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1
040.004.103 ABAIXADOR DE LINGUA
PCT
15
0
0,00
Abaixador de língua, espátula de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas
perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo
aproximadamente 14 cm de comp; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pcts c/100
peças, constando os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricaçãoe validade.
2
009.020.236 AGUA DESTILADA 5 L
GALAO
15
0
0,00
ÁGUA DESTILADA GALÃO 5 Litros Estéril, apirogênica, embalada em frasco plástico transparente,
contendo dados do fabricante, procedência, validade, registro ministério saúde.
3
009.020.947 AGUA OXIGENADA 10 VOL
FRASC
15
0
0,00
AGUA OXIGENADA 10 VOL. ,Água oxigenada-10 volumes acond. em fr 1 litro, contendo em seu rótulo, n.
de registro no Ministério da Saúde, dados do fabricante, nome do resp técnico, n.do lote, data de
fabricação e ou Facionamento, n. de lote
4
009.020.948 AGUA PARA INJETÁVEIS
AMP
225
0
0,00
AGUA PARA INJETÁVEIS, 10 ML Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno;
transparente; alça giratória 360º e retratil;
5
009.020.949 AGULHA 13X4,5 MM
UN
450
0
0,00
AGULHA 13X4,5 mm Agulha hipodérmica, descartável, estéril,atóxica, calibre 13x4,5 mm, confeccionada
em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com
canhoto translucido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptação ao canhoto
e total proteçao a canula. O produto deverá atender a NBR 09259, com dispositivo de segurança.
Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo
com NR 32.
6
009.020.950 AGULHA 20X5,5 MM
UN
450
0
0,00
AGULHA 20X5,5 mm Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 20x5,5 mm, confeccionada
em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com
canhoto translúcido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptação ao canhoto
e total proteção a cânula. O produto deverá atender a NBR 09259. Embalada individualmente em material
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32.
7
009.020.951 AGULHA 25X7 MM
UN
750
0
0,00
AGULHA 25X7 mm Agulha hipodermica, descartavel, esteril, atoxica, calibre 25x7 mm, confeccionada em
aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilindrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com
canhoto translucido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptaçao ao canhoto
e total proteçao a canula. O produto deverá atender a NBR 09259. Embalada individualmente em material
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32
8
009.020.952 AGULHA 25X8 MM
UN
1.125
0
0,00
AGULHA 25X8 mm agulha hipodermica, descartavel, esteril, atoxica, calibre 25x8 mm, confeccionada em
aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilindrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com
canhoto translucido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptaçao ao canhoto
e total proteçao a canula. O produto deverá atender a NBR 09259. Embalada individualmente em material
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem com 100 unidades. De acordo com NR
32.
9
009.020.953 AGULHA 40X12 MM
UN
2.250
0
0,00
AGULHA 40X12 mm Agulha hipodermica, descartavel, esteril, atoxica, calibre 40x12 mm, confeccionada
em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilindrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com
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canhoto translucido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptaçao ao canhoto
e total proteçao a canula. O produto deverá atender a nbr 09259. Embalada individualmente em material
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32.
10
009.020.954 ALCOOL 70% 1000 ML
FRASC
113
0
0,00
ALCOOL 70% 1000 ml Aspecto: Líquido, límpido, incolor isento de partículas visíveis a olho nú, volátil,
inflamável.
Odor: Característico de Álcool. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e
validade, núm
11
009.020.955 ALGODÃO 500 GRAMAS
ROLO
38
0
0,00
ALGODÃO 500 GRAMAS Algodão hidrófilo em manta homogênea de camadas sobrepostas, espessura
uniforme entre 1,0 e 1,5 cm., macia, branca e regularmente compactada. Isento de impurezas, ácidos,
álcalis, alvejantes ópticos e amido, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel tipo manilha em toda
extensão. Peso 500gramas. Embalagem externa perfeitamente vedada, garantindo a integridade do
produto. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote,
registro na ANVISA.
12
009.020.956 ALMOTOLIA MARRON C/ BICO RETO 250 ML
UN
15
0
0,00
ALMOTOLIA MARRON C/ BICO RETO 250 ML, confeccionada em polietileno com graduação em alto
relevo, bico reto, capacidade 250 ml, procedencia Nacional.
13
009.020.958 ALMOTOLIA TRANSP. C/ BICO RETO 100 ML
UN
15
0
0,00
ALMOTOLIA TRANSP. C/ BICO RETO 100 ML, confeccionada em polietileno com graduação em alto
relevo, bico reto, capacidade 100 ml, procedencia Nacional.
14
009.020.959 ALMOTOLIA TRANSP. C/ BICO RETO 250 ML
UN
15
0
0,00
ALMOTOLIA TRANSP. C/ BICO RETO 250 ML, confeccionada em polietileno com graduação em alto
relevo, bico reto, capacidade 250 ml, procedencia Nacional.
15
009.020.957 ALMOTOLIA TRANSP. C/ BICO RETO 500 ML
UN
23
0
0,00
ALMOTOLIA TRANSP. C/ BICO RETO 500 ML, confeccionada em polietileno com graduação em alto
relevo, bico reto, capacidade 500 ml, procedencia Nacional.
16
009.020.961 ATADURA DE CREPE 10 CM X 4,5 M
PCT
150
0
0,00
ATADURA DE CREPE 10 cm X 4,5 m Atadura de crepe, medindo 10 cm de largura x 4,50 m de
comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituido de fios de
algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de
quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automatica, constando externamente os dados
de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, com validade
mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no ministerio da saude.
Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA.
17
009.020.962 ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M
PCT
150
0
0,00
ATADURA DE CREPE 15 cm X 4,5 m Atadura de crepe, medindo 15 cm de largura x 4,50 m de
comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituido de fios de
algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de
quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automatica, constando externamente os dados
de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, com validade
mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no ministerio da saude.
Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA.
18
009.020.960 ATADURA DE CREPE 20 CM X 4,5 M
PCT
150
0
0,00
ATADURA DE CREPE 20 cm X 4,5 m Atadura de crepe, medindo 20 cm de largura x 4,50 m de
comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituido de fios de
algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de
quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automatica, constando externamente os dados
de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, com validade
mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no ministerio da saude.
Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA. Laudo analitico que comprove cumprimento NBR 14056
19
009.020.964 ATADURA DE RAYON 7,5CM X 7,5 CM
ROLO
45
0
0,00
ATADURA DE RAYON 7,5CM X 7,5 CM Atadura de rayon 7,5 cm X 7,5 cm, confecdcionada em tecido
100% rayon, branca, com bordas laterais, sem fiapos, abosrvente,ALTAMENTE MACIO, esterilizável em
autoclave sem perda de elasticidade. Embalada em material que garanta a integridade do produto.
Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, reg ANVISA.
20
009.020.963 ATADURA DE RAYON COM OLEO
ROLO
45
0
0,00
ATADURA DE RAYON COM OLEO - Gaze de Rayon embebida em Óleo Dermoprotetor é um produto a
base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais), Vitaminas A e E, Óleos de Copaíba e Melaleuca que revitalizam
a pele e auxiliam no processo de cicatrização de feridas. Pielsana Gaze de Rayon embebida em Óleo
Dermoprotetor previne e trata feridas agudas e crônicas mesmo com perda de tecido superficial.
21
009.020.966 BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE RECORTÁVELUN
19 A 64 MM
38
0
0,00
BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE RECORTÁVEL 19 A 64 MM - Modelo Active Life.
Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA.
22
009.020.965 BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
UN
75
0
0,00
Bolsa coletora de urina sistema fechado com capacidade para 2.000 ml destinadas à coleta,
armazenamento, mensuração e monitoramento do volume urinário do paciente em repouso. Bolsa coletora
em PVC atóxico, graduada; com parte anterior transparente e posterior branca, flexível, que tem por
finalidade armazenar a urina drenada da bexiga, tubo extensor em PVC atóxico transparente com, no
mínimo, 110 cm de comprimento, flexível, Clamp corta fluxo, ponto de coleta de amostra com membrana
de látex auto-cicatrizante, conector universal com tampa válvula antirrefluxo, filtro de ar hidrófobo, válvula
de drenagem, suporte de fixação tipo cabide com cordão de 40 cm, para a fixação da bolsa ao leito.
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ESTÉRIL; esterilizadas por Óxido de etileno assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for
danificada ou molhada.
23
009.020.967 CADARÇO PARA SONDA
UN
15
0
0,00
CADARÇO PARA SONDA. Cadarço Sarjado Cor: Branco Número: 12 c/10 metros Embalagem contendo
dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
24
009.020.968 CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 20)
UN
750
0
0,00
CATETER INTRAVENOSO ( ABOCAT Nº 20) Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com
cateter calibre 20G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao
conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx,
siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção total
da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro.
O produto deverá atender a NBR ISO-10.555-5. Embalado individualmente em material que promova
barreira microbiana e abertura asséptica c/ dispositivo de segurança. Embalada individualmente em
material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo c/ NR 32.
25
009.020.969 CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 22)
UN
750
0
0,00
CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 22), Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com
cateter calibre 20G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao
conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx,
siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção total
da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro.
O produto deverá atender a NBR ISO-10.555-5. Embalado individualmente em material que promova
barreira microbiana e abertura asséptica com dispositivo de segurança. Embalada individualmente em
material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32.
26
009.020.970 CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 24)
UN
750
0
0,00
CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 24) Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com
cateter calibre 22G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo,
firmemente fixado ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha
em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de
proteção da agulha após punção, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender
a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica com dispositivo de segurança. Embalada individualmente em material que promova barreira
microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32.
27
009.020.971 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO
UN
38
0
0,00
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO Cateter nasal tipo óculos, medida única, esterilizada a raio
gama, embalado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação,
procedência, marca, data de fabricação e validade modo de usar, de procedência nacional, com registro no
ministério sa saúde, e com validade mpinima de 3anos a partir da data de entrega. Embalagem contendo
dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
28
009.020.972 COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO GUN
4
0
0,00
COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO G Confeccionada em p.e.d com espessura 1 a
1,5 mm , reforçado na parte afrente com mas um milimetro, permiitido uma maior resistência e apoio, é
revestdo de espuma emborrachada maca especial (etl - vinil acetato). fecho em velcro de 05mm e um os
lados, nascores de padrão universal. possui, também, um botão preto, que permite a montagem e
desmontagem do colar, pela forma universal de medida nos dedos.na parte posterior(nuca) possui 2
aberturas para palpação e ventilação da nuca,na frente existe uma abertura que permite a palpação do
pulso corotidiano e acesso a traquéia. não possui botõesou apoio de metal, ferro ou alumínio, os botões
são em material plástico resistentes, permitindo a rádio- transparrência (raio-x) de procedência nacional
com registro no ministério da saúde.
29
009.020.973 COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO MUN
4
0
0,00
COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO M Confeccionada em p.e.d com espessura 1 a
1,5 mm nos , reforçado na parte afrente com mas um milimetro, permiitido uma maior resistência e apoio, é
revestdo de espuma emborrachada maca especial (etl - vinil acetato). fecho em velcro de 05mm e um os
lados, nascores de padrão universal. possui, também, um botão preto, que permite a montagem e
desmontagem do colar, pela forma universal de medida nos dedos.na parte posterior(nuca) possui 2
aberturas para palpação e ventilação da nuca,na frente existe uma abertura que permite a palpação do
pulso corotidiano e acesso a traquéia. não possui botõesou apoio de metal, ferro ou alumínio, os botões
são em material plástico resistentes, permitindo a rádio- transparrência (raio-x) de proced~encia nacional
com registro no ministério da saúde
30
009.020.974 COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO PEDIÁTRICO
UN
4
0
0,00
COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO PEDIÁTRICO Confeccionada em p.e.d com
espessura 1 a 1,5 mm nos tamanhos bb, pediátrico e pp, e entre 1,5 a 2,0 mm, nos tamanhosmédio,
grande e gg, reforçado na parte afrente com mas um milimetro, permiitido uma maior resistência e apoio, é
revestdo de espuma emborrachada maca especial (etl - vinil acetato). fecho em velcro de 05mm e um os
lados, nascores de padrão universal. possui, também, um botão preto, que permite a montagem e
desmontagem do colar, pela forma universal de medida nos dedos.na parte posterior(nuca) possui 2
aberturas para palpação e ventilação da nuca,na frente existe uma abertura que permite a palpação do
pulso corotidiano e acesso a traquéia. não possui botõesou apoio de metal, ferro ou alumínio, os botões
são em material plástico resistentes, permitindo a rádio- transparrência (raio-x) de procedencia nacional
com registro no ministério da saúde
31
009.020.975 COLETOR DE MATERIAL 13 LITROS
UN
27
0
0,00
COLETOR DE MAT 13 LITROS Coletor para material perfurocortante,c/capacidade p/13 litros, constituído
à base de papelão que possa ser incinerado, revestido internamente c/ produto impermeabilizante que evita
umidade e/ou vazamento; acompanha saco plástico, cinto de revestimento interno c/ funções protegidas
(revestindo as quatro paredes (laterais e o fundo do coletor) em material rígido, resistente a eformação ou
perfuração. A alça p/ transporte deve ser resistente e fixa ao coletor c/ dispositivo que assegure a não
violação do mesmo; bocal c/ abertura que facilite o descarte do material. As indicações do coletor devem
ser legíveis e permanecerem indeléveis. O produto deverá atender a NBR 13853 (item 3a). Deverá vir
embalado em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e
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procedência, marca e fabricante, de procedência nacional.
