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PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO MÁXIMO

Nº Processo.:

Nº Licitação:

Objeto......: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material hospitalar, farmacológico, odontológico e laboratorial, objetivando
atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde.
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Tipo Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS-MS

/ 2018

1 FRASCO 3.485,0000 2,6666 9.293,1010ALCOOL 70%  EM GEL - Glicerinado, frasco com 100ml

2 UNID. 3.500,0000 2,0133 7.046,5500Caixa de Isopor  Pequena 250 ml com tampa

3 UNID. 6.100,0000 2,7600 16.836,0000LIDOCAINA 30 GRAMAS GELÉIA

4 PACOTE 1.020,0000 15,2300 15.534,6000SACO PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE DE 30X40CM em pacote fechados de 1KG

5 PACOTE 830,0000 44,5066 36.940,4780SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50CM X 70CM. .Descrição Fabricado em polietileno. Espessura mínima de 12 
micras. Dimensão: 50cm x 70cm. Embalagem com 01 kg.

6 UNID. 21,0000 73,6666 1.546,9986TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL:  com  Indicação digital mostrador duplo, display de cristal líquido (LCD) 
duplo, escala de temperatura - 10º C a + 60º C, precisão de temperatura aproximadamente 1º C (0 a 35º C) + 
ou - 2º C, resolução temperatura 0,1º C, escala umidade 20 a 95% UR, precisão de umidade + ou - 5% UR (40 
a 80%) + ou - 8% resolução umidade 1%, memória de máximo e mínimo (UR e º C), alimentação pilha AAA

7 UNID. 53,0000 18,0966 959,1198 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.

8 UNID. 580,0000 0,9266 537,4280"CATETER INTRAVENOSO 14G - C/ DISP. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: 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, câmara de 
refluxo em plástico transparente e trama da camara de refluxo com micro-estrias, com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32,  constando externamente os dados de identificação, procedência, 
fabricação e validade."

9 UNID. 141.500,0000 0,4400 62.260,0000"SERINGA DESC. 10 ML S/ AG. C/ DISP. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10 ML -confeccionada em polipropileno 
transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo Luer Lock, êmbolo com trava, 
pistão de borracha atóxica siliconizada, com dispositivo de segurança em atendimento a NR 32. Embaladas 
individualmente em papel grau cirúrgico constando externamente os dados de identificasção e procedência, 
fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS."

10 PACOTE 4.270,0000 2,9200 12.468,4000Abaixador 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.

11 FRASCO 502,0000 6,3666 3.196,0332AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - Embalada em frasco contendo 1000ml, constando os dados de identificação, 
procedência, número do lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde.

12 UNID. 515.000,0000 0,0666 34.299,0000AGULHA 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 
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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.

13 UNID. 398.200,0000 0,0872 34.723,0400Agulha 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. 

14 UNID. 345.000,0000 0,0833 28.738,5000AGULHA 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

15 UNID. 114.000,0000 0,0849 9.678,6000"AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 -  24G 3/4 - 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), com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32, 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."

16 UNID. 119.500,0000 0,0983 11.746,8500"AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 - 23G 1 - 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), com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32, 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."

17 UNID. 85.400,0000 0,1279 10.922,6600"AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 - 22G 1 - 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), com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32, 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 
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individualmente em papel grau cirúrgico."

18 UNID. 251.200,0000 0,0666 16.729,9200AGULHA 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.

19 UNID. 184.000,0000 0,0666 12.254,4000AGULHA 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.

20 UNID. 84.500,0000 0,0833 7.038,8500"AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 - 21G 1 1/4 - 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), com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32, 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."

21 UNID. 238.300,0000 0,0733 17.467,3900AGULHA 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.

22 UNID. 96.000,0000 0,0832 7.987,2000"AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 - 18G 1 1/2 - 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), com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32, 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 
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individualmente em papel grau cirúrgico."

24 LITRO 4.044,0000 6,6100 26.730,8400Álcool Etílico 70%,1000ml, acondicionado em embalagem,original do fabricante, com o nome do responsável 
técnico, o lote, data de fabricação e validade estampada na embalagem.

25 UNID. 4.840,0000 6,0866 29.459,1440ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO (92,8º INPM) -  uso doméstico, envasado em embalagem plástica de1 litro, devendo
constar no rotulo os dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade, CGC e registro no órgão 
regulador.

26 UNID. 356,0000 12,2700 4.368,1200ALCOOL IODADO, FRASCO COM 1000 ML.

27 ROLO 3.688,0000 8,9466 32.995,0608ALGODÃO 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.

28 ROLO 3.688,0000 5,5433 20.443,6904ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO COM 250 G.

29 UNID. 750,0000 3,5966 2.697,4500ALMOTOLIA 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.

30 UNID. 750,0000 4,3666 3.274,9500ALMOTOLIA DE PLÁSTICO AMBAR 500ML - com tampa, composta de 3partes: 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.

31 UNID. 805,0000 2,8733 2.313,0065ALMOTOLIA 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.

32 UNID. 805,0000 4,8933 3.939,1065ALMOTOLIA PLÁSTICA PARA SOLUÇÃO - BRANCO LEITOSO 500ml - com tampa, composta de 3partes: 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.

33 UNID. 74,0000 160,2433 11.858,0042Ressucitador adulto (ambu) material silicone, com mascara, valvula, autoclavavel, utilizado na ventialacao 
manual de paciente. apresenta certificado do inmetro (uso hospitalar)

34 UNID. 36,0000 151,0000 5.436,0000Ressucitador infantil (ambu) material silicone, com mascara, valvula, autoclavavel, utilizado na ventialacao 
manual de paciente. apresenta certificado do inmetro (uso hospitalar)

35 UNID. 36,0000 201,0000 7.236,0000Ressucitador neonatal (ambu) material silicone, com mascara, valvula, autoclavavel, utilizado na ventialacao 
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manual de paciente. apresenta certificado do inmetro (uso hospitalar)

36 PACOTE 9.474,0000 6,9466 65.812,0884ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,8 M confeccionada em tecido com no mínimo 90% de algodão, apresentando cor 
natural do fio de algodão, com densidade de 13 fios/cm², com 10 cm de largura e 1,80 m de comprimento em repouso, 
laterais devidamente acabadas, elasticidade adequada. Atadura de crepe em conformidade com a legislação vigente, 
registro de certificação do INMETRO, com dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação e validade impressas 
no rótulo do produto. Pacote com 12 unidades, embaladas individualmente.

38 PACOTE 4.175,0000 7,0933 29.614,5275ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,8 M confeccionada em tecido com no mínimo 90% de algodão, apresentando cor 
natural do fio de algodão, com densidade de 13 fios/cm², com 15 cm de largura e 1,80 m de comprimento em repouso, 
laterais devidamente acabadas, elasticidade adequada. Atadura de crepe em conformidade com a legislação vigente, 
registro de certificação do INMETRO, com dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação e validade impressas 
no rótulo do produto. Pacote com 12 unidades, embaladas individualmente.

40 PACOTE 2.875,0000 8,6633 24.906,9875ATADURA DE CREPE 20 CM X 1,8 M confeccionada em tecido com no mínimo 90% de algodão, apresentando cor 
natural do fio de algodão, com densidade de 13 fios/cm², com 20 cm de largura e 1,80 m de comprimento em repouso, 
laterais devidamente acabadas, elasticidade adequada. Atadura de crepe em conformidade com a legislação vigente, 
registro de certificação do INMETRO, com dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação e validade impressas 
no rótulo do produto. Pacote com 12 unidades, embaladas individualmente.

41 PACOTE 7.400,0000 9,5200 70.448,0000ATADURA DE CREPE 30 CM X 1,8 M confeccionada em tecido com no mínimo 90% de algodão, apresentando cor 
natural do fio de algodão, com densidade de 13 fios/cm², com 30 cm de largura e 1,80 m de comprimento em repouso, 
laterais devidamente acabadas, elasticidade adequada. Atadura de crepe em conformidade com a legislação vigente, 
registro de certificação do INMETRO, com dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação e validade impressas 
no rótulo do produto. Pacote com 12 unidades, embaladas individualmente.

42 PACOTE 5.140,0000 6,1600 31.662,4000ATADURA DE CREPE 6 CM X 1,8 M confeccionada em tecido com no mínimo 90% de algodão, apresentando cor natural 
do fio de algodão, com densidade de 13 fios/cm², com 6 cm de largura e 1,80 m de comprimento em repouso, laterais 
devidamente acabadas, elasticidade adequada. Atadura de crepe em conformidade com a legislação vigente, registro de 
certificação do INMETRO, com dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação e validade impressas no rótulo do 
produto. Pacote com 12 unidades, embaladas individualmente.

43 PACOTE 1.050,0000 12,5000 13.125,0000AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA , punho com elástico, para os procedimentos médicos 
cirúrgicos e odontológicos. Tiras para amarrar no pescoço (dorso) e na cintura. Confeccionados em material impermeável 
para líquidos (impedindo a contaminação cruzada por agentes infecciosos e a passagem de líquidos como sangue) em 
gramatura mínima 30 a 40. Cores branco ou azul, embalagem com 10 unidades, tamanho P. 

44 PACOTE 1.400,0000 12,5000 17.500,0000AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA punho com elástico, para os procedimentos médicos cirúrgicos 
e odontológicos. Tiras para amarrar no pescoço (dorso) e na cintura. Confeccionados em material impermeável para 
líquidos (impedindo a contaminação cruzada por agentes infecciosos e a passagem de líquidos como sangue) em 
gramatura mínima 30 a 40. Cores branco ou azul, embalagem com 10 unidades, tamanho M. 

