
MEDICAL DA AMAZONIA

Página 1

QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00489/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2020

EMPRESA: MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI ME

CNPJ: 34.758.599/0001-49

RUA TABAJARA N 2544, BAIRRO LIBERDADE , PORTO VELHO RO- CEP 76803-876

TELEFONE/FAX: (069) 3223-5348

E-MAIL:

REPRESENTANTE: FABÍOLA ESTEVES DA ROCHA

CPF: 426.073.102-53

LOTE 01

ITEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UNID. QUANT.  VALOR UNIT  VALOR TOTAL  MARCA OFERTADA

1 PACOTE 5460  R$    6,86  R$      37.455,60 MARDAM

VALOR TOTAL DO LOTE  R$      37.455,60 
LOTE 17

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR UNIT  VALOR TOTAL  MARCA 

1 UNIDADE 5544  R$    1,79  R$       9.923,76 BIOSANI

2 UNIDADE 3936  R$    1,59  R$       6.258,24 MEDSONDA

3 UNIDADE 4848  R$    1,79  R$       8.677,92 BIOSANI

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 24.859,92

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO R$ 62.315,52

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO R$ 86.064,12

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO R$ 23.748,60

PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE 38,11%

Porto Velho, 21 de fevereiro de 2020. 

Tatiane Mariano
Pregoeira – SML

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

medicaldaamazonia@gmail.com

ABSORVENTE HIGIÊNICO, uso 
hospitalar, confeccionado em 
material fibra de celulose, 
medindo aproximadamente 54 cm de 
comprimento e 14 de largura, 
alogênico atôxico, com gel 
absorvente, adesivos 
termoplásticos, pacote com 10 
unidades. a embalagem deve trazer 
impresso as seguintes informações: 
 data de fabricacao, prazo de 
validade, lote e registro na 
anvisa.

COLETOR DE URINA P/ INCONTINÊNCIA  
URINARIA cateter externo Masculino 
Látex nº 05 acoplado com 
camisinha, confeccionado em PVC, 
Atoxico, Flexivel, descartavel, 
com reservatório anti dobras, 
adaptável ao coletor de urina, 
acompanhado de extenção,o produto 
deve  trazer impresso as seguintes 
informações : procedência,data de 
validade e registro ou cadastro 
junto a ANVISA.

COLETOR DE URINA P/ INCONTINÊNCIA  
URINARIA cateter externo Masculino 
Látex nº 06 acoplado com 
camisinha, confeccionado em PVC, 
Atoxico, Flexivel, descartavel, 
com reservatório anti dobras, 
adaptável ao coletor de urina, 
acompanhado de extenção,o produto 
deve  trazer impresso as seguintes 
informações : procedência,data de 
validade e registro ou cadastro 
junto a ANVISA. 

COLETOR DE URINA P/ INCONTINÊNCIA  
URINARIA cateter externo Masculino 
Látex nº 08 acoplado com 
camisinha, confeccionado em PVC, 
Atoxico, Flexivel, descartavel, 
com reservatório anti dobras, 
adaptável ao coletor de urina, 
acompanhado de extenção,o produto 
deve  trazer impresso as seguintes 
informações : procedência,data de 
validade e registro ou cadastro 
junto a ANVISA.
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00489/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2020

EMPRESA: REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPR.COMERCIANTE EIRELI-EPP

CNPJ: 27.048.093/0001-80

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

TELEFONE/FAX: (069) 3301-7043

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Antonio Alves de Sousa

CPF 289.755.612-91

LOTE 02

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 PACOTE 6636  R$          2,81  R$              18.647,16 ESTILO

VALOR TOTAL DO LOTE  R$   18.647,16 

LOTE 03

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

UNIDADE 408  R$        31,91  R$              13.019,28 MEC MOVER

VALOR TOTAL DO LOTE  R$   13.019,28 

LOTE 04

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 UNIDADE 2328  R$          2,98  R$                6.937,44 J. PROLAB

2 UNIDADE 3708  R$          2,69  R$                9.974,52 J. PROLAB

3 UNIDADE 2016  R$          2,47  R$                4.979,52 J. PROLAB

4 UNIDADE 2508  R$          2,25  R$                5.643,00 J. PROLAB

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 27.534,48

LOTE 05

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 PACOTE 1250  R$          8,45  R$              10.562,50 SKY

RUA BENJAMIN CONSTANT N 2194, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO
 PORTO VELHO RO CEP 76804-056

regionalcse@hotmail.com

 VALOR UNIT 

ABAIXADOR DE LÍNGUA Abaixador de 
língua, material madeira, tipo 
descartável, comprimento 14 cm, 
formato tipo espátula, largura 1,5 cm, 
espessura 0,2 cm; embalado em plástico 
transparente atóxico e resistente; 
rotulagem respeitando legislação atual 
vigente; validade mínima de 01 (um) 
ano após a data de entrega definitiva. 
Pacote com 100 unidades.

 VALOR UNIT 

1

ADAPTADOR PARA ASPIRAÇÃO DE MECÔNIO: 
Adaptador para aspiração de mecônio, 
de material policarbonato, comprimento 
da peça: 55 mm; extremidade de conexão 
com aspirador com diâmetro externo de 
8 mm e diâmetro interno de 4 mm; 
Extremidade de conexão com tubo 
orotraqueal com diâmetro externo de 20 
mm e diâmetro interno de 15 mm; 
orifício lateral para controle de 
sucção com diâmetro interno de 3 mm. 
Com registro na ANVISA. Garantia 
mínima de 1 (um) ano.

