
 

 

ANEXO I – C 
PROPOSTA DE PREÇOS 

MODALIDADE 
PREGAO PRESENCIAL 

NÚMERO 
128/2018 

TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM 

FOLHA 
01 

Proponente (Razão Social): 

Endereço: Processo nº 292/2018 

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

Banco: Agência: Conta: Validade da Proposta: 

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

1 

AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 C/ DISPOS. DE SEGURANÇ 
"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." 
 

UNID. 171000    

2 

AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA 
"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 

UNID. 114000    



 

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." 
 

3 

AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA 
"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." 
 

UNID. 119500    

4 
CAIXA DE ISOPOR - COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 07 LITROS 
CAIXA DE ISOPOR - COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 07 LITROS 
 

UNID. 50    

5 

CAIXA DE ISOPOR - COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 17 
LITROS. 
CAIXA DE ISOPOR - COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 17 
LITROS. 
 

UNID. 60    

6 

CAIXA DE ISOPOR - COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 21 
LITROS. 
CAIXA DE ISOPOR - COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 21 
LITROS. 
 

UNID. 50    

7 
Caixa de Isopor  Pequena 
Caixa de Isopor  Pequena 250 ml com tampa 
 

UNID. 3500    

8 CAIXA PLÁSTICA UNID. 455    



 

CAIXA PLÁSTICA  resistente, transparente, com tampa; medindo 
aproximadamente 20 cm de altura, 30 cm de largura e 50 cm de 
comprimento. 
 

9 

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

PACOTE 3558    

10 

SERINGA DESC. 3 ML C/ AG. 20 X 5,5 - C/ DISP. DE SEGURANÇA 
"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  
REGISTRO NO MS." 
 

UNID. 67500    

11 

SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LITROS 
SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LITROS 
CONFECCIONADO EM METAL COM  
FURAÇAO  PARA SER FIXADO EM PAREDE ACOMPANHADO DE 
PARAFUSOS E BUCHAS 
 

UNID. 230    

12 

SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS 
SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS 
CONFECCIONADO EM METAL COM  
FURAÇAO  PARA SER FIXADO EM PAREDE ACOMPANHADO DE 
PARAFUSOS E BUCHAS 
 

UNID. 230    

13 
TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA COM ALARME SONORO 
TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA COM ALARME SONORO 

UNID. 513    



 

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. 
 

14 

AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA 
"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  
individualmente em papel grau cirúrgico." 
 

UNID. 85400    

15 

AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA 
"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." 
 

UNID. 80500    

16 
AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA 
"AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA 

UNID. 84500    



 

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." 
 

17 

AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA 
"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." 
 

UNID. 84500    

18 

AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 C/ DISPOS. DE SEGURANÇA 
"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  

UNID. 96000    



 

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." 
 

19 
ALCOOL IODADO, FRASCO COM 1000 ML. 
ALCOOL IODADO, FRASCO COM 1000 ML. 
 

UNID. 356    

20 

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - 1 LITRO 
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - 1 LITRO - Álcool isopropílico em solução 
aquosa, límpida e incolor, com concentração a 99,8%. Frasco com 1 litro. 
 

UNID. 2    

21 
Álcool Metílico 
Álcool Metílico frasco de 1000 ml 
 

LITRO 2    

22 
ALFINETE ENTOMOLÓGICO Nº 000 PPI VS 
ALFINETE ENTOMOLÓGICO Nº 000 PPI VS 
 

CAIXA 2    

23 
ALFINETE ENTOMOLÓGICO Nº 1 PPI VS 
ALFINETE ENTOMOLÓGICO Nº 1 PPI VS 
 

CAIXA 2    

24 
ALFINETE ENTOMOLÓGICO Nº MICRO PPI VS 
ALFINETE ENTOMOLÓGICO Nº MICRO PPI VS 
 

CAIXA 2    

25 

ARMADILHA LUMINOSA TIPO CDC 
Armadilha 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. 
 

UNID. 20    

26 
AVENTAL DE PVC. 
Avental de pvc forrado tamanho 1,20 x 0,70. 
 

UNID. 50    

27 

BANDEJA DE PLÁSTICO, MEDINDO NO MÍNIMO 31 X 44 X 2,5 CM, 
FORMATO RETANGULAR 
BANDEJA DE PLÁSTICO, MEDINDO NO MÍNIMO 31 X 44 X 2,5 CM, 
FORMATO RETANGULAR 
 

UNID. 5    



 

28 

BECKER 
BECKER - 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. 
 