45 PACOTE 1.350,0000 1,2500 1.687,5000AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA punho com elástico, para os procedimentos médicos cirúrgicos 
e odontológicos. Tiras para amarrar no pescoço (dorso) e na cintura. Confeccionados em material impermeável para 
líquidos (impedindo a contaminação cruzada por agentes infecciosos e a passagem de líquidos como sangue) em 
gramatura mínima 30 a 40. Cores branco ou azul, embalagem com 10 unidades, tamanho G. 

46 PACOTE 600,0000 18,8000 11.280,0000AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA punho com elástico, para os procedimentos médicos cirúrgicos 
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e odontológicos. Tiras para amarrar no pescoço (dorso) e na cintura. Confeccionados em material impermeável para 
líquidos (impedindo a contaminação cruzada por agentes infecciosos e a passagem de líquidos como sangue) em 
gramatura mínima 30 a 40. Cores branco ou azul, embalagem com 10 unidades, tamanho GG. 

47 UNID. 87,0000 20,5100 1.784,3700BOLSA 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. 

48 UNID. 87,0000 13,9000 1.209,3000BOLSA 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.

49 UNID. 1.400,0000 0,6466 905,2400CATETER 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.

50 UNID. 1.800,0000 0,6400 1.152,0000CATETER INTRAVENOSO 16G - 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.

51 UNID. 580,0000 1,0633 616,7140"CATETER INTRAVENOSO 16G - C/ DISP. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: CATETER INTRAVENOSO 16G - 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, câmara de 
refluxo em plástico transparente e trama da camara de refluxo com micro-estrias, com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32,  constando externamente os dados de identificação, procedência, 
fabricação e validade."

52 UNID. 7.000,0000 0,6533 4.573,1000CATETER 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.

53 UNID. 2.100,0000 1,0066 2.113,8600"CATETER INTRAVENOSO 18G - C/ DISP. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: 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, câmara de 
refluxo em plástico transparente e trama da camara de refluxo com micro-estrias, com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32,  constando externamente os dados de identificação, procedência, 
fabricação e validade."
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54 UNID. 9.800,0000 0,6300 6.174,0000CATETER INTRAVENOSO 20G - 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.

55 UNID. 3.500,0000 1,0400 3.640,0000"CATETER INTRAVENOSO 20G - C/ DISP. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: CATETER INTRAVENOSO 20G - 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, câmara de 
refluxo em plástico transparente e trama da camara de refluxo com micro-estrias, com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32,  constando externamente os dados de identificação, procedência, 
fabricação e validade."

56 UNID. 11.200,0000 0,6766 7.577,9200CATETER INTRAVENOSO 22G - 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.

57 UNID. 3.500,0000 1,0566 3.698,1000"CATETER INTRAVENOSO 22G - C/ DISP. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: CATETER INTRAVENOSO 22G - 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, câmara de 
refluxo em plástico transparente e trama da camara de refluxo com micro-estrias, com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32,  constando externamente os dados de identificação, procedência, 
fabricação e validade."

58 UNID. 2.400,0000 0,6900 1.656,0000CATETER INTRAVENOSO 24G - 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.

59 UNID. 650,0000 1,0133 658,6450"CATETER INTRAVENOSO 24G - C/ DISP. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: CATETER INTRAVENOSO 24G - 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, câmara de 
refluxo em plástico transparente e trama da camara de refluxo com micro-estrias, com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32,  constando externamente os dados de identificação, procedência, 
fabricação e validade."

60 UNID. 2.100,0000 1,0700 2.247,0000CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - - confeccionado em P.V.C. atoxico e flexível. Permite aplicações de
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oxigênio com excelentes níveis de aproveitamento, com perfeita adaptação do conector a cavidade nasal do paciente, 
tensionador, tubo flexível, podendo usar este cateter por vários dias sem provocar desconforto no paciente. Embalado em 
papel grau cirúrgico/filme de poliester. Esterilização: gás oxido de etileno.

61 UNID. 7.500,0000 2,6733 20.049,7500COLETOR 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.

62 UNID. 600,0000 16,8166 10.089,9600BOTA 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.

63 KIT 1.830,0000 10,4266 19.080,6780CONJUNTO 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.

64 KIT 1.870,0000 11,6200 21.729,4000CONJUNTO 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.

65 KIT 1.830,0000 10,6666 19.519,8780CONJUNTO 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.

66 KIT 1.850,0000 10,4966 19.418,7100CONJUNTO 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.

67 UNID. 600,0000 19,5666 11.739,9600BOTA 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.

68 UNID. 63.000,0000 0,6500 40.950,0000DISPOSITIVO DE INFUSÃO - 2 VIAS - Dispositivo para múltliplas infusões simultâneas. Tubos de PVC atóxico e 
transparente; Deve estar equipado com clamp corta fluxo em cada tubo; Acompanha 02 (duas) tampas sobresselentes, 
embaladas independentes; Esterelizado a óxido de etileno.

69 UNID. 17.800,0000 0,1733 3.084,7400DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA N° 19 (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, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no 
MS.

70 UNID. 62.400,0000 0,1733 10.813,9200DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA N° 21 (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, 



Sistema de Compras e Licitação
Página 9 de 39

PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO MÁXIMO

Nº Processo.:

Nº Licitação:

Objeto......: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material hospitalar, farmacológico, odontológico e laboratorial, objetivando
atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde.

95

25

Modalidade....: PREGAO PRESENCIAL

Tipo Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

ITEM DESCRIÇÃO Vlr. TotalVlr. UnitárioQuantidadeUnidade Medida

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS-MS

/ 2018

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, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no 
MS.

71 UNID. 46.200,0000 0,1733 8.006,4600DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA N° 23 (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, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no 
MS.

72 UNID. 37.150,0000 0,1800 6.687,0000DISPOSITIVO 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, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no 
MS.

73 UNID. 37.050,0000 0,2066 7.654,5300DISPOSITIVO 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, embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no 
MS.

75 UNID. 53.250,0000 0,7166 38.158,9500EQUIPO 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.
       

76 UNID. 20.600,0000 1,0766 22.177,9600EQUIPO 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. 

77 UNID. 844,0000 55,8333 47.123,3052ESFIGMOMANÔMETRO - 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 
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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

78 UNID. 234,0000 75,3500 17.631,9000ESFIGMOMANÔMETRO - 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;
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

79 UNID. 281,0000 134,0466 37.667,0946ESFIGMOMANÔMETRO - 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

80 ROLO 7.472,0000 4,4933 33.573,9376ESPARADRAPO 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.

81 UNID. 5.150,0000 1,9166 9.870,4900ESPARADRAPO MICROPORE  25mm 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. 

82 ROLO 5.850,0000 3,6033 21.079,3050ESPARADRAPO MICROPORE 50MM X 10 MT-  hipoalérgica, rolo c/ 50mm x 10mts.

83 UNID. 14.000,0000 0,6533 9.146,2000"SCALP N° 21  C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
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DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 21G (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, 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 em atendimento a NR 32, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, 
fabricação, lote e esterilização e registro no MS."

84 UNID. 12.000,0000 0,6600 7.920,0000"SCALP N° 25  C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 25G (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, 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 em atendimento a NR 32, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, 
fabricação, lote e esterilização e registro no MS."

85 UNID. 584,0000 27,0300 15.785,5200ESTETOSCÓPIO 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. 

86 UNID. 7.802,0000 3,4500 26.916,9000FITA 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.

87 UNID. 5.575,0000 4,0633 22.652,8975Fita 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

88 UNID. 175,0000 43,8233 7.669,0775FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO, com escala de 0 a 15 litros por minuto (LPM), corpo em metal usinado e cromado, 
sistema de vedação tipo agulha com encosto, esfera de aço inoxidável, rosca de saída padrão ABNT.

90 PACOTE 6.298,0000 17,1666 108.115,2468GAZE 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

92 UNID. 3.540,0000 20,9633 74.210,0820GAZE 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. 

93 BISNAGA 2.450,0000 3,0200 7.399,0000GEL - 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.

94 LITRO 1.525,0000 9,1533 13.958,7825GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL E TORÁXICA EM EMBALAGEM DE 1000ml - incolor e inodoro, para uso 
como meio de contato p/ transmissão ultra-sônica, ecografos e dopplers, não gorduroso, humectante e solúvel em água o 
que favorece sua remoção dos transdutores e da pele, proporcionando, ainda, entre um e outro uma película suave e 
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deslizante; pH neutro; facilmente absorvível por guardanapos papel, algodão ou qualquer outro tecido, o que favorece sua 
remoção após exame, em embalagem original do fabricante contendo no mínimo 1000ml, constando os dados de 
identificação, procedência, data de fabricação/validade, nr. do lote e registro no MS.

95 GALÃO 710,0000 18,7633 13.321,9430GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA ABNOMINAL E TORÁCICA EM EMBALAGEM DE 5 LITROS - incolor e inodoro, para 
uso como meio de contato p/ transmissão ultra-sônica, ecografos e dopplers, não gorduroso, humectante e solúvel em 
água o que favorece sua remoção dos transdutores e da pele, proporcionando, ainda, entre um e outro uma película suave 
e deslizante; pH neutro; facilmente absorvível por guardanapos papel, algodão ou qualquer outro tecido, o que favorece 
sua remoção após exame, envasado em galão c/5 kg, constando os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação/validade, nr. do lote e registro no MS.

