00

Trocarte com lâmina de auto-redução com 12mm de diâmetro, com obturador tipo lâmina 
em formato de V com corte nas duas faces,  para cirurgia de videolaparoscópica, com 
sistema de proteção e segurança , contendo (01) uma cânula radiolucente com ou sem 
ranhuras no lado externo (rosca estabilizadora) e (01) um obturador com lâmina linear 
em filete e ponta dilatadora retrátil, com válvula de borracha ajustável promovendo 
vedação e evitando o vazamento de gás, estéril e descartável.

0005 5.20.18422 Carga de vários tamanhos para grampeador linear cortante endosc. 400,00 UN 1.000,73 400.292,00

Cargas com TAMANHOS COMPATÍVEIS para o grampeador linear cortante, 
endoscópico 45mm, contendo duas linhas triplas de grampos, com grampos de titânio 
em formato B no fechamento, estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 654.462,50

0002Lote : Lote 002

0001 5.20.16640 Agulha de Veres com 120mm de comprimento 40,00 UN 210,40 8.416,00

Agulha de Veres com 120mm de comprimento, com indicadores de segurança 
(Vermelho ou Verde), empunhadura em formato cônico, possibilitando feedback auditivo, 
estilete de segurança rombo, com ponta retrátil de segurança. Produto estéril e de uso 
único.

0002 5.20.16647 Grampeador linear cortante, endoscópico, trocater 12mm, grampo 60mm 40,00 UN 1.566,38 62.655,20

Grampeador linear cortante, endoscópico, utilizado em trocater descartável de 12mm de 
diâmetro, recarregável com cargas de grampos em titânio no tamanho de 60mm de linha 
de grampeio, com ergonomia que facilita grampeamentos em partes de difícil acesso, 
estéril e descartável.

0003 5.20.16652 Pinça/Tesoura coaguladora p/ vasos até 5 mm 50,00 UN 2.625,61 131.280,50

Pinça/Tesoura coaguladora para vasos de até 5 mm, para cirurgia aberta e 
laparoscópica, com sistema de energia ultra-sonica de alta frequencia para transcreção 
e coagulação de vasos .

0004 5.20.16661 Trocarte com lâmina de auto-redução com 12mm de diâmetro 80,00 UN 338,95 27.116,00

Trocarte com lâmina de auto-redução com 12mm de diâmetro, com obturador tipo lâmina 
em formato de V com corte nas duas faces,  para cirurgia de videolaparoscópica, com 
sistema de proteção e segurança , contendo (01) uma cânula radiolucente com ou sem 
ranhuras no lado externo (rosca estabilizadora) e (01) um obturador com lâmina linear 
em filete e ponta dilatadora retrátil, com válvula de borracha ajustável promovendo 
vedação e evitando o vazamento de gás, estéril e descartável.

0005 5.20.18421 Carga de vários tamanhos para grampeador linear cortante endosc. 320,00 UN 1.031,63 330.121,60

Cargas com TAMANHOS COMPATÍVEIS para o grampeador linear cortante, 
endoscópico 60mm, contendo duas linhas triplas de grampos, com grampos de titânio 
em formato B no fechamento, estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 559.589,30

0003Lote : Lote 003

0001 5.20.16646 Grampeador linear cortante, endoscópico, trocater 12mm, grampo 45mm 20,00 UN 1.569,50 31.390,00

Grampeador linear cortante, endoscópico, utilizado em trocater descartável de 12mm de 
diâmetro, recarregável com cargas de grampos em titânio no tamanho de 45mm de linha 
de grampeio, com ergonomia que facilita grampeamentos em partes de difícil acesso, 
estéril e descartável.