UNID. 5    

29 

BECKER 
BECKER - 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. 
 

UNID. 5    

30 

BECKER 
BECKER - 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. 
 

UNID. 5    

31 

BECKER 
BECKER - 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. 
 

UNID. 5    

32 

DESINFETANTE QUÍMICO - PARA INSTRUMENTAIS CLINICO-
CIRURGICO A BASE DE FORMOL DEIDO E ÁLCOOL, GALÃO COM 5 
LITROS. 
DESINFETANTE QUÍMICO - PARA INSTRUMENTAIS CLINICO-
CIRURGICO A BASE DE FORMOL DEIDO E ÁLCOOL, GALÃO COM 5 
LITROS. 
 

GALÃO 730    

33 

ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO TIPO GRADE 
ESTANTE 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 
 
 

UNID. 15    

34 
FORMOL 10% - 1 LITRO 
Formol em solução aquosa, límpida e incolor, com concentração a 10%. 

FRASCO 47    



 

Frasco com 1 Litro. 
 

35 
FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO 
FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO (KH2po4) COM 1000GR. 
 

FRASCO 2    

36 

FOSFATO DE SÓDIO NONOBÁSICO ANIDRO 
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO ANIDRO PA (NaH2PO4) COM 
1000GR. 
 

FRASCO 2    

37 
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%(25.000PPM) GL C/ 5 LTS 
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%(25.000PPM) GL C/ 5 LTS 
 

GALÃO 3400    

38 
LUVA DE RASPA DE COURO, COM PUNHO DE 20 CM. 
LUVA DE RASPA DE COURO, COM PUNHO DE 20 CM. 
 

PAR 100    

39 

LUVA NITRILICA COM  CANO LONGO PARA PROTEÇÃO DO PULSO, 
NA COR VERDE. TAMANHO G. 
LUVA NITRILICA COM  CANO LONGO PARA PROTEÇÃO DO PULSO, 
NA COR VERDE. TAMANHO G. 
 

PAR 200    

40 

LUVA NITRILICA COM  CANO LONGO PARA PROTEÇÃO DO PULSO, 
NA COR VERDE. TAMANHO M. 
LUVA NITRILICA COM  CANO LONGO PARA PROTEÇÃO DO PULSO, 
NA COR VERDE. TAMANHO M. 
 

PAR 200    

41 

LUVA NITRILICA COM  CANO LONGO PARA PROTEÇÃO DO PULSO, 
NA COR VERDE. TAMANHO P 
LUVA NITRILICA COM  CANO LONGO PARA PROTEÇÃO DO PULSO, 
NA COR VERDE. TAMANHO P 
 

PAR 200    

42 

OCULOS DE SEGURANÇA 
Óculos 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 

UNID. 1015    



 

 

43 

PINÇA  PONTA FINA, 12CM 
PINÇA  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. 
 

UNID. 21    

44 
PINÇA ANATÔMICA 16CM 
PINÇA ANATÔMICA 16CM 
 

UNID. 5    

45 

PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA TIPO PLUG DE TRÊS 
FLANGES. 
PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA TIPO PLUG DE TRÊS 
FLANGES,  confeccionado em silicone nas cores salmão, verde e 
laranja, anti-alérgico/atóxico, tamanho único. 
 

UNID. 190    

46 
PROVETA GRADUADA DE 10 ML 
PROVETA GRADUADA DE 10 ML 
 

UNID. 4    

47 
SOLUÇÃO DE GIEMSA PRONTO COM 1000ML 
SOLUÇÃO DE GIEMSA PRONTO COM 1000ML 
 

FRASCO 2    

48 

SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 03 LITROS 
SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 03 LITROS 
CONFECCIONADO EM METAL COM  
FURAÇAO  PARA SER FIXADO EM PAREDE ACOMPANHADO DE 
PARAFUSOS E BUCHAS 
 

UNID. 130    

49 
TUBO PORTA LAMINA 
Tubo porta lamina em plástico, cilíndrico, para lamina fosca. 
 

UNID. 5020    

50 
VIDRO AMBAR 
VIDRO AMBAR COM TAMPA ESMERILHADA DE 1000 ML 
 

UNID. 2    

51 

AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, TAMANHO 
G 
AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, composto 
por tiras de amarração e punhos em elástico. Confeccionado em não 
tecido (TNT/ polietileno) com no mínimo de 30g/m² de gramatura. 