32
009.020.976 COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE
UN
750
0
0,00
COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE Pote plástico para coleta de material de laboratório, estéril,
branco translucido, com tampa rosqueada, com perfeita adaptação e vedação, capacidade volumétrica
entre 80 a 100 ml, com graduação, devendo conter no seu interior uma espátula. Embalagem individual.
Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA.
33
009.020.977 COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM- ADAPTICUNNÃO ADERENTE
30 10 CM X
0 10 CM
0,00
COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM- ADAPTIC- NÃO ADERENTE Curativo não aderente
medindo 10 cm x 10 cm cada curativo, constituido por malha de acetato de celulose ( Rayon), estéril,
impregnada com uma emulsão de petrolatum, destinado ao tratamento de feridas. A embalagem deverá
conter lote, data de fabricação validade e NR na ANVISA.
34
009.020.978 COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM- ADAPTICUNNÃO ADERENTE
8 10 CM X
0 20 CM
0,00
COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM- ADAPTIC- NÃO ADERENTE Curativo não aderente
medindo 10 cm x 20 cm cada curativo, constituido por malha de acetato de celulose ( Rayon), estéril,
impregnada com uma emulsão de petrolatum, destinado ao tratamento de feridas. A embalagem deverá
conter lote, data de fabricação validade e NR na ANVISA.
35
009.020.979 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES
UN
11.250
0
0,00
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Compressa de gaze hidrófila,
estéril, medindo 7,5 x 7,5 cm dobrada e 15 x 30 cm aberta, confeccionada em 100% algodão, c/ filamento
radiopaco, densidade de 13 fios por cm2, apresentando 5 dobras e 8 camadas, alvejada e hidrofilizada,
isenta de resíduos, amido, alvejante óptico, manchas, fios soltos, dobras irregulares. O produto deverá
atender a NBR 13.843. Embalagem tipo “blister” em material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica, pacotes com 10 unidades.
36
009.052.070 CUBA RIM EM INOX
UN
3
0
0,00
Cuba Rim em Inox
37
009.020.980 CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO
UN
600
0
0,00
CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO. Tamanho
10cmx60cm-aberto/10cmx15cm-dobrado Estéril é constituí+A15:F138da por uma camada de papel
absorvente recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, com envoltório de tecido de gaze 13 fios . A
camada de algodão, tem como função absorver sangue e exsudatos. Ao papel absorvente cabe redistribuir
o fluxo drenado por toda a extensão, minimizando o risco de vazamento de líquidos, oferecendo melhor
aparência aos curativos e proporcionando maior conforto ao paciente. Descartável e pronto para uso.
Emabalagem contendo lote, validade, data de fabricação.
38
009.020.981 CURATIVO PARA INJETÁVEIS.
UN
38
0
0,00
CURATIVO PARA INJETÁVEIS. O Curativo Redondo é confeccionadao à base de não tecido, papel
siliconizado e almofada absorvente. Produto não estéril Embalagem contendo dados de identificação, data
de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
39
009.020.982 DETERGENTE ENZIMÁTICO EMBALAGEM DE 1000 ML
FRASC
12
0
0,00
DETERGENTE ENZIMÁTICO EMBALAGEM DE 1000 ML. Detergente enzimático 1000 ml, desincrustante,
indicado para auxilio de limpeza de artigos cirurgicos em geral, endoscópios e instrumentosmicrotululare,
suas 3 enzimas (amilase, lipase e protease) garantem a remoção completa de impurezas os iinstrumentais,
além da formulação ser adequadatanto para uso manual quanto para uso em máquinas automáticas, a
diluição do produto deverá ser de 5 ml do produto para cada litro de água, e deverá vir embalado em galão
plástico não reciclável, de procedência nacional, com registro no ministéro da saúde ou ANVISA, e com
validade mínima de 12 meses à partr da entrega.
40
009.020.983 EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOO
UN
600
0
0,00
EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOOL - ejetor lateral Dispositivo utilizado para
administração de soluções a partir de recipiente especifico até o dispositivo de acesso venoso. O
escoamento da solução por meio da gravidade e a regulagem do gotejamento por meio da pinça rolete.
Características Gerais: - Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; - Câmara para
visualização de gotejamento;- Filtro de Partícula (abertura 15 micra) - De acordo com a Norma NBR ISO
8536-4; - Extensão em PVC Cristal; - Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete; -Conexão luer
para dispositivo de acesso venoso.- Macrogotas (20 gotas = 1 ml) Injetor lateral isento de látex, com
plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo - Filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra)
- Filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra). Embalagem
contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
41
009.020.985 ESCOVA CERVICAL GINICOLÓGICA
UN
113
0
0,00
ESCOVA CERVICAL GINICOLÓGICA Escova ginecológica descartável, embalagem unitária, estéril a
óxido de etileno , cabo cilindrico medindo 18 cm de comprimento, facetado, medida da escova 2 cm de
comprimento, com cerdas em formato levemente cônico, com a base mais larga que o apice, disposta em
15 níveis paralelos da baseado apice, procedência nacional com registro no ministéro da saúde.
42
009.020.987 ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M BRANCO
ROLO
30
0
0,00
ESPARADRAPO 10 cm x 4,5 m BRANCO. Composto de tecido 100% algodão que recebe tratamento
especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa
adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Apresentam bordas serrilhadas que
favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando
o produto mais econômico. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que
mantém a integridade do produto. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e
validade, número do lote, registro na ANVISA.
43
009.020.986 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL
ROLO
38
0
0,00
Esparadrapo Impermeável. - Extra flexível, medindo 5 cm de largura e 4,5 metros de comprimento, com
tecido 100% algodão, com tratamento acrílico adesivo a base de óxido de zinco, borracha natural e resinas,
na cor branca; adesividade de no mínimo 24 horas, resistente a umidade e calor, hipoalergênico, com bom
corte; que não precise material cortante. Embalado em material que garanta a integridade do produto.
Devera atender a legislação vigente
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44
009.020.988 ESPÁTULA DE AYRES
PCT
12
0
0,00
ESPÁTULA DE AYRES Pacote com 100 unidades; Material não estéril, de uso médico, descartável e uso
único; Madeira de reflorestamento. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e
validade, número do lote, registro na ANVISA.
45
009.020.176 ESPECULO VAGINAL TAMANHO M
UNID
150
0
0,00
ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO M Especulo vaginal descartável, tamanho médio, modelo Collins,
fabricado em resina, 35 mm na maior largura distal, 25 mm na maior largura proximal, 112 mm no eixo
longitudinal dos elementos articulados, que devem apresentar contornos lisos, com registro na ANVISA ou
ministério da saúde e com validade mínima de 2 anos no ato da entrega.
46
009.020.177 ESPECULO VAGINAL TAMANHO P
UNID
150
0
0,00
ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P Especulo vaginal descartável, tamanho pequeno, modelo Collins,
fabricado em resina, 35 mm na maior largura distal, 25 mm na maior largura proximal, 112 mm no eixo
longitudinal dos elementos articulados, que devem apresentar contornos lisos, com registro na ANVISA ou
ministério da saúde e com validade mínima de 2 anos no ato da entrega.
47
009.020.989 ETER SULFURICO 500 ML
FRASC
30
0
0,00
ETER SULFURICO 500 ML (Éter Alcoolizado / Licor de Hoffman) é um produto indicado para
desengordurar a pele e como veículo em formulações para acne, alopecia e antimicóticos tópicos, bem
como para remoção de fitas adesivas. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e
validade, número do lote, registro na ANVISA.
48
009.020.990 FIO DE NYLON PRETO 2-0
CX
15
0
0,00
FIO DE NYLON PRETO 2-0 Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvivel depoliamida, monofilamento,
diâmetro 2-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm,
embalado em caixa com 24 envelopes, estéril, de procedência nacional, com registro no ministério da
saúde e ANVISA, e com validade mínima de 3 anos a partir da data da entrega. Embalagem contendo
dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
49
009.020.992 FIO DE NYLON PRETO 3-0
CX
15
0
0,00
FIO DE NYLON PRETO 3-0 Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvivel depoliamida, monofilamento,
diâmetro 3-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm,
embalado em caixa com 24 envelopes, estéril, de procedência nacional, com registro no ministério da
saúde e ANVISA, e com validade mínima de 3 anos a partir da data da entrega. Embalagem contendo
dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
50
009.020.993 FIO DE NYLON PRETO 4-0
CX
15
0
0,00
FIO DE NYLON PRETO 4-0 Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvivel depoliamida, monofilamento,
diâmetro 4-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm,
embalado em caixa com 24 envelopes, estéril, de procedência nacional, com registro no ministério da
saúde e ANVISA, e com validade mínima de 3 anos a partir da data da entrega. Embalagem contendo
dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
51
009.020.995 FIO DE NYLON PRETO 5-0
CX
15
0
0,00
FIO DE NYLON PRETO 5-0 Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvivel depoliamida, monofilamento,
diâmetro 5-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm,
embalado em caixa com 24 envelopes, estéril, de procedência nacional, com registro no ministério da
saúde e ANVISA, e com validade mínima de 3 anos a partir da data da entrega. Embalagem contendo
dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
52
009.020.996 FIO DE NYLON PRETO 6-0
UN
15
0
0,00
FIO DE NYLON PRETO 6-0 Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvivel depoliamida, monofilamento,
diâmetro 6-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm,
embalado em caixa com 24 envelopes, estéril, de procedência nacional, com registro no ministério da
saúde e ANVISA, e com validade mínima de 3 anos a partir da data da entrega. Embalagem contendo
dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
53
009.020.998 FITA ADESIVA 19 CM X 50 M
ROLO
38
0
0,00
FITA ADESIVA 19 CM X 50 M Fita adesiva branca, para uso hospitalar, com boa adesividade e
resistência, medindo 19 cm x 50 m, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega.
Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA.
54
009.020.997 FITA ADESIVA CREPE, BRANCA, ALTA ADESÃO, 45 MM XROLO
50M.
113
0
0,00
Fita adesiva crepe, branca, alta adesão, 45 mm x 50m.
55
009.020.999 FIXADOR CELULAR SPRAY C/ 100ML
CX
8
0
0,00
FIXADOR CELULAR SPRAY C/ 100ML Fixador celular apresentando fórmula especialmente desenvolvida
para fixar o esfregaço celular em lâmina. De aplicação simples, atende especificações técnicas dos
profissionais da área, frasco de plástico e sistema spray. Embalagem contendo dados de identificação,
data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
56
009.052.001 FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250ML COM NIVEL
UN MAXIMO E MINIMO
15
0
0,00
FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250ML COM NIVEL MAXIMO E MINIMO. Tampa em nylon
conforme especificação; Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; copo translúcio com
indicação de nível mínimo e máximo. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e
validade, número do lote, registro na ANVISA.
57
009.052.003 GEL PARA ULTRASONOGRÁFIA FRASCO 250 G - GEL TRANSPARENTE
FRASC
23
0
0,00
GEL PARA ULTRASONOGRÁFIA FRASCO 250 G - GEL TRANSPARENTE Gel para Fisioterapia Gel
especialmente desenvolvido para uso como meio de contato para transmissão Ultra-sônica, TENS e FES. Inodoro, não deixando aroma indesejável na pele do paciente; - Incolor, evitando manchas nos lençóis e
toalhas; - Não gorduroso o que o torna facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão/qualquer
outro tecido, favorecendo sua remoção dos eletrodos, dos transdutores e da pele, após o uso;
- pH neutro, tornando o gel totalmente inofensivo à pele do paciente; - Isento de sal e com propriedades
hidratantes, proporcionando uma película super deslizante; - Isento de álcool; - Fabricado totalmente com
matérias-primas qualificadas."
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58
009.020.857 HASTE FLEXIVEL
UN
15
0
0,00
HASTE FLEXÍVEL Haste flexível, composto por hastes de polipropileno, algodão, hidroxietilcelulose e
triclosan. Comprimento: 73 mm e peso: 2,8g, caixa com 75 unidades, de procedência nacional, com
validade mínima de 2 anos a partir da data da entrega.