 VALOR UNIT 

Almotolia Plástica tampa confeccionada 
internamente em plástico rígido, bico 
reto, corpo âmbar, capacidade 500 ML.

Almotolia Plástica tampa confeccionada 
internamente em plástico rígido, bico 
reto, corpo transparente, capacidade 
500 ML.

Almotolia Plástica tampa confeccionada 
internamente em plástico rígido, bico 
reto, corpo âmbar, capacidade 250 ML.

Almotolia Plástica tampa confeccionada 
internamente em plástico rígido,  bico 
reto, corpo transparente, capacidade 
250 ML.

 VALOR UNIT 

AVENTAL DESCARTÁVEL branco manga 
curta, não estéril confeccionado em 
TNT (polipropileno), aberto nas costas 
com tiras para amarrar na cintura e no 
pescoço. Medidas padrões: 1,10 comp x 
1,40 larg. (considerado  tamanho M), 
Pacote com 10 unidades.



REGIONAL 

Página 3

2 PACOTE 1780  R$          8,45  R$              15.041,00 SKY

3 UNIDADE 500  R$          2,21  R$                1.105,00 ESTERILMED

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 26.708,50

LOTE 06

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 PACOTE 4522  R$          8,45  R$              38.210,90 SKY

2 PACOTE 10268  R$          8,45  R$              86.764,60 SKY

3 UNIDADE 2212  R$          2,21  R$                4.888,52 ESTERILMED

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 129.864,02

LOTE 07

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 UNIDADE 6507  R$          0,20  R$                1.301,40 ANAPOLIS

2 UNIDADE 14229  R$          0,31  R$                4.410,99 ANAPOLIS

3 UNIDADE 12315  R$          0,48  R$                5.911,20 ANAPOLIS

AVENTAL DESCARTÁVEL branco manga 
curta, não estéril confeccionado em 
TNT (polipropileno), aberto nas costas 
com tiras para amarrar na cintura e no 
pescoço. Medidas padrões: 1,10 comp x 
1,40 larg. (considerado  tamanho M), 
Pacote com 10 unidades.

AVENTAL DESCARTÁVEL confeccionado em 
material plástico com manga longa não 
esteril, transparente, com 4 tiras, 
tamanho único o produto deve atender a 
nbr 15317-2

 VALOR UNIT 

AVENTAL DESCARTÁVEL branco manga 
curta, não estéril confeccionado em 
TNT (polipropileno), aberto nas costas 
com tiras para amarrar na cintura e no 
pescoço. Medidas padrões: 1,10 comp x 
1,40 larg. (considerado  tamanho M), 
Pacote com 10 unidades.

AVENTAL DESCARTÁVEl branco manga 
longa, punho com elástico, não estéril 
confeccionado em TNT (polipropileno), 
aberto nas costas com tiras para 
amarrar na cintura e no pescoço. 
Medidas padrões: 1,10 comp x 1,40 
larg. (considerado  tamanho M), Pacote 
com 10 unidades.

AVENTAL DESCARTÁVEL confeccionado em 
material plástico com manga longa não 
esteril, transparente, com 4 tiras, 
tamanho único o produto deve atender a 
nbr 15317-2

 VALOR UNIT 

ATADURA DE CREPE 6,0 CM
Atadura de crepe não estéril, 13 fios 
por cm², medindo 1,80 m de comprimento 
em repouso, largura 10 cm, as bordas 
devem estar com perfeito acabamento 
para evitar desfiamento, a embalagem 
deve trazer impresso as seguintes 
informações: procedência, data de 
fabricação, de validade, registro na 
Anvisa e deve estar em conformidade 
com NBR 14056 – ABNT, e ser 
certificada pelo INMETRO; validade 
mínima de 01 (um) ano após a data de 
entrega definitiva.

ATADURA DE CREPE 10 CM
Atadura de crepe não estéril, 13 fios 
por cm², medindo 1,80 m de comprimento 
em repouso, largura 10 cm, as bordas 
devem estar com perfeito acabamento 
para evitar desfiamento, a embalagem 
deve trazer impresso as seguintes 
informações: procedência, data de 
fabricação, de validade, registro na 
Anvisa e deve estar em conformidade 
com NBR 14056 – ABNT, e ser 
certificada pelo INMETRO; validade 
mínima de 01 (um) ano após a data de 
entrega definitiva.

ATADURA DE CREPE 15 CM Atadura de 
crepe não estéril, 13 fios, medindo 
1,80 m de comprimento em repouso, 
largura 15 cm, as bordas devem estar 
com perfeito acabamento para evitar 
desfiamento, a embalagem deve trazer 
impresso as seguintes informações: 
procedência, data de fabricação, de 
validade, registro na Anvisa e deve 
estar em conformidade com NBR 14056 – 
ABNT, e ser certificada pelo INMETRO; 
validade mínima de 01 (um) ano após a 
data de entrega definitiva.
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4 UNIDADE 12835  R$          0,65  R$                8.342,75 ANAPOLIS

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 19.966,34

LOTE 08

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 UNIDADE 23073  R$          0,20  R$                4.614,60 ANAPOLIS

2 50451  R$          0,31  R$              15.639,81 ANAPOLIS

3 UNIDADE 43665  R$          0,48  R$              20.959,20 ANAPOLIS

4 UNIDADE 45509  R$          0,65  R$              29.580,85 ANAPOLIS

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 70.794,46

LOTE 09

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

ATADURA DE CREPE 20 CM Atadura de 
crepe não estéril, 13 fios, medindo 
1,80 m de comprimento em repouso, 
largura 20 cm, as bordas devem estar 
com perfeito acabamento para evitar 
desfiamento, a embalagem deve trazer 
impresso as seguintes informações: 
procedência, data de fabricação, de 
validade, registro na Anvisa e deve 
estar em conformidade com NBR 14056 – 
ABNT, e ser certificada pelo INMETRO; 
validade mínima de 01 (um) ano após a 
data de entrega definitiva.