96 UNID. 12.000,0000 0,7366 8.839,2000"SCALP N° 27  C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 27G (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, 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 em atendimento a NR 32, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, 
fabricação, lote e esterilização e registro no MS."

98 CAIXA 225,0000 99,5333 22.394,9925"TUBO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML TAMPA ROXA
DESCRIÇÃO: TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE  10 ML ROXA Descrição: Tubo a vácuo para 
coleta de sangue confeccionado em acrílico  e adição de EDTA com capacidade de aspição de até 8~10ml . 
Tampa de vedação na cor roxa/lilás. Caixa com 100 unidades."

99 GALÃO 3.400,0000 5,5333 18.813,2200HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%(25.000PPM) GL C/ 5 LTS

100 UNID. 6.500,0000 1,1733 7.626,4500BARBEADOR DESCARTÁVEL. . Cabo emborrachado, duas lâminas e fita lubrificante. Embalagem 01 unidade.

101 UNID. 3.200,0000 2,8333 9.066,5600Bolsa 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.

102 UNID. 100,0000 11,2800 1.128,0000CABO 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.

103 UNID. 700,0000 4,2100 2.947,0000CAMPO 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.

104 UNID. 500,0000 4,7566 2.378,3000CAMPO 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.
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105 UNID. 230,0000 3,7966 873,2180CÂNULA DE GUEDELL Nº 0 Confeccionada em poliuretano. Canula orofaríngea, flexível, descartável e estéril.

106 UNID. 230,0000 3,7966 873,2180CÂNULA DE GUEDELL Nº 1 Confeccionada em poliuretano. Cânula orofaríngea, flexível, descartável e estéril.

107 UNID. 230,0000 3,7866 870,9180CÂNULA DE GUEDELL Nº 2. Confeccionada em poliuretano. Cânula orofaríngea, flexível, descartável e estéril.

108 UNID. 230,0000 3,6766 845,6180CÂNULA DE GUEDELL Nº 3 Confeccionada em poliuretano. Cânula orofaríngea, flexível, descartável e estéril. 

109 UNID. 230,0000 3,9100 899,3000CÂNULA DE GUEDELL Nº 4 Confeccionada em poliuretano. Cânula orofaríngea, flexível, descartável e estéril.

110 UNID. 230,0000 3,8466 884,7180CÂNULA DE GUEDELL Nº 5 Confeccionada em poliuretano. Cânula orofaríngea, flexível, descartável e estéril. 

112 UNID. 4.000,0000 40,5900 162.360,0000CURATIVO 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

114 UNID. 3.750,0000 11,3733 42.649,8750CURATIVO 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.

115 UNID. 1.000,0000 2,4666 2.466,6000DISPOSITIVO 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.

116 UNID. 3.000,0000 1,6133 4.839,9000DISPOSITIVO 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.

117 UNID. 5.000,0000 2,2866 11.433,0000DISPOSITIVO 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.

118 UNID. 5.000,0000 2,5400 12.700,0000DISPOSITIVO 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.

119 CAIXA 300,0000 75,3333 22.599,9900ELETRODO TIPO CLIP, AD colorido, para eletrocardiógrafo (para perna, peito ou braço), jogo com 4 unidades.

120 UNID. 10,0000 63,0300 630,3000Cureta de Novak 23,5 cm para biópsia uterina  confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304, tamanho 23,5 cm

121 ROLO 4.203,0000 7,1033 29.855,1699LENÇOL DESCARTÁVEL, medindo aproximadamente 70 CM de largura x 50 M de comprimento (L x C) -papel lençol em 
bobina, rolo descartável, confeccionado em papel de primeiro uso, celulose, branco.

122 UNID. 7.120,0000 0,9066 6.454,9920LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5 - estéril, esterilizada a raio gama Cobalto 60 e ou ETO, anti-derrapante, confeccionada em látex 
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natural, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na 
borda, lubrificada com pó bioabsorvivel pelo organismo, embalada em envelope grau cirúrgico contendo 1 par, selado a 
quente nos quatro lados sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, os 
dados de identificação bem como fabricação/validade deverão ser estampados na face externa.

123 PAR 18.520,0000 1,0366 19.197,8320LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0 - estéril, esterilizada a raio gama Cobalto 60 e ou ETO, anti-derrapante, 
confeccionada em látex natural, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a 
sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvivel pelo organismo, embalada em 
envelope grau cirúrgico contendo 1 par, selado a quente nos quatro lados sendo que no lado superior deve 
possuir abas que permitam abertura asséptica do material, os dados de identificação bem como 
fabricação/validade deverão ser estampados na face externa.

124 PAR 19.610,0000 0,9300 18.237,3000LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 - estéril, esterilizada a raio gama Cobalto 60 e ou ETO, anti-derrapante, 
confeccionada em látex natural, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a 
sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvivel pelo organismo, embalada em 
envelope grau cirúrgico contendo 1 par, selado a quente nos quatro lados sendo que no lado superior deve 
possuir abas que permitam abertura asséptica do material, os dados de identificação bem como 
fabricação/validade deverão ser estampados na face externas.

125 PAR 10.250,0000 0,9233 9.463,8250LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0 - estéril, esterilizada a raio gama Cobalto 60 e ou ETO, anti-derrapante, confeccionada em látex 
natural, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na 
borda, lubrificada com pó bioabsorvivel pelo organismo, embalada em envelope grau cirúrgico contendo 1 par, selado a 
quente nos quatro lados sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, os 
dados de identificação bem como fabricação/validade deverão ser estampados na face externa.

126 PAR 10.250,0000 0,9033 9.258,8250LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5 - estéril, esterilizada a raio gama Cobalto 60 e ou ETO, anti-derrapante, 
confeccionada em látex natural, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a 
sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvivel pelo organismo, embalada em 
envelope grau cirúrgico contendo 1 par, selado a quente nos quatro lados sendo que no lado superior deve 
possuir abas que permitam abertura asséptica do material, os dados de identificação bem como 
fabricação/validade deverão ser estampados na face externa.

128 CAIXA 1.793,0000 13,4000 24.026,2000LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - Extra P, em latex natural, ambidestras, hipo-alergênicas, caixa com 100 
luvas. com Inscrição no Ministério da Saúde.

130 CAIXA 5.122,0000 12,4533 63.785,8026LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho G, em latex natural, ambidestras, hipo-alergências,  caixa com 100 
luvas. com Inscrição no Ministério da Saúde.

132 CAIXA 8.530,0000 12,6733 108.103,2490LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho M, em latex natural, ambidestras, hipo-alergênicas, caixa com 100 
luvas. com Inscrição no Ministério da Saúde.

134 CAIXA 6.184,0000 12,6766 78.392,0944LUVA DESCARTÁVEL P/ PROCEDIMENTO - tamanho P, em latex natural, ambidestras, hipo-alergências, caixa com 100 
luvas. com Inscrição no Ministério da Saúde.

135 UNID. 1.752,0000 2,1400 3.749,2800MÁSCARA RESPIRATÓRIA Nº 95 - tamanho regular, indicado para controle da exposição a tuberculose, seu formato de 
concha propicia maior conforto e vedação. Por este motivo, são resistentes a fluidos e reduzem os riscos potenciais de 
exposição ao sangue e outros fluidos corpóreos, aprovado pelo NIOSH e indicado pelo CDC, embalados de acordo com a 
praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência fabricação/validade.
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136 UNID. 1.015,0000 4,5166 4.584,3490Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituídos de
armação confeccionada em uma única peça de PVC transparente,
com sistema de ventilação indireta composto de fendas localizadas
na parte superior e fendas na parte inferior, que favoreçam a
ventilação, possuindo tirante elástico resistente, não inferior a
1,5cm de largura, com tamanho ajustável preto ou cinza, para
ajuste à face do usuário e visor de policarbonato incolor, não
arqueado, possibilitando sobreposição de óculos corretivos, com
excelente visão periférica e sem distorções de imagem. Deve
cobrir toda a região em torno dos olhos do usuário em perfeita
aderência

138 ROLO 290,0000 250,2433 72.570,5570PAPEL KRAFT NATURAL. Gramatura: 80g. Dimensões mínimas: 60cm x 150m.

139 PACOTE 1.600,0000 6,2833 10.053,2800Espátula de ayres pacote com 100 unidades.

140 ENVELOPE 8.500,0000 4,3266 36.776,1000FIO CATEGUTE CROMADO Nº 2 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,5CM
Descrição: FIO CATGUT CROMADO 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, 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.

141 ENVELOPE 5.500,0000 2,9966 16.481,3000FIO CATEGUTE CROMADO Nº 3 COM AGULHA 1/2 DE CIRC. POR 2,0CM
Descrição: FIO CATGUT CROMADO 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, 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.

142 ENVELOPE 5.100,0000 3,2966 16.812,6600FIO 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.

143 ENVELOPE 4.500,0000 3,4433 15.494,8500FIO 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 
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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.

144 ENVELOPE 4.300,0000 3,3833 14.548,1900FIO 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.

145 ENVELOPE 4.300,0000 4,2500 18.275,0000FIO 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.

146 UNID. 4.300,0000 4,0100 17.243,0000FIO 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, 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.

