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ITEM
CÓD. 

CATMAT
ESPECIFICAÇÃO QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL

40 396065 Cimento de crânio, para cranioplastia para corrigir falhas cranianas de 30gr + 17 ml e radiolucio. 3 R$ 2.080,00 R$ 6.240,00

41

Hemostático absorvível indicado para cirurgia plástica e reconstrutiva, cirurgia oral-
maxilofacial, cirurgia cardíaca, cirurgia do crânio, cirurgia da coluna e cirurgia ortopédica. o
hemostático absorvível é uma preparação hemostática estéril de celulose regenerada oxidada
 disponível na forma plana, fibrilar e com alta densidade, com estrutura tecida e trançada.
indicado para interromper hemorragia capilar de órgãos parenquimatosos e área de ressecção
em intervenções cirúrgicas principalmente neurocirurgia, pode ser recortado e suturado sem
desfiar, promove a hemostasia em 03, 04 minutos absorvível. bactericida. tamanho aproximado
de 1.3 cmx5.1 cm 

3 R$ 110,28 R$ 330,84

42

Hemostático absorvível indicado para cirurgia plástica e reconstrutiva, cirurgia oral-
maxilofacial, cirurgia cardíaca, cirurgia do crânio, cirurgia da coluna e cirurgia ortopédica. o
hemostático absorvível é uma preparação hemostática estéril de celulose regenerada oxidada
disponível na forma plana, fibrilar e com alta densidade, com estrutura tecida e trançada. indicado
para interromper hemorragia capilar de órgãos parenquimatosos e área de ressecção em
intervenções cirúrgicas principalmente neurocirurgia, pode ser recortado e suturado sem desfiar,
promove a hemostasia em 03, 04 minutos. absorvível. bactericida. tamanho aproximado 5.3
cmx7.6 cm 

3 R$ 129,46 R$ 388,38
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43

Cola biológica 5 ml ou 6ml cirúrgica: com ação adesiva e hemostática nos tecidos, com
reação de polimerização rápida, com baixa temperatura. Indicado para uso externo e interno.
Indicações: pode ser aplicada isoladamente ou em combinação com pontos de
sutura,aplicações:cardiocirurgia; cardiocirurgia pediátrica; cirurgia vascular; neurocirurgia; cirurgia
otorrinolaringológica; cirurgia geral; cirurgia torácica; cirurgia ginecológica; cirurgia urológica;
endoscopia digestiva; radiologia de intervenção. 

9 R$ 2.817,31 R$ 25.355,79

44 316775

Membrana substituto de duramater: matriz orgânica de colágeno tipo 1, polimerizado e
purificado no formato de filme ou esponja. colágeno para duroplastias biocompatível com
estrutura fibrilar semelhante a matéria original (duramater). reparada membranas que revestem
órgãos ou tecidos internos ou vasos que apresentam lesões ou falhas da sua continuidade.  têm
sua indicação em diferentes áreas cirúrgicas, como cirurgias neurológicas e ortopédicas (coluna)
na regeneração da membrana dura mater e dura espinhal suportando a pressão do líquor.
tamanho: membrana de aproximadamente 5 cm x 5 cm. 

6 R$ 1.170,00 R$ 7.020,00

45

Membrana substituto de duramater: matriz orgânica de colágeno tipo 1, polimerizado e
purificado no formato de filme ou esponja. colágeno para duroplastias biocompatível com
estrutura fibrilar semelhante a matéria original (duramater). reparada membranas que revestem
órgãos ou tecidos internos ou vasos que apresentam lesões ou falhas da sua continuidade.  têm
sua indicação em diferentes áreas cirúrgicas, como cirurgias neurológicas e ortopédicas (coluna)
na regeneração da membrana dura mater e dura espinhal suportando a pressão do líquor.
Tamanho membrana de aproximadamente 5 cm x 8 cm. 