PACOTE 1350    



 

Tamanho G. Embalagem com 10 unidades. 
 

52 

AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, TAMANHO 
M 
AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, composto 
por tiras de amarração e punhos em elásticos. Confeccionado em não 
tecido (TNT/ polietileno) com no mínimo de 30g/m² de gramatura. 
Tamanho M. Embalagem com 10 unidades. 
 

PACOTE 1400    

53 

AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, TAMANHO 
P 
AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, composto 
por tiras de amarração e punhos em elástico. Confeccionado em não 
tecido (TNT/ polietileno) com no mínimo de 30g/m² de gramatura. 
Tamanho P. Embalagem com 10 unidades. 
 

PACOTE 1050    

54 

BISTURI CIRCULAR – PUNCH N°3 
Bisturi circular - Punch: material em aço inoxidável, autoclavável, 
aplicação pra biópsia cutânea, número 03. 
 

UNID. 18    

55 

CAIXA TÉRMICA – 5 LITROS 
Caixa térmica material em polietileno, com alça para facilitar o transporte, 
com tampa articulada, capacidade de 5 Litros, dimensão mínima 20 x 18 
x 24 cm. 
 

UNID. 48    

56 

CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 40 X 40 CM SEM FENESTRA 
CAMPO 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. 
 

UNID. 2000    

59 

INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 
Indicador químico do tipo integrador classe 5 que permite monitorar e 
avaliar os ciclos do processo de esterilização em autoclaves a vapor, 
atóxico, constituídos de tiras de papel de alta sensibilidade que 
controlam os parâmetros tempo, vapor e temperatura, com precisão 
equivalente à curva de morte do Geobacillus stearothermophilus. 
Fabricado conforme padrão de qualidade IS0 11.140-1. Embalagem com 
no mínimo 50 unidades. 
 

PACOTE 2    



 

60 

LÂMPADA PARA MICROSCÓPIO 6V E 30W 
LÂMPADA PARA MICROSCÓPIO 6V E 30W - Lâmpada para 
microscópio, halógena, com tensão nominal 6V e potência nominal 30W. 
 

UNID. 12    

61 

LENÇOL DESCARTÁVEL TNT 
Lençol descartável confeccionado em TNT com gramatura 30 g/m², com 
elástico, cor branca. Dimensão mínima 2,0 m x 90 cm. Pacote com 10 
unidades. 
 

PACOTE 36    

62 

ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA 
ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA - Óleo de imersão para 
microscopia, com aspecto físico líquido, límpido, transparente, com 
densidade aproximada 1,02g/cm³. Frasco com 100 ml. 
 

UNID. 10    

63 

PAPEL KRAFT NATURAL 
PAPEL KRAFT NATURAL. GRAMATURA: 80G. DIMENSÕES: 60 CM X 
150 M APROXIMADOS. APRESENTAÇÃO EM BOBINA DE 7 KILOS. 
 

BOBINA 1159    

64 

PIPETA DE PASTEUR 3 ML 
PIPETA DE PASTEUR 3 ML - Pipeta de Pasteur, fabricado em 
polietileno ou polipropileno, transparente, graduada, com capacidade 
para 3 ml, estéril, descartável. Pacote com no mínimo 500 unidades. 
 

UNID. 5    

65 

SAPATILHA PROPÉ 
Sapatilha propé confeccionado em TNT com gramatura 30 g/m², com 
elástico na boca e sola, descartável, cor branca. Pacote com 100 
unidades. 
 

PACOTE 12    

66 

TUBO CÔNICO TIPO FALCON 15 ML 
TUBO CÔNICO TIPO FALCON 15 ML - Tubo cônico tipo Falcon, 
fabricado em polipropileno, com fundo cônico, com tampa de rosca, 
graduado, com intervalo de graduação de 1,0 ml ou 0,5 ml, com 
capacidade para 15 ml, estéril, autoclavável. Pacote com no mínimo 50 
unidades. 
 

UNID. 50    

67 

ÁCIDO ACÉTICO 5% - 1 LITRO 
Ácido acético em solução aquosa, límpida e incolor, com concentração a 
5%. Frasco com 1 Litro. 
 

