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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS ATO CONVOCATÓRIO Nº 046/2019/MA 

 

O INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.997.585/0001-80, torna público que a cotação de preços publicada no Ato Convocatório nº 046/2019/MA, 
do tipo Menor Preço por Lote, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HEMODIÁLISE POR UM PERÍODO 
DE 12 (doze) MESES, para atender a demanda do Hospital Regional de Bacabal/MA, sob gestão do INVISA, 
resultando como vencedora a empresa relacionada no quadro de classificação abaixo  por ter apresentado  a 
proposta de preço por lote :       

LOTE I 

ITEM CÓDIGO  
DESCRIÇÃO DO  

ITEM DA 
PADRONIZAÇÃO  

APRESENTAÇÃO 
QUANT 

MÍN 
ANUAL 

QUANT 
MÁX 

ANUAL 

PREÇO 
REF BIOFAR CIENTÍFICA 

1 1169 SOLUÇÃO ÁCIDA 

CONCENTRADO PARA 
HEMODIALISE – Fração 
ácida solução polieletrolitica 
para hemodiálise na 
composição concentrada 
diluição 01:35 com na+ 
(138), k+(1), ca+2 (3,5) sem 
glicose e água para injeção 
q.s.p. 1000 ml; em 
apresentação de galões de 
5 litros, contendo 
externamente dados de 
identificação, tipo e data de 
fabricação com validade e 
numero de lote e registro no 
ministério da saúde  
acondicionados em 
embalagem fechada 
obedecendo a legislação 
vigente. 

1152 1872  R$    
20,47  R$ 26,00 R$ 20,35 

2 1170 SOLUÇÃO 
BÁSICA 

CONCENTRADO PARA 
HEMODIALISE – Fração 

Básica componentes 
bicarbonato de sódio a 8,4 , 

componentes adicionais 
fração básica, forma 

farmacêutica solução estéril 
e apirogênica marca: 

fresenius medical item do 
processo: 00021 item de 

material: 000394853 

1152 1872  R$    
19,97  R$ 26,00 R$ 19,25 
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3 1171 
ÁCIDO 

PERACÉTICO 
3,5% 

ÁCIDO PERACÉTICO 3,5% 
- solução esterilizante e 
desinfetante de peroxido de 
hidrogenio, acido acetico 
glacial, estabilizante, agua 
deionizada, principio ativo 
ácido peracético 3,5% em 
galão de 05 litros, com 
tampa adaptavel a máquina 
fresenius 4008-b. com 
registro no Ministério da 
Saúde 

24 48  R$ 
152,00  R$ 169,90 R$ 126,50 

4 1172 
CONECTOR 

TEGO SISTEMA 
FECHADO 

CONECTOR SISTEMA 
FECHADO (TEGO®) - 
conector para cateteres 
venosos centrais, de 
hemodiálise e aférese, que 
cria um sistema fechado do 
ponto de vista mecânico e 
microbiológico, reduzindo a 
exposição e a manipulação 
do cateter. Pequeno e 
confortável para o paciente, 
o Conector sistema fechado 
possui priming  zero e 
pressão neutra, permitindo 
fluxos sanguíneos 
superiores a 600ml/min, que 
traz segurança para o 
paciente. 

240 1200  R$      
1,55  R$ 5,63 R$ 1,55 

5 1173 LINHA VENOSA 

LINHA VENOSA ADULTA 
PARA HEMODIÁLISE com 
catabolha transparente, 
flexível e filtro. Conexões de 
identificação conforme 
padronizado (cor azul), 
extensor transparente e 
flexível, em PVC; injetor 
lateral com membrana 
autocicatrizante, by-pass 
com tampa fixa ao cateter, 
clamp de interrupção de 
fluxo resistente, conexões 
para medicação e 
adaptação de PTM com 
tampa. Estéril, atóxica e 
apirogênica. Comprimento 
aproximado de 2 m. 
Embalado em papel grau 
cirúrgico 

1500 3000  R$      
8,50  R$ 11,35 R$ 8,25 
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6 1174 LINHA ARTERIAL 

LINHA ARTERIAL 
ADULTA PARA 
HEMODIÁLISE com 
catabolha de 8 mm, 
transparente, flexível e com 
filtro, com dispositivo para 
monitoramento de pressão. 
Conexões de identificação 
conforme padronizado (cor 
vermelha), extensor em 
PVC, transparente e 
flexível, injetor lateral com 
membrana autocicatrizante, 
by-pass com tampa fixa ao 
cateter, clamp de 
interrupção de fluxo 
resistente, conexão para 
entrada de soro e catabolha 
com tampa e pinça tipo 
clamp. Estéril, atóxica e 
apirogênica. Comprimento 
aproximado de 2 m. 
Embalado em papel grau 
cirúrgico. 