 VALOR UNIT 

ATADURA DE CREPE 6,0 CM
Atadura de crepe não estéril, 13 fios 
por cm², medindo 1,80 m de comprimento 
em repouso, largura 10 cm, as bordas 
devem estar com perfeito acabamento 
para evitar desfiamento, a embalagem 
deve trazer impresso as seguintes 
informações: procedência, data de 
fabricação, de validade, registro na 
Anvisa e deve estar em conformidade 
com NBR 14056 – ABNT, e ser 
certificada pelo INMETRO; validade 
mínima de 01 (um) ano após a data de 
entrega definitiva.

ATADURA DE CREPE 10 CM
Atadura de crepe não estéril, 13 fios 
por cm², medindo 1,80 m de comprimento 
em repouso, largura 10 cm, as bordas 
devem estar com perfeito acabamento 
para evitar desfiamento, a embalagem 
deve trazer impresso as seguintes 
informações: procedência, data de 
fabricação, de validade, registro na 
Anvisa e deve estar em conformidade 
com NBR 14056 – ABNT, e ser 
certificada pelo INMETRO; validade 
mínima de 01 (um) ano após a data de 
entrega definitiva.

UNIDADE

ATADURA DE CREPE 15 CM Atadura de 
crepe não estéril, 13 fios, medindo 
1,80 m de comprimento em repouso, 
largura 15 cm, as bordas devem estar 
com perfeito acabamento para evitar 
desfiamento, a embalagem deve trazer 
impresso as seguintes informações: 
procedência, data de fabricação, de 
validade, registro na Anvisa e deve 
estar em conformidade com NBR 14056 – 
ABNT, e ser certificada pelo INMETRO; 
validade mínima de 01 (um) ano após a 
data de entrega definitiva.

ATADURA DE CREPE 20 CM Atadura de 
crepe não estéril, 13 fios, medindo 
1,80 m de comprimento em repouso, 
largura 20 cm, as bordas devem estar 
com perfeito acabamento para evitar 
desfiamento, a embalagem deve trazer 
impresso as seguintes informações: 
procedência, data de fabricação, de 
validade, registro na Anvisa e deve 
estar em conformidade com NBR 14056 – 
ABNT, e ser certificada pelo INMETRO; 
validade mínima de 01 (um) ano após a 
data de entrega definitiva.

 VALOR UNIT 
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1 ROLO 60  R$          1,20  R$                     72,00 POLAR FIX

2 ROLO 1563  R$          1,27  R$                1.985,01 POLAR FIX

3 ROLO 2178  R$          1,91  R$                4.159,98 POLAR 

4 ROLO 2196  R$          3,23  R$                7.093,08 POLAR FIX

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 13.310,07

LOTE 11

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 ROLO 264  R$          0,30  R$                     79,20 POLAR FIX

2 ROLO 5724  R$          0,38  R$                2.175,12 POLAR FIX

ATADURA GESSADA secagem 
rápida,confeccionada em tecido tramado 
100% algodão,medindo aproximadamente 
3m de comprimento e 06 cm de largura, 
impregnada uniformente com gesso 
coloidal, com perfeito acabamento, o 
tempo de secagem deve ser entre 3 a 6 
minutos, embalado individualmente, a 
embalagem deve trazer impresso as 
seguintes informaçãoes: procedencia do 
produto,data de fabricação,de 
validade, número do lotre e 
registro/cadastro na anvisa.

ATADURA GESSADA secagem 
rápida,confeccionada em tecido tramado 
100% algodão,medindo aproximadamente 
3m de comprimento e 10 cm de largura, 
impregnada uniformente com gesso 
coloidal, com perfeito acabamento, o 
tempo de secagem deve ser entre 3 a 6 
minutos, embalado individualmente, a 
embalagem deve trazer impresso as 
seguintes informaçãoes: procedencia do 
produto,data de fabricação,de 
validade, número do lotre e 
registro/cadastro na anvisa.

ATADURA GESSADA secagem 
rápida,confeccionada em tecido tramado 
100% algodão,medindo aproximadamente 
3m de comprimento e 15 cm de largura, 
impregnada uniformente com gesso 
coloidal, com perfeito acabamento, o 
tempo de secagem deve ser entre 3 a 6 
minutos, embalado individualmente, a 
embalagem deve trazer impresso as 
seguintes informaçãoes: procedencia do 
produto,data de fabricação,de 
validade, número do lotre e 
registro/cadastro na anvisa.

ATADURA GESSADA Secagem 
rápida,confeccionada em tecido tramado 
100% algodão,medindo aproximadamente 
3m de comprimento e 20 cm de largura, 
impregnada uniformente com gesso 
coloidal, com perfeito acabamento, o 
tempo de secagem deve ser entre 3 a 6 
minutos, embalado individualmente, a 
embalagem deve trazer impresso as 
seguintes informaçãoes: procedencia do 
produto,data de fabricação,de 
validade, número do lotre e 
registro/cadastro na anvisa.

 VALOR UNIT 

ATADURA ORTOPÉDICO confeccionada em 
algodão hidrófobo, medindo 
aproximadamente 1m de comprimento e 06 
cm de largura, compacto, em forma de 
rolo com camada continua e uniforme, 
produto de uso único; acondicionado 
individualmente em embalagem plástica 
de fácil abertura em deve trazer 
impresso no rótulo as seguintes 
informações, procedencia, data de 
fabricação, lote, registro/cadastro na 
anvisa.