0002 5.20.18422 Carga de vários tamanhos para grampeador linear cortante endosc. 60,00 UN 1.000,73 60.043,80

Cargas com TAMANHOS COMPATÍVEIS para o grampeador linear cortante, 
endoscópico 45mm, contendo duas linhas triplas de grampos, com grampos de titânio 
em formato B no fechamento, estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 91.433,80

0004Lote : Lote 004

0001 5.20.16647 Grampeador linear cortante, endoscópico, trocater 12mm, grampo 60mm 30,00 UN 1.566,38 46.991,40

Grampeador linear cortante, endoscópico, utilizado em trocater descartável de 12mm de 
diâmetro, recarregável com cargas de grampos em titânio no tamanho de 60mm de linha 
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de grampeio, com ergonomia que facilita grampeamentos em partes de difícil acesso, 
estéril e descartável.

0002 5.20.18421 Carga de vários tamanhos para grampeador linear cortante endosc. 90,00 UN 1.031,63 92.846,70

Cargas com TAMANHOS COMPATÍVEIS para o grampeador linear cortante, 
endoscópico 60mm, contendo duas linhas triplas de grampos, com grampos de titânio 
em formato B no fechamento, estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 139.838,10

0005Lote : Lote 005

0001 5.20.16641 Carga para grampeador linear cortante, de cirurgia aberta, com 75mm 30,00 UN 397,32 11.919,60

Carga para grampeador linear cortante, de cirurgia aberta, com 75mm de linha de 
grampeio, contendo duas linhas triplas de grampos, com  grampos de titânio em formato 
B no fechamento, estéril e descartável.

0002 5.20.16648 Grampeador linear cortante, p/ cirurgia aberta, carga 75mm 10,00 UN 1.385,88 13.858,80

Grampeador linear cortante, para cirurgia aberta, recarregável com cargas no tamanho 
de  75mm linha de grampeio, com grampeamento direcional com duas linhas de 
grampos em titânio, com trava de segurança evitando redisparo, estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 25.778,40

0006Lote : Lote 006

0001 5.20.16642 Carga para grampeador linear cortante, de cirurgia aberta, com 80mm 30,00 UN 397,97 11.939,10

Carga para grampeador linear cortante, de cirurgia aberta, com 80mm de linha de 
grampeio, contendo duas linhas triplas de grampos, com  grampos de titânio em formato 
B no fechamento, estéril e descartável.

0002 5.20.16649 Grampeador linear cortante, p/ cirurgia aberta, carga 80mm 10,00 UN 1.395,93 13.959,30

Grampeador linear cortante, para cirurgia aberta, recarregável com cargas no tamanho 
de  80mm linha de grampeio, com grampeamento direcional com duas linhas de 
grampos em titânio, com trava de segurança evitando redisparo, estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 25.898,40

0007Lote : Lote 007

0001 5.20.16650 Grampeador linear não cortante, articulado, 30mm linha de grampeio 5,00 UN 1.198,75 5.993,75

Grampeador linear não cortante, articulado, no tamanho de 30mm de linha de grampeio, 
com ergonomia que facilita grampeamentos em partes de difícil acesso, grampos em 
titânio,  estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 5.993,75

0008Lote : Lote 008

0001 5.20.16651 Grampeador linear não cortante, articulado, 55mm linha de grampeio 5,00 UN 1.198,75 5.993,75

Grampeador linear não cortante, articulado, no tamanho de 55mm de linha de grampeio, 
com ergonomia que facilita grampeamentos em partes de difícil acesso, grampos em 
titânio,  estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 5.993,75

0009Lote : Lote 009

0001 5.20.28001 Grampeador circular intraluminal, tamanho 21 mm 5,00 UN 1.262,48 6.312,40

Grampeador circular intraluminal no tamanho 21 mm de diâmetro, com grampos em 
titânio, grampeamento criando anastomose circular, possuindo cartucho com 16 a 32 
grampos (não recarregável), estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 6.312,40

0010Lote : Lote 010

0001 5.20.20833 Grampeador circular intraluminal, tamanho 25 mm 10,00 UN 1.294,36 12.943,60

