
 

 

ANEXO I 
PROPOSTA DE PREÇOS 

MODALIDADE 
PREGAO PRESENCIAL 

NÚMERO 
032/2017 

TIPO 
MENOR PREÇO – POR ITEM 

FOLHA 
01 

Proponente (Razão Social): 

Endereço: Processo n.º 141/2017/DL/PMD 

Cidade: UF: Telefone/Fax: Data da Entrega: 

Banco: Agência: Conta: Validade da Proposta: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. MARCA/MODELO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

01 

 ESTETOSCÓPIO INFANTIL C/ auscultador duo-som (pediátrico e 
neonatal), com diafragma resistente e de alta sensibilidade para os 
mínimos ruídos, produzido com aço inoxidável, grande durabilidade, 
conjunto biauricular de captação precisa, olivas de formato anatômico 
em silicone com acabamentos sem rebarbas, tubo em y de vinil 
extremamente flexível e durável, embalado individualmente, registro 
certificado pelo IMETRO e manual de instruções. 

UNID. 76    

02 

Abaixador de língua tipo espátula confeccionado em madeira, 
descartável, formato convencional liso, superfície e bordas 
perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua 
extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm 
de largura; 0,5 mm de espessura, embalado originalmente pelo 
fabricante em pacotes com no mínimo 100 UNID., constando os dados 
de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação no 
corpo da embalagem. 

PACOTE 2698    

03 AGUA DESTILADA – PARA AUTOCLAVE, GALÃO 5 LITROS GALÃO 4479    

04 
AGUA DESTILADA – PARA AUTOCLAVE, GALÃO 5 LITROS ( COTA 
RESERVADA ) 

GALÃO 1493    



 

05 

AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - constituída em aço, de formato 
cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e 
defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de 
asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central 
longitudinal do canhão, este e constituído em polipropileno, dimensões 
e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe 
perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros 
similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente 
de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso 
e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico. 

UNID. 530800    

06 

Agulha para uso laboratorial, medindo no mínimo 25x6 mm, tipo 
descartável, hipodérmica, estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável 
com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, 
conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, com 
protetor plástico, embaladas individualmente pelo fabricante, com 
abertura asséptica, constando externamente dados de identificação, 
procedência, tipo de esterilização, data de validade, número de lote.  

UNID. 373600    

07 

AGULHA DESCARTÁVEL 40x16 - Agulhas descartáveis, esterilizadas, 
comprimento de 40 mm, e calibre de 16 dec/mm bisel trifacetado 
siliconização externa, parede fina, com canhão constituído em plástico 
atóxico apropriado, proporcionando encaixe perfeito às seringas de 
formato universalmente aceito (luer lok) protetor plástico rígido com 
perfeita adaptação ao canhão e total proteção à agulha. A agulha 
deverá ser hermética e individualmente embalada, permitindo a 
abertura com técnicas assépticas, de acordo com as normas técnicas 
da ABNT. Caixa c/ 100 unidades. 

CAIXA 2352    

08 

AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 

Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 - constituída em aço, de 
formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de 
rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, 
isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo 
central longitudinal do canhão, este e constituído em polipropileno, 
dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando 
encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e 
outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado 
internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez 
compatível ao uso ,  estéril, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade 

UNID. 157000    



 

09 

AGULHA DESCARTÁVEL 25 X7 constituída em aço, de formato 
cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e 
defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de 
asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central 
longitudinal do canhão, este e constituído em polipropileno, dimensões 
e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando encaixe 
perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros 
similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente 
de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso 
e é totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico. 

UNID. 180560    

10 

AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 

Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 - constituída em aço, de 
formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de 
rebarbas e defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, 
isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo 
central longitudinal do canhão, este e constituído em polipropileno, 
dimensões e formato universalmente aceitos (tipo luer), proporcionando 
encaixe perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e 
outros similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado 
internamente de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez 
compatível ao uso, estéril, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. 

UNID. 194240    

11 

AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 

AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 - constituída em aço, de formato 
cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e 
defeitos correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de 
asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central 
longitudinal do canhão, este e constituído em polipropileno, dimensões 
e formato universalmente aceitos(tipo luer),proporcionando encaixe 
perfeito e condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros 
similares. Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente 
de modo a manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso, 
estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico contendo 
dados do fabricante, data de fabricação e validade. 

UNID. 252000    



 

12 
Agulha descartável para coleta múltipla de sangue à vácuo, medindo 
25 x 7, canhão de cor verde, com bisel trifacetado, siliconizado e 
esterilizado à óxido de etileno. 

UNID. 50000    

13 

AGULHA ESTÉRIL 25 x 8 Constituída em aço, de formato cilíndrico, 
reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos 
correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e 
ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do 
canhão, este e constituído em polipropileno, dimensões e formato 
universalmente aceitos(tipo luer),proporcionando encaixe perfeito e 
condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. 
Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a 
manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é 
totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico 

UNID. 180560    

14 

AGULHA ESTÉRIL 30 x 7 - Constituída em aço, de formato cilíndrico, 
reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos 
correspondendo a cada tipo de agulha, polida, isenta de asperezas e 
ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal do 
canhão, este e constituído em polipropileno, dimensões e formato 
universalmente aceitos(tipo luer),proporcionando encaixe perfeito e 
condutores tais como seringas, equipos, cateteres e outros similares. 
Protetor constituído de polipropileno, projetado internamente de modo a 
manter a agulha centrada. Possui rigidez compatível ao uso e é 
totalmente estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. 

UNID. 180560    

15 ALCOOL A 70% - frasco com 1000ml FRASCO 13162    

16 ALCOOL A 70% ( COTA RESERVADA ) FRASCO 4388    

17 

ALCOOL ETÍLICO 98% INPM (96° GL) - uso hospitalar, envasado em 
embalagem plastica de 1000ml, devendo constar no rotulo os dados de 
identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade, CGC e 
registro no órgão regulador. 

LITRO 1126    

18 Alcool iodado a 1%  - frasco de 1000ml FRASCO 1780    



 

19 

ALGODÃO HIDRÓFILO - em camadas (manta) continuas em forma de 
rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão 
devera apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvencia, 
inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no 
mínimo 80% de brancura, peso liquido 500 gramas, embalado em saco 
plástico individual. 

ROLO 2332    

20 

ALMOTOLIA DE PLÁSTICO BRANCA 250ML - com tampa, composta 
de 3partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa: confeccionada 
inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga 
inteiriça, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular 
em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de 
encaixe adequado para fechamento perfeito: rosqueador confeccionado 
em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de 
bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido. 

UNID. 735    

21 
ALMOTOLIA DE PLÁSTICO BRANCA 500 ML.  .  Descrição: 
Confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo e bico 
reto. Capacidade de 500 ml. 

UNID. 735    

22 

ALMOTOLIA DE PLÁSTICO AMBAR 250ML - com tampa, composta de 
3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa: confeccionada 
inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga 
inteiriça, cor âmbar, com paredes uniformes em sua espessura e 
diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico 
flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito: 
rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, 
proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em 
plástico rígido. 

UNID. 735    

23 
ALMOTOLIA DE PLÁSTICO ÂMBAR 500 ml.  Descrição: 
Confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo e bico 
reto. Capacidade de 500 ml. 

UNID. 526    

24 ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2%  GEL. Tubo com 30 gr. UNID. 7624    

25 

ATADURA CREPE 10 CM X 4,5 M ATADURA CREPE 10 CMX4,5M. - 
cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodão cru, borda 
devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente 
enroladas. Isenta de quaisquer defeitos, constando externamente os 
dados de identificação e procedência. Pacote contendo 12 unidades 
(COTA RESERVADA) 

PACOTE 2950    



 

26 

ATADURA CREPE 10 CMX4,5M. - cor natural, com 13 fios, constituído 
de fios de algodão cru, borda devidamente acabadas, elasticidade 
adequada uniformemente enroladas. Isenta de quaisquer defeitos, 
constando externamente os dados de identificação e procedência. 
Pacote contendo 12 unidades 

PACOTE 8850    

27 

ATADURA CREPE 15 CM X 4,5M - cor natural, com 13 fios, constituido 
de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade 
adequada uniformemente enroladas. Isenta de quaisquer defeitos, 
constando externamente os dados de identificação e procedência. 
Pacote contendo 12 unidades. 

PACOTE 8850    

28 

ATADURA CREPE 15 CM X4,5 M ATADURA CREPE 15 CM X 4,5M - 
cor natural, com 13 fios, constituido de fios de algodão cru, bordas 
devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente 
enroladas. Isenta de quaisquer defeitos, constando externamente os 
dados de identificação e procedência. Pacote contendo 12 unidades. 

PACOTE 2950    

29 

ATADURA CREPE 20 CM X 4,5 M - cor natural, com 13 fios, 
constituido de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, 
elasticidade adequada uniformemente enroladas. Isenta de quaisquer 
defeitos, constando externamente os dados de identificação e 
procedência. Pacote contendo 12 unidades. 

PACOTE 8850    

30 

ATADURA CREPE 20 CM X 4,5 M - cor natural, com 13 fios, 
constituido de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, 
elasticidade adequada uniformemente enroladas. Isenta de quaisquer 
defeitos, constando externamente os dados de identificação e 
procedência. Pacote contendo 12 unidades. (COTA RESERVADA ) 

PACOTE 2950    

31 

ATADURA CREPE 6 CMX4,5M - cor natural, com 13 fios, constituido 
de fios de algodão cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade 
adequada uniformemente enroladas. Isenta de quaisquer defeitos, 
constando externamente os dados de identificação e procedência. 
Pacote contendo 12 unidades. 

PACOTE 5720    

32 

AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL  MANGA LONGA 
TAMANHO  G.  Manga longa, punhos elásticos e tiras de amarração. 
Confeccionado em tecido 100% polipropileno, com minímo de 
gramatura 40g/m2, esterilizado.Embalagem com 1 unidade. Tamanho 
G. 

UNID. 1217    



 

33 

AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL  MANGA LONGA 
TAMANHO M AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL  
MANGA LONGA TAMANHO M. Manga longa, punhos elásticos e tiras 
de amarração. Confeccionado em tecido 100% polipropileno, com 
minímo de gramatura 40g/m2, esterilizado. Embalagem com 1 unidade. 
Tamanho M. 

UNID. 1217    

34 

AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL  MANGA LONGA 
TAMANHO P Manga longa, punhos elásticos e tiras de amarração. 
Confeccionado em tecido 100% polipropileno, com minímo de 
gramatura 40g/m2, esterilizado. Embalagem com 1 unidade. Tamanho 
P. 

UNID. 607    

35 

AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL MANGA LONGA 
TAMANHO GG Manga longa, punhos elásticos e tiras de amarração. 
Confeccionado em tecido 100% polipropileno, esterilizado. Pacote com 
10 unidades. Tamanho GG. 

PACOTE 65    

36 
BARBEADOR DESCARTÁVEL. . Cabo emborrachado, duas lâminas e 
fita lubrificante. Embalagem 01 unidade. 

UNID. 9956    

37 BENZINA RETIFICADA 1000 ML LITRO 100    

38 

Bolsa coletora de urina, com capacidade de 2000ml, sistema fechado, 
com válvula anti-refluxo, pinça clampeadora, estéril, descartável, escala 
de leitura de pequenos e grandes volumes, tubo transparente, com sítio 
para coleta de amostra, conector cônico com protetor, tampa protetora 
da ponteira do tubo p/ drenagem do material na porção inferior da bolsa 
e alça para fixação no leito. Embalagem individual, com abertura 
asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, 
tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro 
Ministério da Saúde. 

UNID. 8512    

39 

BOLSA TÉRMICA GEL aprox 500 ml Utilizada quente (água quente ou 
microondas) ou fria (freezer ou congelador); atóxica; não congelante; 
flexível. Gel composto de polímero vinílico, TEA, conservante e agente 
anticongelante. Aproximadamente 500 ml. Tamanho Médio. 

UNID. 76    

40 

BOLSA TÉRMICA GEL- APROX 1000 ML Utilizada quente (água 
quente ou microondas) ou fria (freezer ou congelador); atóxica; não 
congelante; flexível. Gel composto de polímero vinílico, TEA, 
conservante e agente anticongelante. Aproximadamente 1000 ml. 
Tamanho Grande.  