59
009.052.004 HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% FRASCO 1000 ML
FRASC
12
0
0,00
HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% frasco 1000 ML Solução de hipoclorito de sódio 2,5% do cloro ativo e
água, desinfentante bactericida, embalagem individual, especificações eternas de validade, n° do lote e
registro na anvisa, frasco 1litro, de procedência nacional com registro no ministério da saúde, solução de
hipoclorito de sódio a 2,5% de cloro ativo e água, desinfetante bactericida, embalagem individual,
especificações eternas de validade, n° de lote e registro no ministério da saúde.
60
009.052.005 INDICADOR BOLÓGCO REF:1262 B
UN
15
0
0,00
INDICADOR BOLÓGCO Ref: 1262 B Para monitorar ciclos de esterilização a vapor da Incubadora Attest 3M. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro
na ANVISA.
61
009.052.029 IODO POVIDONA DEGERMANTE COMPOSIÇÃO
FRASC
8
0
0,00
IODO POVIDONA DEGERMANTE COMPOSIÇÃO: • Iodopolividona 10% • excipientes qsp.:( fosfato
dissódico, laurel éter, sulfato de sódio, glicerina, ácido cítrico, iodato de potássio e agua deionizada).PVP-I
Solução com tensoativos ou Degermante é um anti-séptico à base de iodopolividona contendo tensoativos
e agentes umectantes, responsáveis pela anti-sepsia das mãos e antebraços da equipe cirúrgica e
descontaminação do campo operatório. • Frasco de 1000 mL • Sol .iosopolividona a 10% c/tensoativos
• Registro na ANVISA"
62
009.052.008 LAMINA BISTURI Nº 11 C/ 100 UND
CX
3
0
0,00
LAMINA BISTURI Nº 11 C/ 100 UND Lâmina cirurgica estéril para bistur n° 11, confeccionado em aço
carbono, estilizado pro raio garmma, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada
individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, que não permite aperfuração da embalagem,
garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes a embalagem permite a retirada da
lâmna com muita facilidade, permitindo arealização de cortes suaves, de fácil identificação de área de
corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em cx. de
100 unidades, com registro no ministério da sáude e anvisa, com validade mínima de 3 anos a partir da
data de entrega.
63
009.052.006 LAMINA BISTURI Nº 12 C/ 100 UND
CX
3
0
0,00
LAMINA BISTURI Nº 12 C/ 100 UND Lâmina cirurgica estéril para bistur n° 12, confeccionado em aço
carbono, estilizado pro raio garmma, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada
individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, que não permite aperfuração da embalagem,
garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes a embalagem permite a retirada da
lâmna com muita facilidade, permitindo arealização de cortes suaves, de fácil identificação de área de
corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em cx. de
100 unidades, com registro no ministério da sáude e anvisa, com validade mínima de 3 anos a partir da
data de entrega.
64
009.052.010 LAMINA BISTURI Nº 21 C/ 100 UND
CX
8
0
0,00
LAMINA BISTURI Nº 21 C/ 100 UND Lâmina cirurgica estéril para bistur n° 24, confeccionado em aço
carbono, estilizado pro raio garmma, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada
individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, que não permite aperfuração da embalagem,
garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes a embalagem permite a retirada da
lâmna com muita facilidade, permitindo arealização de cortes suaves, de fácil identificação de área de
corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em cx. de
100 unidades, com registro no ministério da sáude e anvisa, com validade mínima de 3 anos a partir da
data de entrega.
65
009.052.011 LAMINA BISTURI Nº 23 C/ 100 UND
CX
9
0
0,00
LAMINA BISTURI Nº 23 C/ 100 UND Lâmina cirurgica estéril para bistur n° 23, confeccionado em aço
carbono, estilizado pro raio garmma, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada
individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, que não permite aperfuração da embalagem,
garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes a embalagem permite a retirada da
lâmna com muita facilidade, permitindo arealização de cortes suaves, de fácil identificação de área de
corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em cx. de
100 unidades, com registro no ministério da sáude e anvisa, com validade mínima de 3 anos a partir da
data de entrega.
66
009.052.012 LAMINA MACROSCOPIA (PAPANICOLAU) FOSCA LATERAL
CXC/ 50 UNDS 23
0
0,00
LAMINA MACROSCOPIA (PAPANICOLAU) FOSCA LATERAL C/ 50 UNDS Produto confeccionado em
vidro, utilizado para microscopia, entre outras utilizações laboratoriais,Medidas: 2,6x7,6cm, Espessura: 1,0
a 1,2mm, de procedência nacional com registro no ministerio da saúde.
67
009.052.013 LANCETA 28 G- CAIXA COM 100 UNIDADES
CX
225
0
0,00
LANCETA 28 G- CAIXA COM 100 UNIDADES Lancetas descartáveis e esterilizadas por raio gama para
obtenção de uma gota de sangue. Adapta-se às necessidades de cada pessoa, dando maior conforto na
coleta de sangue. São utilizadas para coletas de punção digital, testes de gota espessa e testes rápidos
para diagnósticos laboratoriais. A agulha trifacetada, siliconizada, com ponta ultrafina gera menos danos ao
tecido e permite ao usuário obter amostras de sangue com o mínimo de desconforto,as lancetas são
indicadas para uso com lancetador.
68
009.052.014 LUVA CIRURGICA Nº 8,0 ESTERIL
PAR
60
0
0,00
LUVA CIRURGICA Nº 8,0 ESTERIL Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho
8,0 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme,
lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével.O produto deverá atender a
NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do
Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
69
009.052.016 LUVA CIRURGICA Nº7,5 ESTERIL
PAR
60
0
0,00
LUVA CIRURGICA Nº7,5 ESTERIL Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho

Valor Total
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fiorilli Sociedade Civil - Ltda Software

Item Código
Descrição
Unidade Qtde
%
Valor Unitário
Descrição Detalhada
Observação
7,5 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme,
lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével.O produto deverá atender a
NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do
Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
70
009.052.017 LUVA GIRURGICA Nº 7,0 ESTERIL
PAR
38
0
0,00
LUVA GIRURGICA Nº 7,0 ESTERIL Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho
7,0 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme,
lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével.O produto deverá atender a
NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do
Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
71
009.052.018 LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P CX C/ 100UN
CX
30
0
0,00
LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P CX C/ 100UN Luva de procedimento não estéril, confeccionada em
látex 100% natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho P, totalmente impermeável, lubrificada, punho
com bainha, com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de
01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6.Embalada em material que garanta a
integridade do produto.
72
009.052.019 LUVA PROCEDIMENTO G CX C/ 100 UN
CX
45
0
0,00
LUVA PROCEDIMENTO G CX C/ 100 UN Luva de procedimento não estéril, confeccionada em látex 100%
natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho G, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha,
com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de 01/01/09 e
possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6. Embalada em material que garanta a integridade
do produto.
73
009.052.020 LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100 UN
CX
75
0
0,00
LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100 UN Luva de procedimento não estéril, confeccionada em látex 100%
natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho M, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha,
com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de 01/01/09 e
possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6.Embalada em material que garanta a integridade
do produto.
74
009.052.021 LUVA PROCEDIMENTO P CX C/100 UN
CX
45
0
0,00
LUVA PROCEDIMENTO P CX C/100 UN Luva de procedimento não estéril, confeccionada em látex 100%
natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho P, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha,
com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de 01/01/09 e
possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6. Embalada em material que garanta a integridade
do produto.
75
009.052.022 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA
CX
12
0
0,00
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA caixa com 50 unidades. Possui tripla camada com um
filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Cor branca.
Com elástico. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote,
registro na ANVISA.
76
009.052.023 MÁSCARA INALAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO ADULTO UN
15
0
0,00
MÁSCARA INALAÇÃO P/AR COMPRIMIDO ADULTO. Conjunto micro nebulizador adulto para ar
comprimido, composto de corpo, máscara e chicote, totalmente desmontável. Corpo c/ capacidade para
aproximadamente 20ml c/ injetor fixo. Máscara de polipropileno, com bordas arredondadas e com respiros
sem rebarbas. Chicote com no mínimo 1,5m de comprimento. Conexões com encaixe perfeito. Embalagem
individual em material que garanta a integridade do produto. Embalagem contendo dados de identificação,
data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
77
009.052.024 MÁSCARA INALAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO INFANTIL UN
15
0
0,00
MÁSCARA INALAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO INFANTIL. Conjunto micro nebulizador infantil para ar
comprimido, composto de corpo, máscara e chicote totalmente desmontável. Corpo c/ capacidade para
aproximadamente 20ml c/ injetor fixo. Máscara de polipropileno, com bordas arredondadas e com respiros
sem rebarbas. Chicote com no mínimo 1,5m de comprimento. Conexões com encaixe perfeito. Embalagem
individual em material que garanta a integridade do produto. Embalagem contendo dados de identificação,
data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
78
009.052.025 MICROPORE 25 X 10 FITA CIRÚRGICA
ROLO
45
0
0,00
MICROPORE 25 X 10 Fita cirúrgica, constituida de rayon viscoso não trançado, poroso, superficie adesiva
impregnada de substância a base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 25 mm de largura x 10 m
de comprimento, hipoalergenica, com capa, "micropore", embalada em carretel plástico, de procedência
nacional, com validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega. Embalagem contendo dados de
identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
79
009.052.026 PAPEL GRAU CIRURGICO 150X250 MM
UN
1.500
0
0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 150X250 MM Envelope para esterilização, medindo150mmX 250 mm,
confeccionada em papel grau cirurgico e filme laminado de poliester e polipropileno (no mínimo 3 camadas
),papel com gramatura de 60g/m² e 54 g/m²,sem pregas ,com bordas termoseladas,com indicadores
químicos para óxido de etileno e vapor impressos em área aima de chevron. O produto deverá atender a
NBR-ISO 14.990. Embalado em material que garanta a integridade do produto. A medida deverá estar
impressa no envelope.
80
009.052.027 PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM
UN
1.500
0
0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM Envelope para esterilização, medindo 90mmX260mm,
confeccionado em papel grau cirúrgico e filme laminado de poliéster e polipropileno (no mínimo 3
camadas), papel com gramatura de 67g/m² e 73g/m² , com as bordas termoseladas, com indicadores
químicos para óxido de etileno e vapor impressos em área acima do chevron.O produto deverá atender a
NBR 14990.Embalado em material que garante a integridade do produto. A medida deverá estar impressa
no envelope.
81
009.052.028 PAPEL LENÇOL 70 CM X 50M
ROLO
38
0
0,00
PAPEL LENÇOL 70 cm X 50m. Papel lençol hospitalar, rolo medindo 70 cm de largura x 50 cm de
comprimento fabricado por por papel não reciclado,compisção de 100% celulose, branco, macio, de
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82
009.052.063 PAPEL TOALHA FOLHAS BRANCAS COM 1000 FOLHAS PCT
188
0
0,00
PAPEL TOALHA FOLHAS BRANCAS - Papel toalhas interfolhas branco luxo celulose fardo c/ 1.000 folhas
- Tamanho Universal 23x21
83
009.052.065 PINÇA ANATOMICA C/ SERRILHA DE 16 CM
UN
8
0
0,00
Pinça Anatomica c/ Serrilha de 16 Cm
84
009.052.066 PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO DE 16 CM
UN
8
0
0,00
Pinça Anatomica Dente de Rato de 16 Cm
85
009.052.067 PINÇA KELLY CURVA DE 16 CM
UN
8
0
0,00
Pinça Kelly Curva de 16 Cm
86
009.052.068 PINÇA KELLY RETA DE 16 CM
UN
8
0
0,00
Pinça Kelly Reta de 16 Cm
87
009.020.984 POLIFIX COM 2 VIAS
UN
150
0
0,00
POLIFIX COM 2 VIAS - Equipo 2 vias Polifix Multivias com Clamp -Os Equipo Multivias com Clamp têm
como função duplicar o acesso venoso, conectando duas vias de infusão (equipos, extensores) ao acesso
venoso (Escalpe, Cateter, Agulha). Dispositivo multiplicador de acesso venoso, luer fêmea de 2 vias, com
clamp de fechamento rápido nas vias. Características Gerais: - Extensão dupla em PVC cristal; - Clamp
em cores diferentes; - Conector Luer Fêmea com tampa rosqueável; - Conexão Luer para dispositivo de
acesso venoso. Registro nvisa:10252420050 A conexão distal para dispositivo de acesso venoso no
paciente pode ser luer slip ou luer lock. • Estéril- Esterilizado a Óxido de Etileno • Fabricado em PVC
flexível • Tubo de 18 cm • Conector tipo Luer Slip universal• Pinça Rolete e Corta-Fluxo • Câmara
gotejadora flexível • Atóxico e Apirogênico • Descartável e de uso único
88
009.052.064 PORTA AGULHA DE 16 CM
UN
8
0
0,00
Porta Agulha de 16 Cm
89
009.052.030 PVPI TÓPICO ( IODO POLIVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO A 10%
FRASC
) FRASCO ALMOTOLIA
8
0DE 1000 ML 0,00
PVPI TÓPICO ( IODO POLIVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO A 10% ) FRASCO ALMOTOLIA DE 1000 ML
Produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um
complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não
esporuladas, fungos e vírus. É indicado como antisseptico para curativos em geral.