Grampeador circular intraluminal no tamanho 25 mm de diâmetro, com grampos em 
titânio, grampeamento criando anastomose circular, possuindo cartucho com 16 a 32 
grampos (não recarregável), estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 12.943,60

0011Lote : Lote 011

0001 5.20.20834 Grampeador circular intraluminal, tamanho 28 mm 10,00 UN 1.404,48 14.044,80

Grampeador circular intraluminal no tamanho 28 mm de diâmetro, com grampos em 
titânio, grampeamento criando anastomose circular, possuindo cartucho com 16 a 32 
grampos (não recarregável), estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 14.044,80

0012Lote : Lote 012

0001 5.20.20835 Grampeador circular intraluminal, tamanho 29 mm 10,00 UN 1.405,95 14.059,50

Grampeador circular intraluminal no tamanho 29 mm de diâmetro, com grampos em 
titânio, grampeamento criando anastomose circular, possuindo cartucho com 16 a 32 
grampos (não recarregável), estéril e descartável.
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PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 14.059,50

0013Lote : Lote 013

0001 5.20.20836 Grampeador circular intraluminal, tamanho 31 mm 10,00 UN 1.411,15 14.111,50

Grampeador circular intraluminal no tamanho 31 mm de diâmetro, com grampos em 
titânio, grampeamento criando anastomose circular, possuindo cartucho com 16 a 32 
grampos (não recarregável), estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 14.111,50

0014Lote : Lote 014

0001 5.20.20837 Grampeador circular intraluminal, tamanho 33 mm 10,00 UN 1.296,86 12.968,60

Grampeador circular intraluminal no tamanho 33 mm de diâmetro, com grampos em 
titânio, grampeamento criando anastomose circular, possuindo cartucho com 16 a 32 
grampos (não recarregável), estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 12.968,60

0015Lote : Lote 015

0001 5.20.20827 Grampeador endoscópico para herniorrafia 5mm 20,00 UN 1.823,75 36.475,00

Grampeador endoscópico para herniorrafia 5mm contendo 30 fixadores helicoidais de 
titânio, estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 36.475,00

0016Lote : Lote 016

0001 5.20.20828 Grampeador curvo cortante 40mm 10,00 UN 2.387,00 23.870,00

GRAMPEADOR CURVO CORTANTE DE 40MM COM CARGA - GRAMPEADOR, 
MATERIAL POLIURETANO E AÇO, TIPO CURVO CORTANTE, TAMANHO 40, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO GRAMPO COM REFIL EM TITÂNIO (4,0 X 3,0MM).

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 23.870,00

0017Lote : Lote 017

0001 5.20.16640 Agulha de Veres com 120mm de comprimento 25,00 UN 210,40 5.260,00

Agulha de Veres com 120mm de comprimento, com indicadores de segurança 
(Vermelho ou Verde), empunhadura em formato cônico, possibilitando feedback auditivo, 
estilete de segurança rombo, com ponta retrátil de segurança. Produto estéril e de uso 
único.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 5.260,00

0018Lote : Lote 018

0001 5.20.16652 Pinça/Tesoura coaguladora p/ vasos até 5 mm 60,00 UN 2.625,61 157.536,60

Pinça/Tesoura coaguladora para vasos de até 5 mm, para cirurgia aberta e 
laparoscópica, com sistema de energia ultra-sonica de alta frequencia para transcreção 
e coagulação de vasos .