147 UNID. 3.000,0000 1,6866 5.059,8000Fio de sutura seda 2,0 45 cm , agulha atraumática 3/8  círculo, comprimento agulha 1,7 cm.  Embalagem 01 
unidade.

148 ENVELOPE 3.000,0000 1,6833 5.049,9000Fio de sutura seda 3.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, comprimento agulha 1,7 cm.  Embalagem 01 unidade.

149 ENVELOPE 3.000,0000 1,2966 3.889,8000Fio de sutura seda 4.0, 45 cm, agulha atraumática 1/2 círculo, comprimento agulha 1,7 cm.  Embalagem 01 unidade.

150 ENVELOPE 9.500,0000 1,3133 12.476,3500FIO 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.

151 UNID. 9.000,0000 1,3600 12.240,0000FIO NYLON PARA SUTURA Nº 6 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~2,0 CM
Descrição: FIO NYLON PARA SUTURA Nº  6-0, 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 
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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

152 CAIXA 200,0000 77,1600 15.432,0000FITA DE URINA - Com 10 parâmetros, impressos na própria fita (Urobilinogeneo, Glicose, Cetona, Proteína, Bilirrubina, 
Ph, Densidade, Sangue, Nitrito e Leucócitos) caixa com 200 unidades.

153 UNID. 140,0000 53,9000 7.546,0000FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO - construído com o corpo em metal cromado, com escala de 0 a 15 litros por 
minuto. Cápsulas interna e externa em material plástico inquebrável, esfera de aço inoxidável, rosca de saída padrão 9/16 
x 18 fios, com sistema de vedação tipo agulha, evitando vazamentos, fabricado sobre os mais altos padrões de qualidade, 
proporciona maior segurança, durabilidade e pressão.

154 UNID. 12.000,0000 0,7800 9.360,0000FRALDA 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.TAMANHOS M.

155 UNID. 10.000,0000 1,0333 10.333,0000FRALDA 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.TAMANHOS EG ou 
EXG.

156 UNID. 18.000,0000 0,8400 15.120,0000FRALDA 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.TAMANHOS G.

157 UNID. 15.000,0000 0,8166 12.249,0000FRALDA 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. TAMANHOS GG

158 UNID. 6.000,0000 0,8933 5.359,8000FRALDA 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.  TAMANHOS P.

159 LITRO 80,0000 34,9133 2.793,0640GLICERINA LIQUIDA EMBALAGEM 1000ML - constando os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação/validade, nr. do lote e registro no MS.

160 GALÃO 70,0000 143,1433 10.020,0310GLUTARALDEIDO 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.

162 UNID. 2.679,0000 33,8466 90.675,0414PROTETOR 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
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164 UNID. 2.679,0000 66,9733 179.421,4707PROTETOR SOLAR (FPS 50)
Descrição: Bloqueador solar com fator de proteção solar (FPS) 50 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

166 UNID. 800,0000 39,4866 31.589,2800HIDROGEL 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.

167 UNID. 350,0000 79,8866 27.960,3100FILME TERM. UPP 110 S, para vídeo printer, preto e branco, 110 mm x 20 M, (Material para reposição).

168 KIT 15.000,0000 4,9333 73.999,5000Kit Papanicolau Descartável Estéril grau cirúrgico Grande contendo: 
- 1 espéculo vaginal tamanho G 
- 2 luvas de E.V.A 
- 1 cheron,
- 1 espátula Ayres
- 1 escova cervical
- compressa de gaze,
- minipads de algodão
- bola de algodão
Embalado em kits, esterilizado, com identificação dos produtos, indicação de uso, data de fabricação, dados do fabricante 
estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.

170 KIT 11.000,0000 5,2466 57.712,6000Kit Papanicolau Descartável Estéril grau cirúrgico médio contendo: 
- 1 espéculo vaginal tamanho  M 
- 2 luvas de E.V.A 
- 1 cheron,
- 1 espátula Ayres
- 1 escova cervical
- compressa de gaze,
- minipads de algodão
- bola de algodão
Embalado em kits, esterilizado, com identificação dos produtos, indicação de uso, data de fabricação, dados do fabricante 
estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade.

171 UNID. 4.500,0000 0,5733 2.579,8500"SCALP N° 19  C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 19G (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, 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 em atendimento a NR 32, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, 
fabricação, lote e esterilização e registro no MS."

173 KIT 13.750,0000 4,9800 68.475,0000Kit Papanicolau Descartável Estéril grau cirúrgico pequeno contendo: 
- 1 espéculo vaginal tamanho  P 
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- 2 luvas de E.V.A 
- 1 cheron,
- 1 espátula Ayres
- 1 escova cervical
- compressa de gaze,
- minipads de algodão
- bola de algodão
Embalado em kits, esterilizado, com identificação dos produtos, indicação de uso, data de fabricação, dados do fabricante 
estampados no rótulo ou no corpo da embalagem, de 1ª qualidade;

174 UNID. 352.200,0000 0,2133 75.124,2600SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 1 ML: Descrição: confeccionada em polipropileno transparente, 
atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo Luer, êmbolo com trava, pistão de borracha 
atóxica siliconizada. Agulha constituída em aço de formato cilíndrico, reta, oca, com bizel trifacetado e afiado 
com tamanho de 13x 4,5 mm. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico constando externamente os 
dados de identificasção e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS.

175 UNID. 240.000,0000 0,1900 45.600,0000LANCETA ESTÉRIL PARA SANGUE (TESTE PEZINHO) - Descrição: Lanceta estéril, para teste do pezinho, com bisel 
trifacetado retrátil (dispositivo de segurança total da agulha conforme NR 32 e Portaria 939/2008 do MTE), embalagem 
com identificação do produto, fabricante, data de fabricação, validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde.

176 UNID. 225.200,0000 0,1766 39.770,3200SERINGA 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.

177 UNID. 161.700,0000 0,1900 30.723,0000SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA - 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. 

179 UNID. 129.375,0000 0,2433 31.476,9375SERINGA 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.

181 UNID. 63.000,0000 0,3366 21.205,8000SERINGA 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.

183 UNID. 146.700,0000 0,1666 24.440,2200SERINGA 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.
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184 UNID. 1.040,0000 0,6233 648,2320SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 04 ESTÉRIL - Descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, 
apirogenico com 02 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, ponta aberta e delicada, fácil introdução 
atraumatica: uretral, retal, gástrica, duodenal e traqueal, usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual, 
constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.

185 UNID. 3.040,0000 0,5333 1.621,2320SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06 (ESTÉRIL) - Descartável, transparente, confeccionada com material atóxico 
PVC, apirogenico com 02 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, ponta aberta e delicada, fácil introdução 
atraumatica: uretral, retal, gástrica, duodenal e traqueal, usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual, 
constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.

186 UNID. 4.045,0000 0,7500 3.033,7500SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08 (ESTÉRIL) - Descartável, transparente, confeccionada com material atóxico 
PVC, apirogenico com 02 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, ponta aberta e delicada, fácil introdução 
atraumatica: uretral, retal, gástrica, duodenal e traqueal, usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual, 
constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.

187 UNID. 4.050,0000 0,7500 3.037,5000SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10 (ESTÉRIL) - Descartável, transparente, confeccionada com material 
atóxico PVC, apirogenico com 02 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, ponta aberta e delicada, 
fácil introdução atraumatica: uretral, retal, gástrica, duodenal e traqueal, usada para aspiração da mucosa, 
embalagem plástica individual, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e 
validade.

188 UNID. 8.050,0000 0,6066 4.883,1300SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12 (ESTÉRIL) - Descartável, transparente, confeccionada com material 
atóxico PVC, apirogenico com 02 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, ponta aberta e delicada, 
fácil introdução atraumatica: uretral, retal, gástrica, duodenal e traqueal, usada para aspiração da mucosa, 
embalagem plástica individual, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e 
validade.

189 UNID. 3.650,0000 0,5066 1.849,0900SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 (ESTÉRIL) -  Descartável, transparente, confeccionada com material 
atóxico PVC, apirogenico com 02 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, ponta aberta e delicada, 
fácil introdução atraumatica: uretral, retal, gástrica, duodenal e traqueal, usada para aspiração da mucosa, 
embalagem plástica individual, constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e 
validade.

190 UNID. 1.548,0000 0,6300 975,2400SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16 (ESTÉRIL) - Descartável, transparente, confeccionada com material atóxico 
PVC, apirogenico com 02 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, ponta aberta e delicada, fácil introdução 
atraumatica: uretral, retal, gástrica, duodenal e traqueal, usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual, 
constando na embalagem os dados de identificação, procedência, fabricação e validade.

191 UNID. 160,0000 5,6600 905,6000SONDA 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.

192 UNID. 190,0000 4,1766 793,5540SONDA 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.  
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193 UNID. 210,0000 4,1766 877,0860SONDA 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. 

194 UNID. 230,0000 4,1766 960,6180SONDA 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.

195 UNID. 220,0000 4,3666 960,6520SONDA 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. 

196 UNID. 310,0000 4,4133 1.368,1230SONDA 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.

197 UNID. 280,0000 4,5900 1.285,2000SONDA 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.

198 UNID. 420,0000 4,1766 1.754,1720SONDA 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. 

199 UNID. 420,0000 5,2466 2.203,5720SONDA 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.

200 UNID. 380,0000 6,9100 2.625,8000SONDA 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.  



Sistema de Compras e Licitação
Página 22 de 39

PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO MÁXIMO

Nº Processo.:

Nº Licitação:

Objeto......: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material hospitalar, farmacológico, odontológico e laboratorial, objetivando
atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde.