* É um produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo,
um complexo estável e ativo que libera iodo rogressivamente. * É ativo contra todas as formas de
bactérias não esporuladas, fungos e vírus.
* Notificado RDC 199/06."
90
009.052.062 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS
FRASC
8
0
0,00
Sabonete Liquido 5 Litros
91
009.052.061 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO DE 1 LITRO
FRASC
38
0
0,00
Sabonete Liquido Antisseptico de 1 Litro
92
009.052.031 SCALP Nº 21G
UN
75
0
0,00
SCALP Nº 21G Agulha em aço inox, tipo escalpe, com sistema de proteção da agulha, com adaptador
individual para coleta múltipla de sangue, compatível com tubo seringa, 21G cânula curta, de cor branco,
embalagem individual estéril. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade,
número do lote, registro na ANVISA. Em conformidade com NR 32.
93
009.052.032 SCALP Nº 23G
UN
150
0
0,00
SCALP Nº 23G Agulha em aço inox, tipo escalpe, com sistema de proteção da agulha, com adaptador
individual para coleta múltipla de sangue, compatível com tubo seringa, 23G cânula curta, de cor branco,
embalagem individual estéril. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade,
número do lote, registro na ANVISA. Em conformidade com NR 32.
94
009.052.035 SERINGA 1 ML COM AGULHA 12,7X0,33 100 UI(BD)
UN
3.750
0
0,00
SERINGA 1 ML COM AGULHA 12,7X0,33 100 UI(BD), protetor de agulha e embolo (laranja), agulha
lubrificada, escalademarcaçãoúnica, embolo de corte reto, agulçha blister ultrafine, emblagem cx. c/ 500
peças, sendo 50 pctes com 10 peças, de procedencia nacional com registro no miinistério da saúde. Em
conformidade com NR 32.
95
009.052.036 SERINGA 1 ML COM AGULHA 8X0,33 100 UI (BD)
UN
30.000
0
0,00
SERINGA 1 ML COM AGULHA 8X0,33 100 UI (BD), protetor de agulha e embolo (laranja), agulha
lubrificada, escalademarcaçãoúnica, embolo de corte reto, agulçha blister ultrafine, emblagem cx. c/ 500
peças, sendo 50 pctes com 10 peças, de procedencia nacional com registro no miinistério da saúde.
96
009.052.037 SERINGA 10 ML DESCARTÁVEL
UN
750
0
0,00
SERINGA 10 ML DESCARTÁVEL. Com dispositivo de segurança, sem agulha - Seringa de segurança
descartável estéril, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 10ml, com resistência mecânica,
corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico luer lock, com
dispositivo de segurança com retração total da agulha para o interior do cilindro para prevenção do reuso.
Embolo com rolha de borracha firmemente fixada ao corpo evitando deslocamento e vazamentos durante a
aspiração. A seringa deverá ser compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente
em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Em conformidade com a NR 32,
embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA. Em conformidade com NR 32.
97
009.052.033 SERINGA 20ML DESCARTÁVEL
UN
1.875
0
0,00
SERINGA 20ML DESCARTÁVEL. Seringa descartável estéril de plástico, atóxico, capacidade de 20 ml,
incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével, milimetrada e numerada
a cada ml, bico tipo Slip lateral, extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha
atóxica. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica,
embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA. Em conformidade com NR 32.
98
009.052.038 SERINGA 3ML DESCARTÁVEL
UN
2.250
0
0,00
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SERINGA 3ML DESCARTÁVEL. Seringa descartável estéril de plástico, atóxico, capacidade de 03 ml,
incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével, milimetrada e numerada
a cada ml, bico tipo luer lock, extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica.
Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, embalagem
contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. Em
conformidade com NR 32.
009.052.034 SERINGA 5ML DESCARTÁVEL
UN
1.500
0
SERINGA 5ML DESCARTÁVEL. Seringas de plástico descartáveis, esterilizadas, de 5 ml, graduadas de
0,2 em 0,2 ml e numeradas de 1 em 1 ml, cilindro com bico reto central simples, êmbolo com rolha de
borracha firmemente fixada ao corpo, evitando deslocamento e vazamento durante aspiração. Escala de
graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição legíveis e inalterados até o momento
da utilização. Hermética e individualmente embaladas, permitindo abertura com técnicas assépticas.
embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA. Em conformidade com NR 32.
009.052.039 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 100 ML
UN
1.125
0
SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 100 ML, Solução de cloreto de sódio a 0,9% frasco de 100 ml, solução injetável
transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado
com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração,
apresentabndo, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de
sustenção resistente, registr no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de
acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistea fechado.
009.052.040 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 1000 ML
UN
150
0
SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 1000 ML, Solução de cloreto de sódio a 0,9% frasco de 1000 ml, solução
injetável transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente
rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração,
apresentabndo, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de
sustenção resistente, registr no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de
acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistea fechado.
009.052.041 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 250 ML
UN
600
0
SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 250 ML, Solução decloreto de sódio a 0,9% frasco de 250 ml, solução injetável
transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado
com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração,
apresentabndo, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de
sustenção resistente, registr no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de
acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistea fechado.
009.052.042 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 500 ML
UN
1.875
0
SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 500 ML, Solução de cloreto de sódio a 0,9% frasco de 500 ml, solução injetável
transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado
com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração,
apresentabndo, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de
sustenção resistente, registr no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de
acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistema fechado.
009.052.043 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICO 500 M
UN
113
0
SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML, Solução glicofisiológico - cloreto de sódio a 0,9%, glicose 5%,
frasco de 250 ml, solução injetável transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de
plástico fechado, devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou
translúcido resistente à pressão e tração, apresentabndo, bico conector resistente e que não produza
rachaduras no momento da conexão c/ alça de sustenção resistente, registr no MS, com validade mínima
de 02 anos à partir da data de entrega e de acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de
sistea fechado.
009.052.044 SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500 ML
UN
75
0
SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500 ML, Solução glicosada 5%, frasco de 500 ml, solução injetável
transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado
com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração,
apresentabndo, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de
sustenção resistente, registr no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de
acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistea fechado.
009.052.045 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14
UN
23
0
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 Sonda de aspiração traqueal nº 14 descartável, estéril,
confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no
mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem
rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem contendo dados de identificação, data
de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA
009.052.046 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20
UN
8
0
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 Sonda de aspiração traqueal nº 20 descartável, estéril,
confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no
mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem
rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem contendo dados de identificação, data
de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA
009.052.047 SONDA FOLEY Nº 20
UN
8
0
SONDA FOLEY Nº 20 - Sonda de foley duas vias s. 20, descartável, estéril, confeccionada em látex,
siliconizada, ponta arredondada com dois orifícios contra-laterias, balão dotado de válvula anti-refluxo com
capacidade máxima de 10ml, gravados o calibre e graduação com marca indelével, embalagem individual
em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro

Valor Unitário
Observação

Valor Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fiorilli Sociedade Civil - Ltda Software

Item Código
Descrição
Unidade Qtde
%
Valor Unitário
Descrição Detalhada
Observação
no ministério da saúde.
109
009.052.051 SONDA NASO GÁSTRICA LONGA N° 12
UN
38
0
0,00
SONDA NASO GÁSTRICA LONGA N° 12 Sonda nasogástrica n. 12, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem
rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem
individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com
registro no ministério da saúde.
110
009.052.048 SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10
UN
38
0
0,00
SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 Sonda uretral nº 10, descartável, estéril, confeccionada em PVC, sem
rebarba de manufatura, atóxica, flexível, transparente, medindo no mínimo 35 cm, c/ conector universal na
ponta distal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
111
009.052.049 SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12
UN
38
0
0,00
SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12 Sonda uretral nº 12, descartável, estéril, confeccionada em PVC, sem
rebarba de manufatura, atóxica, flexível, transparente, medindo no mínimo 35 cm, c/ conector universal na
ponta distal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
112
009.052.050 SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14
UN
38
0
0,00
SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14 Sonda uretral nº 14, descartável, estéril, confeccionada em PVC, sem
rebarba de manufatura, atóxica, flexível, transparente, medindo no mínimo 35 cm, c/ conector universal na
ponta distal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
113
009.052.052 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL
UN
23
0
0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL a prova d'água, com grande precisão e qualidade comprovada.
Produto destinando à verificação da temperatura do corpo humano; Termômetro de temperatura máxima;
À prova d'água; A unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão decimal; Emite sinais sonoros
(beeps) diferenciados ao final da medição, para indicar temperatura normal ou febril; Desligamento
automático; Tomada de temperatura em aproximadamente 1 minuto; Ecologicamente correto: não contém
mercúrio ou substâncias tóxicas; Cor: Branco
114
009.052.069 TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS DE 12UN
CM
8
0
0,00
Tesoura Spencer para Retirada de Pontos de 12 Cm
115
009.052.053 TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS
UN
675
0
0,00
TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS Fitas para teste HGT (tiras de teste para
determinação quantitativa de glicemia em sangue capilar) intervalo de medições: 10-600mg/dl,
acompanhadas de no mínimo 01 (um) aparelho para cada 500 (quinhentas) tiras, glicosímetros adquiridos
em regime de doação/comodato de no mínimo 12 (doze) meses, para uso domiciliar, tabela de
concentração, coleta de sangue feita com a tira fora do monitor, unidade de medida: mg/dl”. O aparelho
deverá aceitar a segunda gota de sangue na mesma tira em no máximo 5 segundos, após a primeira gota,
também alertará os pacientes em caso de hipoglicemia, ou seja, que a medição esteja entre 60-80mg/dl. O
resultado deverá ser referenciado à plasma, para se ter um resultado mais próximo do valor correto. Obs. A
Licitante vencedora devera repor os aparelhos que apresentarem problemas durante o período de
comodato, se for o caso, e treinamentos gratuitamente. ON-CALL PLUS
116
009.052.054 TOUCA SANFONADA PACOTE COM 100 UN
UN
8
0
0,00
TOUCA SANFONADA PCT C/ 100UN. Turbante cirúrgico, descartável, confeccionado em não tecido com
gramatura de 30g/ m2, antialérgico, ventilação adequada, formato anatômico com elástico em todo
perímetro, soldado eletronicamente. Embalado em material que garanta a integridade do produto.
117
009.052.056 TUBO A VACUO TAMPA CINZA 4,5 ML
UN
525
0
0,00
TUBO A VACUO TAMPA CINZA 4,5 ML
118
009.052.057 TUBO A VACUO TAMPA VERMELHA
UN
750
0
0,00
TUBO A VACUO TAMPA VERMELHA
119
009.052.055 TUBO DE LATEX N° 200
PCT
2
0
0,00
TUBO DE LATEX N° 200 Tubo de latex (garrote) tradicional rolo 15 mts n° 200, fornecido em pcte com 15
metros (vários pedaços), diâmetroint. 3,0 x ext. 5,00 de procedência nacionalcom registro no ministério da
saúde.
120
009.052.059 TUBO VACUO 10 ML - TAMPA AMARELA
UN
38
0
0,00
TUBO VACUO 10 ML - TAMPA AMARELA Os tubos contém ativador de coágulo jateado na perede do
tubo, que acelera o peocesso de coagulação, o gel separador para obtenção do soro com mais alta
qualidade, propocionando melhor eficiência do processo de trabalho dentro do laboratório. São utilizados
para análize de bioquimica (rotina e especiais), sorologia, imutologia, marcadores tumorais e marcadores
cardíacos, hormônios específicos e drogas terapêuticas.
121
009.052.058 TUBO VACUO COM EDTA 4,5 ML - TAMPA ROXA EDTA - TAMPA
UN
ROXA 525
0
0,00
TUBO VACUO COM EDTA 4,5 ML - TAMPA ROXA EDTA - TAMPA ROXA Os tubos devem conter o edta
k2 jateado na parede interna do tubo e são aprovados pelo FDA para serem utilizados em bancos de
sangue. O EDTA K2 é o anticoagulante recomendado pela CLS (clinical and Laboratory Standards
Institute) e pelo ISCH (internacional Council For Standardiozation in hematology) para hermatologia por ser
o melhor anticoagulante para preservar a morfologia celular.
122
009.052.060 VASELINA LIQUIDA 1 LITRO
FRASC
8
0
0,00
VASELINA LIQUIDA 1L Vaseina liquida 1000 ml estéril, em fr. De 1000 ml, de procedência nacional com
registrono ministério da saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e
validade, número do lote, registro na ANVISA.