ATADURA ORTOPÉDICO confeccionada em 
algodão hidrófobo, medindo 
aproximadamente 1m de comprimento e 10 
cm de largura, compacto, em forma de 
rolo com camada continua e uniforme, 
produto de uso único; acondicionado 
individualmente em embalagem plástica 
de fácil abertura em deve trazer 
impresso no rótulo as seguintes 
informações, procedencia, data de 
fabricação, lote, registro/cadastro na 
anvisa.
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3 ROLO 7524  R$          0,57  R$                4.288,68 POLAR FIX

4 ROLO 9984  R$          0,77  R$                7.687,68 POLAR FIX

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 14.230,68

LOTE 13

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 UNIDADE 8880  R$          0,25  R$                2.220,00 SEGMED

2 UNIDADE 8748  R$          0,26  R$                2.274,48 SEGMED

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 4.494,48

LOTE 14

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 PACOTE 981  R$        22,66  R$              22.229,46 SEGMED

VALOR TOTAL DO LOTE  R$   22.229,46 

LOTE 15

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 PACOTE 10851  R$        22,66  R$            245.883,66 SEGMED

VALOR TOTAL DO LOTE  R$  245.883,66 

LOTE 16

ATADURA ORTOPÉDICO confeccionada em 
algodão hidrófobo, medindo 
aproximadamente 1m de comprimento e 15 
cm de largura, compacto, em forma de 
rolo com camada continua e uniforme, 
produto de uso único; acondicionado 
individualmente em embalagem plástica 
de fácil abertura em deve trazer 
impresso no rótulo as seguintes 
informações, procedencia, data de 
fabricação, lote, registro/cadastro na 
anvisa.

ATADURA ORTOPÉDICO confeccionada em 
algodão hidrófobo, medindo 
aproximadamente 1m de comprimento e 20 
cm de largura, compacto, em forma de 
rolo com camada continua e uniforme, 
produto de uso único; acondicionado 
individualmente em embalagem plástica 
de fácil abertura em deve trazer 
impresso no rótulo as seguintes 
informações, procedencia, data de 
fabricação, lote, registro/cadastro na 
anvisa.

 VALOR UNIT 

COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO, 
orifício oval em uma das  face, 
confeccionado em plástico, com adesivo 
hipoalergênico,capacidade para 100ML, 
graduada a cada 10ML, contendo campo 
para identificação do paciente, o 
produto deve  trazer impresso as 
seguintes informações : 
procedência,data de validade e 
registro ou cadastro junto a ANVISA.

COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO, 
orifício oval em uma das  face, 
confeccionado em plástico, com adesivo 
hipoalergênico,capacidade para 100ML, 
graduada a cada 10ML, contendo campo 
para identificação do paciente, o 
produto deve  trazer impresso as 
seguintes informações : 
procedência,data de validade e 
registro ou cadastro junto a ANVISA.

 VALOR UNIT 

COLETOR DE URINA  TIPO SACOLA COM 
CORDÃO , Fabricado em material de 
polietileno transparente, atóxico, 
resistente , Graduado a cada 100 mL 
com capacidade de 2000 mL ,Sistema de 
fechamento da "Boca" do coletor 
através de um cordão fixado no 
sistema,  não estéril , pacote com 100 
unidades, o produto deve  trazer 
impresso as seguintes informações : 
procedência,data de validade e 
registro ou cadastro junto a ANVISA.

 VALOR UNIT 

COLETOR DE URINA  TIPO SACOLA COM 
CORDÃO , Fabricado em material de 
polietileno transparente, atóxico, 
resistente , Graduado a cada 100 mL 
com capacidade de 2000 mL ,Sistema de 
fechamento da "Boca" do coletor 
através de um cordão fixado no 
sistema,  não estéril , pacote com 100 
unidades, o produto deve  trazer 
impresso as seguintes informações : 
procedência,data de validade e 
registro ou cadastro junto a ANVISA.
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 UNIDADE 13116  R$          2,88  R$              37.774,08 TOPMED

VALOR TOTAL DO LOTE  R$   37.774,08 

LOTE 18

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 UNIDADE 1299  R$          2,88  R$                3.741,12 DESCARBOX

2 UNIDADE 1326  R$          1,95  R$                2.585,70 DESCARBOX

3 UNIDADE 2688  R$          3,56  R$                9.569,28 DESCARBOX

4 UNIDADE 2850  R$          5,14  R$              14.649,00 DESCARBOX

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 30.545,10

LOTE 19

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 UNIDADE 3897  R$          2,88  R$              11.223,36 DESCARBOX

 VALOR UNIT 

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, 
confeccionado em PVC, atoxico, 
esterelizado  em oxido de etileno , 
face anterior transparente e posterior 
branca, graduada a cada 100 ML, 
conector de entrada e saída de 
drenagem, alça rígida para fixação no 
leiro, com valvula anti refluxo, 
capacidade par aproximadamente 
2.000ML, embalada individualmente, com 
abertura em forma de petalas,o produto 
deve  trazer impresso as seguintes 
informações : procedência,data de 
validade e registro ou cadastro junto 
a ANVISA.