95

25

Modalidade....: PREGAO PRESENCIAL

Tipo Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

ITEM DESCRIÇÃO Vlr. TotalVlr. UnitárioQuantidadeUnidade Medida

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS-MS

/ 2018

201 UNID. 330,0000 3,7433 1.235,2890SONDA 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.

202 UNID. 330,0000 3,5800 1.181,4000SONDA 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.

203 UNID. 2.300,0000 3,4066 7.835,1800ÓLEO 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

204 BOBINA 400,0000 5,2300 2.092,0000Papel para eletrocardiograma 48 mm. x 20 mt.

205 UNID. 410,0000 2,7933 1.145,2530SONDA 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.

206 UNID. 410,0000 2,4733 1.014,0530SONDA 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.

207 UNID. 330,0000 3,4333 1.132,9890SONDA 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.

208 UNID. 410,0000 3,2533 1.333,8530SONDA 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.

209 UNID. 330,0000 3,5000 1.155,0000SONDA 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.
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210 ROLO 400,0000 5,6633 2.265,3200Papel para eletrocardiograma 80 mm. x 30 mt.

211 UNID. 180,0000 0,6000 108,0000SONDA 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.

212 UNID. 170,0000 0,7133 121,2610SONDA 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.

213 UNID. 165,0000 0,6600 108,9000SONDA 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.

214 UNID. 135,0000 0,8200 110,7000SONDA 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.

215 UNID. 170,0000 0,5800 98,6000SONDA 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.

216 UNID. 170,0000 1,0500 178,5000SONDA 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.

217 UNID. 165,0000 1,0800 178,2000SONDA 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.

218 UNID. 165,0000 0,9533 157,2945SONDA 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.

219 UNID. 240,0000 0,6833 163,9920SONDA 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.

220 UNID. 420,0000 0,8166 342,9720SONDA 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.

221 UNID. 180,0000 0,8533 153,5940SONDA 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.

222 UNID. 240,0000 1,2100 290,4000SONDA 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 
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alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com 
tampa.

223 UNID. 210,0000 1,1266 236,5860SONDA 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.

224 UNID. 180,0000 0,8433 151,7940SONDA 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

225 UNID. 210,0000 0,9866 207,1860SONDA 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

226 UNID. 420,0000 1,0400 436,8000SONDA 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

227 UNID. 210,0000 1,1300 237,3000SONDA 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

228 UNID. 210,0000 1,1600 243,6000SONDA 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

229 UNID. 210,0000 1,4466 303,7860SONDA 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.

230 UNID. 165,0000 1,4233 234,8445SONDA 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

231 UNID. 370,0000 39,6466 14.669,2420Pinça Cheron de 24 cm

232 UNID. 900,0000 12,7400 11.466,0000PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO INOX

233 UNID. 370,0000 12,1200 4.484,4000PINÇA DENTE DE RATO, 14CM   - Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, de acordo com padrões internacionais de 
qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação, embalada individualmente, 
constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação,  certificado de garantia e registro no ministério da 
saúde

234 UNID. 700,0000 34,9533 24.467,3100PINÇA FOERSTER RETA - 16 CM

235 UNID. 700,0000 17,0100 11.907,0000PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY 14CM CURVA

236 UNID. 700,0000 19,0633 13.344,3100Pinça hemostática Kelly 14cm reta

237 UNID. 700,0000 29,7800 20.846,0000PINÇA KOCHER, PEQUENA, CURVA, 16CM
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238 UNID. 700,0000 28,1266 19.688,6200PINÇA KOCHER, PEQUENA, RETA, 16CM

239 UNID. 700,0000 23,7200 16.604,0000Pinça Mosquito curva de 12 cm

240 UNID. 700,0000 23,9500 16.765,0000Pinça Mosquito reta de 12 cm

241 UNID. 60,0000 158,3500 9.501,0000PINÇA 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.

242 UNID. 60,0000 225,6666 13.539,9960PINÇA THOMAS GAYLOR DE 24 CM para biópsia do colo uterino confeccionado em aço inox AISI 420.

243 UNID. 520,0000 18,3300 9.531,6000PORTA AGULHA Porta agulha confeccionado em aço inox 304 com 14 cm, autoclavável, instrumento cirúrgico, não 
articulado, não cortante, com certificado RDC 16/2013, ANVISA.

244 UNID. 520,0000 24,5266 12.753,8320PORTA AGULHA MAYOHEGAR 17 CM

245 LITRO 870,0000 22,9900 20.001,3000PVPI DEGERMANTE FRASCO 1000ML - Anti-séptico a base de PVP-I contendo tensoativos e agentes umectantes com 
atividade residual decorrente da liberação continua de 1% de iodo, apresentação frascos de 1.000ml, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote.

246 LITRO 920,0000 21,9400 20.184,8000PVPI TÓPICO FRASCO - Anti-séptico de eleição para tratamento de feridas cirúrgicas, queimaduras e anti-
sepsia de mucosa vaginal, uretral e ocular, composição PVP-I a 10% 10,0g e veiculo aquoso q.s.p 100,0g, 
apresentação frascos de 1.000ml, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, nr. do lote.

247 PACOTE 300,0000 21,5300 6.459,0000SACO 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.

248 UNID. 230,0000 18,1266 4.169,1180SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LITROS CONFECCIONADO EM METAL COM 
FURAÇAO  PARA SER FIXADO EM PAREDE ACOMPANHADO DE PARAFUSOS E BUCHAS

249 UNID. 230,0000 19,1133 4.396,0590SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS CONFECCIONADO EM METAL COM 
FURAÇAO  PARA SER FIXADO EM PAREDE ACOMPANHADO DE PARAFUSOS E BUCHAS

250 UNID. 870,0000 9,5400 8.299,8000TERMÔMETRO 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.

251 UNID. 1.258,0000 10,6066 13.343,1028TERMÔMETRO 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.

252 UNID. 14.000,0000 0,6033 8.446,2000"SCALP N° 23  C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 23G (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, 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 em atendimento a NR 32, embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, 
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fabricação, lote e esterilização e registro no MS."

253 UNID. 85.000,0000 0,8633 73.380,5000SERINGA DESC. 1 ML C/ AG. 13 X 3,8 - C/ DISP. DE SEGURANÇA - Confeccionada em polipropileno transparente, 
atóxica, com graduação externa milimetrada, bico tipo luer lock, com localização central, embolo com trava, pistão de 
borracha atóxica siliconizada e agulha constituída em aço, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, 
com dispositivo de segurança em atendimento a NR 32.  embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS

254 UNID. 39.000,0000 0,4300 16.770,0000"SERINGA DESC. S/AG. 5 ML C/ DISP. DE SEGURANÇA 
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 5 ML - confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, 
com graduação externa milimetrada, bico simples tipo Luer Lock, êmbolo com trava, pistão de borracha 
atóxica siliconizada, com dispositivo de segurança em atendimento a NR 32. Embaladas individualmente em 
papel grau cirúrgico constando externamente os dados de identificasção e procedência, fabricação/validade, 
lote e esterilização e registro no MS."

255 UNID. 90,0000 2,4733 222,5970SONDA 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.

257 UNID. 465,0000 70,4566 32.762,3190TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML VERMELHO Descrição: Tubo para coleta de sangue 
confeccionado em acrílico com capacidade de 10 ML e adição de ativador de coágulo. Tampa de vedação na cor 
vermelha. Caixa com 100 unidades.

258 UNID. 90,0000 3,2133 289,1970SONDA 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.

259 UNID. 405,0000 8,1200 3.288,6000SONDA 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 .

260 UNID. 155,0000 10,3166 1.599,0730SONDA 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.

261 UNID. 155,0000 9,4000 1.457,0000SONDA 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.

263 CAIXA 1.595,0000 78,6666 125.473,2270TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 10 ML VERMELHO: Tubo para coleta de sangue 
confeccionado em acrílico sem adição de reagentes com capacidade de 10 ML. Tampa de vedação na cor vermelha. 
Caixa com 100 unidades.

264 METRO 1.050,0000 72,2533 75.865,9650TUBO DE SILICONE 203 PARA OXIGÊNIO
Descrição: Tubo confeccionado em silicone, para utilização em oxigênio, Ø interno 6mm, Ø externo 10 mm, dureza 50~70 
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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.

265 TUBO 300,0000 35,7066 10.711,9800PAPAÍNA GEL 10% - tubo de 200gr.

266 TUBO 300,0000 33,3066 9.991,9800PAPAINA GEL 5% 100GR

267 FRASCO 10,0000 115,2000 1.152,0000PERCLORETO FERRICO 48% FRASCO 100G

268 UNID. 810,0000 27,2133 22.042,7730UMIDIFICADOR 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

269 UNID. 130,0000 18,8133 2.445,7290SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 03 LITROS CONFECCIONADO EM METAL COM 
FURAÇAO  PARA SER FIXADO EM PAREDE ACOMPANHADO DE PARAFUSOS E BUCHAS

271 UNID. 108,0000 209,8533 22.664,1564VÁLVULA 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.

272 UNID. 5,0000 1.070,0000 5.350,0000AGULHA INTRA OSSEA ADULTO - Sistema automático de aplicação agulha intra óssea, composto de dispositivo plástico 
com trava de segurança e mola disparadora, agulha e agulha trocar (mandril), corpo plástico e trava de segurança em 
policarbonato, com profundidade de penetração ajustável, agulha e agulha trocar (mandril) em aço inox, embutidas 
totalmente no corpo do dispositivo, em conformidade com as normas AISI 316 e 304, disparadas por mola automática, 
com acionamento manual, utilizado para acesso intra ósseo, permitindo infusão de medicamentos e fluidos, na ausência 
de acesso venoso, tamanho adulto, calibre 15 G, peso 81g, diâmetro 1,70mm comprimento 33,3mm, profundidade 
ajustável 0,5 a 2,5 cm, com indicações na embalagem para aplicação em tíbia, úmero, maléolo e rádio, uso único, estéril 
(Raios Gama), descartável.