123
009.052.060 VASELINA LIQUIDA 1 LITRO
FRASC
2
0
0,00
VASELINA LIQUIDA 1L Vaseina liquida 1000 ml estéril, em fr. De 1000 ml, de procedência nacional com
registrono ministério da saúde. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e
validade, número do lote, registro na ANVISA.
124
009.020.236 AGUA DESTILADA 5 L
GALAO
5
0
0,00
ÁGUA DESTILADA GALÃO 5 Litros Estéril, apirogênica, embalada em frasco plástico transparente,
contendo dados do fabricante, procedência, validade, registro ministério saúde.

Valor Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fiorilli Sociedade Civil - Ltda Software

Item Código
Descrição
Unidade Qtde
%
Valor Unitário
Descrição Detalhada
Observação
125
009.020.947 AGUA OXIGENADA 10 VOL
FRASC
5
0
0,00
AGUA OXIGENADA 10 VOL. ,Água oxigenada-10 volumes acond. em fr 1 litro, contendo em seu rótulo, n.
de registro no Ministério da Saúde, dados do fabricante, nome do resp técnico, n.do lote, data de
fabricação e ou Facionamento, n. de lote
126
009.020.948 AGUA PARA INJETÁVEIS
AMP
75
0
0,00
AGUA PARA INJETÁVEIS, 10 ML Solução estéril e apirogênica; embalagem em polipropileno;
transparente; alça giratória 360º e retratil;
127
009.020.949 AGULHA 13X4,5 MM
UN
150
0
0,00
AGULHA 13X4,5 mm Agulha hipodérmica, descartável, estéril,atóxica, calibre 13x4,5 mm, confeccionada
em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com
canhoto translucido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptação ao canhoto
e total proteçao a canula. O produto deverá atender a NBR 09259, com dispositivo de segurança.
Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo
com NR 32.
128
009.020.950 AGULHA 20X5,5 MM
UN
150
0
0,00
AGULHA 20X5,5 mm Agulha hipodérmica, descartável, estéril, atóxica, calibre 20x5,5 mm, confeccionada
em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com
canhoto translúcido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptação ao canhoto
e total proteção a cânula. O produto deverá atender a NBR 09259. Embalada individualmente em material
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32.
129
009.020.951 AGULHA 25X7 MM
UN
250
0
0,00
AGULHA 25X7 mm Agulha hipodermica, descartavel, esteril, atoxica, calibre 25x7 mm, confeccionada em
aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilindrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com
canhoto translucido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptaçao ao canhoto
e total proteçao a canula. O produto deverá atender a NBR 09259. Embalada individualmente em material
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32
130
009.020.952 AGULHA 25X8 MM
UN
375
0
0,00
AGULHA 25X8 mm agulha hipodermica, descartavel, esteril, atoxica, calibre 25x8 mm, confeccionada em
aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilindrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com
canhoto translucido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptaçao ao canhoto
e total proteçao a canula. O produto deverá atender a NBR 09259. Embalada individualmente em material
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem com 100 unidades. De acordo com NR
32.
131
009.020.953 AGULHA 40X12 MM
UN
750
0
0,00
AGULHA 40X12 mm Agulha hipodermica, descartavel, esteril, atoxica, calibre 40x12 mm, confeccionada
em aço inoxidável, siliconizada, nivelada e polida, cilindrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada com
canhoto translucido de acordo com código de cores. Provida de protetor que permita adaptaçao ao canhoto
e total proteçao a canula. O produto deverá atender a nbr 09259. Embalada individualmente em material
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32.
132
009.020.954 ALCOOL 70% 1000 ML
FRASC
37
0
0,00
ALCOOL 70% 1000 ml Aspecto: Líquido, límpido, incolor isento de partículas visíveis a olho nú, volátil,
inflamável.
Odor: Característico de Álcool. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e
validade, núm
133
009.020.955 ALGODÃO 500 GRAMAS
ROLO
12
0
0,00
ALGODÃO 500 GRAMAS Algodão hidrófilo em manta homogênea de camadas sobrepostas, espessura
uniforme entre 1,0 e 1,5 cm., macia, branca e regularmente compactada. Isento de impurezas, ácidos,
álcalis, alvejantes ópticos e amido, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel tipo manilha em toda
extensão. Peso 500gramas. Embalagem externa perfeitamente vedada, garantindo a integridade do
produto. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote,
registro na ANVISA.
134
009.020.956 ALMOTOLIA MARRON C/ BICO RETO 250 ML
UN
5
0
0,00
ALMOTOLIA MARRON C/ BICO RETO 250 ML, confeccionada em polietileno com graduação em alto
relevo, bico reto, capacidade 250 ml, procedencia Nacional.
135
009.020.958 ALMOTOLIA TRANSP. C/ BICO RETO 100 ML
UN
5
0
0,00
ALMOTOLIA TRANSP. C/ BICO RETO 100 ML, confeccionada em polietileno com graduação em alto
relevo, bico reto, capacidade 100 ml, procedencia Nacional.
136
009.020.959 ALMOTOLIA TRANSP. C/ BICO RETO 250 ML
UN
5
0
0,00
ALMOTOLIA TRANSP. C/ BICO RETO 250 ML, confeccionada em polietileno com graduação em alto
relevo, bico reto, capacidade 250 ml, procedencia Nacional.
137
009.020.957 ALMOTOLIA TRANSP. C/ BICO RETO 500 ML
UN
7
0
0,00
ALMOTOLIA TRANSP. C/ BICO RETO 500 ML, confeccionada em polietileno com graduação em alto
relevo, bico reto, capacidade 500 ml, procedencia Nacional.
138
009.020.961 ATADURA DE CREPE 10 CM X 4,5 M
PCT
50
0
0,00
ATADURA DE CREPE 10 cm X 4,5 m Atadura de crepe, medindo 10 cm de largura x 4,50 m de
comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituido de fios de
algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de
quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automatica, constando externamente os dados
de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, com validade
mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no ministerio da saude.
Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA.
139
009.020.962 ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M
PCT
50
0
0,00
ATADURA DE CREPE 15 cm X 4,5 m Atadura de crepe, medindo 15 cm de largura x 4,50 m de
comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituido de fios de
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algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de
quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automatica, constando externamente os dados
de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, com validade
mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no ministerio da saude.
Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA.
140
009.020.960 ATADURA DE CREPE 20 CM X 4,5 M
PCT
50
0
0,00
ATADURA DE CREPE 20 cm X 4,5 m Atadura de crepe, medindo 20 cm de largura x 4,50 m de
comprimento, 1,8 m em repouso, cor natural, com 13 fios conforme abnt-nbr 14056, constituido de fios de
algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de
quaisquer defeitos, embalada individualmente por máquina automatica, constando externamente os dados
de identificação e procedência, acondicionado em pacote plástico contendo 12 unidades, com validade
mínima de 3 anos no ato da entrega e de procedência nacional com registro no ministerio da saude.
Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA. Laudo analitico que comprove cumprimento NBR 14056
141
009.020.964 ATADURA DE RAYON 7,5CM X 7,5 CM
ROLO
15
0
0,00
ATADURA DE RAYON 7,5CM X 7,5 CM Atadura de rayon 7,5 cm X 7,5 cm, confecdcionada em tecido
100% rayon, branca, com bordas laterais, sem fiapos, abosrvente,ALTAMENTE MACIO, esterilizável em
autoclave sem perda de elasticidade. Embalada em material que garanta a integridade do produto.
Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, reg ANVISA.
142
009.020.963 ATADURA DE RAYON COM OLEO
ROLO
15
0
0,00
ATADURA DE RAYON COM OLEO - Gaze de Rayon embebida em Óleo Dermoprotetor é um produto a
base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais), Vitaminas A e E, Óleos de Copaíba e Melaleuca que revitalizam
a pele e auxiliam no processo de cicatrização de feridas. Pielsana Gaze de Rayon embebida em Óleo
Dermoprotetor previne e trata feridas agudas e crônicas mesmo com perda de tecido superficial.
143
009.020.966 BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE RECORTÁVELUN
19 A 64 MM
12
0
0,00
BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE RECORTÁVEL 19 A 64 MM - Modelo Active Life.
Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA.
144
009.020.965 BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
UN
25
0
0,00
Bolsa coletora de urina sistema fechado com capacidade para 2.000 ml destinadas à coleta,
armazenamento, mensuração e monitoramento do volume urinário do paciente em repouso. Bolsa coletora
em PVC atóxico, graduada; com parte anterior transparente e posterior branca, flexível, que tem por
finalidade armazenar a urina drenada da bexiga, tubo extensor em PVC atóxico transparente com, no
mínimo, 110 cm de comprimento, flexível, Clamp corta fluxo, ponto de coleta de amostra com membrana
de látex auto-cicatrizante, conector universal com tampa válvula antirrefluxo, filtro de ar hidrófobo, válvula
de drenagem, suporte de fixação tipo cabide com cordão de 40 cm, para a fixação da bolsa ao leito.
ESTÉRIL; esterilizadas por Óxido de etileno assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for
danificada ou molhada.
145
009.020.967 CADARÇO PARA SONDA
UN
5
0
0,00
CADARÇO PARA SONDA. Cadarço Sarjado Cor: Branco Número: 12 c/10 metros Embalagem contendo
dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
146
009.020.968 CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 20)
UN
250
0
0,00
CATETER INTRAVENOSO ( ABOCAT Nº 20) Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com
cateter calibre 20G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao
conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx,
siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção total
da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro.
O produto deverá atender a NBR ISO-10.555-5. Embalado individualmente em material que promova
barreira microbiana e abertura asséptica c/ dispositivo de segurança. Embalada individualmente em
material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo c/ NR 32.
147
009.020.969 CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 22)
UN
250
0
0,00
CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 22), Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com
cateter calibre 20G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao
conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inóx,
siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de proteção total
da agulha após punção e sem risco de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro.
O produto deverá atender a NBR ISO-10.555-5. Embalado individualmente em material que promova
barreira microbiana e abertura asséptica com dispositivo de segurança. Embalada individualmente em
material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32.
148
009.020.970 CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 24)
UN
250
0
0,00
CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 24) Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com
cateter calibre 22G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina e perfil baixo,
firmemente fixado ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha
em aço inóx, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de
proteção da agulha após punção, câmara de refluxo com tampa provida de filtro. O produto deverá atender
a NBR ISSO 10.555-5. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica com dispositivo de segurança. Embalada individualmente em material que promova barreira
microbiana e abertura asséptica. De acordo com NR 32.
149
009.020.971 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO
UN
12
0
0,00
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO Cateter nasal tipo óculos, medida única, esterilizada a raio
gama, embalado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação,
procedência, marca, data de fabricação e validade modo de usar, de procedência nacional, com registro no
ministério sa saúde, e com validade mpinima de 3anos a partir da data de entrega. Embalagem contendo
dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
150
009.020.972 COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO GUN
1
0
0,00
COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO G Confeccionada em p.e.d com espessura 1 a
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1,5 mm , reforçado na parte afrente com mas um milimetro, permiitido uma maior resistência e apoio, é
revestdo de espuma emborrachada maca especial (etl - vinil acetato). fecho em velcro de 05mm e um os
lados, nascores de padrão universal. possui, também, um botão preto, que permite a montagem e
desmontagem do colar, pela forma universal de medida nos dedos.na parte posterior(nuca) possui 2
aberturas para palpação e ventilação da nuca,na frente existe uma abertura que permite a palpação do
pulso corotidiano e acesso a traquéia. não possui botõesou apoio de metal, ferro ou alumínio, os botões
são em material plástico resistentes, permitindo a rádio- transparrência (raio-x) de procedência nacional
com registro no ministério da saúde.