 VALOR UNIT 

COLETOR PARA MATERIAL PERFURO 
CORTANTE, confeccionado em material 
resistente a  perfurações , 
impermeabilizado, com sistema de 
abertura e fachamento prático e seguro 
ao manuseio. Embalagem contendo dados 
de identificação e procedência. 
Tamanho 1,5 litros ou superior e 
atender a legislação sanitária vigente 
e pertinente ao produto

COLETOR PARA MATERIAL PERFURO 
CORTANTE, confeccionado em material 
resistente a  perfurações , 
impermeabilizado, com sistema de 
abertura e fachamento prático e seguro 
ao manuseio. Embalagem contendo dados 
de identificação e procedência. 
Tamanho 3,0   litros ou superior e 
atender a legislação sanitária vigente 
e pertinente ao produto.

COLETOR PARA MATERIAL PERFURO 
CORTANTE, confeccionado em material 
resistente a  perfurações , 
impermeabilizado, com sistema de 
abertura e fachamento prático e seguro 
ao manuseio. Embalagem contendo dados 
de identificação e procedência. 
Tamanho 13   litros ou superior e 
atender a legislação sanitária vigente 
e pertinente ao produto.

COLETOR PARA MATERIAL PERFURO 
CORTANTE, confeccionado em material 
resistente a  perfurações , 
impermeabilizado, com sistema de 
abertura e fachamento prático e seguro 
ao manuseio. Embalagem contendo dados 
de identificação e procedência. 
Tamanho 20   litros ou superior e 
atender a legislação sanitária vigente 
e pertinente ao produto.

 VALOR UNIT 

COLETOR PARA MATERIAL PERFURO 
CORTANTE, confeccionado em material 
resistente a  perfurações , 
impermeabilizado, com sistema de 
abertura e fachamento prático e seguro 
ao manuseio. Embalagem contendo dados 
de identificação e procedência. 
Tamanho 1,5 litros ou superior e 
atender a legislação sanitária vigente 
e pertinente ao produto



REGIONAL 

Página 8

2 UNIDADE 3978  R$          1,95  R$                7.765,06 DESCARBOX

3 UNIDADE 8064  R$          3,56  R$              28.707,84 DESCARBOX

4 UNIDADE 8550  R$          5,14  R$              43.947,00 DESCARBOX

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 91.643,26

LOTE 20

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 UNIDADE 20532  R$          1,16  R$              23.817,12 DESKARPLAS

VALOR TOTAL DO LOTE  R$   23.817,12 

LOTE 21

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 UNIDADE 762  R$        10,89  R$                8.298,18 POLAR

COLETOR PARA MATERIAL PERFURO 
CORTANTE, confeccionado em material 
resistente a  perfurações , 
impermeabilizado, com sistema de 
abertura e fachamento prático e seguro 
ao manuseio. Embalagem contendo dados 
de identificação e procedência. 
Tamanho 3,0   litros ou superior e 
atender a legislação sanitária vigente 
e pertinente ao produto.

COLETOR PARA MATERIAL PERFURO 
CORTANTE, confeccionado em material 
resistente a  perfurações , 
impermeabilizado, com sistema de 
abertura e fachamento prático e seguro 
ao manuseio. Embalagem contendo dados 
de identificação e procedência. 
Tamanho 13   litros ou superior e 
atender a legislação sanitária vigente 
e pertinente ao produto.

COLETOR PARA MATERIAL PERFURO 
CORTANTE, confeccionado em material 
resistente a  perfurações , 
impermeabilizado, com sistema de 
abertura e fachamento prático e seguro 
ao manuseio. Embalagem contendo dados 
de identificação e procedência. 
Tamanho 20   litros ou superior e 
atender a legislação sanitária vigente 
e pertinente ao produto.

 VALOR UNIT 

COLETOR CITOLÓGICO com estrias e 
tampa. contendo adesivo com local para 
identificação do paciente, hora e da 
coleta.

 VALOR UNIT 

COLAR CERVICAL rígido de polipropileno 
tam. grande -confeccionado em 
polipropileno de alta densidade em 
1/16mm, reforçado na parte da frente 
com mais um milímetro, permitindo uma 
maior resistência e apoio. é revestido 
de espuma macia - tipo e.v.a. (etil 
vinil acetato). fecho em velcro de 
05mm em um dos lados, em cores padrão 
universal. possui também um botão 
preto, que permite a montagem, bem 
como o tamanho do colar pela forma 
universal de medida nos dedos. na 
parte posterior (nuca) possui 02 
aberturas para apalpação e ventilação. 
na frente, uma abertura permite a 
apalpação do pulso carotídeo e acesso 
a traquéia. não possui botões ou apoio 
de metal, ferro, alumínio ou outro 
material. os botões são de plásticos, 
permitindo totalmente a rádio 
transparência. registro /cadastro da 
anvisa.
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2 UNIDADE 870  R$        10,89  R$                9.474,30 POLAR

3 720  R$        10,89  R$                7.840,80 POLAR

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 25.613,28

LOTE 22

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 UNIDADE 2286  R$        10,89  R$              24.894,54 POLAR

COLAR CERVICAL rígido de polipropileno 
tam. medio -confeccionado em 
polipropileno de alta densidade em 
1/16mm, reforçado na parte da frente 
com mais um milímetro, permitindo uma 
maior resistência e apoio. é revestido 
de espuma macia - tipo e.v.a. (etil 
vinil acetato). fecho em velcro de 
05mm em um dos lados, em cores padrão 
universal. possui também um botão 
preto, que permite a montagem, bem 
como o tamanho do colar pela forma 
universal de medida nos dedos. na 
parte posterior (nuca) possui 02 
aberturas para apalpação e ventilação. 
na frente, uma abertura permite a 
apalpação do pulso carotídeo e acesso 
a traquéia. não possui botões ou apoio 
de metal, ferro, alumínio ou outro 
material. os botões são de plásticos, 
permitindo totalmente a rádio 
transparência. registro /cadastro da 
anvisa.