273 UNID. 4,0000 793,3600 3.173,4400ASPIRADOR MANUAL TIPO RES-Q-VAC

274 UNID. 30,0000 177,1933 5.315,7990CINTO PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE EM PRANCHA longa, modelo automotivo, confeccionado em nylon com 
fecho em metal de engate rápido, 1,60m de comprimento.

275 UNID. 5,0000 39,3333 196,6665COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - BB (NEO) - Tamanho BB (Neo), confeccionado em 
polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, revestido de espuma
macia- tipo E.V.A macio especial (Etil - Vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm de altura por 5cm de largura em um dos 
lados no cor branca (padrão universal), na parte posterior (nuca) com 02 aberturas para a palpação e ventilação; na frente, 
abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso á traquéia.

276 UNID. 5,0000 13,3900 66,9500COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - G - Tamanho G, confeccionado em polietileno, de 
alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, revestido de espuma macia- tipo E.V.A 
macio especial (Etil - Vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm de altura por 5cm de largura em um dos lados no cor 
Verde (padrão universal), na parte posterior (nuca) com 02 aberturas para a palpação e ventilação; na frente, abertura que 
permite a palpação do pulso carotídeo e acesso á traquéia.

277 UNID. 10,0000 13,3900 133,9000COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - M - Tamanho M, confeccionado em polietileno, de 
alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, revestido de espuma macia- tipo E.V.A 
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macio especial (Etil - Vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm de altura por 5cm de largura em um dos lados no cor 
Laranja (padrão universal), na parte posterior (nuca) com 02 aberturas para a palpação e ventilação; na frente, abertura 
que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso á traquéia.

278 UNID. 40,0000 13,4733 538,9320COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - P - Tamanho P , confeccionado em polietileno, de 
alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, revestido de espuma macia- tipo E.V.A 
macio especial (Etil - Vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm de altura por 5cm de largura em um dos lados no cor Azul 
Royal (padrão universal), na parte posterior (nuca) com 02 aberturas para a palpação e ventilação; na frente, abertura que 
permite a palpação do pulso carotídeo e acesso á traquéia.

279 UNID. 15,0000 18,8500 282,7500COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - PEDIÁTRICO - Tamanho pediátrico, confeccionado 
em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, revestido de espuma 
macia- tipo E.V.A macio especial (Etil - Vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm de altura por 5cm de largura em um dos 
lados no cor branca (padrão universal), na parte posterior (nuca) com 02 aberturas para a palpação e ventilação; na frente, 
abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso á traquéia.

280 UNID. 21,0000 11,6666 244,9986PINÇA  PONTA FINA, 12cm 
Descrição: PINÇA PONTA FINA, TAMANHO 12cm, Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, de acordo com padrões 
internacionais de qualidade e normas da ABNT, garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação, embalada 
individualmente, constando dados do fabricante e/ou importador, data de fabricação,  certificado de garantia e registro no 
ministério da saúde.

281 UNID. 2,0000 270,5000 541,0000PINÇA PARA BIOPSIA UTERINA PROFESSOR MEDINA 2 MM - confeccionada em aço inox, medindo 24cm 
de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e 
procedência

282 UNID. 7.000,0000 0,2100 1.470,0000PRESERVATIVO MÉDIO SEM LUBRIFICANTE - não lubrificado, confeccionado com borracha de látex natural 
vulcanizado, possui ponta com reservatório para espermas tipo liso, opaco, largura nominal 52mm, comprimento mínimo 
160mm, capacidade volumétrica 15,0 a 40,0dm3, para uso em exames internos, a embalagem deverá apresentar 
externamente os dados de identificação e procedência fabricação/validade.

283 UNID. 50,0000 827,3233 41.366,1650ELETRODOS ADULTO, PARA ELETROESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃOconfeccionado em polímero sólido, gel adesivo 
e elemento condutivo em estanho, embalado em lâmina multicamada, com pré-conexão do eletrodo sem violação da 
embalagem, possuindo sensor de RCP (ressuscitação cardiopulmonar) que informa a profundidade e a freqüência durante 
a RCP e desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo; comprimento do cabo de conexão 
no mínimo de 120 cm, eletrodo do ápice e esterno com área total mínima de 165 cm², validade de até 18 meses para uso 
adulto; para uso em Desfibrilador Externo Automático marca ZOLL AED PLUS; embalagem adequada, contendo dados de 
identificação, procedência, prazo de validade, lote e legislação sanitária vigente pertinente ao produto.

284 UNID. 10,0000 983,0000 9.830,0000ELETRODOS PEDIÁTRICOS, PARA ELETROESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO confeccionado em polímero hidrogel e 
elemento condutivo em estanho; embalado em papel laminado, com pré-conexão do eletrodo sem violação da 
embalagem; com desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Validade de até 18 
meses para uso pediátrico; para uso em desfibrilador externo automático marca ZOLL AED PLUS; comprimento do cabo 
de conexão mínimo de 80 cm. Eletrodo do esterno com área total máxima de 124 cm²; embalagem adequada, contendo 
dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto  

285 UNID. 8,0000 15,9533 127,6264FAIXA DE SMARCH DE BORRACHA 10CM X 2M -  confeccionada em borracha, na cor rosa claro, enrolada 
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individualmente, constando os dados de identificação, nr. do lote, marca, fabricante e procedência.

286 UNID. 8,0000 20,8966 167,1728FAIXA DE SMARCH DE BORRACHA 15CM X 2M - confeccionada em borracha, na cor rosa claro, enrolada 
individualmente, constando os dados de identificação, nr. do lote, marca, fabricante e procedência.

287 UNID. 15,0000 24,3666 365,4990FAIXA DE SMARCH DE BORRACHA 20CM X 2M - confeccionada em borracha, na cor rosa claro, enrolada 
individualmente, constando os dados de identificação, nr. do lote, marca, fabricante e procedência.

288 UNID. 24,0000 37,5433 901,0392FIO GUIA TUBO ENDOTRAQUIAL

289 FRASCO 400,0000 43,1066 17.242,6400LIDOCAINA 10% (FRASCO 50ML) SPRAY

290 UNID. 100,0000 5,1833 518,3300Manta Térmica confeccionada em polietileno aluminizado destinada tamanha 2,10 x 1,40

291 CAIXA 5.712,0000 5,2233 29.835,4896MÁSCARA 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.

292 UNID. 4,0000 60,9633 243,8532TESOURA ESMARCH PARA GESSO 20 CM

293 UNID. 6,0000 34,2433 205,4598Tesoura para resgate ponta romba 19 cm autoclavavel Navalha afiada, super-cirúrgica, lâminas endurecidas de 
aço inoxidável com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes

294 UNID. 190,0000 0,8600 163,4000PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA TIPO PLUG DE TRÊS FLANGES,  confeccionado em silicone nas cores
salmão, verde e laranja, anti-alérgico/atóxico, tamanho único.

295 UNID. 305,0000 21,3700 6.517,8500SONDA NUTRE COM GUIA N.° 8.

296 UNID. 125,0000 0,5566 69,5750SONDA 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

297 UNID. 155,0000 0,5766 89,3730SONDA 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.

298 UNID. 155,0000 0,5900 91,4500SONDA 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.

299 UNID. 128,0000 0,8966 114,7648SONDA 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 
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identificação e procedência, data de fabricação e validade, nr. do lote e registro no MS.

300 UNID. 129,0000 0,6433 82,9857SONDA 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.

301 UNID. 165,0000 0,7300 120,4500SONDA 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.

302 UNID. 155,0000 0,7666 118,8230SONDA 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.

303 UNID. 125,0000 0,9166 114,5750SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 24 - 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.

304 UNID. 920,0000 0,6366 585,6720SONDA URETRAL DE NELATON Nº 20 (BORRACHA).

305 UNID. 8.050,0000 0,6100 4.910,5000SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 06 - 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.

306 UNID. 8.050,0000 0,6633 5.339,5650SONDA URETRAL ESTÉRIL Nº 8 - 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.

307 UNID. 12.050,0000 0,6933 8.354,2650SONDA 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.

308 UNID. 25.050,0000 0,7733 19.371,1650SONDA 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.
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309 UNID. 15.050,0000 0,6333 9.531,1650SONDA 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. 