151
009.020.973 COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO MUN
1
0
0,00
COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO M Confeccionada em p.e.d com espessura 1 a
1,5 mm nos , reforçado na parte afrente com mas um milimetro, permiitido uma maior resistência e apoio, é
revestdo de espuma emborrachada maca especial (etl - vinil acetato). fecho em velcro de 05mm e um os
lados, nascores de padrão universal. possui, também, um botão preto, que permite a montagem e
desmontagem do colar, pela forma universal de medida nos dedos.na parte posterior(nuca) possui 2
aberturas para palpação e ventilação da nuca,na frente existe uma abertura que permite a palpação do
pulso corotidiano e acesso a traquéia. não possui botõesou apoio de metal, ferro ou alumínio, os botões
são em material plástico resistentes, permitindo a rádio- transparrência (raio-x) de proced~encia nacional
com registro no ministério da saúde
152
009.020.974 COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO PEDIÁTRICO
UN
1
0
0,00
COLAR CERVICAL PLÁSTICO COM VELCRO TAMANHO PEDIÁTRICO Confeccionada em p.e.d com
espessura 1 a 1,5 mm nos tamanhos bb, pediátrico e pp, e entre 1,5 a 2,0 mm, nos tamanhosmédio,
grande e gg, reforçado na parte afrente com mas um milimetro, permiitido uma maior resistência e apoio, é
revestdo de espuma emborrachada maca especial (etl - vinil acetato). fecho em velcro de 05mm e um os
lados, nascores de padrão universal. possui, também, um botão preto, que permite a montagem e
desmontagem do colar, pela forma universal de medida nos dedos.na parte posterior(nuca) possui 2
aberturas para palpação e ventilação da nuca,na frente existe uma abertura que permite a palpação do
pulso corotidiano e acesso a traquéia. não possui botõesou apoio de metal, ferro ou alumínio, os botões
são em material plástico resistentes, permitindo a rádio- transparrência (raio-x) de procedencia nacional
com registro no ministério da saúde
153
009.020.975 COLETOR DE MATERIAL 13 LITROS
UN
8
0
0,00
COLETOR DE MAT 13 LITROS Coletor para material perfurocortante,c/capacidade p/13 litros, constituído
à base de papelão que possa ser incinerado, revestido internamente c/ produto impermeabilizante que evita
umidade e/ou vazamento; acompanha saco plástico, cinto de revestimento interno c/ funções protegidas
(revestindo as quatro paredes (laterais e o fundo do coletor) em material rígido, resistente a eformação ou
perfuração. A alça p/ transporte deve ser resistente e fixa ao coletor c/ dispositivo que assegure a não
violação do mesmo; bocal c/ abertura que facilite o descarte do material. As indicações do coletor devem
ser legíveis e permanecerem indeléveis. O produto deverá atender a NBR 13853 (item 3a). Deverá vir
embalado em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e
procedência, marca e fabricante, de procedência nacional.
154
009.020.976 COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE
UN
250
0
0,00
COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE Pote plástico para coleta de material de laboratório, estéril,
branco translucido, com tampa rosqueada, com perfeita adaptação e vedação, capacidade volumétrica
entre 80 a 100 ml, com graduação, devendo conter no seu interior uma espátula. Embalagem individual.
Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA.
155
009.020.977 COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM- ADAPTICUNNÃO ADERENTE
10 10 CM X
0 10 CM
0,00
COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM- ADAPTIC- NÃO ADERENTE Curativo não aderente
medindo 10 cm x 10 cm cada curativo, constituido por malha de acetato de celulose ( Rayon), estéril,
impregnada com uma emulsão de petrolatum, destinado ao tratamento de feridas. A embalagem deverá
conter lote, data de fabricação validade e NR na ANVISA.
156
009.020.978 COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM- ADAPTICUNNÃO ADERENTE
2 10 CM X
0 20 CM
0,00
COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM- ADAPTIC- NÃO ADERENTE Curativo não aderente
medindo 10 cm x 20 cm cada curativo, constituido por malha de acetato de celulose ( Rayon), estéril,
impregnada com uma emulsão de petrolatum, destinado ao tratamento de feridas. A embalagem deverá
conter lote, data de fabricação validade e NR na ANVISA.
157
009.020.979 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES
UN
3.750
0
0,00
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Compressa de gaze hidrófila,
estéril, medindo 7,5 x 7,5 cm dobrada e 15 x 30 cm aberta, confeccionada em 100% algodão, c/ filamento
radiopaco, densidade de 13 fios por cm2, apresentando 5 dobras e 8 camadas, alvejada e hidrofilizada,
isenta de resíduos, amido, alvejante óptico, manchas, fios soltos, dobras irregulares. O produto deverá
atender a NBR 13.843. Embalagem tipo “blister” em material que promova barreira microbiana e abertura
asséptica, pacotes com 10 unidades.
158
009.052.070 CUBA RIM EM INOX
UN
1
0
0,00
Cuba Rim em Inox
159
009.020.980 CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO
UN
200
0
0,00
CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO. Tamanho
10cmx60cm-aberto/10cmx15cm-dobrado Estéril é constituí+A15:F138da por uma camada de papel
absorvente recoberta por duas mantas de algodão hidrófilo, com envoltório de tecido de gaze 13 fios . A
camada de algodão, tem como função absorver sangue e exsudatos. Ao papel absorvente cabe redistribuir
o fluxo drenado por toda a extensão, minimizando o risco de vazamento de líquidos, oferecendo melhor
aparência aos curativos e proporcionando maior conforto ao paciente. Descartável e pronto para uso.
Emabalagem contendo lote, validade, data de fabricação.
160
009.020.981 CURATIVO PARA INJETÁVEIS.
UN
12
0
0,00
CURATIVO PARA INJETÁVEIS. O Curativo Redondo é confeccionadao à base de não tecido, papel
siliconizado e almofada absorvente. Produto não estéril Embalagem contendo dados de identificação, data
de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
161
009.020.982 DETERGENTE ENZIMÁTICO EMBALAGEM DE 1000 ML
FRASC
3
0
0,00
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DETERGENTE ENZIMÁTICO EMBALAGEM DE 1000 ML. Detergente enzimático 1000 ml, desincrustante,
indicado para auxilio de limpeza de artigos cirurgicos em geral, endoscópios e instrumentosmicrotululare,
suas 3 enzimas (amilase, lipase e protease) garantem a remoção completa de impurezas os iinstrumentais,
além da formulação ser adequadatanto para uso manual quanto para uso em máquinas automáticas, a
diluição do produto deverá ser de 5 ml do produto para cada litro de água, e deverá vir embalado em galão
plástico não reciclável, de procedência nacional, com registro no ministéro da saúde ou ANVISA, e com
validade mínima de 12 meses à partr da entrega.
009.020.983 EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOO
UN
200
0
EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOOL - ejetor lateral Dispositivo utilizado para
administração de soluções a partir de recipiente especifico até o dispositivo de acesso venoso. O
escoamento da solução por meio da gravidade e a regulagem do gotejamento por meio da pinça rolete.
Características Gerais: - Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; - Câmara para
visualização de gotejamento;- Filtro de Partícula (abertura 15 micra) - De acordo com a Norma NBR ISO
8536-4; - Extensão em PVC Cristal; - Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete; -Conexão luer
para dispositivo de acesso venoso.- Macrogotas (20 gotas = 1 ml) Injetor lateral isento de látex, com
plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo - Filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra)
- Filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra). Embalagem
contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
009.020.985 ESCOVA CERVICAL GINICOLÓGICA
UN
37
0
ESCOVA CERVICAL GINICOLÓGICA Escova ginecológica descartável, embalagem unitária, estéril a
óxido de etileno , cabo cilindrico medindo 18 cm de comprimento, facetado, medida da escova 2 cm de
comprimento, com cerdas em formato levemente cônico, com a base mais larga que o apice, disposta em
15 níveis paralelos da baseado apice, procedência nacional com registro no ministéro da saúde.
009.020.987 ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M BRANCO
ROLO
10
0
ESPARADRAPO 10 cm x 4,5 m BRANCO. Composto de tecido 100% algodão que recebe tratamento
especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa
adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Apresentam bordas serrilhadas que
favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando
o produto mais econômico. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que
mantém a integridade do produto. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e
validade, número do lote, registro na ANVISA.
009.020.986 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL
ROLO
12
0
Esparadrapo Impermeável. - Extra flexível, medindo 5 cm de largura e 4,5 metros de comprimento, com
tecido 100% algodão, com tratamento acrílico adesivo a base de óxido de zinco, borracha natural e resinas,
na cor branca; adesividade de no mínimo 24 horas, resistente a umidade e calor, hipoalergênico, com bom
corte; que não precise material cortante. Embalado em material que garanta a integridade do produto.
Devera atender a legislação vigente
009.020.988 ESPÁTULA DE AYRES
PCT
3
0
ESPÁTULA DE AYRES Pacote com 100 unidades; Material não estéril, de uso médico, descartável e uso
único; Madeira de reflorestamento. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e
validade, número do lote, registro na ANVISA.
009.020.176 ESPECULO VAGINAL TAMANHO M
UNID
50
0
ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO M Especulo vaginal descartável, tamanho médio, modelo Collins,
fabricado em resina, 35 mm na maior largura distal, 25 mm na maior largura proximal, 112 mm no eixo
longitudinal dos elementos articulados, que devem apresentar contornos lisos, com registro na ANVISA ou
ministério da saúde e com validade mínima de 2 anos no ato da entrega.
009.020.177 ESPECULO VAGINAL TAMANHO P
UNID
50
0
ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P Especulo vaginal descartável, tamanho pequeno, modelo Collins,
fabricado em resina, 35 mm na maior largura distal, 25 mm na maior largura proximal, 112 mm no eixo
longitudinal dos elementos articulados, que devem apresentar contornos lisos, com registro na ANVISA ou
ministério da saúde e com validade mínima de 2 anos no ato da entrega.
009.020.989 ETER SULFURICO 500 ML
FRASC
10
0
ETER SULFURICO 500 ML (Éter Alcoolizado / Licor de Hoffman) é um produto indicado para
desengordurar a pele e como veículo em formulações para acne, alopecia e antimicóticos tópicos, bem
como para remoção de fitas adesivas. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e
validade, número do lote, registro na ANVISA.
009.020.990 FIO DE NYLON PRETO 2-0
CX
5
0
FIO DE NYLON PRETO 2-0 Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvivel depoliamida, monofilamento,
diâmetro 2-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm,
embalado em caixa com 24 envelopes, estéril, de procedência nacional, com registro no ministério da
saúde e ANVISA, e com validade mínima de 3 anos a partir da data da entrega. Embalagem contendo
dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
009.020.992 FIO DE NYLON PRETO 3-0
CX
5
0
FIO DE NYLON PRETO 3-0 Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvivel depoliamida, monofilamento,
diâmetro 3-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm,
embalado em caixa com 24 envelopes, estéril, de procedência nacional, com registro no ministério da
saúde e ANVISA, e com validade mínima de 3 anos a partir da data da entrega. Embalagem contendo
dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
009.020.993 FIO DE NYLON PRETO 4-0
CX
5
0
FIO DE NYLON PRETO 4-0 Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvivel depoliamida, monofilamento,
diâmetro 4-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm,
embalado em caixa com 24 envelopes, estéril, de procedência nacional, com registro no ministério da
saúde e ANVISA, e com validade mínima de 3 anos a partir da data da entrega. Embalagem contendo
dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
009.020.995 FIO DE NYLON PRETO 5-0
CX
5
0
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FIO DE NYLON PRETO 5-0 Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvivel depoliamida, monofilamento,
diâmetro 5-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm,
embalado em caixa com 24 envelopes, estéril, de procedência nacional, com registro no ministério da
saúde e ANVISA, e com validade mínima de 3 anos a partir da data da entrega. Embalagem contendo
dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
009.020.996 FIO DE NYLON PRETO 6-0
UN
5
0
FIO DE NYLON PRETO 6-0 Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvivel depoliamida, monofilamento,
diâmetro 6-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm,
embalado em caixa com 24 envelopes, estéril, de procedência nacional, com registro no ministério da
saúde e ANVISA, e com validade mínima de 3 anos a partir da data da entrega. Embalagem contendo
dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
009.020.998 FITA ADESIVA 19 CM X 50 M
ROLO
12
0
FITA ADESIVA 19 CM X 50 M Fita adesiva branca, para uso hospitalar, com boa adesividade e
resistência, medindo 19 cm x 50 m, com validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega.
Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA.
009.020.997 FITA ADESIVA CREPE, BRANCA, ALTA ADESÃO, 45 MM XROLO
50M.
37
0
Fita adesiva crepe, branca, alta adesão, 45 mm x 50m.
009.020.999 FIXADOR CELULAR SPRAY C/ 100ML
CX
2
0
FIXADOR CELULAR SPRAY C/ 100ML Fixador celular apresentando fórmula especialmente desenvolvida
para fixar o esfregaço celular em lâmina. De aplicação simples, atende especificações técnicas dos
profissionais da área, frasco de plástico e sistema spray. Embalagem contendo dados de identificação,
data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
009.052.001 FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250ML COM NIVEL
UN MAXIMO E MINIMO
5
0
FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250ML COM NIVEL MAXIMO E MINIMO. Tampa em nylon
conforme especificação; Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; copo translúcio com
indicação de nível mínimo e máximo. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e
validade, número do lote, registro na ANVISA.