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 157.536,60

0019Lote : Lote 019

0001 5.8.17094 Pinça para coagulação de  tecidos 25,00 UN 2.471,50 61.787,50

"Pinça para coagulação de  tecidos, permitindo selagem de vasos de até 5mm de 
diâmetro, indicada para procedimentos cirúrgicos abertos da tireoide, principalmente em 
dissecções delicadas próximas a estruturas vitais com mínimo dano tecidual adjacente, 
com sistema de energia ultra-sonica de alta frequencia para transcreção e coagulação 
dos vasos, com comprimento útil de 09cm, com parte ativa da mandíbula de 16mm e 
suporte de teflon para apreensão dos tecidos. Função de corte e coagulação de tecidos  
com amplo controle do sangramento, sem corrente elétrica através do paciente. 
Embalada com chave de travamento ou torquímetro estéril em blíster com uma unidade.  
Produto estéril e descartável. Compatível com equipamento Harmonic."

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 61.787,50

0020Lote : Lote 020

0001 5.20.16663 Trocarte com lâmina de auto-redução com 5mm de diâmetro 10,00 UN 339,16 3.391,60

Trocarte com lâmina de auto-redução com 5mm de diâmetro, com obturador tipo lâmina 
em formato de V com corte nas duas faces,  para cirurgia de videolaparoscópica, com 
sistema de proteção e segurança , contendo (01) uma cânula radiolucente com ou sem 
ranhuras no lado externo (rosca estabilizadora) e (01) um obturador com lâmina linear 
em filete e ponta dilatadora retrátil, com válvula de borracha ajustável promovendo 
vedação e evitando o vazamento de gás, estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 3.391,60

0021Lote : Lote 021

0001 5.20.16661 Trocarte com lâmina de auto-redução com 12mm de diâmetro 250,00 UN 338,95 84.737,50

Trocarte com lâmina de auto-redução com 12mm de diâmetro, com obturador tipo lâmina 
em formato de V com corte nas duas faces,  para cirurgia de videolaparoscópica, com 
sistema de proteção e segurança , contendo (01) uma cânula radiolucente com ou sem 
ranhuras no lado externo (rosca estabilizadora) e (01) um obturador com lâmina linear 
em filete e ponta dilatadora retrátil, com válvula de borracha ajustável promovendo 
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vedação e evitando o vazamento de gás, estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 84.737,50

0022Lote : Lote 022

0001 5.20.28002 Trocarte com lâmina de auto-redução com 15mm de diâmetro 10,00 UN 376,67 3.766,70

Trocarte com lâmina de auto-redução com 15mm de diâmetro, com obturador tipo lâmina 
em formato de V com corte nas duas faces,  para cirurgia de videolaparoscópica, com 
sistema de proteção e segurança , contendo (01) uma cânula radiolucente com ou sem 
ranhuras no lado externo (rosca estabilizadora) e (01) um obturador com lâmina linear 
em filete e ponta dilatadora retrátil, com válvula de borracha ajustável promovendo 
vedação e evitando o vazamento de gás, estéril e descartável.

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 3.766,70

0023Lote : Lote 023

0001 5.20.20829 Tela para reparos de hérnias inguinais e femorais, PEQUENA. 30,00 UN 173,79 5.213,70

Tela para reparos de hérnias inguinais e femorais, PEQUENA, com monofilamentos de 
fibras em polipropileno, sendo que seu tamanho deverá compreender uma área de 100 a 
120 cm².

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 5.213,70

0024Lote : Lote 024

0001 5.20.20830 Tela para reparos de hérnias inguinais e femorais, MEDIA. 40,00 UN 206,97 8.278,80

Tela para reparos de hérnias inguinais e femorais, MEDIA, com monofilamentos de 
fibras em polipropileno, sendo que seu tamanho deverá compreender uma área de 225 a 
400 cm².

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 8.278,80

0025Lote : Lote 025

0001 5.20.20831 Tela para reparos de hérnias inguinais e femorais, GRANDE. 50,00 UN 332,87 16.643,50

Tela para reparos de hérnias inguinais e femorais, GRANDE, com monofilamentos de 
fibras em polipropileno, sendo que seu tamanho deverá compreender uma área de 730 a 
940 cm².

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 16.643,50

TOTAL DA PROPOSTA : 0,0000
PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO : 1.990.389,30
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