
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS
PROCESSO DE LICITAÇÃO: ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO

Nº Processo: 0017/0011
Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item
Modalidade: Pregão Presencial

Comissão: Pregoeiro
Data Edital: 07/02/2017

Data Entrega: 22/02/2017 09:00:00
Data Abertura: 22/02/2017 09:00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE CONSUMO HOSPITALAR
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.

Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal Marca Lote Sub Total Lote

0001

Abaixador de Língua pacote c/100 unidades, superfície lisa
1,5L  por  14cm,  embalagem  resistente  registro  no  MS,
prazo de val. minimo 12 meses a partir da data da entrega.:
null

PACOT
E 80,00 0,00 0,00

Abaixador  de  Língua
pacote c/100 unidades,
superfície lisa 1,5L por
14cm,  embalagem
resistente  registro  no
MS,  prazo  de  val.
minimo  12  meses  a
partir  da  data  da
entrega.

0,00

0002
Agua  Bidestilada  apirogênica  e  estéril  na  forma injetável
em  ampola  de  10  ml,  caixa  c/200  unidades:  Validade
mínima 12 mêses a partir da entrega.

caixa 30,00 0,00 0,00

Agua  Bidestilada
apirogênica e estéril na
forma  injetável  em
ampola de 10 ml, caixa
c/200 unidades

0,00

0003
Água  destilada  galão  de  5  litros:  Validade  mínima  12
meses a partir da entrega. Galão 80,00 0,00 0,00 Água  destilada  galão

de 5 litros 0,00

0004

Agulha hipodermica estéril siliconada 25 x 0,70, ( 22G x 1),
sem sinais de oxidação, caixa c/100 unidades: caixa 200,00 0,00 0,00

Agulha  hipodermica
estéril  siliconada  25  x
0,70,  (  22G x  1),  sem
sinais  de  oxidação,
caixa c/100 unidades

0,00

0005

Agulha hipodermica estéril siliconada, 25mm x 0,8mm (21G
X  1),  sem  sinais  de  oxidação,  caixa  c/100  unidades:
Validade 12 mêses a partir da entrega. CAIXA 200,00 0,00 0,00

Agulha  hipodermica
estéril  siliconada,
25mm x 0,8mm (21G X
1),  sem  sinais  de
oxidação,  caixa  c/100
unidades

0,00



0006
Agulha  hipodermica  estéril  siliconizada  23G  x  1,  25mm
x0,6mm,  sem  sinais  de  oxidação,  caixa  c/100  unidades:
Validade mínima 12 mêses a partir da entrega.

caixa 30,00 0,00 0,00

Agulha  hipodermica
estéril siliconizada 23G
x  1,  25mm  x0,6mm,
sem  sinais  de
oxidação,  caixa  c/100
unidades

0,00

0007
Agulha  hipodermica  esteril  siliconizada  24G  x  3/4,  20  x
0,55,  registro  no  MS  caixa  c/100  unidades:  Validade
mínima 12 mêses a partir da entrega.

Caixa 20,00 0,00 0,00

Agulha  hipodermica
esteril siliconizada 24G
x  3/4,  20  x  0,55,
registro  no  MS  caixa
c/100 unidades

0,00

0008

Agulha hipodermica esteril siliconizada 26G x 1/2, 13mm x
0,45mm  sem  sinais  de  oxidação  registro  no  MS,  caixa
c/100  unidades:  Validade  mínima  12  mêses  a  partir  da
entrega.

Caixa 20,00 0,00 0,00

Agulha  hipodermica
esteril siliconizada 26G
x 1/2, 13mm x 0,45mm
sem  sinais  de
oxidação  registro  no
MS,  caixa  c/100
unidades

0,00

0009
Alcool Etilico liquido 70%, (DESINFETANTE HOSPITALAR
PARA SUPERFÍCIES  FIXAS E  AMBIENTES)  registro  no
MS, caixa c/12 Lit: Validade 12 mêses a partir da entrega.

Caixa 60,00 0,00 0,00

Alcool  Etilico  liquido
70%,
(DESINFETANTE
HOSPITALAR  PARA
SUPERFÍCIES  FIXAS
E  AMBIENTES)
registro  no  MS,  caixa
c/12 Lit

0,00

0010

Algodão  absorvente  rolo  branco  em   fibra  de  algodão,
medindo  entre  1cm  e  1,5cm  de  espessura  por  22cm
largura e contendo 500g, aspecto uniforme sem grumus e
sem alvejante óticos Reg. MS.:
Validade 12 meses a partir da entrega.

Rolo 100,00 0,00 0,00

Algodão  absorvente
rolo  branco  em   fibra
de  algodão,  medindo
entre  1cm e 1,5cm de
espessura  por  22cm
largura  e  contendo
500g,  aspecto
uniforme  sem  grumus
e sem alvejante óticos
Reg. MS.