009.052.003 GEL PARA ULTRASONOGRÁFIA FRASCO 250 G - GEL TRANSPARENTE
FRASC
7
0
GEL PARA ULTRASONOGRÁFIA FRASCO 250 G - GEL TRANSPARENTE Gel para Fisioterapia Gel
especialmente desenvolvido para uso como meio de contato para transmissão Ultra-sônica, TENS e FES. Inodoro, não deixando aroma indesejável na pele do paciente; - Incolor, evitando manchas nos lençóis e
toalhas; - Não gorduroso o que o torna facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão/qualquer
outro tecido, favorecendo sua remoção dos eletrodos, dos transdutores e da pele, após o uso;
- pH neutro, tornando o gel totalmente inofensivo à pele do paciente; - Isento de sal e com propriedades
hidratantes, proporcionando uma película super deslizante; - Isento de álcool; - Fabricado totalmente com
matérias-primas qualificadas."
009.020.857 HASTE FLEXIVEL
UN
5
0
HASTE FLEXÍVEL Haste flexível, composto por hastes de polipropileno, algodão, hidroxietilcelulose e
triclosan. Comprimento: 73 mm e peso: 2,8g, caixa com 75 unidades, de procedência nacional, com
validade mínima de 2 anos a partir da data da entrega.
009.052.004 HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% FRASCO 1000 ML
FRASC
3
0
HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% frasco 1000 ML Solução de hipoclorito de sódio 2,5% do cloro ativo e
água, desinfentante bactericida, embalagem individual, especificações eternas de validade, n° do lote e
registro na anvisa, frasco 1litro, de procedência nacional com registro no ministério da saúde, solução de
hipoclorito de sódio a 2,5% de cloro ativo e água, desinfetante bactericida, embalagem individual,
especificações eternas de validade, n° de lote e registro no ministério da saúde.
009.052.005 INDICADOR BOLÓGCO REF:1262 B
UN
5
0
INDICADOR BOLÓGCO Ref: 1262 B Para monitorar ciclos de esterilização a vapor da Incubadora Attest 3M. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro
na ANVISA.
009.052.029 IODO POVIDONA DEGERMANTE COMPOSIÇÃO
FRASC
2
0
IODO POVIDONA DEGERMANTE COMPOSIÇÃO: • Iodopolividona 10% • excipientes qsp.:( fosfato
dissódico, laurel éter, sulfato de sódio, glicerina, ácido cítrico, iodato de potássio e agua deionizada).PVP-I
Solução com tensoativos ou Degermante é um anti-séptico à base de iodopolividona contendo tensoativos
e agentes umectantes, responsáveis pela anti-sepsia das mãos e antebraços da equipe cirúrgica e
descontaminação do campo operatório. • Frasco de 1000 mL • Sol .iosopolividona a 10% c/tensoativos
• Registro na ANVISA"
009.052.010 LAMINA BISTURI Nº 21 C/ 100 UND
CX
2
0
LAMINA BISTURI Nº 21 C/ 100 UND Lâmina cirurgica estéril para bistur n° 24, confeccionado em aço
carbono, estilizado pro raio garmma, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada
individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, que não permite aperfuração da embalagem,
garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes a embalagem permite a retirada da
lâmna com muita facilidade, permitindo arealização de cortes suaves, de fácil identificação de área de
corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em cx. de
100 unidades, com registro no ministério da sáude e anvisa, com validade mínima de 3 anos a partir da
data de entrega.
009.052.011 LAMINA BISTURI Nº 23 C/ 100 UND
CX
2
0
LAMINA BISTURI Nº 23 C/ 100 UND Lâmina cirurgica estéril para bistur n° 23, confeccionado em aço
carbono, estilizado pro raio garmma, com perfeita adaptação ao cabo com proteção na lâmina, embalada
individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, que não permite aperfuração da embalagem,
garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes a embalagem permite a retirada da
lâmna com muita facilidade, permitindo arealização de cortes suaves, de fácil identificação de área de
corte, através da diferença da tonalidade de cor, de procedência nacional, devendo vir embalada em cx. de
100 unidades, com registro no ministério da sáude e anvisa, com validade mínima de 3 anos a partir da
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186
009.052.012 LAMINA MACROSCOPIA (PAPANICOLAU) FOSCA LATERAL
CXC/ 50 UNDS
7
0
0,00
LAMINA MACROSCOPIA (PAPANICOLAU) FOSCA LATERAL C/ 50 UNDS Produto confeccionado em
vidro, utilizado para microscopia, entre outras utilizações laboratoriais,Medidas: 2,6x7,6cm, Espessura: 1,0
a 1,2mm, de procedência nacional com registro no ministerio da saúde.
187
009.052.013 LANCETA 28 G- CAIXA COM 100 UNIDADES
CX
75
0
0,00
LANCETA 28 G- CAIXA COM 100 UNIDADES Lancetas descartáveis e esterilizadas por raio gama para
obtenção de uma gota de sangue. Adapta-se às necessidades de cada pessoa, dando maior conforto na
coleta de sangue. São utilizadas para coletas de punção digital, testes de gota espessa e testes rápidos
para diagnósticos laboratoriais. A agulha trifacetada, siliconizada, com ponta ultrafina gera menos danos ao
tecido e permite ao usuário obter amostras de sangue com o mínimo de desconforto,as lancetas são
indicadas para uso com lancetador.
188
009.052.014 LUVA CIRURGICA Nº 8,0 ESTERIL
PAR
20
0
0,00
LUVA CIRURGICA Nº 8,0 ESTERIL Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho
8,0 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme,
lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével.O produto deverá atender a
NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do
Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
189
009.052.016 LUVA CIRURGICA Nº7,5 ESTERIL
PAR
20
0
0,00
LUVA CIRURGICA Nº7,5 ESTERIL Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho
7,5 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme,
lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével.O produto deverá atender a
NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do
Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
190
009.052.017 LUVA GIRURGICA Nº 7,0 ESTERIL
PAR
12
0
0,00
LUVA GIRURGICA Nº 7,0 ESTERIL Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex 100% natural, tamanho
7,0 com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme,
lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével.O produto deverá atender a
NBR13391a RDC 05 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR6 (Ministério do
Trabalho). Embalada aos pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
191
009.052.018 LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P CX C/ 100UN
CX
10
0
0,00
LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P CX C/ 100UN Luva de procedimento não estéril, confeccionada em
látex 100% natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho P, totalmente impermeável, lubrificada, punho
com bainha, com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de
01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6.Embalada em material que garanta a
integridade do produto.
192
009.052.019 LUVA PROCEDIMENTO G CX C/ 100 UN
CX
15
0
0,00
LUVA PROCEDIMENTO G CX C/ 100 UN Luva de procedimento não estéril, confeccionada em látex 100%
natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho G, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha,
com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de 01/01/09 e
possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6. Embalada em material que garanta a integridade
do produto.
193
009.052.020 LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100 UN
CX
25
0
0,00
LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100 UN Luva de procedimento não estéril, confeccionada em látex 100%
natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho M, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha,
com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de 01/01/09 e
possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6.Embalada em material que garanta a integridade
do produto.
194
009.052.021 LUVA PROCEDIMENTO P CX C/100 UN
CX
15
0
0,00
LUVA PROCEDIMENTO P CX C/100 UN Luva de procedimento não estéril, confeccionada em látex 100%
natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho P, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha,
com boa elasticidade, textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 a RDC 05 de 01/01/09 e
possuir certificação CA conforme estabelecida pela NR 6. Embalada em material que garanta a integridade
do produto.
195
009.052.022 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA
CX
3
0
0,00
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA caixa com 50 unidades. Possui tripla camada com um
filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Solda por ultrassom. Cor branca.
Com elástico. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote,
registro na ANVISA.
196
009.052.023 MÁSCARA INALAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO ADULTO UN
5
0
0,00
MÁSCARA INALAÇÃO P/AR COMPRIMIDO ADULTO. Conjunto micro nebulizador adulto para ar
comprimido, composto de corpo, máscara e chicote, totalmente desmontável. Corpo c/ capacidade para
aproximadamente 20ml c/ injetor fixo. Máscara de polipropileno, com bordas arredondadas e com respiros
sem rebarbas. Chicote com no mínimo 1,5m de comprimento. Conexões com encaixe perfeito. Embalagem
individual em material que garanta a integridade do produto. Embalagem contendo dados de identificação,
data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
197
009.052.024 MÁSCARA INALAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO INFANTIL UN
5
0
0,00
MÁSCARA INALAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO INFANTIL. Conjunto micro nebulizador infantil para ar
comprimido, composto de corpo, máscara e chicote totalmente desmontável. Corpo c/ capacidade para
aproximadamente 20ml c/ injetor fixo. Máscara de polipropileno, com bordas arredondadas e com respiros
sem rebarbas. Chicote com no mínimo 1,5m de comprimento. Conexões com encaixe perfeito. Embalagem
individual em material que garanta a integridade do produto. Embalagem contendo dados de identificação,
data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
198
009.052.025 MICROPORE 25 X 10 FITA CIRÚRGICA
ROLO
15
0
0,00
MICROPORE 25 X 10 Fita cirúrgica, constituida de rayon viscoso não trançado, poroso, superficie adesiva
impregnada de substância a base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 25 mm de largura x 10 m
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de comprimento, hipoalergenica, com capa, "micropore", embalada em carretel plástico, de procedência
nacional, com validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega. Embalagem contendo dados de
identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA.
199
009.052.026 PAPEL GRAU CIRURGICO 150X250 MM
UN
500
0
0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 150X250 MM Envelope para esterilização, medindo150mmX 250 mm,
confeccionada em papel grau cirurgico e filme laminado de poliester e polipropileno (no mínimo 3 camadas
),papel com gramatura de 60g/m² e 54 g/m²,sem pregas ,com bordas termoseladas,com indicadores
químicos para óxido de etileno e vapor impressos em área aima de chevron. O produto deverá atender a
NBR-ISO 14.990. Embalado em material que garanta a integridade do produto. A medida deverá estar
impressa no envelope.
200
009.052.027 PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM
UN
500
0
0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM Envelope para esterilização, medindo 90mmX260mm,
confeccionado em papel grau cirúrgico e filme laminado de poliéster e polipropileno (no mínimo 3
camadas), papel com gramatura de 67g/m² e 73g/m² , com as bordas termoseladas, com indicadores
químicos para óxido de etileno e vapor impressos em área acima do chevron.O produto deverá atender a
NBR 14990.Embalado em material que garante a integridade do produto. A medida deverá estar impressa
no envelope.
201
009.052.028 PAPEL LENÇOL 70 CM X 50M
ROLO
12
0
0,00
PAPEL LENÇOL 70 cm X 50m. Papel lençol hospitalar, rolo medindo 70 cm de largura x 50 cm de
comprimento fabricado por por papel não reciclado,compisção de 100% celulose, branco, macio, de
procedência nacional, com registrona anvisa ou ministério da saúde. BRANCO
202
009.052.063 PAPEL TOALHA FOLHAS BRANCAS COM 1000 FOLHAS PCT
62
0
0,00
PAPEL TOALHA FOLHAS BRANCAS - Papel toalhas interfolhas branco luxo celulose fardo c/ 1.000 folhas
- Tamanho Universal 23x21
203
009.052.065 PINÇA ANATOMICA C/ SERRILHA DE 16 CM
UN
2
0
0,00
Pinça Anatomica c/ Serrilha de 16 Cm
204
009.052.066 PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO DE 16 CM
UN
2
0
0,00
Pinça Anatomica Dente de Rato de 16 Cm
205
009.052.067 PINÇA KELLY CURVA DE 16 CM
UN
2
0
0,00
Pinça Kelly Curva de 16 Cm
206
009.052.068 PINÇA KELLY RETA DE 16 CM
UN
2
0
0,00
Pinça Kelly Reta de 16 Cm
207
009.020.984 POLIFIX COM 2 VIAS
UN
50
0
0,00
POLIFIX COM 2 VIAS - Equipo 2 vias Polifix Multivias com Clamp -Os Equipo Multivias com Clamp têm
como função duplicar o acesso venoso, conectando duas vias de infusão (equipos, extensores) ao acesso
venoso (Escalpe, Cateter, Agulha). Dispositivo multiplicador de acesso venoso, luer fêmea de 2 vias, com
clamp de fechamento rápido nas vias. Características Gerais: - Extensão dupla em PVC cristal; - Clamp
em cores diferentes; - Conector Luer Fêmea com tampa rosqueável; - Conexão Luer para dispositivo de
acesso venoso. Registro nvisa:10252420050 A conexão distal para dispositivo de acesso venoso no
paciente pode ser luer slip ou luer lock. • Estéril- Esterilizado a Óxido de Etileno • Fabricado em PVC
flexível • Tubo de 18 cm • Conector tipo Luer Slip universal• Pinça Rolete e Corta-Fluxo • Câmara
gotejadora flexível • Atóxico e Apirogênico • Descartável e de uso único
208
009.052.064 PORTA AGULHA DE 16 CM
UN
2
0
0,00
Porta Agulha de 16 Cm
209
009.052.030 PVPI TÓPICO ( IODO POLIVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO A 10%
FRASC
) FRASCO ALMOTOLIA
2
0DE 1000 ML 0,00
PVPI TÓPICO ( IODO POLIVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO A 10% ) FRASCO ALMOTOLIA DE 1000 ML
Produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um
complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não
esporuladas, fungos e vírus. É indicado como antisseptico para curativos em geral.