FRASCO 35    

68 
Acido Tricloroacético 
Acido Tricloroacético 80% frasco de 30 ml 
 

FRASCO 6    



 

71 

AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, TAMANHO 
GG 
AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, composto 
por tiras de amarração e punhos em elásticos. Confeccionado em não 
tecido (TNT/ polietileno) com no mínimo de 30g/m² de gramatura. 
Tamanho GG. Embalagem com 10 unidades. 
 

PACOTE 600    

72 

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

UNID. 87    

73 

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

UNID. 87    

74 

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

UNID. 53520    

75 

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

UNID. 8100    

76 

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

UNID. 41200    



 

 

77 

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

UNID. 46300    

78 
LIDOCAINA 10% (FRASCO 50ML) SPRAY 
LIDOCAINA 10% (FRASCO 50ML) SPRAY 
 

FRASCO 400    

79 

MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL 10 µL 
Micropipeta mecânica monocanal, volume fixo, extremidade do bico em 
aço inoxidável, com ejetor automático de ponteiras, capacidade de 
aspiração 10 µl. Certificado de calibração individual de fábrica.  
 

UNID. 2    

80 

MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL 100 µL 
Micropipeta mecânica monocanal, volume fixo, extremidade do bico em 
aço inoxidável, com ejetor automático de ponteiras,  capacidade de 
aspiração 100 µl. Certificado de calibração individual de fábrica. 
 

UNID. 2    

81 

MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL 1000 µL 
Micropipeta mecânica monocanal, volume fixo, extremidade do bico em 
aço inoxidável, com ejetor automático de ponteiras,  capacidade de 
aspiração 1000 µl. Certificado de calibração individual de fábrica. 
 

UNID. 2    

82 

MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL 20  µL 
Micropipeta mecânica monocanal, volume fixo, extremidade do bico em 
aço inoxidável, com ejetor automático de ponteiras, capacidade de 
aspiração 20 µl. Certificado de calibração individual de fábrica. 
 

UNID. 2    

83 

MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL 200 µL 
Micropipeta mecânica monocanal, volume fixo, extremidade do bico em 
aço inoxidável, com ejetor automático de ponteiras,  capacidade de 
aspiração 200 µl. Certificado de calibração individual de fábrica. 
 

UNID. 2    

84 

MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL 50µL 
Micropipeta mecânica monocanal, volume fixo, extremidade do bico em 
aço inoxidável, com ejetor automático de ponteiras,  capacidade de 
aspiração 50 µl. Certificado de calibração individual de fábrica. 

UNID. 2    



 

 

85 

MICROPIPETA MECÂNICA MONOCANAL 500 µL 
Micropipeta mecânica monocanal, volume fixo, extremidade do bico em 
aço inoxidável, com ejetor automático de ponteiras, capacidade de 
aspiração 500 µl. Certificado de calibração individual de fábrica. 
 

UNID. 2    

86 

PRESERVATIVO MÉDIO COM LUBRIFICANTE 
PRESERVATIVO 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 - ANVISA, número do lote, data da fabricação e 
validade impresso na embalagem, que deverá ser individual, de formato 
quadrado, de material opaco e metalizada. 
 

UNID. 183000    

87 

SWAB 
Swab com haste em material plástico, ponta em algodão hidrófilo, estéril, 
pacote com 100 unidades, embaladas individualmente. 
 

PACOTE 50    

88 
TERMÔMETRO GRANDE P/ BANHO MARIA 
TERMÔMETRO GRANDE P/ BANHO MARIA 
 

UNID. 3    

89 

"CATETER INTRAVENOSO 14G - C/ DISP. DE SEGURANÇA 
"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,  

UNID. 580    



 

fabricação e validade." 
 

90 

"SCALP N° 27  C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 
"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." 
 

UNID. 12000    

91 

"TUBO PARA COLETA DE SANGUE 10 ML TAMPA ROXA 
"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." 
 

CAIXA 225    

92 

BISTURI CIRCULAR – PUNCH N°4 
Bisturi circular - Punch: material em aço inoxidável, autoclavável, 
aplicação pra biópsia cutânea, número 04. 
 

UNID. 15    

93 

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

UNID. 600    

94 

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

UNID. 600    

95 
CAMPO CIRÚRGICO  DESCARTÁVEL 70 X 70 COM FENESTRA 
CAMPO CIRÚRGICO  DESCARTÁVEL 70 X 70 COM FENESTRA 

UNID. 700    



 

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. 
 