6 R$ 2.900,80 R$ 17.404,80

46

Adesivo tissular: indicação coaptação de peles sensíveis e pequenas incisões, ferimento
ocasionado por um acidente ou por uma intervenção cirúrgica tradicional é coaptado com suturas
ou grampos, composto por monômeros de n-butil-2-cianoacrilato, que polimeriza rapidamente em
conexão com fluidos teciduais, bisnaga em dose com 0,5 ml, caixa contendo 10 bisnagas.
vantagens: - indolor, comparado a fechamento por suturas ou grampo - economiza tempo e
custos (sem necessidade de anestesia local, sem sutura / remoção de grampo, não é necessária
segunda consulta filme" anti bacteriano que ajuda na proteção do ferimento. 

6 R$ 2.560,00 R$ 15.360,00

47 273052

Cera para osso atua como barreira mecânica na hemostasia local, controle de hemorragia a
partir de superfície óssea. é uma mistura opaca e estéril de cera de abelha, parafina e diluentes. 
não possui atuação bioquímica e é minimamente absorvível. é indicada no controle de
hemorragia a partir de superfície óssea. esterilizada por óxido de etileno, a cera para osso não
deve ser reesterelizada e o conteúdo não utilizado da embalagem deverá ser descartado. 

10 R$ 10,60 R$ 106,00
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48 450056

Kit para drenagem de hematoma/cisto, destinado a realização de drenagem /evacuação de
lesões por estereotaxia, embalagem estéril contendo; 01 conjunto de cânula para drenagem de
cisto cerebral 3,0mm; 01 limitador para a trava da cânula; 01 bucha superior para arco
estereotáxico; 01 bucha inferior para arco estereotáxico; 04 parafusos para fixação de crânio
90mm/70mm e 45mm; 01 extensor para conexão looer look; macho/fêmea ; 01 seringa 10ml sem
agulha; 01 conj de buchas adaptadoras. o kit deve ser fornecido estéril e pronto para uso.
Compatível com Halo estereotáxico, item 57 do Anexo III. 

2 R$ 8.500,00 R$ 17.000,00

49 450056

Kit de biópsia cerebral descartável, destinado a realização de biópsia de tecido cerebral,
procedimento minimamente invasivo,  utilizado por estereotaxia; embalagem estéril contendo: 01
conj de cânula para biópsia cerebral 2,1mm tipo nashold; 01 limitador para a trava da cânula ; 01
bucha inferior para estereotáxico; 04 parafusos para fixação de crânio - 90 mm; 04 parafusos
para fixação de crânio-70mm;04 parafusos para fixação de crânio-45mm; 01 extensor com
conexão luer look macho/fêmea; 01 dispositivo para pressão negativa 5ml; 01 conjunto de buchas
adaptadoras. Kit deve ser fornecido estéril e pronto para o uso. Compatível com Halo
estereotáxico, item 57 do Anexo III.

2 R$ 9.833,33 R$ 19.666,66

50 412377

Kit de equipo para aspirador ultrassônico, equipo de infusão, material pvc cristal, tipo câmara
flexível c/filtro ar, gotejador gota padrão, pinça regulador de flux0, injetor c/injetor lateral´y´,
autocicatrizante, conector luer c/ tampa, característica adicional fotossensível, esterilidade estéril,
descartável, têm a finalidade de remover tecido delicado sem danificar os vasos sanguíneos,
nervos e outros. estas características o tornam indicado para remoção de tumores, meningioma,
neurinoma, câncer de fígado, bile entre outros. e diversos tipos de cirurgias como: neurocirurgia,
cirurgia geral, otorrinolaringologia, ginecologia, urologia, cirurgia plástica, cirurgia ortopédica e
outros. avançada tecnologia das ponteiras, com a vibração ultrassônica das ponteiras,
específicas, no sentido longitudinal e lateral simultaneamente, com as suas pontas de titânio
garantem o máximo de eficácia e durabilidade. características: único no segmento com opções
de canetas de curetagem e corte de osso, canetas super leves descartando o problema de
enroscamento com a gaze durante a cirurgia, aparelho com bomba de sucção embutido, simples
visualização e leitura, potência com ajustes em porcentagem, sucção com ajustes em
porcentagem, irrigação com ajustes ml/min, sistemas multifuncionais. compatível com
aspirador ultrassônico em comodato, item 58 do Anexo III