COLAR CERVICAL rígido de polipropileno 
tam. pequeno -confeccionado em 
polipropileno de alta densidade em 
1/16mm, reforçado na parte da frente 
com mais um milímetro, permitindo uma 
maior resistência e apoio. é revestido 
de espuma macia - tipo e.v.a. (etil 
vinil acetato). fecho em velcro de 
05mm em um dos lados, em cores padrão 
universal. possui também um botão 
preto, que permite a montagem, bem 
como o tamanho do colar pela forma 
universal de medida nos dedos. na 
parte posterior (nuca) possui 02 
aberturas para apalpação e ventilação. 
na frente, uma abertura permite a 
apalpação do pulso carotídeo e acesso 
a traquéia. não possui botões ou apoio 
de metal, ferro, alumínio ou outro 
material. os botões são de plásticos, 
permitindo totalmente a rádio 
transparência. registro /cadastro da 
anvisa.

UNIDADE

 VALOR UNIT 

COLAR CERVICAL rígido de polipropileno 
tam. grande -confeccionado em 
polipropileno de alta densidade em 
1/16mm, reforçado na parte da frente 
com mais um milímetro, permitindo uma 
maior resistência e apoio. é revestido 
de espuma macia - tipo e.v.a. (etil 
vinil acetato). fecho em velcro de 
05mm em um dos lados, em cores padrão 
universal. possui também um botão 
preto, que permite a montagem, bem 
como o tamanho do colar pela forma 
universal de medida nos dedos. na 
parte posterior (nuca) possui 02 
aberturas para apalpação e ventilação. 
na frente, uma abertura permite a 
apalpação do pulso carotídeo e acesso 
a traquéia. não possui botões ou apoio 
de metal, ferro, alumínio ou outro 
material. os botões são de plásticos, 
permitindo totalmente a rádio 
transparência. registro /cadastro da 
anvisa.
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2 UNIDADE 2610  R$        10,89  R$              28.422,90 POLAR

3 2160  R$        10,89  R$              23.522,40 POLAR

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 76.839,84

LOTE 23

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 ROLO 11496  R$          2,23  R$              25.636,08 CIEX

VALOR TOTAL DO LOTE  R$   25.636,08 

LOTE 24

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 PACOTE 4432  R$          8,02  R$              35.544,64 ANADONA

2 PACOTE 3582  R$        11,14  R$              39.903,48 SKY

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 75.448,12

LOTE 25

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 31928  R$          8,02  R$            256.062,56 ANA DONA

COLAR CERVICAL rígido de polipropileno 
tam. medio -confeccionado em 
polipropileno de alta densidade em 
1/16mm, reforçado na parte da frente 
com mais um milímetro, permitindo uma 
maior resistência e apoio. é revestido 
de espuma macia - tipo e.v.a. (etil 
vinil acetato). fecho em velcro de 
05mm em um dos lados, em cores padrão 
universal. possui também um botão 
preto, que permite a montagem, bem 
como o tamanho do colar pela forma 
universal de medida nos dedos. na 
parte posterior (nuca) possui 02 
aberturas para apalpação e ventilação. 
na frente, uma abertura permite a 
apalpação do pulso carotídeo e acesso 
a traquéia. não possui botões ou apoio 
de metal, ferro, alumínio ou outro 
material. os botões são de plásticos, 
permitindo totalmente a rádio 
transparência. registro /cadastro da 
anvisa.

COLAR CERVICAL rígido de polipropileno 
tam. pequeno -confeccionado em 
polipropileno de alta densidade em 
1/16mm, reforçado na parte da frente 
com mais um milímetro, permitindo uma 
maior resistência e apoio. é revestido 
de espuma macia - tipo e.v.a. (etil 
vinil acetato). fecho em velcro de 
05mm em um dos lados, em cores padrão 
universal. possui também um botão 
preto, que permite a montagem, bem 
como o tamanho do colar pela forma 
universal de medida nos dedos. na 
parte posterior (nuca) possui 02 
aberturas para apalpação e ventilação. 
na frente, uma abertura permite a 
apalpação do pulso carotídeo e acesso 
a traquéia. não possui botões ou apoio 
de metal, ferro, alumínio ou outro 
material. os botões são de plásticos, 
permitindo totalmente a rádio 
transparência. registro /cadastro da 
anvisa.

UNIDADE

 VALOR UNIT 

FITA HOSPITALAR crepe branca 16MMx 
50MT Embalagem contendo  dados de 
identificação e procedência.

 VALOR UNIT 

LENÇOL DE MACA DESCARTÁVEL com 
elástico em TNT branco med 
2,00x0,90cm, com gramatura mínima de 
20 g/m²,Embalagem contendo dados de 
identificação e procedência. pacote 
com 10 unidades .

LENÇOL DE MACA DESCARTÁVEL com 
elástico em TNT branco med 
2,00x1,20cm, com gramatura mínima de 
20 g/m², Embalagem contendo dados de 
identificação e procedência. pacote 
com 10 unidades .

 VALOR UNIT 

LENÇOL DE MACA DESCARTÁVEL com 
elástico em TNT branco med 
2,00x0,90cm, com gramatura mínima de 
20 g/m²,Embalagem contendo dados de 
identificação e procedência. pacote 
com 10 unidades .