UNID. 76    



 

41 
BOTA DE UNNA 10,2CM X 9,14M - consiste em uma bandagem 
contendo óxido de zinco, goma acácia, glicerina, óleo de rícino e água, 
que se adapta aos contornos da perna. tamanho: 10,2cm x9,14m. 

UNID. 500    

42 
BOTA DE UNNA 7,6CM X 9,14M - - consiste em uma bandagem 
contendo óxido de zinco, goma acácia, glicerina, óleo de rícino e água, 
que se adapta aos contornos da perna. tamanho: 7,6cm x9,14m. 

UNID. 500    

43 

CABO DE BISTURI Nº03  - Para lâmina de 10 a 15, confeccionado em 
aço inox de 1ª qualidade, embalado individualmente em plástico, 
constando externamente os dados de identificação e procedência 
nominal. 

UNID. 89    

44 

CAMPO CIRÚRGICO  DESCARTÁVEL 45 X 45 COM FENESTRA 
Campo cirúrgico 45 x 45 cm, descartável com fenestra central ( 
diâmetro máximo de 10 cm)  confeccionado em não tecido 
(polipropileno), estéril, atóxico, hipoalergênico, textura firme, gramatura 
mínima 40g/m2 , embalagem com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante, data de fabricação e validade. 

UNID. 7220    

45 

CAMPO CIRÚRGICO  DESCARTÁVEL 70 X 70 COM FENESTRA 
Campo cirúrgico 70 x 70 cm, descartável com fenestra central ( 
diâmetro máximo de 10 cm) confeccionado em não tecido 
(polipropileno), estéril, atóxico, hipoalergênico,  textura firme, gramatura 
mínima 40g/m2 , embalagem com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante, data de fabricação e validade. 

UNID. 5415    

46 

CAMPO CIRÚRGICO  DESCARTÁVEL 80 X 80 SEM FENESTRA 
Campo cirúrgico 80 x 80 cm, descartável confeccionado em não tecido 
(polipropileno), estéril, atóxico, hipoalergênico, textura firme, gramatura 
mínima 30g/m2 , embalagem com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante, data de fabricação e validade 

UNID. 3586    



 

47 

CAMPO CIRÚRGICO 40X40 CM DESCARTÁVEL COM FENESTRA - 
Descrição: Campo Cirúrgico 40x40cm, descartável, com fenestra, 
confeccionado em tecido não tecido (tnt), não estéril, atóxico, não 
inflamável, cor branco, textura firme, antialérgico, composto 
polipropileno, gramatura mínima 30g/m², embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante.. 

UNID. 7220    

48 

CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50 X 50 CM COM FENESTRA - 
Descrição: Campo Cirúrgico 50x50cm, descartável, com fenestra 
central (Ø máximo de 10 cm), confeccionado em  não tecido 
(polipropileno),  estéril, atóxico, hipoalergênico, cor branco ou azul, 
textura firme, gramatura mínima 30g/m², embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante.data de fabricação e 
validade.CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50 X 50 CM COM 
FENESTRA - Descrição: Campo Cirúrgico 50x50cm, descartável, com 
fenestra central (Ø máximo de 10 cm), confeccionado em  não tecido 
(polipropileno),  estéril, atóxico, hipoalergênico, cor branco ou azul, 
textura firme, gramatura mínima 30g/m², embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante.data de fabricação e 
validade. (COTA RESERVADA ) 

UNID. 1805    

49 

CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50 X 50 CM COM FENESTRA - 
Descrição: Campo Cirúrgico 50x50cm, descartável, com fenestra 
central (Ø máximo de 10 cm), confeccionado em  não tecido 
(polipropileno),  estéril, atóxico, hipoalergênico, cor branco ou azul, 
textura firme, gramatura mínima 30g/m², embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante.data de fabricação e 
validade. 

UNID. 5415    

50 

CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50 X 50 CM SEM FENESTRA - 
Descrição: Campo Cirúrgico 50x50cm, descartável, sem fenestra, 
confeccionado em  não tecido (polipropileno estéril, atóxico, 
hipoalergênico, cor branco ou azul, textura firme, gramatura mínima 
30g/m², embalagem com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante.data de fabricação e validade. 

UNID. 2689    



 

51 

CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50X50 SEM FENESTRA 
CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 50 X 50 CM COM FENESTRA - 
Descrição: Campo Cirúrgico 50x50cm, descartável, com fenestra 
central (Ø máximo de 10 cm), confeccionado em  não tecido 
(polipropileno),  estéril, atóxico, hipoalergênico, cor branco ou azul, 
textura firme, gramatura mínima 30g/m², embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante.data de fabricação e 
validade. -( COTA RESERVADA ) 

UNID. 897    

52 

CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 70X70 COM FENESTRA 
CAMPO CIRÚRGICO  DESCARTÁVEL 70 X 70 COM FENESTRA 
Campo cirúrgico 70 x 70 cm, descartável com fenestra central ( 
diâmetro máximo de 10 cm) confeccionado em não tecido 
(polipropileno), estéril, atóxico, hipoalergênico,  textura firme, gramatura 
mínima 40g/m2 , embalagem com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante, data de fabricação e validade.( COTA 
RESERVADA ) 

UNID. 1805    

53 

CATETER INTRAVENOSO 14G - cateter periférico de uso único, 
descartável confeccionado em teflon, radiopaco, indicado em terapia 
intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia. 
Constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, 
cateter em teflon radiopaco siliconizada flexível, protetor do conjunto 
agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, camara de 
refluxo em plastico transparente e trama da camara de refluxo com 
micro-estrias, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, fabricação e validade. 

UNID. 1748    

54 

CATETER INTRAVENOSO 18G - cateter periférico de uso único, 
descartável confeccionado em teflon, radiopaco, indicado em terapia 
intravenosa periférica de permanência ate 48 horas na veia. 
Constituído de agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, 
cateter em teflon radiopaco siliconizada flexível, protetor do conjunto 
agulha/cateter, conector luer lock codificado em cores, camara de 
refluxo em plastico transparente e trama da camara de refluxo com 
micro-estrias, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, fabricação e validade. 

UNID. 7676    

55 

CATÉTER INTRAVENOSO PARA SORO 14G. Dispositivo de proteção 
da agulha auto-acionável; agulha siliconizada com bisel bi-angulado e 
trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer-Lock, 
translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação; câmara 
de refluxo transparente; apirogênico e esterilizado. 

UNID. 1748    



 

56 

CATÉTER INTRAVENOSO PARA SORO 18G. Dispositivo de proteção 
da agulha auto-acionável; agulha siliconizada com bisel bi-angulado e 
trifacetado; protetor do CATÉTER INTRAVENOSO PARA SORO 18G. 
Dispositivo de proteção da agulha auto-acionável; agulha siliconizada 
com bisel bi-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; 
conector Luer-Lock, translúcido, codificado por cores e com ranhuras 
para fixação; câmara de refluxo transparente; apirogênico e 
esterilizado. 

UNID. 8968    

57 

CATÉTER INTRAVENOSO PARA SORO 22G. Dispositivo de proteção 
da agulha auto-acionável; agulha siliconizada com bisel bi-angulado e 
trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer-Lock, 
translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação; câmara 
de refluxo transparente; apirogênico e esterilizado. 

UNID. 10716    

58 

CATÉTER INTRAVENOSO PARA SORO 24G. Dispositivo de proteção 
da agulha auto-acionável; agulha siliconizada com bisel bi-angulado e 
trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter; conector Luer-Lock, 
translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação; câmara 
de refluxo transparente; apirogênico e esterilizado. 

UNID. 1203    

59 

Confeccionado na sua maior parte de algodão e poliéster, podendo 
conter ainda na sua composição materiais como viscose ou outros. 
Antialérgico e antimofo. Cor única e resistenta a lavagens. Medida 
miníma 1,70 x 2,10. 

UNID. 456    

60 

COLETOR PERFUROCORTANTE 03 LITROS. Descrição: material 
papelão, capacidade total 3 litros. Acessórios: alças rígidas, tampa com 
abertura específica para materiais pérfuro cortante, fechamento 
definitivo para descarte e aviso externo de material infectante com 
símbolo. Componentes adicionais: revestimento interno em polietileno, 
alta densidade, translúcido, resistente a perfurações e vazamentos, 
conforme a NR 32 do MT e alterações posteriores. 

UNID. 3800    

61 

COLETOR PERFUROCORTANTE 07 LITROS. Descrição: material 
papelão, capacidade total 7 litros. Acessórios: alças rígidas, tampa com 
abertura específica para materiais pérfuro cortante, fechamento 
definitivo para descarte e aviso externo de material infectante com 
símbolo. Componentes adicionais: revestimento interno em polietileno, 
alta densidade, translúcido, resistente a perfurações e vazamentos, 
conforme a NR 32 do MT e alterações posteriores. 

UNID. 7600    



 

62 

COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LITROS. Descrição: material 
papelão, capacidade total 13 litros. Acessórios: alças rígidas, tampa 
com abertura específica para materiais pérfuro cortante, fechamento 
definitivo para descarte e aviso externo de material infectante com 
símbolo. Componentes adicionais: revestimento interno em polietileno, 
alta densidade, translúcido, resistente a perfurações e vazamentos, 
conforme a NR 32 do MT e alterações posteriores. 

UNID. 11400    

63 
COLETOR UNIVERSAL DE EXAMES. Confeccionado em polipropileno 
autoclavável; tampa rosca com vedação; opaco. Capacidade de 80-100 
ml. 

UNID. 114000    

64 
COLETOR UNIVERSAL DE EXAMES. Confeccionado em polipropileno 
autoclavável; tampa rosca com vedação; opaco. Capacidade de 80-100 
ml. (COTA RESERVADA ) 

UNID. 38000    

65 

CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO COM 
CONEXÃO PARA OXIGÊNIO INFANTIL. Composição: corpo e copo 
em material inquebrável; máscara; injetor de polipropileno; conexões de 
extensão (cor verde) adaptáveis em qualquer sistema propulsor de ar 
comprimido; máscara com válvulas de escape; extensão em tubo de 
PVC maleável, atóxico com o mínimo de 1,3m de comprimento. 

KIT 1115    

66 

CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO COM 
CONEXÃO PARA AR COMPRIMIDO ADULTO. Composição: corpo e 
copo em material inquebrável; máscara; injetor de polipropileno; 
conexões de extensão (cor amarela) adaptáveis em qualquer sistema 
propulsor de ar comprimido; máscara com válvulas de escape; 
extensão em tubo de PVC maleável, atóxico com o minimo de 1,3m de 
comprimento. 

KIT 2844    

67 

CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO COM 
CONEXÃO PARA AR COMPRIMIDO INFANTIL. Composição: corpo e 
copo em material inquebrável; máscara; injetor de polipropileno; 
conexões de extensão (cor amarela) adaptáveis em qualquer sistema 
propulsor de ar comprimido; máscara com válvulas de escape; 
extensão em tubo de PVC maleável, atóxico com o mínimo de 1,3m de 
comprimento. 

KIT 1706    



 

68 

CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO COM 
CONEXÃO PARA OXIGÊNIO ADULTO. Composição: corpo e copo em 
material inquebrável; máscara; injetor de polipropileno; conexões de 
extensão (cor verde) adaptáveis em qualquer sistema propulsor de ar 
comprimido; máscara com válvulas de escape; extensão em tubo de 
PVC maleável, atóxico com o mínimo de  1,3m de comprimento. 

KIT 1115    

69 

CURATIVO DE HIDROFIBRA .Curativo estéril, não aderente, macio, de 
material não tecido, em placa ou fita, composto por hidrofibra (100% de 
fibras de carboximetilcelulose sódica agrupadas e 1,2% de prata 
iônica). Para lesões com grandes quantidades de exsudato e bactérias. 
Medida 10x10cm. Registro no MS 

UNID. 600    

70 
CURATIVO ESTÉRIL PÓS COLETA DE SANGUE/PUNÇÕES. 
Formato redondo de aprox. 25 mm de diâmetro, estéril. Embalagem 
com 500 unidades. 