310 UNID. 8.050,0000 0,6266 5.044,1300SONDA 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. 

311 UNID. 1.250,0000 0,7633 954,1250SONDA 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. 

312 UNID. 600,0000 15,7166 9.429,9600TESOURA ÍRIS 11,5 CM CURVA

313 UNID. 600,0000 9,3566 5.613,9600TESOURA ÍRIS 11,5 CM RETA

314 UNID. 600,0000 31,4966 18.897,9600TESOURA METZEMBAUM 14 CM CURVA

315 UNID. 600,0000 36,1633 21.697,9800TESOURA METZEMBAUM 15 CM RETA

316 LITRO 210,0000 36,6433 7.695,0930Tintura de iodo 2% 1000ml.

317 FRASCO 1.500,0000 44,8633 67.294,9500TIRAS 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.

318 CAIXA 110,0000 61,3300 6.746,3000TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML CINZA Descrição:  Tubo para coleta de sangue confeccionado 
em acrílico com capacidade de 4 ML e adição de Fluoreto de Sódio/EDTA. Tampa de vedação cor cinza. Caixa com 100 
unidades.

319 CAIXA 190,0000 53,4666 10.158,6540TUDO À VÁCUO TAMPA AZUL CITRATO COM 100

320 UNID. 755,0000 33,6200 25.383,1000UMIDIFICADOR 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

322 UNID. 177,0000 288,6766 51.095,7582VÁLVULA 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.
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323 UNID. 20,0000 110,9000 2.218,0000Tesoura cirúrgica curva 14 cm ponta fina, material aço inoxidável, comprimento de 14 cm, ponta fina, esterilidade 
autoclável, aplicação cirúrgica facial.

324 UNID. 2,0000 17,1633 34,3266ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - 1 LITRO - Álcool isopropílico em solução aquosa, límpida e incolor, com concentração a 
99,8%. Frasco com 1 litro.

325 LITRO 2,0000 20,9166 41,8332Álcool Metílico frasco de 1000 ml

326 CAIXA 2,0000 38,3166 76,6332ALFINETE ENTOMOLÓGICO Nº 000 PPI VS

327 CAIXA 2,0000 38,3166 76,6332ALFINETE ENTOMOLÓGICO Nº 1 PPI VS

328 CAIXA 2,0000 45,7400 91,4800ALFINETE ENTOMOLÓGICO Nº MICRO PPI VS

329 UNID. 50,0000 8,7733 438,6650Avental de pvc forrado tamanho 1,20 x 0,70.

330 UNID. 5,0000 5,2600 26,3000BANDEJA DE PLÁSTICO, MEDINDO NO MÍNIMO 31 X 44 X 2,5 CM, FORMATO RETANGULAR

331 UNID. 5,0000 11,2366 56,1830BECKER - 1000ml, tipo de recipiente utilizado nos laboratórios de química. Apresenta uma escala para medição 
aproximada; Possui base plana para uso autônomo; Conter bico para transferência; Ser provido de boca larga.

332 UNID. 5,0000 8,7166 43,5830BECKER - 500ml, tipo de recipiente utilizado nos laboratórios de química. Apresenta uma escala para medição 
aproximada; Possui base plana para uso autônomo; Conter bico para transferência; Ser provido de boca larga.

333 UNID. 5,0000 3,9000 19,5000BECKER - 100ml, tipo de recipiente utilizado nos laboratórios de química. Apresenta uma escala para medição 
aproximada; Possui base plana para uso autônomo; Conter bico para transferência; Ser provido de boca larga.

334 UNID. 5,0000 3,8000 19,0000BECKER - 50ml, tipo de recipiente utilizado nos laboratórios de química. Apresenta uma escala para medição aproximada; 
Possui base plana para uso autônomo; Conter bico para transferência; Ser provido de boca larga.

335 FRASCO 2,0000 45,7800 91,5600FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO (KH2po4) COM 1000GR.

336 FRASCO 2,0000 34,1666 68,3332FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO ANIDRO PA (NaH2PO4) COM 1000GR.

337 PAR 100,0000 14,0566 1.405,6600LUVA DE RASPA DE COURO, COM PUNHO DE 20 CM.

338 PAR 200,0000 12,9766 2.595,3200LUVA NITRILICA COM  CANO LONGO PARA PROTEÇÃO DO PULSO, NA COR VERDE. TAMANHO G.

339 PAR 200,0000 15,2700 3.054,0000LUVA NITRILICA COM  CANO LONGO PARA PROTEÇÃO DO PULSO, NA COR VERDE. TAMANHO M.

340 PAR 200,0000 12,1433 2.428,6600LUVA NITRILICA COM  CANO LONGO PARA PROTEÇÃO DO PULSO, NA COR VERDE. TAMANHO P

341 UNID. 5,0000 16,5133 82,5665PINÇA ANATÔMICA 16CM

342 UNID. 4,0000 8,8966 35,5864PROVETA GRADUADA DE 10 ML

343 FRASCO 2,0000 71,9933 143,9866SOLUÇÃO DE GIEMSA PRONTO COM 1000ML

344 UNID. 2,0000 33,2400 66,4800VIDRO AMBAR COM TAMPA ESMERILHADA DE 1000 ML

345 UNID. 104.000,0000 0,3100 32.240,0000"SERINGA DESC. S/AG. 3 ML C/ DISP. DE SEGURANÇA 
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3 ML - confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, 
com graduação externa milimetrada, bico simples tipo Luer Lock, êmbolo com trava, pistão de borracha 
atóxica siliconizada, com dispositivo de segurança em atendimento a NR 32. Embaladas individualmente em 
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papel grau cirúrgico constando externamente os dados de identificasção e procedência, fabricação/validade, 
lote e esterilização e registro no MS."

346 UNID. 171.000,0000 0,0966 16.518,6000"AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - 26G 1/2 - 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), com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32, 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."

347 UNID. 50,0000 12,2133 610,6650CAIXA DE ISOPOR - COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 07 LITROS

348 UNID. 60,0000 15,9966 959,7960CAIXA DE ISOPOR - COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 17 LITROS.

349 UNID. 50,0000 16,8966 844,8300CAIXA DE ISOPOR - COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 21 LITROS.

350 UNID. 455,0000 40,6933 18.515,4515CAIXA PLÁSTICA  resistente, transparente, com tampa; medindo aproximadamente 20 cm de altura, 30 cm de largura e 
50 cm de comprimento.

351 UNID. 2.720,0000 1,9700 5.358,4000COLETOR 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.

352 UNID. 7.650,0000 3,4400 26.316,0000COLETOR 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.

354 PACOTE 3.558,0000 11,0833 39.434,3814SACO 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

355 PACOTE 8.430,0000 6,0000 50.580,0000SACO 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.

356 UNID. 67.500,0000 0,2833 19.122,7500"SERINGA DESC. 3 ML C/ AG. 20 X 5,5 - C/ DISP. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO - SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 20 X 5,5 - 24G 3/4 - 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, afiada, com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando 
externamente os dados de identificação e procedência, fabricação/validade, lote e esterilização e 
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REGISTRO NO MS."

357 UNID. 461,0000 91,0233 41.961,7413TERMÔMETRO 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

358 UNID. 513,0000 36,6300 18.791,1900TERMÔMETRO 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.

359 UNID. 80.500,0000 0,1255 10.102,7500"AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 - 21G 1 - 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), com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32, 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."

360 UNID. 84.500,0000 0,1163 9.827,3500"AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7 - 22G 1 1/4 - 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), com dispositivo de 
segurança em atendimento a NR 32, 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."

361 UNID. 195.200,0000 0,0633 12.356,1600AGULHA 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

362 UNID. 183.000,0000 0,0666 12.187,8000AGULHA 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.

363 UNID. 227.200,0000 0,3166 71.931,5200COLETOR UNIVERSAL DE EXAMES. Confeccionado em polipropileno autoclavável; tampa rosca com vedação; opaco. 
Capacidade de 80-100 ml.

364 GALÃO 730,0000 61,3333 44.773,3090DESINFETANTE QUÍMICO - PARA INSTRUMENTAIS CLINICO-CIRURGICO A BASE DE FORMOL DEIDO E ÁLCOOL, 
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GALÃO COM 5 LITROS.

366 GALÃO 304,0000 99,5333 30.258,1232DETERGENTE 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. 

367 UNID. 15,0000 27,5466 413,1990ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO TIPO GRADE, PARA USO EM CONJUNTO COM BANHO-MARIA, FREEZER E 
ESTUFA. RESISTENTE À AUTOCLAVE A 121°C POR ATÉ 10 MINUTOS.
FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP).
 ALFANUMÉRICA. CAPACIDADE PARA 40 TUBOS MEDINDO 20 A 21 MM DE DIÂMETRO

368 FRASCO 47,0000 8,3400 391,9800Formol em solução aquosa, límpida e incolor, com concentração a 10%. Frasco com 1 Litro.

369 UNID. 9.000,0000 0,2266 2.039,4000Lâmina de bisturi nº 20 (em aço inoxidável) - Lâmina estéril para bisturi, confeccionada em aço inoxidável, esterilizada a 
raio gama, embalada individualmente em forma de sache c/ inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da 
embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, embalagem original do fabricante que 
permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, constando os dados de 
identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e validade, de fácil identificação de sua área de corte através da 
diferença da tonalidade de cor.

370 CAIXA 1.585,0000 4,4866 7.111,2610LÂMINA 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.

371 CAIXA 30,0000 3,2266 96,7980LAMINULA DE VIDRO  - 22 x 22mm, Embalagem com 100 unidades

372 PACOTE 9.175,0000 3,5000 32.112,5000SACO 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.

373 UNID. 79.500,0000 0,7333 58.297,3500"SERINGA DESC. 20 ML S/ AG. C/ DISP. DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 20 ML -confeccionada em polipropileno 
transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico simples tipo Luer Lock, êmbolo com trava, 
pistão de borracha atóxica siliconizada, com dispositivo de segurança em atendimento a NR 32. Embaladas 
individualmente em papel grau cirúrgico constando externamente os dados de identificasção e procedência, 
fabricação/validade, lote e esterilização e registro no MS."