96 

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

UNID. 500    

97 

CANETA PADRÃO PARA BISTURI ELÉTRICO 
CANETA PADRÃO PARA BISTURI ELÉTRICO Caneta padrão para 
bisturi elétrico, autoclavável, compatível com bisturis modelos BP 100 
Plus e BP 150 marca EMAI. 
 

UNID. 10    

98 

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

UNID. 230    

99 

CATETER INTRAVENOSO 16G - C/ DISP. DE SEGURANÇA 
"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." 
 

UNID. 580    

100 
CATETER INTRAVENOSO 20G - C/ DISP. DE SEGURANÇA 
"CATETER INTRAVENOSO 20G - C/ DISP. DE SEGURANÇA 
DESCRIÇÃO: CATETER INTRAVENOSO 20G - cateter periférico de uso 

UNID. 3500    



 

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." 
 

101 

CATETER INTRAVENOSO 24G - C/ DISP. DE SEGURANÇA 
"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." 
 

UNID. 650    

102 

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

UNID. 3750    

103 

Cureta de Novak 23,5 cm para biópsia uterina 
Cureta de Novak 23,5 cm para biópsia uterina  confeccionado em Aço 
Inoxidável AISI-304, tamanho 23,5 cm 
 

UNID. 10    

104 
ELETRODO CIRÚRGICO ALTA FREQUÊNCIA N°08 
ELETRODO CIRÚRGICO ALTA FREQUÊNCIA N°08 - Eletrodo Cirúrgico 

UNID. 8    



 

Alta Frequência, tipo alça leep, com meia alça redonda de tungstênio, 
uso ginecológico, número 08. Registro de certificação pela ANVISA.  
 

105 

ELETRODO CIRÚRGICO ALTA FREQUÊNCIA N°12 
ELETRODO CIRÚRGICO ALTA FREQUÊNCIA N°12 - Eletrodo Cirúrgico 
Alta Frequência, tipo alça leep, com meia alça redonda de tungstênio, 
uso ginecológico, número 12. Registro de certificação pela ANVISA.  
 

UNID. 8    

106 

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

CAIXA 300    

107 

ELÉTRODOS MODELO DO TIPO ALÇA GRANDE DE 9,0 MM 
 Elétrodos para ponta de cautério para bisturis elétricos EMAI BP100 
Plus e BP 150, com modelo do tipo alça grande de 9,0 mm. 
 

UNID. 15    

108 

ELÉTRODOS MODELO DO TIPO BOLA DE 6,0 MM 
Elétrodos para ponta de cautério para bisturis elétricos EMAI BP 100 
Plus e BP 150, com modelo do tipo bola de 6,0 mm. 
 

UNID. 10    

109 

ELÉTRODOS MODELO DO TIPO FACA CURVA PEQUENA DE 67 MM 
Elétrodos para ponta de cautério para bisturis elétricos EMAI BP 100 
Plus e BP 150, com modelo do tipo faca curva pequena de 67 mm. 
 

UNID. 8    

110 

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

GALÃO 70    

111 
PERCLORETO FERRICO 
PERCLORETO FERRICO 48% FRASCO 100G 
 

FRASCO 10    

112 
PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY 14CM CURVA 
PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY 14CM CURVA 
 

UNID. 700    

113 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY 14CM RETA UNID. 700    



 

Pinça hemostática Kelly 14cm reta 
 

114 

PINÇA PARA BIOPSIA UTERINA PROFESSOR MEDINA 2 MM 
PINÇA 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 
 

UNID. 2    

115 

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

UNID. 60    

116 

PORTA AGULHA 
PORTA AGULHA Porta agulha confeccionado em aço inox 304 com 14 
cm, autoclavável, instrumento cirúrgico, não articulado, não cortante, 
com certificado RDC 16/2013, ANVISA. 
 

UNID. 520    

117 
PORTA AGULHA MAYOHEGAR 17 CM 
PORTA AGULHA MAYOHEGAR 17 CM 
 

UNID. 520    

118 

PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE (MÉDIO) 
PRESERVATIVO 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. 
 

UNID. 7000    

121 

SOLUÇÃO DE SCHILLER 2% - 1 LITRO 
SOLUÇÃO DE SCHILLER 2% - 1 LITRO - 1 Solução de Schiller com 
concentração a 2%. Frasco com Litro. 
 