3 R$ 505,00 R$ 1.515,00
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51 451663

Hidroxiapatita (substituto ósseo): material osteocondutor para enxerto ósseo composto de
hidroxiapatita sintética absorvível, porosa, cristalina, biocompatível, macio (devido a característica
de osso medular), de pureza comprovado, amplamente testado como material de enxerto ósseo e 
que não apresenta rejeição do organismo. hidroxiapatita é o principal constituinte mineral de
ossos e dentes de vertebrados. quando é colocada em contato com o osso danificado, funciona
como um suporte para a regeneração do tecido ósseo; seus aglomerados cristalinos, altamente
porosos, atuam como matriz tridimensional que é absorvida lentamente, ao mesmo tempo em
que ocorre a infiltração de células formadoras de osso entre seus poros e subsequente deposição
do osso hospedeiro, é altamente hidrofílica sendo recomendável a aplicação direta no local a ser
enxertado. caso seja veiculado a plasma rico em plaquetas (prp), sangue do paciente e/ou apara
de osso autógeno, o produto obtido desta associação deve ser uma massa consistente, para
facilitar o manuseio da mesma. tamanho cx. com 02 gramas 

2 R$ 596,99 R$ 1.193,98

52 245920

Hidroxiapatita (substituto ósseo): material osteocondutor para enxerto ósseo composto de
hidroxiapatita sintética absorvível, porosa, cristalina, biocompatível, macio (devido a característica
de osso medular), de pureza comprovado, amplamente testado como material de enxerto ósseo e 
que não apresenta rejeição do organismo. hidroxiapatita é o principal constituinte mineral de
ossos e dentes de vertebrados. quando é colocada em contato com o osso danificado, funciona
como um suporte para a regeneração do tecido ósseo; seus aglomerados cristalinos, altamente
porosos, atuam como matriz tridimensional que é absorvida lentamente, ao mesmo tempo em
que ocorre a infiltração de células formadoras de osso entre seus poros e subsequente deposição
do osso hospedeiro. altamente hidrofílica sendo recomendável a aplicação direta no local a ser
enxertado. caso seja veiculado a plasma rico em plaquetas (prp), sangue do paciente e/ou apara
de osso autógeno, o produto obtido desta associação deve ser uma massa consistente, para
facilitar o manuseio da mesma. tamanho cx. com 05 gramas. 

2 R$ 492,22 R$ 984,44

53 437276 Fio de cerclagem em aço inoxidável, tamanho ø 1.0mmx2 15 R$ 130,00 R$ 1.950,00

54 437272 Fio de cerclagem em aço inoxidável, tamanho ø 1.5mmx2 15 R$ 130,00 R$ 1.950,00
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55 Broca ortopédica em aço ø 3,5mm 20 R$ 175,00 R$ 3.500,00

56 Broca ortopédica em aço ø 4,5mm 20 R$ 175,00 R$ 3.500,00

R$ 123.465,89

#REF!

BANCO DE PREÇOS - NP CAPACITAÇÃO: https://www.bancodeprecos.com.br/Cotacoes/

LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR                                                                                                  
GERENTE ESPECIAL DE COTAÇÃO

GEC/SESAU

FONTE DA COTAÇÃO:
                       Boa Vista - RR, 27 de Feveireiro de 2018

VALOR TOTAL LOTE 3: R$237.569,90 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, NOVENTA CENTAVOS).

VALOR TOTAL ANEXO II POR ITEM: R$

VALOR TOTAL ANEXO II: R$123.465,89 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS).
VALOR TOTAL ESTIMADO PROCESSO: R$1.392.758,44 (UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA 

E OITO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

VALOR TOTAL DO PROCESSO:

VALOR TOTAL LOTE 1: R$252.401,10 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS, DEZ CENTAVOS).
VALOR LOTE 2: R$494.797,70 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, SETENTA CENTAVOS).

VALOR TOTAL LOTE 4: R$109.628,25 (CENTO E NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS).
VALOR LOTE 5: R$172.270,50 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS, CINQUENTA CENTAVOS).

VALOR LOTE 6: R$2.625,10 (DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS, DEZ CENTAVOS).
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