PACOTE
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2 PACOTE 35358  R$        11,14  R$            393.888,12 SKY

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 649.950,68

LOTE 26

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 ROLO 2736  R$          6,53  R$              17.866,08 DESCARBOX

VALOR TOTAL DO LOTE  R$   17.866,08 

LOTE 28

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 UNIDADE 369  R$          3,29  R$                1.214,01 POLARFIX

2 UNIDADE 465  R$          6,30  R$                2.929,50 POLARFIX

3 450  R$          8,22  R$                3.699,00 POLARFIX

4 UNIDADE 507  R$          9,37  R$                4.750,59 POLARFIX

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 12.593,10

LOTE 29

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 UNIDADE 1107  R$          3,29  R$                3.642,03 POLARFIX

LENÇOL DE MACA DESCARTÁVEL com 
elástico em TNT branco med 
2,00x1,20cm, com gramatura mínima de 
20 g/m², Embalagem contendo dados de 
identificação e procedência. pacote 
com 10 unidades .

 VALOR UNIT 

LENÇOL DESCARTÁVEL, confeccionado em 
celulose, em rolo, medindo 
paroximadamente 70 cm x 50 m – para 
uso em maca hospitalar,  embalado  em 
plástico, contendo dados de 
identificação, procedência.

 VALOR UNIT 

MALHA TUBULAR, confeccionada em fios 
100% algodão, com elasticidade, isenta 
de defeitos, em forma de rolo, medindo 
aproximadamente  15 m de comprimento e 
6 cm de largura. o produto deve trazer 
impresso no rótulo as seguintes 
informações: procedência, data de 
fabricação,validade e  registro na 
anvisa.

MALHA TUBULAR, confeccionada em fios 
100% algodão, com elasticidade, isenta 
de defeitos, em forma de rolo, medindo 
aproximadamente  15 m de comprimento e 
10 cm de largura. o produto deve 
trazer impresso no rótulo as seguintes 
informações: procedência, data de 
fabricação,validade e  registro na 
anvisa.

MALHA TUBULAR, confeccionada em fios 
100% algodão, com elasticidade, isenta 
de defeitos, em forma de rolo, medindo 
aproximadamente  15 m de comprimento e 
15 cm de largura. o produto deve 
trazer impresso no rótulo as seguintes 
informações: procedência, data de 
fabricação,validade e  registro na 
anvisa.

UNIDADE

MALHA TUBULAR, confeccionada em fios 
100% algodão, com elasticidade, isenta 
de defeitos, em forma de rolo, medindo 
aproximadamente  15 m de comprimento e 
20 cm de largura. o produto deve 
trazer impresso no rótulo as seguintes 
informações: procedência, data de 
fabricação,validade e  registro na 
anvisa.

 VALOR UNIT 

MALHA TUBULAR, confeccionada em fios 
100% algodão, com elasticidade, isenta 
de defeitos, em forma de rolo, medindo 
aproximadamente  15 m de comprimento e 
6 cm de largura. o produto deve trazer 
impresso no rótulo as seguintes 
informações: procedência, data de 
fabricação,validade e  registro na 
anvisa.
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2 UNIDADE 1395  R$          6,30  R$                8.788,50 POLARFIX

3 1350  R$          8,22  R$              11.097,00 POLARFIX

4 UNIDADE 1521  R$          9,37  R$              14.251,77 POLARFIX

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 37.779,30

LOTE 31

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 PACOTE 2463  R$          5,41  R$              13.324,83 ANAPOLIS

VALOR TOTAL DO LOTE  R$   13.324,83 

LOTE 32

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA 

1 PACOTE 7389  R$          5,41  R$              39.974,49 ANAPOLIS

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 39.974,49

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO R$ 1.765.487,95

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO R$ 4.346.176,26

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO R$ 2.580.688,31

PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE 59,38%

Porto Velho, 21 de fevereiro de 2020. 

Tatiane Mariano

Pregoeira – SML

MALHA TUBULAR, confeccionada em fios 
100% algodão, com elasticidade, isenta 
de defeitos, em forma de rolo, medindo 
aproximadamente  15 m de comprimento e 
10 cm de largura. o produto deve 
trazer impresso no rótulo as seguintes 
informações: procedência, data de 
fabricação,validade e  registro na 
anvisa.

MALHA TUBULAR, confeccionada em fios 
100% algodão, com elasticidade, isenta 
de defeitos, em forma de rolo, medindo 
aproximadamente  15 m de comprimento e 
15 cm de largura. o produto deve 
trazer impresso no rótulo as seguintes 
informações: procedência, data de 
fabricação,validade e  registro na 
anvisa.

UNIDADE

MALHA TUBULAR, confeccionada em fios 
100% algodão, com elasticidade, isenta 
de defeitos, em forma de rolo, medindo 
aproximadamente  15 m de comprimento e 
20 cm de largura. o produto deve 
trazer impresso no rótulo as seguintes 
informações: procedência, data de 
fabricação,validade e  registro na 
anvisa.

 VALOR UNIT 

Touca descartável sanfonada 
confeccionada em TNT, tecido não 
tecido, com elástico, atóxico e 
antialérgico, gramatura 20 a 30. 
Procedência, data de fabricação, 
validade e lote. Pacote com 100 
unidades.

 VALOR UNIT 

Touca descartável sanfonada 
confeccionada em TNT, tecido não 
tecido, com elástico, atóxico e 
antialérgico, gramatura 20 a 30. 
Procedência, data de fabricação, 
validade e lote. Pacote com 100 
unidades.
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00489/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2020

EMPRESA CENTRAL MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS Ltda. 