0,00

0011
Almotolia ambar, bico reto e longo em plastico ou similar,
opaco foto sensível com tampa acoplada ao frasco, Cap.
250ml resistente a desinfecções

Frasco 60,00 0,00 0,00

Almotolia  ambar,  bico
reto  e  longo  em
plastico  ou  similar,
opaco  foto  sensível
com  tampa  acoplada
ao  frasco,  Cap.  250ml
resistente  a
desinfecções

0,00



0012 Almotolia transparente,  bico longo reto confeccionada em
frasco ou similar, com tampa acoplada ao frasco 250ml Frasco 100,00 0,00 0,00

Almotolia  transparente,
bico  longo  reto
confeccionada  em
frasco  ou  similar,  com
tampa  acoplada  ao
frasco 250ml

0,00

0013

Aspirador  de  secreção,  portátil  silencioso  facil  manuseio,
volt.  12VDC,  22W  vasão  20l/min,  capacidade  1300ml,
comprimento  do  cabo  2,24m.:  ASPIRADOR  DE
SECREÇAO,1,3 LITROS.

UNID 2,00 0,00 0,00

Aspirador de secreção,
portátil  silencioso  facil
manuseio,  volt.
12VDC,  22W  vasão
20l/min,  capacidade
1300ml,  comprimento
do cabo 2,24m.

0,00

0014

Atadura de crepe Pact. c/12 und. tipo 1, 10cm L 180cm  de
Comp.  100% algodão  omistu,  com propriedade  elasticas
bordas bem acabadas Reg. no MS.:  Validade mínima 12
meses apos a entrega.

Pacote 150,00 0,00 0,00

Atadura de crepe Pact.
c/12 und. tipo 1, 10cm
L  180cm   de  Comp.
100%  algodão  omistu,
com  propriedade
elasticas  bordas  bem
acabadas Reg. no MS.

0,00

0015

Atadura de crepe Pact. c/12 und. tipo 1, 20cm L 180cm  de
Comp.  100% algodão  omistu,  com propriedade  elasticas
bordas bem acabadas Reg. no MS.:  Validade mínima 12
meses apos a entrega.

Pacote 100,00 0,00 0,00

Atadura de crepe Pact.
c/12 und. tipo 1, 20cm
L  180cm   de  Comp.
100%  algodão  omistu,
com  propriedade
elasticas  bordas  bem
acabadas Reg. no MS.

0,00

0016

Avental  impermeável  tamanho 1,4x1,20 não tecido 100%
polipropileno  imp.  externamente  e  absorvente
externamente, tiras de amarração velcro para fechamento
da gola mangas longas raglan fechada por utrassom.: Unidade 30,00 0,00 0,00

Avental  impermeável
tamanho  1,4x1,20  não
tecido  100%
polipropileno  imp.
externamente  e
absorvente
externamente,  tiras  de
amarração  velcro  para
fechamento  da  gola
mangas  longas  raglan
fechada por utrassom.

0,00



0017

Bolsa coletora de urina sistema fechado com tubo extensor
com  clamp,  conector  com  tampa  protetora,  tubo  de
drenagem, esteril por oxido de etileno, descartável atóxico,
e apirogênico,  graduação:2000ml,  registro no MS:  PARA
SONDA VESICAL DE DEMORA

Unidade 100,00 0,00 0,00

Bolsa coletora de urina
sistema  fechado  com
tubo  extensor  com
clamp,  conector  com
tampa  protetora,  tubo
de  drenagem,  esteril
por  oxido  de  etileno,
descartável  atóxico,  e
apirogênico,
graduação:2000ml,
registro no MS

0,00

0018

Caixa  térmica  45L,  confeccionada  em polietileno  de  alta
densidade (PEAD) nas paredes interna e externa, polimero
sintético  de  alta  externa,  polímero  sintético  de  alta
resistência  química,  impactos  e  as  baixas  temperaturas.
Isolamento  interno  em  poliuretano.  Mola  limitadora  e
dobradiças  fixadas  com  parafuso  naval,  alcas  laterais.
Registro  no  MS.:  Caixa  térmica  com  termômetro  não
acoplado.

Unidade 3,00 0,00 0,00

Caixa  térmica  45L,
confeccionada  em
polietileno  de  alta
densidade (PEAD) nas
paredes  interna  e
externa,  polimero
sintético  de  alta
externa,  polímero
sintético  de  alta
resistência  química,
impactos  e  as  baixas
temperaturas.
Isolamento  interno  em
poliuretano.  Mola
limitadora e dobradiças
fixadas  com  parafuso
naval,  alcas  laterais.
Registro no MS.

0,00

0019

Cateter intravesono calibre 14G agulha radiopaco, estéril,
descartável,  confeccionado  em  poliuretano,  com  encaixe
tipo luer. Agulha de paredes finas em aço inox, registro no
MS, Cx c/50 und: Validade mínima de 12 meses a partir da
entrega.