PACOTE 456    

71 

CURATIVO HIDROCOLÓIDE ESTÉRIL. Composto por duas camadas:  
a externa composta de poliuretano impermeável a  líquidos e 
comprovada barreira bacteriana e viral.; a interna composta  por três 
hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica).  Para 
lesões e moderado exsudato. Medida 10x10 cm. Registro do MS. 

UNID. 600    

72 
CÂNULA DE GUEDELL Nº 0 Confeccionada em poliuretano. Canula 
orofaríngea, flexível, descartável e estéril. 

UNID. 176    

73 
CÂNULA DE GUEDELL Nº 1 Confeccionada em poliuretano. Cânula 
orofaríngea, flexível, descartável e estéril. 

UNID. 176    

74 
CÂNULA DE GUEDELL Nº 2. Confeccionada em poliuretano. Cânula 
orofaríngea, flexível, descartável e estéril. 

UNID. 176    

75 
CÂNULA DE GUEDELL Nº 3 Confeccionada em poliuretano. Cânula 
orofaríngea, flexível, descartável e estéril.  

UNID. 76    

76 
CÂNULA DE GUEDELL Nº 4 Confeccionada em poliuretano. Cânula 
orofaríngea, flexível, descartável e estéril. 

UNID. 228    

77 
CÂNULA DE GUEDELL Nº 5 Confeccionada em poliuretano. Cânula 
orofaríngea, flexível, descartável e estéril.  

UNID. 273    



 

78 

DETERGENTE ENZIMÁTICO - galão com 5000ml, indicado para 
auxilio de limpeza de artigos cirúrgicos em geral, endoscópios e 
instrumentos microtubulares. Suas 3 enzimas(amilase, lípase e 
protease) garantem a remoção completa de impurezas dos 
instrumentais, alem da formulação ser adequada tanto para uso manual 
quanto para uso em maquinas automáticas.  

GALÃO 855    

79 

DETERGENTE ENZIMÁTICO - galão com 5000ml, indicado para 
auxilio de limpeza de artigos cirúrgicos em geral, endoscópios e 
instrumentos microtubulares. Suas 3 enzimas(amilase, lípase e 
protease) garantem a remoção completa de impurezas dos 
instrumentais, alem da formulação ser adequada tanto para uso manual 
quanto para uso em maquinas automáticas. (COTA RESERVADA ) 

GALÃO 285    

80 
DISPOSITIVO DE INFUSÃO DUAS VIAS.Tubo transparente em PVC; 
conectores distais Luer fêmea com protetores de cone Luer; pinças tipo 
clamp (corta-fluxo); estéril e apirogênico; 2 vias. 

UNID. 67260    

81 
DISPOSITIVO DE INFUSÃO DUAS VIAS.Tubo transparente em PVC; 
conectores distais Luer fêmea com protetores de cone Luer; pinças tipo 
clamp (corta-fluxo); estéril e apirogênico; 2 vias.( COTA RESERVADA ) 

UNID. 22420    

82 

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 4 (P) COM 
EXTENSÃO 

Descrição: fabricado com puro látex natural (de alta qualidade) modelo 
condon (tipo preservativo), formato anatômico,  adapta-se a qualquer 
coletor de urina sistema fechado, aberto ou de perna.. Tamanhos nº 4 
(PEQUENO), com extensão, embalagem contendo dados do 
fabricante, data de fabricação e validade. 

UNID. 407    

83 

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5 (M) COM 
EXTENSÃO 

Descrição: fabricado com puro látex natural (de alta qualidade) modelo 
condon (tipo preservativo), formato anatômico,  adapta-se a qualquer 
coletor de urina sistema fechado, aberto ou de perna. Tamanhos nº 5 
(MÉDIO).  Com extensão, embalagem contendo dados do fabricante, 
data de fabricação e validade.Descrição: fabricado com puro látex 
natural (de alta qualidade) modelo condon (tipo preservativo), formato 
anatômico,  adapta-se a qualquer coletor de urina sistema fechado, 
aberto ou de perna. Tamanhos nº 5 (MÉDIO).  Com extensão, 
embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação e 
validade. 

UNID. 6080    



 

84 

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 (G) COM 
EXTENSÃO 

Descrição: fabricado com puro látex natural (de alta qualidade) modelo 
condon (tipo preservativo), formato anatômico,  adapta-se a qualquer 
coletor de urina sistema fechado, aberto ou de perna.  Tamanhos nº 6 
(GRANDE) Com extensão, embalagem contendo dados do fabricante, 
data de fabricação e validade. 

UNID. 6080    

85 

DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 7  COM 
EXTENSÃO 

Descrição: fabricado com puro látex natural (de alta qualidade) modelo 
condon (tipo preservativo), formato anatômico,  adapta-se a qualquer 
coletor de urina sistema fechado, aberto ou de perna.  Tamanhos nº 7, 
com extensão, embalagem contendo dados do fabricante, data de 
fabricação e validade. 

UNID. 6080    

86 

DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA - SCALP Nº 21. 
Protetor de agulha; asa de empunhadura/fixação; tubo vinílico 
transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea tipo Luer-lock 
codificado por cores. Embaladas individualmente ( COTA RESERVADA 
) 

UNID. 18620    

87 

DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA - SCALP N° 23 
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA - SCALP Nº 23. 
Protetor de agulha; asa de empunhadura/fixação; tubo vinílico 
transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea tipo Luer-Lock 
codificado por cores. Embaladas individualmente (COTA RESERVADA 
) 

UNID. 14250    

88 

DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA - SCALP Nº 19. 
Protetor de agulha; asa de empunhadura/fixação; tubo vinílico 
transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea tipo Luer-Lock 
codificado por cores. Embaladas individualmente 

UNID. 27740    

89 

DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA - SCALP Nº 21. 
Protetor de agulha; asa de empunhadura/fixação; tubo vinílico 
transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea tipo Luer-lock 
codificado por cores. Embaladas individualmente 

UNID. 55860    



 

90 

DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA - SCALP Nº 23. 
Protetor de agulha; asa de empunhadura/fixação; tubo vinílico 
transparente, atóxico e apirogênico; conector fêmea tipo Luer-Lock 
codificado por cores. Embaladas individualmente 

UNID. 42750    

91 

DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA -SCALP N° 25  
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA N° 25 (SCALP) - com 
agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de 
dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector 
luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou 
equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado 
a oxido de etileno, com dispositivo de segurança, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e 
registro no MS.( COTA RESERVADA ) 

UNID. 9158    

92 

DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA N° 25 (SCALP) - com 
agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de 
dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector 
luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou 
equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado 
a oxido de etileno, com dispositivo de segurança, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e 
registro no MS. 

UNID. 27474    

93 

DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA N° 27 (SCALP) -com 
agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de 
dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector 
luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou 
equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado 
a oxido de etileno, com dispositivo de segurança, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e 
registro no MS. 

UNID. 27474    



 

94 

DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA N° 27 (SCALP) -com 
agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de 
dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector 
luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou 
equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado 
a oxido de etileno, com dispositivo de segurança, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e 
registro no MS.( COTA RESERVADA ) 

UNID. 9158    

95 
ELETRODO TIPO CLIP, AD colorido, para eletrocardiógrafo (para 
perna, peito ou braço), jogo com 4 unidades. 

CAIXA 190    

96 Eletrodos auto adesivo 5x9 cm PAR 600    

97 Eletrodos auto adesivo 5x5 cm PAR 210    

98 

EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. Equipo para soro com injetor 
lateral, estéril, com camara gotejadora em macrogotas tubo em PVC, 
atóxico,adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, 
embalado individualmente em saco plástico, obedecendo as normas da 
ANVISA. 

UNID. 162450    

99 

EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS. Equipo para soro com injetor 
lateral, estéril, com camara gotejadora em microgotas tubo em PVC, 
atóxico,adaptador para  agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, 
embalado individualmente em saco plástico, obedecendo as normas da 
ANVISA. 

UNID. 17100    

100 

EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS. Equipo para soro com injetor 
lateral, estéril, com camara gotejadora em microgotas tubo em PVC, 
atóxico,adaptador para  agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, 
embalado individualmente em saco plástico, obedecendo as normas da 
ANVISA. (COTA RESERVADA ) 

UNID. 5700    

101 

EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. Equipo para soro com injetor 
lateral, estéril, com camara gotejadora em macrogotas tubo em PVC, 
atóxico,adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete, 
embalado individualmente em saco plástico, obedecendo as normas da 
ANVISA.(COTA RESERVADA ) 

UNID. 54150    



 

102 

ESCOVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL. Composta de haste 
plástica cilíndrica e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 
2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em 
aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, sendo a base 
mais larga que o ápice. Embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico. Pacote com 100 unidades. 

PACOTE 608    

103 

ESFIGMOMANÔMETRO - ADULTO 

Descrição: Esfigmomanômetro aneróide adulto composto de: 
Manômetro em caixa de metal, resistente a queda e descalibração, 
visor grande com graduação de 0 a 300 mm/hg proporcionando uma 
leitura fácil e precisa; 
Braçadeira tamanho adulto, confeccionada em tecido ou nylon com 
fecho em velcro, manguito de borracha vulcanizada super resistente 
com duas saídas sem emendas; 
Pêra insufladora em borracha vulcanizada, sistema de retorno em 
metal com esfera de aço; 
Válvula em aço resistente com regulagem da saída de ar do manguito; 
Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição 
individual; 
Garantia mínima de 01 (um) ano comprovada através do manual de 
instruções em português pelo do Fabricante ou do Importador, registro 
na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela 
ANVISA. 
Acompanha  01 bolsa com zíper para acondicionamento do aparelho e 
do manual. 
Embalagem com informações do fabricante/importador 

UNID. 506    

104 

ESFIGMOMANÔMETRO - INFANTIL 

Descrição: Esfigmomanômetro aneróide infantil composto de: 
Manômetro em caixa de metal, resistente a queda e descalibração, 
visor grande com graduação de 0 a 300 mm/hg proporcionando uma 
leitura fácil e precisa; 
Braçadeira tamanho infantil, confeccionada em tecido ou nylon com 
fecho em velcro, manguito de borracha vulcanizada super resistente 
com duas saídas sem emendas; 
Pêra insufladora em borracha vulcanizada, sistema de retorno em 
metal com esfera de aço; 
Válvula em aço resistente com regulagem da saída de ar do manguito; 
Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição 
individual; 

UNID. 243    



 

Garantia mínima de 01 (um) ano comprovada através do manual de 
instruções em português pelo do Fabricante ou do Importador, registro 
na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela 
ANVISA. 
Acompanha  01 bolsa com zíper para acondicionamento do aparelho e 
do manual. 
Embalagem com informações do fabricante/importador 

105 

ESFIGMOMANÔMETRO - OBESO 

Descrição: Esfigmomanômetro aneróide obeso composto de: 
Manômetro em caixa de metal, resistente a queda e descalibração, 
visor grande com graduação de 0 a 300 mm/hg proporcionando uma 
leitura fácil e precisa; 
Braçadeira tamanho obeso, confeccionada em tecido ou nylon com 
fecho em velcro, manguito de borracha vulcanizada super resistente 
com duas saídas sem emendas; 
Pêra insufladora em borracha vulcanizada, sistema de retorno em 
metal com esfera de aço; 
Válvula em aço resistente com regulagem da saída de ar do manguito; 
Laudo técnico do IPEM (INMETRO) com certificação de aferição 
individual; 
Garantia mínima de 01 (um) ano comprovada através do manual de 
instruções em português pelo do Fabricante ou do Importador, registro 
na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela 
ANVISA. 
Acompanha  01 bolsa com zíper para acondicionamento do aparelho e 
do manual. 
Embalagem com informações do fabricante/importador 

UNID. 182    

106 

ESPARADRAPO 10CM  X  4,5M (IMPERMEÁVEL) - confeccionado em 
tecido apropriado, cor branca,  isento de substancias alérgicas de 
germes patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada a sua 
finalidade, flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele 
sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa 
uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no 
pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na 
superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos 
fios, apresentando enrolado em carretel plástico com capa de proteção, 
constando na embalagem os dados de identificação, procedência, 
fabricação e validade. 

ROLO 7090    



 

107 

ESPARADRAPO MICROPORE  2,5mm X 10m. Descrição: Fita adesiva 
com microporosidades e hipoalergênica, ideal para peles sensíveis. 
Aplicações gerais em pós-cirúrgico, uso prolongado, ferimentos 
grandes, fixação de catéteres, sondas e drenos.  