1500 3000  R$      
8,50  R$ 11,35 R$ 8,25 

7 1175 DIALISADOR 
CAPILAR  300 

DIALISADOR CAPILAR de 
alto fluxo em polissulfona 
F8- REVECLEAR 300 

288 576  R$    
70,00  R$ 87,00 R$ 68,20 

8 1176 DIALISADOR 
CAPILAR  400 

DIALISADOR CAPILAR de 
alto fluxo em polissulfona 
F8- REVECLEAR 400 

576 1440  R$    
70,00  R$ 87,00 R$ 68,20 

9 1177 
CATETER DUPLO 
LUMEN 12 FR- 

16 CM 

KIT CATETER DUPLO 
LÚMEN alto fluxo para 
hemodiálise - 2 tampas de 
injeção com látex free - kit 
cateter duplo lúmen alto 
fluxo para hemodiálise 
contendo: 01 cateter em 
poliuretano-12 fr x 16 cm, 
01 fio guia .035" x 70 cm, 
com avançador onestep 
advancer, 01agulha 18 g x 7 
cm para introdução de fio 
guia .035"- ou .038", 02 
tampas de injeção com látex 
free com rosca luer, 01 
bisturi descartável lâmina nº 
11, 01 seringa, 02 
dilatadores de vaso, 01 
agulha 30 x 7. embalado 
individualmente em material 
que promova a barreira 
microbiana e abertura 
asséptica, contendo 
externamente dados de 
identificação, tipo e data de 
esterilização com validade e 
numero de lote e registro no 
ministério da saúde, 
acondicionados em 
embalagem fechadas. 
Obedecendo a legislação 
vigente. 

120 240  R$ 
145,00  R$ 137,00 R$ 137,50 
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10 1178 
CATETER DUPLO 
LUMEN 12 FR- 

20 CM 

KIT CATETER DUPLO 
LÚMEN alto fluxo para 
hemodiálise - 2 tampas de 
injeção com látex free - kit 
cateter duplo lúmen alto 
fluxo para hemodiálise 
contendo: 01 cateter em 
poliuretano-12 fr x 20 cm, 
01 fio guia .035" x 70 cm, 
com avançador onestep 
advancer, 01agulha 18 g x 7 
cm para introdução de fio 
guia .035"- ou .038", 02 
tampas de injeção com látex 
free com rosca luer, 01 
bisturi descartável lâmina nº 
11, 01 seringa, 02 
dilatadores de vaso, 01 
agulha 30 x 7. embalado 
individualmente em material 
que promova a barreira 
microbiana e abertura 
asséptica, contendo 
externamente dados de 
identificação, tipo e data de 
esterilização com validade e 
numero de lote e registro no 
ministério da saúde, 
acondicionados em 
embalagem fechadas. 
Obedecendo a legislação 
vigente. 

120 240  R$ 
145,00  R$ 137,00 R$ 137,50 

11 1179 AGULHA PARA 
FAV 16 CM 

AGULHA PARA FÍSTULA 
ARTERIO-VENOSA com 
borboleta giratória com 
cânula de 16g de diâmetro e 
25 mm de comprimento - 
agulha para fístula arterio-
venosa com borboleta 
giratória com cânula de 16g 
de diâmetro e 25mm de 
comprimento, orifício back-
eye na ponta da cânula, 
tubo atóxico isento de látex, 
comprimento de 300mm, 
contendo clamp corta fluxo 
colorido, dispositivo de 
segurança com alça para 
apoio confiável ao embutir a 
cânula na 
retirada da agulha evitando 
risco de acidentes, conector 
luerlock transparente para 
junção com a linha de 
sangue, produto com pontas 
e conexões protegidas com 
tampa. esterilizados a 
radiação gama embalada 
individualmente, estéril, 
apirogênico de uso único. 
embalada em polietileno de 
alta densidade transparente 

360 600  R$      
2,10  R$ 2,90 R$ 2,20 
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que garante a integridade 
do produto e esterilidade. 
rotulagem com 
especificações normativas 
quecorrespondem as 
legislações sanitárias 
vigentes. 