UNID. 3    

122 

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

UNID. 405    



 

 

123 

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

UNID. 155    

124 

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

UNID. 155    

125 

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

UNID. 240    

126 

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

UNID. 420    

127 

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

UNID. 180    

128 

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

UNID. 240    



 

 

129 

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

UNID. 210    

130 

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

UNID. 200    

131 

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

UNID. 420    

132 

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

UNID. 210    

133 

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

UNID. 210    

134 

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

UNID. 210    



 

diâmetro do tubo; extremidade distal com conector universal com tampa. 
 

135 

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

UNID. 165    

136 

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

UNID. 125    

137 

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

UNID. 155    

138 

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

UNID. 155    

139 
SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 14 
SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 14 - confeccionada em polivinil atoxica, 
transparente, siliconizada, dotada de características compatíveis com o 

UNID. 128    



 

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. 
 

140 

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

UNID. 129    

141 

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

UNID. 165    

142 

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

UNID. 155    

143 

SONDA RETAL ESTÉRIL Nº 24 
SONDA 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 

UNID. 125    



 

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. 
 

144 
SONDA URETRAL DE NELATON Nº 20 
SONDA URETRAL DE NELATON Nº 20 (BORRACHA). 
 

UNID. 920    

145 

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

UNID. 1250    

146 

TESOURA CIRÚRGICA CURVA 14 CM PONTA FINA 
Tesoura cirúrgica curva 14 cm ponta fina, material aço inoxidável, 
comprimento de 14 cm, ponta fina, esterilidade autoclável, aplicação 
cirúrgica facial. 
 

UNID. 20    

147 
TESOURA ÍRIS 11,5 CM RETA 
TESOURA ÍRIS 11,5 CM RETA 
 

UNID. 600    

148 
TINTURA DE IODO 2% 1000ML 
Tintura de iodo 2% 1000ml. 
 

LITRO 210    

149 

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

UNID. 100    

150 

PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 48 MM X 30 MTS 
PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA:  Termossensível. Dimensão: 
48mm x 30 mts. 
 

ROLO 400    

151 

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

PACOTE 300    



 

minutos. 
 

152 

AGULHA INTRA OSSEA ADULTO 
AGULHA 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. 
 

UNID. 10    

153 

BATERIA PARA DESFIBRILADOR DEA ZOLL 
BATERIA PARA DESFIBRILADOR DEA PLUS ZOLL,Cr 123 (cr17345) 
de Litio. Potência 3v - PACOTE COM 10 UNIDADES.RILADOR DEA 
ZOLL 
 

PACOTE 3    

154 
CAPACETE DE RESGATE KASK 
CAPACETE DE RESGATE - Capacete kask modelo cruz vermelha. 
 

UNID. 10    

155 

COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - 
PEDIÁTRICO 
COLAR 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. 
 

UNID. 15    

156 

COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - 
PP 
COLAR CERVICAL PARA RESGATE, SOCORRO E TRANSPORTE - 
PP - Tamanho PP, 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 

UNID. 10    



 

em velcro de 05 mm de altura por 5cm de largura em um dos lados no 
cor Lilás (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. 
 

157 

ELETRODO CARDIOLÓGICO - ESPUMA COM GEL SÓLIDO 
Eletrodo cardiológico, com adesivo hipoalergênica, espuma impermeável 
e hipoalergênica com gel sólido, botão de aço inoxidável e contra-botão 
AgCl, adesão instantânea, utilizado para cirurgia em geral, emergências 
e procedimentos de curta duração, pacote com 50 unidades, de 1° uso, 
sem defeitos, sem rachaduras, de 1ª qualidade. 
 

PACOTE 15    

158 

ELETRODOS ADULTO, PARA 
ELETROESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO 
ELETRODOS 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. 
 

UNID. 50    

159 

ELETRODOS PEDIÁTRICOS, PARA 
ELETROESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO 
ELETRODOS 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   
 

UNID. 10    



 

160 

FAIXA DE SMARCH DE BORRACHA 15CM X 2M 
FAIXA 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. 
 

UNID. 8    

161 

FAIXA DE SMARCH DE BORRACHA 20CM X 2M 
FAIXA 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. 
 