UNID. 4050    

108 ESPARADRAPO MICROPORE 5 X 10 UNID. 7850    

109 

ESPÁTULA DE AYRES. Confeccionada em madeira, resistente, pontas 
arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames 
ginecológicos, medindo aproximadamente 181 mm de comprimento; 81 
mm de largura; 1,9 mm de espessura. Pacote com 100 unidades. 

PACOTE 1140    

110 

ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G. Valvas  
produzidas em poliestireno cristal apresentando contornos lisos e 
regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias.  Parafuso acoplado ao 
espéculo, tornando-o pronto para uso. Não estéril. Embalados 
individualmente. Embalagem com 01 unidade 

UNID. 6080    

111 

ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M. Valvas  
produzidas em poliestireno cristal apresentando contornos lisos e 
regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias.  Parafuso acoplado ao 
espéculo, tornando-o pronto para uso. Não estéril. Embalados 
individualmente. Embalagem com 01 unidade 

UNID. 30400    

112 

ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P. Valvas  
produzidas em poliestireno cristal apresentando contornos lisos e 
regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias.  Parafuso acoplado ao 
espéculo, tornando-o pronto para uso. Não estéril. Embalados 
individualmente. Embalagem com 01 unidade 

UNID. 38000    

113 

ESTETOSCÓPIO DUPLO. Auscultador de aço inoxidável dupla função 
em metal cromado de alta durabilidade com anel de metal cromado 
para sistema de trava do diafragma em PVC atóxico, com alta 
sensibilidade para ausculta cardíaca. Com sino e anel de PVC atóxico 
para ausculta pulmonar. Ângulo: alumínio, biauricular em armação 
metálica resistente de grande durabilidade com ajuste automático 
através de mola de aço. Aberto (Sino) usado para localizar com maior 
precisão os sons obtidos;  auscultador com giro em 180º para trocar o 
diafragma a ser utilizado; tubo com design que elimina ruídos. Produto 
com registro na ANVISA. 

UNID. 576    



 

114 

FILME PARA RX 18 X 24CM - Filme de alta definição de imagem para 
uso geral, embalado em caixa com 100 películas, sensível a cor verde 
(mg), constando externamente na embalagem os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, e 
Registro no MS. 

CAIXA 304    

115 

FILME PARA RX 24 X 30CM - Filme de alta definição de imagem para 
uso geral, embalado em caixa com 100 películas, sensível a cor verde 
(mg), constando externamente na embalagem os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, e 
Registro no MS. 

CAIXA 304    

116 

FILME PARA RX 30 X 40CM - Filme de alta definição de imagem para 
uso geral, embalado em caixa com 100 películas, sensível a cor verde 
(mg), constando externamente na embalagem os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, e 
Registro no MS.  

CAIXA 456    

117 

FILME PARA RX 35 X 43CM - Filme de alta definição de imagem para 
uso geral, embalado em caixa com 100 películas, sensível a cor verde 
(mg), constando externamente na embalagem os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, e 
Registro no MS. 

CAIXA 342    

118 

FILME PARA RAIO X  35  X 35CM - Filme de alta definição de imagem 
para uso geral, embalado em caixa com 100 películas, sensível a cor 
verde (mg), constando externamente na embalagem os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, n° de lote e 
Registrro no MS. 

CAIXA 228    

119 

FILME PARA RAIO X  35  X 35CM - Filme de alta definição de imagem 
para uso geral, embalado em caixa com 100 películas, sensível a cor 
verde (mg), constando externamente na embalagem os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, n° de lote e 
Registrro no MS. ( COTA RESERVADA) 

CAIXA 76    

120 

FILME PARA RX 35 X 43CM - Filme de alta definição de imagem para 
uso geral, embalado em caixa com 100 películas, sensível a cor verde 
(mg), constando externamente na embalagem os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote, e 
Registro no MS. ( COTA RESERVADA) 

CAIXA 114    



 

121 
FILME TERM. UPP 110 S, para vídeo printer, preto e branco, 110 mm x 
20 M, (Material para reposição). 

UNID. 456    

122 

FIO NYLON PARA SUTURA Nº 3 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 
1,5~2,0 CM 

Descrição: FIO NYLON PARA SUTURA Nº 3-0, MEDINDO 40~50CM, 
COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~ 2,0 CM. Não absorvível, 
produzido em material sintético, monofilamento,  devidamente  
esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com 
facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da 
ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, embalagem 
secundária, contendo externamente dados de identificação do 
fabricante, bem como do produto com o nº de lote, data de fabricação e 
validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no ministério da 
saúde. ( COTA RESERVADA ) 

ENVELOP
E 

7125    

123 

FIO CATEGUTE CROMADO Nº 4 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 
2,0CM 

Descrição: FIO CATGUT CROMADO 4-0, MEDINDO 70~80CM, COM 
AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM. absorvível, composto por 
proteína colágeno proveniente de fibra longitudinais de intestino 
delgado de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos, 
impregnado com sais de cromo ou tânico, devidamente  esterilizado, 
agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, o 
produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da ABNT - NBR 
13904/ embalados individualmente, embalagem secundária, contendo 
externamente dados de identificação do fabricante, bem como do 
produto com o nº de lote, data de fabricação e validade, tipo e data de 
esterilização, nº do registro no ministério da saúde. 

ENVELOP
E 

5358    

124 

FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 2 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,5 
CM 

Descrição: FIO CATGUT SIMPLES 2-0, MEDINDO 70~80CM, COM 
AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,5 CM. absorvível, composto por 
proteína colágeno proveniente de fibra longitudinais de intestino 
delgado de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos,  
devidamente  esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou 
entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma 
Técnica da ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, 
embalagem secundária, contendo externamente dados de identificação 

ENVELOP
E 

5358    



 

do fabricante, bem como do produto com o nº de lote, data de 
fabricação e validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no 
ministério da saúde. 

125 

FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 3 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 
CM 

Descrição: FIO CATGUT SIMPLES 3-0, MEDINDO 70~80CM, COM 
AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM. absorvível, composto por 
proteína colágeno proveniente de fibra longitudinais de intestino 
delgado de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos,  
devidamente  esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou 
entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma 
Técnica da ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, 
embalagem secundária, contendo externamente dados de identificação 
do fabricante, bem como do produto com o nº de lote, data de 
fabricação e validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no 
ministério da saúde. 

ENVELOP
E 

5358    

126 

FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 4 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 
CM 

Descrição: FIO CATGUT SIMPLES 4-0, MEDINDO 70~80CM, COM 
AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM. absorvível, composto por 
proteína colágeno proveniente de fibra longitudinais de intestino 
delgado de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos,  
devidamente  esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou 
entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma 
Técnica da ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, 
embalagem secundária, contendo externamente dados de identificação 
do fabricante, bem como do produto com o nº de lote, data de 
fabricação e validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no 
ministério da saúde. 

ENVELOP
E 

5358    

127 

FIO CATEGUTE SIMPLES Nº 5 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 
CM 

Descrição: FIO CATGUT SIMPLES 5-0, MEDINDO 70~80CM, COM 
AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0 CM. absorvível, composto por 
proteína colágeno proveniente de fibra longitudinais de intestino 
delgado de bovinos, ou submucosa do intestino delgado de ovinos,  
devidamente  esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou 
entorte com facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma 
Técnica da ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, 

UNID. 5358    



 

embalagem secundária, contendo externamente dados de identificação 
do fabricante, bem como do produto com o nº de lote, data de 
fabricação e validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no 
ministério da saúde. 

128 

FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2.0 Descrição: fio de sutura 
cirúrgico absorvível de origem animal, seroso bovino selecionado com 
tratamento de sais cromo. Fio com agulha , tipo fio 2.0, comprimento 
minímo 70 cm. Agulha 1/2 círculo cilíndrica , comprimento da agulha 
2,5 a 3,5 cm. Estéril. Embalada individualmente.                                  

ENVELOP
E 

5358    

129 

FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3.0  Descrição: fio de sutura 
cirúrgico absorvível de origem animal, seroso bovino selecionado com 
tratamento de sais cromo. Fio com agulha , tipo fio 3.0, comprimento 
minímo 70 cm. Agulha 1/2 círculo cilíndrica , comprimento da agulha 
2,0 a 3,0 cm. Estéril. Embalada individualmente.                               

ENVELOP
E 

5358    

130 
Fio de sutura nylon 4.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 
círculo,comprimento agulha 1,5 cm.  Embalagem 01 unidade..  

ENVELOP
E 

21375    

131 
Fio de sutura nylon 4.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 
círculo,comprimento agulha 1,5 cm.  Embalagem 01 unidade..(COTA 
RESERVADA) 

ENVELOP
E 

7125    

132 
FIO DE Fio de sutura nylon 5.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, 
comprimento agulha 1,5 cm. Embalagem 01 unidade. 

UNID. 21375    

133 
Fio de sutura nylon 5.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, 
comprimento agulha 1,5 cm. Embalagem 01 unidade. (COTA 
RESERVADA) 

UNID. 7125    

134 
Fio de sutura nylon 6.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, 
comprimento agulha 1,5 cm. Embalagem 01 unidade. 

UNID. 11324    

135 
Fio de sutura seda 3.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, 
comprimento agulha 1,7 cm.  Embalagem 01 unidade. 

ENVELOP
E 

3230    

136 
Fio de sutura seda 4.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, 
comprimento agulha 1,7 cm.  Embalagem 01 unidade. 

ENVELOP
E 

3230    

137 
Fio de sutura seda 5.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, 
comprimento agulha 1,5 cm.  Embalagem caixa com 24 unidades. 

CAIXA 135    



 

138 

FIO NYLON PARA SUTURA Nº 2 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 
1,5~2,0 CM 

Descrição: FIO NYLON PARA SUTURA Nº 2-0, MEDINDO 40~50CM, 
COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~ 2,0 CM. Não absorvível, 
produzido em material sintético, monofilamento,  devidamente  
esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com 
facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da 
ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, embalagem 
secundária, contendo externamente dados de identificação do 
fabricante, bem como do produto com o nº de lote, data de fabricação e 
validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no ministério da 
saúde. 

ENVELOP
E 

10830    

139 

FIO NYLON PARA SUTURA Nº 3 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 
1,5~2,0 CM 

Descrição: FIO NYLON PARA SUTURA Nº 3-0, MEDINDO 40~50CM, 
COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~ 2,0 CM. Não absorvível, 
produzido em material sintético, monofilamento,  devidamente  
esterilizado, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com 
facilidade, o produto deve estar de acordo com a Norma Técnica da 
ABNT - NBR 13904/ embalados individualmente, embalagem 
secundária, contendo externamente dados de identificação do 
fabricante, bem como do produto com o nº de lote, data de fabricação e 
validade, tipo e data de esterilização, nº do registro no ministério da 
saúde. 

ENVELOP
E 

21375    

140 

FITA ADESIVA HOSPITALAR 19mm x 50m. Descrição: Fita adesiva 
composta de dorso de papel crepado e adesivo à base de resina de 
borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem. 
Para uso geral. 

UNID. 6840    

141 

Fita adesiva para autoclave, em papel crepado, contendo em um dos 
lados listras impressas com tinta especial na cor branca, que em 
contato com a temperatura empregada na esterilização em autoclave 
muda de cor, tornando-se pretas, comprovando que o material foi 
submetido ao processo de esterilização, medindo 19mm de largura x 
30 metros de comprimento x 0,18mm de espessura, embaladas 
individualmente em saco plástico contendo os dados de identificação 

UNID. 9120    

142 
FITA DE URINA - Com 10 parâmetros, impressos na própria fita 
(Urobilinogeneo, Glicose, Cetona, Proteína, Bilirrubina, Ph, Densidade, 
Sangue, Nitrito e Leucócitos) caixa com 200 unidades. 

CAIXA 600    



 

143 

FIXADOR CELULAR SPRAY. Produto indicado para preservar 
amostras celulares que necessitarão passar por exame posterior. 
Composição: Álcool etílico, polietileno glicol, água purificada e 
propelente butano. Frasco com 100 ml. 