12 1180 AGULHA PARA 
FAV 17 CM 

AGULHA PARA FÍSTULA 
ARTERIO-VENOSA com 
borboleta giratória com 
cânula de 17 g de diâmetro 
e 25 mm de comprimento - 
agulha para fístula arterio-
venosa com borboleta 
giratória com cânula de 17g 
de diâmetro e 25mm de 
comprimento, orifício back-
eye na ponta da cânula, 
tubo atóxico isento de látex, 
comprimento de 300mm, 
contendo clamp corta fluxo 
colorido, dispositivo de 
segurança com alça para 
apoio confiável ao embutir a 
cânula na 
retirada da agulha evitando 
risco de acidentes, conector 
luerlock transparente para 
junção com a linha de 
sangue, produto com pontas 
e conexões protegidas com 
tampa. esterilizados a 
radiação gama embalada 
individualmente, estéril, 
apirogênico de uso único. 
embalada em polietileno de 
alta densidade transparente 
que garante a integridade 
do produto e esterilidade. 
rotulagem com 
especificações normativas 
quecorrespondem as 
legislações sanitárias 
vigentes. 

120 240  R$      
2,12  R$ 2,90 R$ 2,20 

13 1181 FILTRO DIASAFE 
PLUS 

DIASAFE PLUS - Filtro de 
polisulfona para fluidos, que 

fornece um dialisato 
microbiologicamente 

adequado e puro, alta 
tecnologia e máxima 
segurança, utilizado 

também no sistema de hdf/ 
hf das máquinas fresenius. 

24 48  R$ 
660,19  R$ 545,00 R$ 660,00 
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14 1182 
ISOLADOR PARA 

PRESSÃO 
VENOSA 

ISOLADOR PARA 
PRESSAO VENOSA - 
Isolador de pressão com 
membrana hidrofóbica com 
porosidade de 0,2 microns 
em formato de disco com 
conexão universal, 
resistente a choques 
mecânicos utilizados como 
barreira protetora para 
monitorização da pressão 
das linhas de sangue. 
embalado individualmente 
em material que promova a 
barreira microbiana e 
abertura asséptica, 
embalagem em papel grau 
cirurgico, com dados de 
identificacao, procedencia, 
data fabricacao, prazo 
validade,número lote e 
registro MS. 

120 240  R$      
0,75  R$ 1,34 R$ 0,66 

15 1183 TAMPA PARA 
CATETER 

PROTETOR PARA CONE 
LUER-Conhecido como 
tampa para cateter 
universal, é um artigo 
médico hospitalar, que se 
adapta aos sistemas de 
infusão intra/venosa e ou 
cateteres protegendo a 
porta de entrada de 
possíveis contaminações e 
também adapta-se as linhas 
arteriais e 
venosas.Dispositivo rígido 
para oclusão de conexões 
Luer Fêmea, fechamento 
Luer Lock. Descartável,Uso 
único, LátexFree e 
esterelizado à Óxido de 
Etileno. 

1200 6000  R$      
1,25  R$ 0,49 R$ 1,25 

16 1184 
CAMPO 

FENESTRADO 30 
GRAMAS 

CAMPO OPERATÓRIO 
FENESTRADO ESTÉRIL- 
Produto atóxico e 
hipoalergênico, repele 
liquidos. Utilizado em 
procedimentos localizados. 
Possui fenestra de 10cm e 
dobra cirúrgica. Dupla 
embalagem garantindo a 
esterelidade até o uso. 
Esterelizado em Óxido de 
etileno. Uso Único. 

600 1200  R$      
5,40  R$ 4,67 R$ 5,40 

       225.453,60 187.417,20 
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LOTE II 

ITEM CÓDIGO  DESCRIÇÃO DO  ITEM 
DA PADRONIZAÇÃO  APRESENTAÇÃO 

QUANT 
MÍNIMA 
ANUAL 

QUANT 
MÁXIMA 
ANUAL 

PREÇO 
REFERÊNCIA 

ANTONIO CM 
ARAUJO 

1 3071 FILTRO CARVÃO 
ATIVADO  

FILTRO CARVÃO 
ATIVADO 10 X 2,5 - 
5 MICRAS 

60 240  R$    33,00  R$ 30,77 

2 1186 FILTRO 1 MICRA 
ELEMENTO 

FILTRANTE 10 X 2,5 
- 1 MICRA 

12 24  R$    18,00  R$ 17,00 

3 3072 FILTRO 5 MICRAS 
ELEMENTO 

FILTRANTE 10 X 2,5 
- 5 MICRA 

1200 2400  R$    20,00  R$ 15,05 

            TOTAL 43.912,80 
 

Os itens devidamente sinalizados na cor (cinza) referem-se a empresa vencedora.  
 
 
 

Santo Antônio de Pádua/RJ, 03 de abril de 2019. 
 

Bruno Soares Ripardo 
Diretor-Geral  

Instituto Vida e Saúde - INVISA 