UNID. 15    

162 
FIO GUIA TUBO ENDOTRAQUIAL 
FIO GUIA TUBO ENDOTRAQUIAL 
 

UNID. 24    

163 

IMOBILIZADOR DE CABEÇA 
Imobilizador de cabeça: material de espuma semi-rígida de alta 
densidade coberta com tecido sintético lavável, tipo ferno, com velcro 
forrado, imobilizando região frontal e mentoniana, podendo ser acoplado 
à prancha de imobilização (adulto) 
 

UNID. 12    

164 

Manta Térmica 
Manta Térmica confeccionada em polietileno aluminizado destinada 
tamanha 2,10 x 1,40 
 

UNID. 100    

165 

MÁSCARA DE VENTURI FACIAL-INFANTIL 
MÁSCARA DE VENTURI FACIAL-INFANTIL - alongada tamanho infantil, 
confeccionada em vinil macio e transparente; com formato anatômico 
sob-o-queixo; assegurando conforto e visualização da face do paciente e 
anel metálico que permite melhor ajuste à face do paciente; sistema 
seguro e de fácil aplicação; diluidores codificados em seis cores para 
diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%; com 
adaptador acrílico para entrada de nebulização  de alta performance; 
tubo flexível para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10 
de comprimento com conector universal. 
 

UNID. 4    

166 

MÁSCARA DE VENTURI FACIAL - ADULTO 
MÁSCARA DE VENTURI FACIAL - ADULTO alongada tamanho adulto, 
confeccionada em vinil macio e transparente; com formato anatômico 
sob-o-queixo; assegurando conforto e visualização da face do paciente e 
anel metálico que permite melhor ajuste à face do paciente; sistema 
seguro e de fácil aplicação; diluidores codificados em seis cores para 
diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%; com 
adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta performance; 

UNID. 8    



 

tubo flexível para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10 
de comprimento com conector universal. 
 
 

167 

MÁSCARA FACIAL DE OXIGÊNIO (ALTA CONCENTRAÇÃO) COM 
RESERVATÓRIO, ADULTO 
MÁSCARA FACIAL DE OXIGÊNIO (ALTA CONCENTRAÇÃO) COM 
RESERVATÓRIO, ADULTO 
 

UNID. 15    

168 

MÁSCARA FACIAL DE OXIGÊNIO (ALTA CONCENTRAÇÃO) COM 
RESERVATÓRIO, INFANTIL 
MÁSCARA FACIAL DE OXIGÊNIO (ALTA CONCENTRAÇÃO) COM 
RESERVATÓRIO, INFANTIL 
 

UNID. 5    

169 

PRANCHA LONGA COM 3 TIRANTES CADA (CINTOS) 
Prancha  de madeira longa, para imobilização, Méd 1,85X46,5cm, 
confeccionada em compensado naval rígido de 18mm, com corrimão 
para facilitar o transporte e  com 3 tirantes (cintos) 
 

UNID. 6    

170 

TALA ARAMADA DE RESGATE PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO PP 
TALA ARAMADA DE RESGATE PARA IMOBILIZAÇÃO nas cores 
padrão para resgate. Podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou 
gaze. Utilizada na imobilização provisória e transporte de acidentados. 
Tamanho PP. 
 

UNID. 20    

171 
TESOURA ESMARCH PARA GESSO 20 CM 
TESOURA ESMARCH PARA GESSO 20 CM 
 

UNID. 4    

172 

Tesoura para resgate ponta romba 
Tesoura para resgate ponta romba 19 cm autoclavavel Navalha afiada, 
super-cirúrgica, lâminas endurecidas de  
aço inoxidável com borda serrilhada para cortar materiais mais 
resistentes 
 

UNID. 6    

173 

KIT DE LARINGOSCÓPIO 
 Kit Laringoscópio: cabo convencional médio em aço inoxidável, com três 
lâminas curvas tipo macintosh nos tamanhos 03, 04 e 05, autoclaváveis, 
com iluminação em lâmpada de Led, alimentados por pilhas médias, 
embalagem acompanhada de estojo com compartimentos separados 
para cabo e lâminas. Acompanhamento de certificado de garantia do 
fabricante no mínimo um ano. 
 

UNID. 2    



 

 

VALOR TOTAL GLOBAL:  

 

Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) ___________________________________________________ infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ____________________ e do CPF nº ___________________, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que 
o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital. 

Dourados-MS, __ de ____________ de 2018. Assinatura do Responsável e Carimbo Carimbo padronizado do CNPJ Inscrição Estadual 
 

 