UNID. 974    

144 
Fixador para raio X automático galão com 10 litros para preparo de 38 
litros.. 

GALÃO 228    

145 

FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO 0-15 LPM. Composição: corpo em 
latão cromado; bilhas em policarbonato: esfera em aço inoxidável; 
porca/borboleta: em nylon verde (padrão ABNT); niple de saída botão 
cromado.  

UNID. 97    

146 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL COM ATÉ 8H DE PROTEÇÃO 
MÁXIMA COM GEL SUPERABSORVENTE, ADESIVO TERMO 
PLÁSTICO, COM DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS 
ANTIVAZAMENTO; ANTIALERGICO, ATÓXICO, FITAS ADESIVAS E 
ELASTICOS NA LATERAL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
FARDO. TAMANHOS EG ou EXG. 

UNID. 10000    

147 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL COM ATÉ 8H DE PROTEÇÃO 
MÁXIMA COM GEL SUPERABSORVENTE, ADESIVO TERMO 
PLÁSTICO, COM DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS 
ANTIVAZAMENTO; ANTIALERGICO, ATÓXICO, FITAS ADESIVAS E 
ELASTICOS NA LATERAL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
FARDO. TAMANHOS G. 

UNID. 25000    

148 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL COM ATÉ 8H DE PROTEÇÃO 
MÁXIMA COM GEL SUPERABSORVENTE, ADESIVO TERMO 
PLÁSTICO, COM DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS 
ANTIVAZAMENTO; ANTIALERGICO, ATÓXICO, FITAS ADESIVAS E 
ELASTICOS NA LATERAL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
FARDO. TAMANHOS GG 

UNID. 10000    

149 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL COM ATÉ 8H DE PROTEÇÃO 
MÁXIMA COM GEL SUPERABSORVENTE, ADESIVO TERMO 
PLÁSTICO, COM DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS 
ANTIVAZAMENTO; ANTIALERGICO, ATÓXICO, FITAS ADESIVAS E 
ELASTICOS NA LATERAL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
FARDO. TAMANHOS P. 

UNID. 1000    



 

150 

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL COM ATÉ 8H DE PROTEÇÃO 
MÁXIMA COM GEL SUPERABSORVENTE, ADESIVO TERMO 
PLÁSTICO, COM DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS 
ANTIVAZAMENTO; ANTIALERGICO, ATÓXICO, FITAS ADESIVAS E 
ELASTICOS NA LATERAL; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
FARDO TAMANHOS M. 

UNID. 5000    

151 

GAZE COMPRESSA. Confeccionada em material 100% algodão; 
7,5cm x 7,5cm com cerca de  8 camadas e 5 dobras, com o minímo de 
13 fios por cm². Hidrófila. Não Estéril. Pacote com 500 unidades (COTA 
RESERVADA ) 

PACOTE 6175    

152 
GAZE COMPRESSA. Confeccionada em material 100% algodão; 
7,5cm x 7,5cm com cerca de  8 camadas e 5 dobras, com o minímo de 
13 fios por cm². Hidrófila. Não Estéril. Pacote com 500 unidades 

PACOTE 18525    

153 
GAZE TIPO QUEIJO. Confeccionada com fio 100% algodão, sendo 
composta de no minímo três dobras e quantidade miníma de 9 fios por 
cm². Formato 91cm x 91m. Hidrófila. Não estéril.  

UNID. 9918    

154 
GAZE TIPO QUEIJO. Confeccionada com fio 100% algodão, sendo 
composta de no minímo três dobras e quantidade miníma de 9 fios por 
cm². Formato 91cm x 91m. Hidrófila. Não estéril. (COTA RESERVADA) 

UNID. 3306    

155 

GEL - para ultra-sonografia, uso interno e externo, incolor, inodoro, não 
gorduroso, umectante, soluvel em água e pH neutro, para uso como 
meio de contato para transmissão ultra-sonica, ecografos e dopplers. 
Frasco com 300gr. 

BISNAGA 3040    

156 
GLICERINA LIQUIDA EMBALAGEM 1000ML - constando os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação/validade, nr. do lote e 
registro no MS. 

LITRO 76    

157 

GLUTARALDEIDO A 2% GL 5LTS C/ ATIVADOR (14 DIAS) - solução 
esterelizante após desinfetante, base de glutaraldeido a 2,00% atuando 
sobre todos os tipos de microorganismos, indicado para desinfecção de 
artigos semi-criticos compatíveis quimicamente com aldeídos, tempo de 
contato trinta minutos e esterilização de artigos críticos compatíveis 
quimicamente com adeidos, tempo de contato dez horas, apresentação 
galão de 5.000ml, data entre ativação e vencimento da solução 
quatorze dias, constando na embalagem os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação/validade, nr. do lote e registro no MS.( 
COTA RESERVADA ) 

GALÃO 399    



 

158 

GLUTARALDEIDO A 2% GL 5LTS C/ ATIVADOR (14 DIAS) - solução 
esterelizante após desinfetante, base de glutaraldeido a 2,00% atuando 
sobre todos os tipos de microorganismos, indicado para desinfecção de 
artigos semi-criticos compatíveis quimicamente com aldeídos, tempo de 
contato trinta minutos e esterilização de artigos críticos compatíveis 
quimicamente com adeidos, tempo de contato dez horas, apresentação 
galão de 5.000ml, data entre ativação e vencimento da solução 
quatorze dias, constando na embalagem os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação/validade, nr. do lote e registro no MS. 

GALÃO 1197    

159 
HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO. Hastes de 
polipropileno revestidas de algodão hidrófilo com tratamento anti mofo. 
Caixa com 150 unidades.  

CAIXA 7268    

160 

HIDROGEL COM ALGINATO Tubo com 85g.: gel incolor hidratante e 
absorvente, viscoso e levemente aderente. Composto por 
carboximetilcelulose sódica; alginato de cálcio e sódio; propilenoglicol; 
hidantoina e sorbato de potássio; trietanolamina; ácido bórico; 
carbomero e água purificada. tubo com 85g. 

UNID. 600    

161 
HIDROGEL SEM ALGINATO . Descrição Hidrogel sem alginato, 
composto por óleos de origem vegetal, umectante, espessante, 
emulsificante, neutralizante e água deionizada, tubo com 30gr 

UNID. 500    

162 HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%(25.000PPM) GL C/ 5 LTS GALÃO 2691    

163 
LÂMINA DE BISTURI N°15, confeccionado em aço carbono, 
esterilizados por raio gama, uso único, caixa com 100 unidades. 

CAIXA 342    

164 
LANCETA PARA TESTE DO PEZINHO. Espessura 18g; Formato 
Blade; automática ( acionamento por contato). Embalagem 01 unidade. 

UNID. 30400    

165 
LANTERNA CLÍNICA. Lanterna de alta performance com iluminação 
LED de alta potência de 3V com vida útil de 10 mil horas; 
confeccionada em metal leve de alta qualidade. 

UNID. 186    

166 Lençol ginecológico descartável 70 cm x 50 m. ROLO 2691    

167 
LENÇOL SOLTEIRO SEM ELÁSTICO. Material 100% algodão, 
hipoalergênico. Cor azul sem estampa. Tamanho mínimo  80cm x 
2,00mt 

UNID. 1793    



 

168 LIDOCAINA 10% (FRASCO 50ML) SPRAY FRASCO 772    

169 
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL nº 7,0 - padrão nacional. Embaladas 
individualmente 

UNID. 19349    

170 
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL nº 7,5 - padrão nacional. Embaladas 
individualmente 

UNID. 19045    

171 
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL nº 8,0 - padrão nacional. Embaladas 
individualmente 

UNID. 13141    

172 
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL nº 8,5 - padrão nacional. Embaladas 
individualmente 

UNID. 13141    

173 
LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho G, em latex 
natural, ambidestras, hipo-alergências,  caixa com 100 luvas. com 
Inscrição no Ministério da Saúde. 

CAIXA 15322    

174 
LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho G, em latex 
natural, ambidestras, hipo-alergências,  caixa com 100 luvas. com 
Inscrição no Ministério da Saúde.   (COTA RESERVADA) 

CAIXA 5108    

175 
LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho M, em latex 
natural, ambidestras, hipo-alergênicas, caixa com 100 luvas. com 
Inscrição no Ministério da Saúde.  (COTA RESERVADA) 

CAIXA 8813    

176 
LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho P, em latex 
natural, ambidestras, hipo-alergências, caixa com 100 luvas. com 
Inscrição no Ministério da Saúde. ( COTA RESERVADA) 

CAIXA 5013    

177 
LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho M, em latex 
natural, ambidestras, hipo-alergênicas, caixa com 100 luvas. com 
Inscrição no Ministério da Saúde. 

CAIXA 26437    

178 
LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho P, em latex 
natural, ambidestras, hipo-alergências, caixa com 100 luvas. com 
Inscrição no Ministério da Saúde. 

CAIXA 15037    

179 Luva ginecológica descartável pacote com 100 unidades. PACOTE 380    

180 
LÂMINA DE BISTURI N°10, confeccionada em aço carbono, 
esterilizada por raio gama, uso único. Caixa com 100 unidades. 

CAIXA 92    



 

181 
LÂMINA DE BISTURI N°11, confeccionada em aço carbono, 
esterilizada por raio gama, uso único. Caixa com 100 unidades . 

CAIXA 136    

182 
LÂMINA DE BISTURI N°12, confeccionada em aço carbono, 
esterilizada por raio gama, uso único. Caixa com 100 unidades. 

CAIXA 80    

183 
LÂMINA DE BISTURI N°20, confeccionada em aço carbono, 
esterilizada por raio gama, uso único. Caixa com 100 unidades. 

CAIXA 69    

184 
LÂMINA DE BISTURI N°21, confeccionada em aço carbono, 
esterilizada por raio gama, uso único. Caixa com 100 unidades. 

CAIXA 136    

185 
LÂMINA DE BISTURI N°23 confeccionado em aço carbono, 
esterilizados por raio gama, uso único, caixa com 100 unidades 

CAIXA 136    

186 

LÂMINA FOSCA 

Descrição: LAMINA FOSCA LAPIDADA , espessura 1,0 ~ 1,2mm, 
tamanho - 26x76mm, embaladas à vácuo, separadas uma a uma, em 
folhas de papel com tratamento anti-fungo, caixa com  50 unidades 
contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. 

CAIXA 1496    

187 

MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELASTICO - na cor 
branca, confeccionada em falso tecido, com três camadas, sendo uma 
camada interna filtrante, com finalidade de impedir a passagem 
orgânica de bactérias, pregueada, com clips nasal e elastico, 
hipoalergica garantindo boa ventilação, embalado em caixa c/50 pecas, 
constando externamente os dados de identificação, procedência, data 
de fabricação/validade, nr. do lote e registro no MS. 

CAIXA 7472    

188 NITROFURAZONA (FRASCO 100ML COM 2MG/ML.) FRASCO 1800    

189 NITROFURAZONA POMADA 0,2%, POTE C/ 500G. UNID. 456    

190 
PAPEL GRAU CIRÚRGICO Descrição: bobina lisa de 15cm x100m em 
papel grau cirúrgico e filme laminado para utilização em autoclave à 
vapor. ( COTA RESERVADA) 

ROLO 493    

191 
PAPEL GRAU CIRÚRGICO Descrição: bobina lisa de 30cm x100m em 
papel grau cirúrgico e filme laminado para utilização em autoclave à 
vapor. ( COTA RESERVADA) 

ROLO 493    



 

192 
PAPEL GRAU CIRÚRGICO Descrição: bobina lisa de 15cm x100m em 
papel grau cirúrgico e filme laminado para utilização em autoclave à 
vapor.  

ROLO 1476    

193 
PAPEL GRAU CIRÚRGICO Descrição: bobina lisa de 30cm x100m em 
papel grau cirúrgico e filme laminado para utilização em autoclave à 
vapor.  