* É um produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo,
um complexo estável e ativo que libera iodo rogressivamente. * É ativo contra todas as formas de
bactérias não esporuladas, fungos e vírus.
* Notificado RDC 199/06."
210
009.052.062 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS
FRASC
2
0
0,00
Sabonete Liquido 5 Litros
211
009.052.061 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO DE 1 LITRO
FRASC
12
0
0,00
Sabonete Liquido Antisseptico de 1 Litro
212
009.052.031 SCALP Nº 21G
UN
25
0
0,00
SCALP Nº 21G Agulha em aço inox, tipo escalpe, com sistema de proteção da agulha, com adaptador
individual para coleta múltipla de sangue, compatível com tubo seringa, 21G cânula curta, de cor branco,
embalagem individual estéril. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade,
número do lote, registro na ANVISA. Em conformidade com NR 32.
213
009.052.032 SCALP Nº 23G
UN
50
0
0,00
SCALP Nº 23G Agulha em aço inox, tipo escalpe, com sistema de proteção da agulha, com adaptador
individual para coleta múltipla de sangue, compatível com tubo seringa, 23G cânula curta, de cor branco,
embalagem individual estéril. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade,
número do lote, registro na ANVISA. Em conformidade com NR 32.
214
009.052.035 SERINGA 1 ML COM AGULHA 12,7X0,33 100 UI(BD)
UN
1.250
0
0,00
SERINGA 1 ML COM AGULHA 12,7X0,33 100 UI(BD), protetor de agulha e embolo (laranja), agulha
lubrificada, escalademarcaçãoúnica, embolo de corte reto, agulçha blister ultrafine, emblagem cx. c/ 500
peças, sendo 50 pctes com 10 peças, de procedencia nacional com registro no miinistério da saúde. Em
conformidade com NR 32.
215
009.052.036 SERINGA 1 ML COM AGULHA 8X0,33 100 UI (BD)
UN
10.000
0
0,00
SERINGA 1 ML COM AGULHA 8X0,33 100 UI (BD), protetor de agulha e embolo (laranja), agulha
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lubrificada, escalademarcaçãoúnica, embolo de corte reto, agulçha blister ultrafine, emblagem cx. c/ 500
peças, sendo 50 pctes com 10 peças, de procedencia nacional com registro no miinistério da saúde.
216
009.052.037 SERINGA 10 ML DESCARTÁVEL
UN
250
0
0,00
SERINGA 10 ML DESCARTÁVEL. Com dispositivo de segurança, sem agulha - Seringa de segurança
descartável estéril, sem agulha, em polipropileno atóxico, capacidade de 10ml, com resistência mecânica,
corpo cilíndrico, escala em graduação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico luer lock, com
dispositivo de segurança com retração total da agulha para o interior do cilindro para prevenção do reuso.
Embolo com rolha de borracha firmemente fixada ao corpo evitando deslocamento e vazamentos durante a
aspiração. A seringa deverá ser compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada individualmente
em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Em conformidade com a NR 32,
embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA. Em conformidade com NR 32.
217
009.052.033 SERINGA 20ML DESCARTÁVEL
UN
625
0
0,00
SERINGA 20ML DESCARTÁVEL. Seringa descartável estéril de plástico, atóxico, capacidade de 20 ml,
incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével, milimetrada e numerada
a cada ml, bico tipo Slip lateral, extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha
atóxica. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica,
embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA. Em conformidade com NR 32.
218
009.052.038 SERINGA 3ML DESCARTÁVEL
UN
750
0
0,00
SERINGA 3ML DESCARTÁVEL. Seringa descartável estéril de plástico, atóxico, capacidade de 03 ml,
incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével, milimetrada e numerada
a cada ml, bico tipo luer lock, extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica.
Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, embalagem
contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. Em
conformidade com NR 32.
219
009.052.034 SERINGA 5ML DESCARTÁVEL
UN
500
0
0,00
SERINGA 5ML DESCARTÁVEL. Seringas de plástico descartáveis, esterilizadas, de 5 ml, graduadas de
0,2 em 0,2 ml e numeradas de 1 em 1 ml, cilindro com bico reto central simples, êmbolo com rolha de
borracha firmemente fixada ao corpo, evitando deslocamento e vazamento durante aspiração. Escala de
graduação com alto grau de precisão, traços e números de inscrição legíveis e inalterados até o momento
da utilização. Hermética e individualmente embaladas, permitindo abertura com técnicas assépticas.
embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na
ANVISA. Em conformidade com NR 32.
220
009.052.039 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 100 ML
UN
375
0
0,00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 100 ML, Solução de cloreto de sódio a 0,9% frasco de 100 ml, solução injetável
transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado
com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração,
apresentabndo, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de
sustenção resistente, registr no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de
acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistea fechado.
221
009.052.040 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 1000 ML
UN
50
0
0,00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 1000 ML, Solução de cloreto de sódio a 0,9% frasco de 1000 ml, solução
injetável transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente
rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração,
apresentabndo, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de
sustenção resistente, registr no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de
acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistea fechado.
222
009.052.041 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 250 ML
UN
200
0
0,00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 250 ML, Solução decloreto de sódio a 0,9% frasco de 250 ml, solução injetável
transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado
com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração,
apresentabndo, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de
sustenção resistente, registr no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de
acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistea fechado.
223
009.052.042 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 500 ML
UN
625
0
0,00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 500 ML, Solução de cloreto de sódio a 0,9% frasco de 500 ml, solução injetável
transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado
com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração,
apresentabndo, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de
sustenção resistente, registr no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de
acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistema fechado.
224
009.052.043 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICO 500 M
UN
37
0
0,00
SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML, Solução glicofisiológico - cloreto de sódio a 0,9%, glicose 5%,
frasco de 250 ml, solução injetável transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de
plástico fechado, devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou
translúcido resistente à pressão e tração, apresentabndo, bico conector resistente e que não produza
rachaduras no momento da conexão c/ alça de sustenção resistente, registr no MS, com validade mínima
de 02 anos à partir da data de entrega e de acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de
sistea fechado.
225
009.052.044 SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500 ML
UN
25
0
0,00
SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500 ML, Solução glicosada 5%, frasco de 500 ml, solução injetável
transparente estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado
com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente à pressão e tração,
apresentabndo, bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de
sustenção resistente, registr no MS, com validade mínima de 02 anos à partir da data de entrega e de
acordo com a nova legislação, embalado em frasco ou bolsa de sistea fechado.
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226
009.052.045 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14
UN
7
0
0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 Sonda de aspiração traqueal nº 14 descartável, estéril,
confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no
mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem
rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem contendo dados de identificação, data
de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA
227
009.052.046 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20
UN
2
0
0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 Sonda de aspiração traqueal nº 20 descartável, estéril,
confeccionada em PVC, siliconizada, transparente, flexível, formato, cilíndrica reta longa, medindo no
mínimo 50 cm de comprimento extremidade proximal c/ 01 orifício central e dois laterais em oposição, sem
rebarbas de manufatura, c/ válvula para pressão negativa intermitente. Embalagem individual em material
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem contendo dados de identificação, data
de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA
228
009.052.047 SONDA FOLEY Nº 20
UN
2
0
0,00
SONDA FOLEY Nº 20 - Sonda de foley duas vias s. 20, descartável, estéril, confeccionada em látex,
siliconizada, ponta arredondada com dois orifícios contra-laterias, balão dotado de válvula anti-refluxo com
capacidade máxima de 10ml, gravados o calibre e graduação com marca indelével, embalagem individual
em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com registro
no ministério da saúde.
229
009.052.051 SONDA NASO GÁSTRICA LONGA N° 12
UN
12
0
0,00
SONDA NASO GÁSTRICA LONGA N° 12 Sonda nasogástrica n. 12, descartável, estéril, confeccionada em pvc, medindo no mínimo 1,20m, sem
rebarba de manufatura, flexível, transparente, com tampa oclusiva adaptador universal. Embalagem
individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de procedência nacional com
registro no ministério da saúde.
230
009.052.048 SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10
UN
12
0
0,00
SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 Sonda uretral nº 10, descartável, estéril, confeccionada em PVC, sem
rebarba de manufatura, atóxica, flexível, transparente, medindo no mínimo 35 cm, c/ conector universal na
ponta distal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
231
009.052.049 SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12
UN
12
0
0,00
SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12 Sonda uretral nº 12, descartável, estéril, confeccionada em PVC, sem
rebarba de manufatura, atóxica, flexível, transparente, medindo no mínimo 35 cm, c/ conector universal na
ponta distal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
232
009.052.050 SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14
UN
12
0
0,00
SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14 Sonda uretral nº 14, descartável, estéril, confeccionada em PVC, sem
rebarba de manufatura, atóxica, flexível, transparente, medindo no mínimo 35 cm, c/ conector universal na
ponta distal. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica
233
009.052.052 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL
UN
7
0
0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL a prova d'água, com grande precisão e qualidade comprovada.
Produto destinando à verificação da temperatura do corpo humano; Termômetro de temperatura máxima;
À prova d'água; A unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão decimal; Emite sinais sonoros
(beeps) diferenciados ao final da medição, para indicar temperatura normal ou febril; Desligamento
automático; Tomada de temperatura em aproximadamente 1 minuto; Ecologicamente correto: não contém
mercúrio ou substâncias tóxicas; Cor: Branco
234
009.052.069 TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS DE 12UN
CM
2
0
0,00
Tesoura Spencer para Retirada de Pontos de 12 Cm
235
009.052.053 TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS
UN
225
0
0,00
TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS Fitas para teste HGT (tiras de teste para
determinação quantitativa de glicemia em sangue capilar) intervalo de medições: 10-600mg/dl,
acompanhadas de no mínimo 01 (um) aparelho para cada 500 (quinhentas) tiras, glicosímetros adquiridos
em regime de doação/comodato de no mínimo 12 (doze) meses, para uso domiciliar, tabela de
concentração, coleta de sangue feita com a tira fora do monitor, unidade de medida: mg/dl”. O aparelho
deverá aceitar a segunda gota de sangue na mesma tira em no máximo 5 segundos, após a primeira gota,
também alertará os pacientes em caso de hipoglicemia, ou seja, que a medição esteja entre 60-80mg/dl. O
resultado deverá ser referenciado à plasma, para se ter um resultado mais próximo do valor correto. Obs. A
Licitante vencedora devera repor os aparelhos que apresentarem problemas durante o período de
comodato, se for o caso, e treinamentos gratuitamente. ON-CALL PLUS
236
009.052.054 TOUCA SANFONADA PACOTE COM 100 UN
UN
2
0
0,00
TOUCA SANFONADA PCT C/ 100UN. Turbante cirúrgico, descartável, confeccionado em não tecido com
gramatura de 30g/ m2, antialérgico, ventilação adequada, formato anatômico com elástico em todo
perímetro, soldado eletronicamente. Embalado em material que garanta a integridade do produto.
237
009.052.056 TUBO A VACUO TAMPA CINZA 4,5 ML
UN
175
0
0,00
TUBO A VACUO TAMPA CINZA 4,5 ML
238
009.052.057 TUBO A VACUO TAMPA VERMELHA
UN
250
0
0,00
TUBO A VACUO TAMPA VERMELHA
239
009.052.059 TUBO VACUO 10 ML - TAMPA AMARELA
UN
12
0
0,00
TUBO VACUO 10 ML - TAMPA AMARELA Os tubos contém ativador de coágulo jateado na perede do
tubo, que acelera o peocesso de coagulação, o gel separador para obtenção do soro com mais alta
qualidade, propocionando melhor eficiência do processo de trabalho dentro do laboratório. São utilizados
para análize de bioquimica (rotina e especiais), sorologia, imutologia, marcadores tumorais e marcadores
cardíacos, hormônios específicos e drogas terapêuticas.
240
009.052.058 TUBO VACUO COM EDTA 4,5 ML - TAMPA ROXA EDTA - TAMPA
UN
ROXA 175
0
0,00
TUBO VACUO COM EDTA 4,5 ML - TAMPA ROXA EDTA - TAMPA ROXA Os tubos devem conter o edta
k2 jateado na parede interna do tubo e são aprovados pelo FDA para serem utilizados em bancos de
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sangue. O EDTA K2 é o anticoagulante recomendado pela CLS (clinical and Laboratory Standards
Institute) e pelo ISCH (internacional Council For Standardiozation in hematology) para hermatologia por ser
o melhor anticoagulante para preservar a morfologia celular.
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