CNPJ: 09.222.411/0001-04

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

TELEFONE/FAX: (069) 3226-9414

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Matheus Pereira Nascimento

CPF: 026.472.712-67

LOTE 10

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL MARCA

1 ROLO 180 R$ 2,70 R$ 486,00 PERÓLA

2 ROLO 4689 R$ 0,99 R$ 4.642,11 PERÓLA

3 ROLO 6534 R$ 1,89 R$ 12.349,26 PERÓLA

4 ROLO 6588 R$ 1,90 R$ 12.517,20 PERÓLA

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 29.994,57

LOTE 30

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1 PACOTE 3108 R$ 8,52 R$ 26.480,16 ANADONA

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 26.480,16

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO R$ 56.474,73

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO R$ 132.215,46

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO R$ 75.740,73

PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE 57,29%

Porto Velho, 21 de fevereiro de 2020. 

Tatiane Mariano

Rua Placido de Castro n 7542 Bairro Jucelino Kubtschek Porto Velho RO 
CEP 76.829-386

centralmix@centralmixcs.com

ATADURA GESSADA secagem 
rápida,confeccionada em tecido 
tramado 100% algodão,medindo 
aproximadamente 3m de comprimento e 
06 cm de largura, impregnada 
uniformente com gesso coloidal, com 
perfeito acabamento, o tempo de 
secagem deve ser entre 3 a 6 minutos, 
embalado individualmente, a embalagem 
deve trazer impresso as seguintes 
informaçãoes: procedencia do 
produto,data de fabricação,de 
validade, número do lotre e registro/
cadastro na anvisa.
ATADURA GESSADA secagem 
rápida,confeccionada em tecido 
tramado 100% algodão,medindo 
aproximadamente 3m de comprimento e 
10 cm de largura, impregnada 
uniformente com gesso coloidal, com 
perfeito acabamento, o tempo de 
secagem deve ser entre 3 a 6 minutos, 
embalado individualmente, a embalagem 
deve trazer impresso as seguintes 
informaçãoes: procedencia do 
produto,data de fabricação,de 
validade, número do lotre e registro/
cadastro na anvisa.
ATADURA GESSADA secagem 
rápida,confeccionada em tecido 
tramado 100% algodão,medindo 
aproximadamente 3m de comprimento e 
15 cm de largura, impregnada 
uniformente com gesso coloidal, com 
perfeito acabamento, o tempo de 
secagem deve ser entre 3 a 6 minutos, 
embalado individualmente, a embalagem 
deve trazer impresso as seguintes 
informaçãoes: procedencia do 
produto,data de fabricação,de 
validade, número do lotre e registro/
cadastro na anvisa.
ATADURA GESSADA Secagem 
rápida,confeccionada em tecido 
tramado 100% algodão,medindo 
aproximadamente 3m de comprimento e 
20 cm de largura, impregnada 
uniformente com gesso coloidal, com 
perfeito acabamento, o tempo de 
secagem deve ser entre 3 a 6 minutos, 
embalado individualmente, a embalagem 
deve trazer impresso as seguintes 
informaçãoes: procedencia do 
produto,data de fabricação,de 
validade, número do lotre e registro/
cadastro na anvisa.

PROPE DESCARTÁVEL  confeccionada em  
tecido não tecido 100% Polipropileno 
não estéril com elástico, atóxico e 
antialérgico, gramatura 20 a 30. 
Procedência, data de fabricação, 
validade e lote. Pacote com 100 
unidades



CENTRAL MIX

Página 14

Pregoeira – SML
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00489/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2020

EMPRESA: ORTON INDUSTRIA TEXTIL Ltda.

CNPJ: 04.890.798/0001-45

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): Rua Ortofen n 02 a 08 jardim Brasil, Porto Feliz SP CEP: 18540-00

TELEFONE/FAX: (15) 3262-5549/ 3262-5589

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Armando Loffler Padilha

CPF: 078.769.800-82

LOTE 27

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR UNIT  VALOR TOTAL  MARCA 

1 ROLO 8208  R$    5,82  R$   47.770,56 ORTOM

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 47.770,56

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO R$ 47.770,56

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO R$ 150.945,12

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO R$ 103.174,56

PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE R$ 0,68

Porto Velho, 21 de fevereiro de 2020. 

Tatiane Mariano

Pregoeira – SML

ortofen@ortofen.com.br

LENÇOL DESCARTÁVEL, confeccionado em 
celulose, em rolo, medindo paroximadamente 
70 cm x 50 m – para uso em maca 
hospitalar,  embalado  em plástico, 
contendo dados de identificação, 
procedência.
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00489/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2020

EMPRESA GOLD CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – Ltda.

CNPJ: 26.685.436/0001-55

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): Rua Dr. José Bonifácio Malgurg n 143- Itajaí SC CEP: 88301-350

TELEFONE/FAX: (11)3783-3228

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Rafael Salvador Azevedo

CPF: 407.070.078-10

LOTE 12

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  VALOR TOTAL  MARCA OFERTADA

1 UNIDADE 7200  R$   0,30  R$    2.160,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 2.160,00

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO R$ 2.160,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO R$ 8.640,00

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO R$ 6.480,00

PERCENTUAL DE ECONOMICIDADE 75,00%

Porto Velho, 21 de fevereiro de 2020. 

Tatiane Mariano

Pregoeira – SML

licitacao@sazevedo.com.br

 VALOR UNIT 

CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - 
confeccionado em corpo único com 
material plástico especial, resistente e 
atóxico, anti-alergênico, apirogênico, 
formato e sistema denteado tipo pinça em 
pvc, com bordas arredondadas não 
traumáticas, duplamente serrilhadas, 
apresentando sistema de travamento e 
lacre definitivo e seguro com fecho 
plástico inviolável. Com data de 
fabricação e validade. A apresentação do 
produto deverá obedecer a Legislação 
Atual Vigente.

Foyomed/GERUI
MEDICAL 
PRODUCTS
CO.LTD