ROLO 1476    

194 
PAPEL KRAFT NATURAL. Gramatura: 80g. Dimensões mínimas: 60cm 
x 150m. 

ROLO 822    

195 
PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA. Termossensível. Dimensão: 
48mm x  30 mt. 

ROLO 546    

196 Papel para eletrocardiograma 80 mm. x 30 mt. ROLO 304    

197 Pinça Cheron de 24 cm UNID. 362    

198 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO INOX UNID. 1422    

199 PINÇA FOERSTER RETA - 16 CM UNID. 860    

200 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY 14CM CURVA UNID. 860    

201 Pinça hemostática Kelly 14cm reta UNID. 860    

202 PINÇA KOCHER, PEQUENA, CURVA, 16CM UNID. 860    

203 PINÇA KOCHER, PEQUENA, RETA, 16CM UNID. 860    

204 Pinça Mosquito curva de 12 cm UNID. 860    

205 Pinça Mosquito reta de 12 cm UNID. 860    

206 

PINÇA PARA BIOPSIA UTERINA PROFESSOR MEDINA 3 MM - 
confeccionada em aço inox, medindo 24cm de comprimento, embalada 
individualmente em plástico, constando externamente os dados de 
identificação e procedência. 

UNID. 50    

207 
PINÇA THOMAS GAYLOR DE 24 CM para biópsia do colo uterino 
confeccionado em aço inox AISI 420. 

UNID. 50    

208 PORTA AGULHA MAYO HEGAR, 14 CM UNID. 860    



 

209 PORTA AGULHA MAYOHEGAR 17 CM UNID. 860    

210 

PRESERVATIVO MASCULINO COM LUBRIFICAÇÃO. Características: 
confeccionada em látex, lados paralelos, largura nominal de 52 mm e 
ponta com reservatório. Lubrificante à base de água. Embalagem com 
01 unidade. 

UNID. 152000    

211 
PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICAÇÃO. Características: 
confeccionada em látex, lados paralelos, largura nominal de 52 mm e 
ponta com reservatório. Embalagem com 01 unidade. 

UNID. 11400    

212 

PROTETOR SOLAR (FPS 30) 

Descrição: Bloqueador solar com fator de proteção solar (FPS) 30, com 
vitamina E, hipoalergênico, proteção contra raios UVA e UVB, não 
oleoso, embalagem com no mínimo de 120ml, contendo dados do 
fabricante, data de fabricação e validade 

UNID. 18000    

213 

PROTETOR SOLAR (FPS 30) 

Descrição: Bloqueador solar com fator de proteção solar (FPS) 30, com 
vitamina E, hipoalergênico, proteção contra raios UVA e UVB, não 
oleoso, embalagem com no mínimo de 120ml, contendo dados do 
fabricante, data de fabricação e validade ( COTA RESERVADA) 

UNID. 6000    

214 
PVPI DEGERMANTE.  Solução em água de iodo composta  por 
polivinilpirrolidona (PVPI) concentração a 10% (teor de iodo 1%) forma 
farmacêutica solução degermante. Frasco com 1 litro. 

LITRO 1382    

215 

REANIMADOR MANUAL AMBÚ ADULTO. Descrição: totalmente livre 
de látex; auto-inflável com expansão rápida e automática, válvula 
unidirecional transparente, com membrana de segurança; balão em 
silicone, auto inflável com capacidade de compressão de 1600ml; 
válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; 
reservatório de O2 com capacidade mínima de 2300ml ; máscara facial 
de silicone translúcida; autoclavável. 

UNID. 132    

216 

REANIMADOR MANUAL AMBÚ INFANTIL. Descrição: totalmente livre 
de látex; auto-inflável com expansão rápida e automática, válvula 
unidirecional transparente, com membrana de segurança; balão em 
silicone, auto inflável com capacidade de compressão de 500 ml; 
válvula unidirecional transparente com membrana de segurança; 
reservatório de O2 com capacidade mínima de 900 ml; máscara facial 
de silicone translúcida; autoclavável. 

UNID. 132    



 

217 

Revelador automático para raio X galão com 10 litros para preparo de 
38 Llitros.  GALÃO 228    

218 

SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS 

Descrição: Saco para lixo hospitalar branco Leitoso, reforçado, 
espessura mínima micra 10  produzido em em polietileno de alta 
densidade, dimensões mínimas  70cm x 100cm, , capacidade mínima 
para 100 litros e 20 kg, embalagem com 10 unidades, contendo dados 
do produto e do fabricante 

PACOTE 12007    

219 

SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS 

Descrição: Saco para lixo hospitalar branco Leitoso, reforçado, 
espessura mínima micra 10  produzido em em polietileno de alta 
densidade, dimensões mínimas  70cm x 100cm, , capacidade mínima 
para 100 litros e 20 kg, embalagem com 10 unidades, contendo dados 
do produto e do fabricante ( COTA RESERVADA) 

PACOTE 4003    

220 

SACO PARA LIXO HOSPITALAR - Branco Leitoso, reforçado, 
espessura mínima micra 6,   produzido em em polietileno de alta 
densidade, dimensões mínimas 50cm x 65cm, capacidade mínima para 
30 litros e 6 kg, embalagem com 10 unidades, contendo dados do 
produto e do fabricante. 

PACOTE 9778    

221 

SACO PARA LIXO HOSPITALAR - Branco Leitoso, reforçado, 
espessura mínima micra 10   produzido em em polietileno de alta 
densidade, dimensões mínimas 60cm x 80cm, capacidade mínima para 
50 litros e 10 kg, embalagem com 10 unidades, contendo dados do 
produto e do fabricante. 

PACOTE 9056    

222 

SACO PLÁSTICO PARA USO EM AUTOCLAVES 20 L. , PCTE C/ 20 
UNID. Descrição: Plástico para autoclave - 20 litros - Medida 60x40 cm, 
pacote c/ 20 unidades. Fabricado em polietileno de alta densidade 
(PEAD). Temperatura Máxima:121C Tempo de Exposição Indicado: 15 
minutos. 

PACOTE 260    

223 

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50CM X 70CM. .Descrição 
Fabricado em polietileno. Espessura mínima de 12 micras. Dimensão: 
50cm x 70cm. Embalagem com 01 kg. 

PACOTE 340    



 

224 

SERINGA DE 1ML (100 UI) GRADUADA DE 10 À 100UI COM 
AGULHA - Com dispositivo de segurança. Confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa 
milimetrada, bico simples tipo luer, com localização central, embolo 
com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada e agulha constituída 
em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado,afiado, 
embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência, 
fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS. 

UNID. 296400    

225 

SERINGA DE 1ML (100 UI) GRADUADA DE 10 À 100UI COM 
AGULHA - Com dispositivo de segurança. Confeccionada em 
polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa 
milimetrada, bico simples tipo luer, com localização central, embolo 
com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada e agulha constituída 
em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado,afiado, 
embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência, 
fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS. ( COTA 
RESERVADA) 

UNID. 98800    

226 

SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA - com dispositivo de 
segurança. Confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com 
graduação esterna milimetrada, bico simples tipo luer, com localização 
central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconizada , 
embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência, 
fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS. 

UNID. 53000    

227 

SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 20 X 5,5 - 
Confeccionada em polipropileno transparente, atoxica, com graduação 
externa milimetrada, bico simples tipo luer, com localização central, 
embolo com trava, pistao de borracha atoxica siliconizada e agulha 
constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel 
trifacetado, afiado. embalado individualmente em papel grau cirúrgico, 
constando externamente os dados de identificação e procedência, 
fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS. 

UNID. 293750    



 

228 

SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 20 X 5,5 - 
Confeccionada em polipropileno transparente, atoxica, com graduação 
externa milimetrada, bico simples tipo luer, com localização central, 
embolo com trava, pistao de borracha atoxica siliconizada e agulha 
constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel 
trifacetado, afiado. embalado individualmente em papel grau cirúrgico, 
constando externamente os dados de identificação e procedência, 
fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS. ( COTA 
RESERVADA) 

UNID. 56250    

229 

SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA - descrição: seringa 
descartável 5 ml com agulha 25 x 6 - Com dispositivo de segurança. 
Confeccionada em polipropileno transparente, atoxica, com graduação 
externa milimetrada, bico simples tipo luer, com localização central, 
embolo com trava, pistao de borracha atoxica siliconizada e agulha 
constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel 
trifacetado, afiado. embalado individualmente em papel grau cirúrgico, 
constando externamente os dados de identificação e procedência, 
fabricação/validade, lote e esterilização e REGISTRO NO MS. 

UNID. 169000    

230 

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10 ML: Descrição: 
confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação 
externa milimetrada, bico simples tipo Luer Lok, êmbolo com trava, 
pistão de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em 
papel grau cirúrgico constando externamente os dados de 
identificasção e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e 
registro no MS. 

UNID. 411750    

231 

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10 ML: Descrição: 
confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação 
externa milimetrada, bico simples tipo Luer Lok, êmbolo com trava, 
pistão de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em 
papel grau cirúrgico constando externamente os dados de 
identificasção e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e 
registro no MS. ( COTA RESERVADA) 

UNID. 137250    

232 

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 20 ML: Descrição: 
confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação 
externa milimetrada, bico simples tipo Luer, êmbolo com trava, pistão 
de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em papel 
grau cirúrgico constando externamente os dados de identificasção e 
procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS. 

UNID. 208500    



 

233 

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 20 ML: Descrição: 
confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação 
externa milimetrada, bico simples tipo Luer, êmbolo com trava, pistão 
de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em papel 
grau cirúrgico constando externamente os dados de identificasção e 
procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS. 
( COTA RESERVADA) 

UNID. 69500    

234 

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3 ML: Descrição: 
confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação 
externa milimetrada, bico simples tipo Luer Lok, êmbolo com trava, 
pistão de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em 
papel grau cirúrgico constando externamente os dados de 
identificasção e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e 
registro no MS. 

UNID. 399600    

235 

SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3 ML: Descrição: 
confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação 
externa milimetrada, bico simples tipo Luer Lok, êmbolo com trava, 
pistão de borracha atóxica siliconizada. Embaladas individualmente em 
papel grau cirúrgico constando externamente os dados de 
identificasção e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e 
registro no MS. ( COTA RESERVADA) 

UNID. 133200    

236 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº010. Tubo de PVC atóxico 
flexível com modelo de furação e conector com tampa. Espessura da 
sonda de 4 mm. estéril, atóxica e apirogênica.Produto com 
especificação de validade, registro MS e ANVISA. 

UNID. 8602    

237 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº04. Tubo de PVC atóxico 
flexível com modelo de furação e conector com tampa. Espessura da 
sonda de 4 mm. estéril, atóxica e apirogênica.Produto com 
especificação de validade, registro MS e ANVISA.  

UNID. 698    

238 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06. Tubo de PVC atóxico 
flexível com modelo de furação e conector com tampa. Espessura da 
sonda de 4 mm. estéril, atóxica e apirogênica.Produto com 
especificação de validade, registro MS e ANVISA. 

UNID. 11811    

239 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08. Tubo de PVC atóxico 
flexível com modelo de furação e conector com tampa. Espessura da 
sonda de 4 mm. estéril, atóxica e apirogênica.Produto com 
especificação de validade, registro MS e ANVISA. 

UNID. 10640    



 

240 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12. Tubo de PVC atóxico 
flexível com modelo de furação e conector com tampa. Espessura da 
sonda de 4 mm. estéril, atóxica e apirogênica.Produto com 
especificação de validade, registro MS e ANVISA. 

UNID. 23560    

241 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14. Tubo de PVC atóxico 
flexível com modelo de furação e conector com tampa. Espessura da 
sonda de 4 mm. estéril, atóxica e apirogênica.Produto com 
especificação de validade, registro MS e ANVISA. 

UNID. 23560    

242 

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16. Tubo de PVC atóxico 
flexível com modelo de furação e conector com tampa. Espessura da 
sonda de 4 mm. estéril, atóxica e apirogênica.Produto com 
especificação de validade, registro MS e ANVISA. 

UNID. 798    

243 

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC 4,0 COM BALÃO.Sonda endotraqueal, 
de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e 
alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída 
atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal.  
Produto com validade. 

UNID. 90    

244 

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 3,5 (COM BALÃO-CUFF) 
- de PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa pressão e 
alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-
lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca 
continua, extremidade retraída atraumática, orifio Murphy, estéril, para 
intubacão oral e nasal, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e 
Registro no MS. 

UNID. 349    

245 

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 4,5 (COM BALÃO-CUFF) 
- de PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa pressão e 
alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-
lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca 
continua, extremidade retraída atraumática, orifio Murphy, estéril, para 
intubacão oral e nasal, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e 
Registro no MS. 

