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DESCRITIVO FORNECEDOR 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº CAAPSML 235/2018 

 
 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL nº PG/CAAPSML - 161/2018 
Empresa: Prosurg Produtos Médicos LTDA - CNPJ: 04.907.399/0001-40. 

 
 
Os descritivos lançados na Ata de Registro de Preços (ARP) acima citada representam os 

materiais desejados para aquisição, porém, tais não comtemplam os descritivos particulares de cada 
empresa, uma vez que estas detêm seus próprios registros. 

Sendo, lançamos os descritivos indicados pela vencedora dos lotes abaixo, em conformidade 
com a ARP. 

 
 

LOTE CÓDIGO DESCRITIVO PRODUTO 
MARCA / 

REG. ANVISA 

6 16650 

Grampeador linear torácico abdominal para fechamento de tecidos 
TA3048S / TA3035S, carregado com carga verde de 30mm de 
comprimento. Insere duas linhas de grampos paralelas e 
alternadas de 4.8mm e 3,5MM de altura, para tecidos espessos, 
com botão de liberação, pino de retenção e batente guia de corte. 
Contém tecnologia DST de direcionamento de grampos, 
recarregável em até sete vezes, totalizando oito disparos no 
mesmo procedimento. Produto de uso único. Esterilizado a oxido 
de etileno. 

Auto Suture / 
10349000235 

7 16651 

Grampeador linear torácico abdominal para fechamento de tecidos 
TA6035S / TA6048S, carregado com carga azul de 60mm de 
comprimento. Insere duas linhas de grampos paralelas e 
alternadas de 3,5mm e 4,8mm de altura, para tecidos normais, 
com botão de liberação, pino de retenção e batente guia de corte. 
Contém tecnologia DST de direcionamento de grampos, 
recarregável em até sete vezes, totalizando oito disparos no 
mesmo procedimento. Produto de uso único. Esterilizado a oxido 
de etileno. 
 

Auto Suture / 
10349000235 

8 28001 

Grampeador circular eea , indicado para anastomose termino-
temenal, termino lateral e latero lateral. Aplica uma linha circular 
dupla de grampos de titânio em zigue-zague. O grampeador possui 
lâmina da faca no instrumento que remove o tecido excedente, 
criando anastomose circular. Diâmetro da linha de grampeamento 
de 21mm, bigorna de baixo perfil tilt-top está disponível em todos 
os grampeadores. Os grampeadores de 21 mm são compatíveis 
com dois tamanhos de grampo 3,5mm e 4,8mm. Produto de uso 
único . Esterilizado a oxido de etileno. 

Auto Suture / 
10349000267 

 
 

Este documento visa auxiliar os envolvidos nos processos que se utilizem da ARP. 
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