374 CAIXA 1.160,0000 63,4533 73.605,8280TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML ROXA Descrição: Tubo a vácuo para
coleta de sangue confeccionado em acrílico  e adição de EDTA com capacidade de aspição de até 4~5ml . 
Tampa de vedação na cor roxa/lilás. Caixa com 100 unidades."

376 CAIXA 738,0000 36,9733 27.286,2954TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO 5 ML. Descrição:  Tubo para coleta de sangue 
confeccionado em acrílico sem adição de reagentes com capacidade de 5 ML. Tampa de vedação na cor vermelha. Caixa 
com 100 unidades.

377 UNID. 5.020,0000 0,3050 1.531,1000Tubo porta lamina em plástico, cilíndrico, para lamina fosca.
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378 GALÃO 5.120,0000 8,7566 44.833,7920AGUA DESTILADA - PARA AUTOCLAVE, GALÃO 5 LITROS

379 CAIXA 15,0000 28,1566 422,3490AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - CALIBRE 30 G - EXTRA CURTA confeccionada em aço inoxidável, embalada 
individualmente com lacre em plástico resistente, caixa com 100 unidades, constando externamente marca comercial, 
procedência de fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 2 anos da data de entrega. 

380 UNID. 2.000,0000 3,2000 6.400,0000CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 40 X 40 CM SEM FENESTRA - Descrição: Campo Cirúrgico 40x40cm, 
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.

381 PACOTE 1.610,0000 18,6666 30.053,2260ESCOVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL - pacote com 100 unidades.

382 FRASCO 45,0000 64,3333 2.894,9985ETER - sulfurico, frasco contendo 1000ml.

383 ENVELOPE 22.600,0000 1,3133 29.680,5800FIO 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.

384 ENVELOPE 21.600,0000 1,3666 29.518,5600FIO NYLON PARA SUTURA Nº 4 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~2,0 CM
Descrição: FIO NYLON PARA SUTURA Nº 4-0, 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

385 ENVELOPE 23.000,0000 1,7233 39.635,9000FIO NYLON PARA SUTURA Nº 5 COM AGULHA 3/8 DE CIRC. POR 1,5~2,0 CM
Descrição: FIO NYLON PARA SUTURA Nº 5-0, 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

386 CAIXA 6.050,0000 5,4900 33.214,5000HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO. Hastes de polipropileno revestidas de algodão hidrófilo com 
tratamento anti mofo. Caixa com 150 unidades. 

387 UNID. 25.500,0000 0,2466 6.288,3000Lâmina de bisturi nº 15 (em aço inoxidável) - Lâmina estéril para bisturi, confeccionada em aço inoxidável, 
esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sache c/ inibidor de corrosão, que não 
permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, 
embalagem original do fabricante que permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a 
realizações de cortes suaves, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de 
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fabricação e validade, de fácil identificação de sua área de corte através da diferença da tonalidade de cor.

389 ROLO 527,0000 65,1066 34.311,1782PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100MTS - para autoclave a vapor e ETO, sem pin-holes e de porosidade controlada, 
com indicadores químicos para vapor e ETO que mudam de cor diferenciando os produtos já processados. Outra face com 
filme termoplástico bilaminado de polietileno e polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem.

391 ROLO 527,0000 131,8933 69.507,7691PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM X 100 MTS para autoclave a vapor e eto, sem pin-holes e de porosidade controlada, 
com indicadores químicos para vapor e eto que mudam de cor diferenciando os produtos já processados. Outra face com 
filme termoplástico bilaminado de polietileno e polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem.

392 FRASCO 35,0000 29,1533 1.020,3655VASELINA LÍQUIDA - Frasco contendo 1000ml, embalagem individual constando os dados de identificação, procedência, 
nr. do lote, data de fabricação e validade.

393 FRASCO 6,0000 42,7700 256,6200Acido Tricloroacético 80% frasco de 30 ml

394 CAIXA 400,0000 25,0000 10.000,0000ADAPTADOR DESCARTÁVEL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO confeccionado em polipropileno, compatível com 
agulhas de coleta múltipla, não estéril, embalagem com 100 unidades.

395 UNID. 40.000,0000 0,4583 18.332,0000Agulha 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.

396 UNID. 20,0000 577,5033 11.550,0660Armadilha Luminosa tipo CDC, com corpo de pvc de diâmetro de 4 polegadas com alças de alumínio e cobertura de 
alumínio, manguito em tecido fino, corpo de pvc com tela malha fina, lâmpada de 6 V.

397 UNID. 3.200,0000 2,2566 7.221,1200CAMPO 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..

398 UNID. 1.900,0000 5,0933 9.677,2700CAMPO 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.

399 PACOTE 700,0000 19,1266 13.388,6200CURATIVO ESTÉRIL PÓS COLETA DE SANGUE/PUNÇÕES. Formato redondo de aprox. 25 mm de diâmetro, estéril. 
Embalagem com 500 unidades.

400 UNID. 8.100,0000 0,7833 6.344,7300ESPÉCULO 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

401 UNID. 41.200,0000 0,6733 27.739,9600ESPÉCULO 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

402 UNID. 46.300,0000 0,6366 29.474,5800ESPÉCULO 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
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403 UNID. 820,0000 8,8333 7.243,3060FIXADOR 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.

404 UNID. 9.000,0000 0,2233 2.009,7000Lâmina de bisturi nº 12 (em aço inoxidável) - Lâmina estéril para bisturi, confeccionada em aço inoxidável, 
esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sache c/ inibidor de corrosão, que não 
permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, 
embalagem original do fabricante que permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a 
realizações de cortes suaves, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de 
fabricação e validade, de fácil identificação de sua área de corte através da diferença da tonalidade de cor.

405 UNID. 9.000,0000 0,2533 2.279,7000Lâmina de bisturi nº 10 (em aço inoxidável) - Lâmina estéril para bisturi, confeccionada em aço inoxidável, esterilizada a 
raio gama, embalada individualmente em forma de sache c/ inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da 
embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, embalagem original do fabricante que 
permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, constando os dados de 
identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e validade, de fácil identificação de sua área de corte através da 
diferença da tonalidade de cor.

406 UNID. 11.000,0000 0,2233 2.456,3000Lâmina de bisturi nº 11 (em aço inoxidável) - Lâmina estéril para bisturi, confeccionada em aço inoxidável, esterilizada a 
raio gama, embalada individualmente em forma de sache c/ inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da 
embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, embalagem original do fabricante que 
permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, constando os dados de 
identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e validade, de fácil identificação de sua área de corte através da 
diferença da tonalidade de cor.

407 UNID. 14.000,0000 0,2466 3.452,4000Lâmina de bisturi nº 21 (em aço inoxidável) - Lâmina estéril para bisturi, confeccionada em aço inoxidável, esterilizada a 
raio gama, embalada individualmente em forma de sache c/ inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da 
embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, embalagem original do fabricante que 
permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, constando os dados de 
identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e validade, de fácil identificação de sua área de corte através da 
diferença da tonalidade de cor.

408 UNID. 10.500,0000 0,2133 2.239,6500Lâmina de bisturi nº 23 (em aço inoxidável) - Lâmina estéril para bisturi, confeccionada em aço inoxidável, 
esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sache c/ inibidor de corrosão, que não 
permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes, 
embalagem original do fabricante que permite a retirada da lamina com muita facilidade, permitindo a 
realizações de cortes suaves, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de 
fabricação e validade, de fácil identificação de sua área de corte através da diferença da tonalidade de cor.

409 UNID. 305,0000 62,8333 19.164,1565LANTERNA 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.

410 UNID. 183.000,0000 0,1800 32.940,0000PRESERVATIVO MASCULINO MÉDIO COM LUBRIFICANTE - Lubrificado (com quantidade de lubrificante entre 400 e 
700 mg), confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado, liso ou texturizado, com reservatório na extremidade, 
opaco, incolor, inodoro e permanentemente desodorizado, largura nominal 52mm (cinquenta e dois milímetros), 
comprimento mínimo 160mm, a extremidade aberta deverá terminar em bainha integral, espessura do filme maior que 
0,03 mm, capacidade volumétrica 15,0 a 40,0dm3, para uso em exames internos. Deverão ter o controle de qualidade do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro e registro no Ministério da Saúde -
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ANVISA, número do lote, data da fabricação e validade impresso na embalagem, que deverá ser individual, de formato 
quadrado, de material opaco e metalizada.

411 UNID. 3,0000 65,1200 195,3600TERMÔMETRO GRANDE P/ BANHO MARIA

412 CAIXA 900,0000 70,9000 63.810,0000TUBETE 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.

414 UNID. 2.125,0000 61,7866 131.296,5250TUBO DE ACRÍLICO PARA COLETA DE SANGUE 5 ML AM/DOU . Descrição; Tubo para coleta de sangue 
confeccionado em acrílico com capacidade para 5 ML com adição de ativador de coágulo e com gel separador. Possui 
tampa de vedamento na cor amarela/dourada. Caixa com 100 unidades