UNID. 349    



 

246 

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 5,5  (COM BALÃO) - de 
PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa pressão e alto 
volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, 
conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca 
continua, extremidade retraída atraumática, orifio Murphy, estéril, para 
intubacão oral e nasal, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e 
Registro no MS. 

UNID. 449    

247 

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 6,0  (COM BALÃO) - de 
PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa pressão e alto 
volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, 
conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca 
continua, extremidade retraída atraumática, orifio Murphy, estéril, para 
intubacão oral e nasal, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e 
Registro no MS.  

UNID. 349    

248 

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 7,0 (COM BALÃO-CUFF) 
- de PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa pressão e 
alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-
lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca 
continua, extremidade retraída atraumática, orifio Murphy, estéril, para 
intubacão oral e nasal, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e 
Registro no MS. 

UNID. 449    

249 

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 7,5  C/ BALÃO - de PVC 
com silicone (termosenssivel), com balão de baixa pressão e alto 
volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, 
conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca 
continua, extremidade retraída atraumática, orifio Murphy, estéril, para 
intubacão oral e nasal, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e 
Registro no MS. 

UNID. 449    

250 

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 8,0 (COM BALÃO-CUFF) 
- de PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa pressão e 
alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-
lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca 
continua, extremidade retraída atraumática, orifio Murphy, estéril, para 
intubacão oral e nasal, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e 
Registro no MS.  

UNID. 349    



 

251 

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 8,5  (COM BALÃO) - de 
PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa pressão e alto 
volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, 
conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca 
continua, extremidade retraída atraumática, orifio Murphy, estéril, para 
intubacão oral e nasal, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e 
Registro no MS. 

UNID. 546    

252 

SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 9,0  (COM BALÃO) - de 
PVC com silicone (termosenssivel), com balão de baixa pressão e alto 
volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, 
conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca 
continua, extremidade retraída atraumática, orifio Murphy, estéril, para 
intubacão oral e nasal, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. de lote e 
Registro no MS. 

UNID. 349    

253 

SONDA FOLLEY CH 06 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - balão de 05 cc, 
confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias 
na extremidade distal e proximal (ponta devera ser arredondada com 
dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda 
devera apresentar a marca comercial, nr. do calibre e capacidade do 
balão estampados em local de fácil visualização e de caráter 
permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, 
constando na embalagem os dados de identificação, procedência, 
fabricação e validade. 

UNID. 235    

254 

SONDA FOLLEY CH 08 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - balão de 05 cc, 
confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias 
na extremidade distal e proximal (ponta devera ser arredondada com 
dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) , com fio 
guia,  com marca comercial, nr. do calibre e capacidade do balão 
estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, 
embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando na 
embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e 
validade. 

UNID. 235    



 

255 

SONDA FOLLEY CH 12 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (4,0MM) 30ML - 
balão de 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, 
estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devera 
ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na 
mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. do 
calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade. 

UNID. 235    

256 

SONDA FOLLEY CH 14 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (4,7MM) 30ML, 
balão de 30 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, 
estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devera 
ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na 
mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. do 
calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade. 

UNID. 235    

257 

SONDA FOLLEY CH 16 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (5,3MM) 30-50ML , 
balão de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, 
estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devera 
ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na 
mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. do 
calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade. 

UNID. 546    

258 

SONDA FOLLEY CH 18 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (6,0MM) 30-50ML, 
balão de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, 
estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devera 
ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na 
mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. do 
calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade. 

UNID. 684    



 

259 

SONDA FOLLEY CH 20 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (6,7MM) 30-50ML, 
balão de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, 
estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devera 
ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na 
mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. do 
calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade. 

UNID. 449    

260 

SONDA FOLLEY CH 20 ESTÉRIL (COM 3 VIAS) - (6,7MM) 30-50ML, 
balão de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, 
estéril, com três vias na extremidade distal e proximal (ponta devera ser 
arredondada com três orifícios laterais em lados opostos e na mesma 
altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. do calibre 
e capacidade de balão estampados em local de fácil visualização e de 
caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, 
constando na embalagem os dados de identificação, procedência, 
fabricação e validade. 

UNID. 235    

261 

SONDA FOLLEY CH 22 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (7,3MM) 30-50ML, 
balão de 30-50cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, 
estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devera 
ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na 
mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. do 
calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade. 

UNID. 273    

262 

SONDA FOLLEY CH 22 ESTÉRIL (COM 3 VIAS) - (7,3MM) 30-50ML, 
balão de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, 
estéril, com três vias na extremidade distal e proximal (ponta devera ser 
arredondada com três orifícios laterais em lados opostos e na mesma 
altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. do calibre 
e capacidade de balão estampados em local de fácil visualização e de 
caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, 
constando na embalagem os dados de identificação, procedência, 
fabricação e validade. 

UNID. 235    



 

263 

SONDA FOLLEY CH 24 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) - (8,0MM) 30-50ML, 
balão de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, 
estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta devera 
ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na 
mesma altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. do 
calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil 
visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico, constando na embalagem os dados de 
identificação, procedência, fabricação e validade. 

UNID. 235    

264 

SONDA FOLLEY CH 24 ESTÉRIL (COM 3 VIAS) - (8,0MM) 30-50ML, 
balão de 30-50 cc, confeccionada em borracha natural, siliconizada, 
estéril, com três vias na extremidade distal e proximal (ponta devera ser 
arredondada com três orifícios laterais em lados opostos e na mesma 
altura) cada sonda devera apresentar a marca comercial, nr. do calibre 
e capacidade de balão estampados em local de fácil visualização e de 
caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, 
constando na embalagem os dados de identificação, procedência, 
fabricação e validade. 

UNID. 260    

265 

SONDA NASOENTERAL ADULTO Nº12.TUBO - Fabricado em 
poliuretano flexível leitoso, com marcações de posicionamento e com 
ponta de tungstênio. Fio de Aço Inoxidável usado para facilitar a 
introdução do tubo. Conector - Em \"Y\", dupla via com tampa em PVC. 
Descartável, estéril e atoxico. Embalagem  Individual . 

UNID. 273    

266 

SONDA NASOENTERAL INFANTIL Nº6.TUBO - Fabricado em 
poliuretano flexível leitoso, com marcações de posicionamento e com 
ponta de tungstênio. Fio de Aço Inoxidável usado para facilitar a 
introdução do tubo. Conector - Em \"Y\", dupla via com tampa em PVC. 
Descartável, estéril e atoxico. Embalagem Individual. 

UNID. 361    

267 

SONDA NASOENTERAL INFANTIL Nº8.TUBO - Fabricado em 
poliuretano flexível leitoso, com marcações de posicionamento e com 
ponta de tungstênio. Fio de Aço Inoxidável usado para facilitar a 
introdução do tubo. Conector - Em \"Y\", dupla via com tampa em PVC. 
Descartável, estéril e atoxico. Embalagem Individual. 

UNID. 273    



 

268 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04 CURTA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa. 

UNID. 273    

269 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04 LONGA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa. 

UNID. 273    

270 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 CURTA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa. 

UNID. 361    

271 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 LONGA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa. 

UNID. 90    

272 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 CURTA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa. 

UNID. 273    

273 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 LONGA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa. 

UNID. 273    



 

274 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 CURTA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa. 

UNID. 361    

275 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 LONGA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa. 

UNID. 361    

276 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 CURTA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa. 

UNID. 461    

277 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 LONGA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa. 

UNID. 461    

278 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 CURTA. Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa. 

UNID. 461    

279 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 LONGA-PVC . Confeccionada em 
PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, 
com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; 
orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir 
todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal 
com tampa. 

UNID. 273    



 

280 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 CURTA-PVC Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa. 

UNID. 461    

281 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 LONGA-PVC Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa 

UNID. 90    

282 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 CURTA-PVC Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa 

UNID. 461    

283 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 LONGA-PVC Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa 

UNID. 461    

284 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20 CURTA-PVC Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas;  orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa 

UNID. 273    

285 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20 LONGA-PVC . tampa Confeccionada 
em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e 
inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de 
rebarbas; orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma 
a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector 
universal com 

UNID. 461    



 

286 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 22 CURTA.PVC Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa. 

UNID. 90    

287 

SONDA NASOGÁSTRICA Nº 22 LONGA-PVC Confeccionada em PVC 
transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas;  orifícios 
distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o 
diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa 

UNID. 461    

288 SONDA NUTRE COM GUIA N.° 8. UNID. 273    

289 

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 08  - confeccionada em polivinil atóxica, 
transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o 
uso a que se destina. O material será isento de substancias alérgicas 
e/ou nocivas à saúde, terá superfícies lisas isentas de saliências 
anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a 
raio gamma, embalado individualmente em filme de polietileno ou papel 
grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e 
procedência, data de fabricação e validade, nr. Do lote e registro no ms 

UNID. 90    

290 

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 10 - confeccionada em polivinil atoxica, 
transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o 
uso a que se destina. O material será isento de substancias alérgicas 
e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de saliências 
anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a 
raio gamma, embalado individualmente em filme de polietileno ou papel 
grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e 
procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no 
MS. 

UNID. 461    

291 

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 12 - confeccionada em polivinil atóxica, 
transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o 
uso a que se destina. O material será isento de substancias alérgicas 
e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de saliências 
anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a 
raio gamma, embalado individualmente em filme de polietileno ou papel 
grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e 
procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no 
MS. 

UNID. 508    



 

292 

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 14 - confeccionada em polivinil atoxica, 
transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o 
uso a que se destina. O material será isento de substancias alérgicas 
e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de saliências 
anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a 
raio gamma, embalado individualmente em filme de polietileno ou papel 
grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e 
procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no 
MS. 

UNID. 508    

293 

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 16 - confeccionada em polivinil atóxica, 
transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o 
uso a que se destina. O material será isento de substancias alérgicas 
e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de saliências 
anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a 
raio gamma, embalado individualmente em filme de polietileno ou papel 
grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e 
procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no 
MS. 

UNID. 508    

294 

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 18 - confeccionada em polivinil atoxica, 
transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o 
uso a que se destina. O material será isento de substancias alérgicas 
e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de saliências 
anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a 
raio gamma, embalado individualmente em filme de polietileno ou papel 
grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e 
procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no 
MS. 

UNID. 508    

295 

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 20 - confeccionada em polivinil atoxica, 
transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o 
uso a que se destina. O material será isento de substancias alérgicas 
e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de saliências 
anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a 
raio gamma, embalado individualmente em filme de polietileno ou papel 
grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e 
procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no 
MS. 

UNID. 470    



 

296 

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 22 - confeccionada em polivinil atoxica, 
transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o 
uso a que se destina. O material será isento de substancias alérgicas 
e/ou nocivas a saúde, terá superfícies lisas isentas de saliências 
anômalas e paredes regulares em toda a sua extensão, esterilizado a 
raio gamma, embalado individualmente em filme de polietileno ou papel 
grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e 
procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no 
MS. 

UNID. 90    

297 SONDA URETRAL DE NELATON Nº 20 (BORRACHA). UNID. 1361    

298 SONDA URETRAL ESTERIL Nº 08 UNID. 11132    

299 

SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 10 - Siliconizada, confeccionada em 
polivinil atoxica, transparente, com 02 orifícios  central e lateral, 
esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em 
papel grau-cirurcico ou em filme de polietileno, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, nr. de lote, calibre e Registro no MS. 

UNID. 16560    

300 

SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 12 - Siliconizada, confeccionada em 
polivinil atoxica, transparente, com 02 orifícios  central e lateral, 
esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em 
papel grau-cirurcico ou em filme de polietileno, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, nr. de lote, calibre e Registro no MS. 

UNID. 34500    

301 

SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 14 - Siliconizada, confeccionada em 
polivinil atoxica, transparente, com 02 orifícios  central e lateral, 
esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em 
papel grau-cirurcico ou em filme de polietileno, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, nr. de lote, calibre e Registro no MS.  

UNID. 34500    

302 

SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 16 - Siliconizada, confeccionada em 
polivinil atoxica, transparente, com 02 orifícios  central e lateral, 
esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em 
papel grau-cirurcico ou em filme de polietileno, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, nr. de lote, calibre e Registro no MS.  

UNID. 10580    



 

303 

SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 18 - Siliconizada, confeccionada em 
polivinil atoxica, transparente, com 02 orifícios  central e lateral, 
esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em 
papel grau-cirurcico ou em filme de polietileno, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, nr. de lote, calibre e Registro no MS.  

UNID. 1647    

304 

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL Visor decimal; medição em ° C; 
indicador sonoro com alertas diferenciados para temperatura normal e 
febril; capacidade de memorizar a última temperatura;  à prova d’água. 
Registro no INMETRO e ANVISA. 

UNID. 822    

305 

TERMÔMETRO CLÍNICO-VISOR EM  MERCÚRIO modelo tradicional 
prismático de vidro extremamente resistente, medição analógica,total 
precisão na avaliação da temperatura corporal, local de medição na 
axila, ampla escala de fácil visualização, unidade de medida em 
Celsius, com faixa de temperatura de 35° a 42°C. 

UNID. 722    

306 

TERMÔMETRO COM CABO EXTENSOR 700 MM Termômetro para  
vacinas com cabo flexível, em base plástica, escala externa, capilar 
transpaente, cabo de aproximadamente 700 mm e enchimento a líquido 
vermelho 

UNID. 213    

307 

TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA COM ALARME 
SONORO Termômetro para  medição precisa da temperatura interna e 
externa assim com as sua máximas e mínimas. Visor em cristal líquido 
de fácil visualização; função °C / °F, botão liga/desliga. Alarme sonoro. 

UNID. 243    

308 

TERMÔMETRO PARA GELADEIRA CONVENCIONAL Termômetro 
para geladeira de vacina com cabo flexível, em base plástica, escala 
externa, capilar transparente, cabo de aproximadamente 700 mm e 
enchimento a líquido vermelho.  

UNID. 261    

309 TESOURA METZEMBAUM 14 CM CURVA UNID. 860    

310 TESOURA METZEMBAUM 15 CM RETA UNID. 860    

311 TESOURA ÍRIS 11,5 CM CURVA UNID. 860    

312 TESOURA ÍRIS 11,5 CM RETA UNID. 860    

313 Tintura de iodo 2% 1000ml. LITRO 37710    

314 Tintura de iodo 2% 1000ml. ( COTA RESERVADA) LITRO 12570    



 

315 

TIRAS REATIVAS PARA BHCG - Tiras reagentes com área reativa 
para a determinação da presença de gonadotrofina coriônica - fração 
beta (BHCG). Método de análise através de reação com anticorpo 
monoclonal, com sensibilidade que permita a detecção de quantidades 
a partir de 20 a 50mUI/ml e utilizando amostras de soro e urina. O teste 
deve ser de execução rápida e possuir controles para a avaliação de 
cada ensaio. Embaladas em frascos com 50 ou 100 tiras de acordo 
com a praxe do fabricante de modo a assegurar proteção do produto 
até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade 
requisitante. 

FRASCO 9750    

316 

TIRAS REATIVAS PARA BHCG - Tiras reagentes com área reativa 
para a determinação da presença de gonadotrofina coriônica - fração 
beta (BHCG). Método de análise através de reação com anticorpo 
monoclonal, com sensibilidade que permita a detecção de quantidades 
a partir de 20 a 50mUI/ml e utilizando amostras de soro e urina. O teste 
deve ser de execução rápida e possuir controles para a avaliação de 
cada ensaio. Embaladas em frascos com 50 ou 100 tiras de acordo 
com a praxe do fabricante de modo a assegurar proteção do produto 
até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 2/3 do prazo de validade total na data de recebimento na unidade 
requisitante. ( COTA RESERVADA). 

FRASCO 3250    

317 

TORNEIRINHA DESCARTÁVEL 3 VIAS - Luer slip, indicado como 
auxiliar intermediário de infusão de ate 02 fluidos parenterais humanos, 
devendo ser descartado após o uso, base ou corpo, tem a função de 
permitir a vazão de 02 fluidos de infusão de uso parenteral, de modo 
unidirecional, manipulo, acoplado a base da torneira tem a função de 
bloquear ou permitir a vazão de fluidos através de suas vias, protetor 
luer slip, tem a função de bloquear a saída da torneira 

embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico 
com abertura em pétala, constando os dados de identificação, 
procedência, nr. do lote, data de fabricação e validade e Registro no 
MS. 

UNID. 1086    



 

318 

TRAVESSEIRO HOSPITALAR  60 X 40 X 8CM  ADULTO Travesseiro 
hospitalar com espumas de bloco único de 
poliuretano,antiácaro,antifungicida e antialérgica com densidade D26, 
costurado eletronicamente, revestido em courvim de fácil higienização, 
acabamento com zíper e ilhós para respiro. COR AZUL Dimensões: 60 
x 40 x 8cm. 

UNID. 546    

319 
TUBETE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ML Tubo a vácuo 
para coleta de sangue com EDTA, com capacidade de aspiração 4ml, 
caixa com 100 unidades. 

CAIXA 760    

320 
TUBETE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 8,5 ML TAMPA 
AMARELA sem reagente, com gel separador, com capacidade de 
aspiração 8-8,5 ml,  caixa com 100 unidades. 

CAIXA 760    

321 

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML VERMELHO 
Descrição: Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com 
tamanho de 13X10mm e adição de ativador de coágulo. Tampa de 
vedação na cor vermelha. Caixa com 100 unidades. 

UNID. 945    

322 

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML VERMELHO 
Descrição: Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com 
tamanho de 13X10mm e adição de ativador de coágulo. Tampa de 
vedação na cor vermelha. Caixa com 100 unidades. ( COTA 
RESERVADA) 

CAIXA 315    

323 
TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML AZUL TUBO 
DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML azul 

CAIXA 152    

324 

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML CINZA 
Descrição:  Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com 
tamanho de 13X75mm e adição de Fluoreto de Sódio/EDTA. Tampa de 
vedação cinza. Caixa com 100 unidades. 

CAIXA 152    

325 

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML ROXA 
Descrição: Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com 
tamanho de 13X75mm e adição de EDTA . Tampa de vedação na cor 
roxa/lilás. Caixa com 100 unidades. 

UNID. 760    

326 

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML VERDE 
Descrição:  Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com 
tamanho de 13X75mm e adição de heparina de lítio. Tampa de 
vedação na cor verde. Caixa 100 unidades. 

UNID. 152    



 

327 

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 5 ML AM/DOU . 
Descrição; Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com 
tamanho de 13X100mm com adição de ativador de coágulo e com gel 
separador. Possui tampa de vedamento na cor amarela/dourada. Caixa 
com 100 unidades 

UNID. 1320    

328 

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 5 ML AM/DOU . 
Descrição; Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico com 
tamanho de 13X100mm com adição de ativador de coágulo e com gel 
separador. Possui tampa de vedamento na cor amarela/dourada. Caixa 
com 100 unidades ( COTA RESERVADA) 

UNID. 440    

329 

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 10 
VERMELHO Descrição:   Tubo a vácuo para coleta de sangue 
confeccionado em acrílico sem adição de reagentes com dimensão de 
16x100mm. Tampa de vedação na cor vermelha. Caixa com 100 
unidades. 

CAIXA 760    

330 

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 10 
VERMELHO : Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico 
sem adição de reagentes com tamanho de 13X75mm. Tampa de 
vedação na cor vermelha. Caixa com 100 unidades. 

CAIXA 945    

331 

TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 10 
VERMELHO : Tubo para coleta de sangue confeccionado em acrílico 
sem adição de reagentes com tamanho de 13X75mm. Tampa de 
vedação na cor vermelha. Caixa com 100 unidades. ( COTA 
RESERVADA) 

CAIXA 315    

332 

TUBO DE SILICONE 203 PARA OXIGÊNIO 

Descrição: Tubo confeccionado em silicone, para utilização em 
oxigênio, Ø interno 6mm, Ø externo 10 mm, dureza 50~70 shore A, 
transparente, não estéril, antialérgico, com alta flexibilidade e 
resistência mecânica, que suporte temperaturas de - 40 à + 240 °C, 
embalagem com dados do fabricante, prazos de fabricação e validade, 
registro no MS/ANVISA. 

METRO 822    



 

333 

TUBO DE SILICONE 205 PARA OXIGÊNIO 

Descrição: Tubo confeccionado em silicone, para utilização em 
oxigênio, Ø interno  8 mm, Ø externo 10,5 mm, dureza 50~70 shore A, 
transparente, não estéril, antialérgico, com alta flexibilidade e 
resistência mecânica, que suporte temperaturas de - 40 à + 240 °C, 
embalagem com dados do fabricante, prazos de fabricação e validade, 
registro no MS/ANVISA. 

METRO 411    

334 
TUBO PORTA LÂMINA FOSCO Tubo porta lâmina com capacidade 
para três lâminas; confeccionado em polímero polipropileno fosco com 
tampa de rosca. Pacote com 100 unidades. 

UNID. 2736    

335 
TUBO PORTA LÂMINA FOSCO Tubo porta lâmina com capacidade 
para três lâminas; confeccionado em polímero polipropileno fosco com 
tampa de rosca. Pacote com 100 unidades.    (COTA RESERVADA) 

UNID. 912    

336 

UMIDIFICADOR C/ EXTENSÃO E MASCARA PARA AR 
COMPRIMIDO 

Descrição: UMIDIFICADOR C/ EXTENSÃO E MASCARA PARA AR 
COMPRIMIDO, confeccionado em polipropileno, Copo com capacidade 
de  250 ml,  com indicação de nível máximo e mínimo Conexões de 
entrada, adaptável ao fluxômetro e saída, conforme norma ABNT, 
Pressão de trabalho: 3,5 kgf/cm2, embalagem com dados do 
fabricante, data de fabricação e validade 

UNID. 988    

337 

UMIDIFICADOR C/ EXTENSÃO E MASCARA PARA OXIGÊNIO 

Descrição: UMIDIFICADOR C/ EXTENSÃO E MASCARA PARA 
OXIGÊNIO, confeccionado  em polipropileno, Copo com capacidade de  
250 ml,  com indicação de nível máximo e mínimo Conexões de 
entrada, adaptável ao fluxômetro e saída, conforme norma ABNT, 
Pressão de trabalho: 3,5 kgf/cm2, embalagem com dados do 
fabricante, data de fabricação e validade 

UNID. 1140    

338 VASELINA LÍQUIDA. EMBALAGEM DE 100 ML. UNID. 1620    

339 VASELINA SÓLIDA. POTE COM MÍNIMO DE 70 GRAMAS. UNID. 181    



 

340 

VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO COM 
FLUXÔMETRO, para cilindro de Ar comprimido, fluxômetro com escala 
de 0 a 15 litros por minuto (LPM), em metal cromado, rosca de entrada 
universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2, 
pressão fixa de 3.5 Kgf/cm2 e rosca de saída padrão ABNT. ( COTA 
RESERVADA) 

UNID. 160    

341 

VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO COM 
FLUXÔMETRO, para cilindro de Ar comprimido, fluxômetro com escala 
de 0 a 15 litros por minuto (LPM), em metal cromado, rosca de entrada 
universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2, 
pressão fixa de 3.5 Kgf/cm2 e rosca de saída padrão ABNT. 

UNID. 480    

342 

VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO, para 
cilindro de Oxigênio, fluxômetro com escala de 0 a 15 litros por minuto 
(LPM), em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de 
alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2, pressão fixa de 3.5 
Kgf/cm2 e rosca de saída padrão ABNT. 

UNID. 480    

343 

VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO, para 
cilindro de Oxigênio, fluxômetro com escala de 0 a 15 litros por minuto 
(LPM), em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de 
alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2, pressão fixa de 3.5 
Kgf/cm2 e rosca de saída padrão ABNT. ( COTA RESERVADA) 

UNID. 160    

344 

ÓLEO DERMO PROTETOR 

Descrição: Loção oleosa produzida a base de AGE (ácidos graxos 
essenciais), com vitamina A e E. embalagem com 100ml, contendo 
dados do fabricante, data de fabricação e validade, registro na 
ANVISA/MS 

UNID. 919    

 

Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) ___________________________________________________ infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade n.º ____________________ e do CPF n.º ___________________, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que 
o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital. 

Dourados-MS, __ de ____________ de 2017. Assinatura do Responsável e Carimbo Carimbo padronizado do CNPJ Inscrição Estadual 
 