Caixa 6,00 0,00 0,00

Cateter  intravesono
calibre  14G  agulha
radiopaco,  estéril,
descartável,
confeccionado  em
poliuretano,  com
encaixe  tipo  luer.
Agulha  de  paredes
finas  em  aço  inox,
registro  no  MS,  Cx
c/50 und

0,00



0020

Cateter intravesono calibre 16G agulha radiopaco, estéril,
descartável,  confeccionado  em  poliuretano,  com  encaixe
tipo luer. Agulha de paredes finas em aço inox, registro no
MS, Cx c/50 und: Validade mínima de 12 meses a partir da
entrega.

Caixa 6,00 0,00 0,00

Cateter  intravesono
calibre  16G  agulha
radiopaco,  estéril,
descartável,
confeccionado  em
poliuretano,  com
encaixe  tipo  luer.
Agulha  de  paredes
finas  em  aço  inox,
registro  no  MS,  Cx
c/50 und

0,00

0021

Cateter intravesono calibre 18G agulha radiopaco, estéril,
descartável,  confeccionado  em  poliuretano,  com  encaixe
tipo luer. Agulha de paredes finas em aço inox, registro no
MS, Cx c/50 und: Validade mínima de 12 mêses a partir da
entrega.

caixa 6,00 0,00 0,00

Cateter  intravesono
calibre  18G  agulha
radiopaco,  estéril,
descartável,
confeccionado  em
poliuretano,  com
encaixe  tipo  luer.
Agulha  de  paredes
finas  em  aço  inox,
registro  no  MS,  Cx
c/50 und

0,00

0022

Cateter intravesono calibre 20G agulha radiopaco, estéril,
descartável,  confeccionado  em  poliuretano,  com  encaixe
tipo luer. Agulha de paredes finas em aço inox, registro no
MS, Cx c/50 und: Validade mínima de 12 meses a apartir
da entrega.

Caixa 20,00 0,00 0,00

Cateter  intravesono
calibre  20G  agulha
radiopaco,  estéril,
descartável,
confeccionado  em
poliuretano,  com
encaixe  tipo  luer.
Agulha  de  paredes
finas  em  aço  inox,
registro  no  MS,  Cx
c/50 und

0,00

0023

Cateter intravesono calibre 22G agulha radiopaco, estéril,
descartável,  confeccionado  em  poliuretano,  com  encaixe
tipo luer. Agulha de paredes finas em aço inox, registro no
MS,  Cx  c/50  und:  Validade  mínima  12  meses  apos  a
entrega.

Caixa 20,00 0,00 0,00

Cateter  intravesono
calibre  22G  agulha
radiopaco,  estéril,
descartável,
confeccionado  em
poliuretano,  com
encaixe  tipo  luer.
Agulha  de  paredes
finas  em  aço  inox,
registro  no  MS,  Cx
c/50 und

0,00



0024

Cateter intravesono calibre 24G agulha radiopaco, estéril,
descartável,  confeccionado  em  poliuretano,  com  encaixe
tipo luer. Agulha de paredes finas em aço inox, registro no
MS,  Cx  c/50  und:  Validade  mínima  12  mêses  apos  a
entrega.

Caixa 20,00 0,00 0,00

Cateter  intravesono
calibre  24G  agulha
radiopaco,  estéril,
descartável,
confeccionado  em
poliuretano,  com
encaixe  tipo  luer.
Agulha  de  paredes
finas  em  aço  inox,
registro  no  MS,  Cx
c/50 und

0,00

0025

Cateter nasal tipo óculos( Adulto), confeccionado em PVC,
transparente, flexível, atóxico, estéril, em forma de cilindro
reto  e  inteiriço.  superfície  lisa  e  uniforme,  comp.aprox.
110cm. Registro no MS: Validade mínima 12 mêses apos a
entrega.

unidade 700,00 0,00 0,00

Cateter  nasal  tipo
óculos(  Adulto),
confeccionado  em
PVC,  transparente,
flexível, atóxico, estéril,
em  forma  de  cilindro
reto  e  inteiriço.
superfície  lisa  e
uniforme,  comp.aprox.
110cm.  Registro  no
MS

0,00

0026

Cateter nasal tipo óculos( Infantil), confeccionado em PVC,
transparente, flexível, atóxico, estéril, em forma de cilindro
reto  e  inteiriço.  superfície  lisa  e  uniforme,  comp.aprox.
110cm. Registro no MS: Validade mínima 12 mêses apos a
entrega.

unidade 200,00 0,00 0,00

Cateter  nasal  tipo
óculos(  Infantil),
confeccionado  em
PVC,  transparente,
flexível, atóxico, estéril,
em  forma  de  cilindro
reto  e  inteiriço.
superfície  lisa  e
uniforme,  comp.aprox.
110cm.  Registro  no
MS

0,00

0027 Clamp para cordão umbilical Unidade 10,00 0,00 0,00 Clamp  para  cordão
umbilical 0,00

0028

Colar  cervical  adulto  G,  confeccionado  em  espuma  de
polifórmio, abertura traseira exclusiva, e aberturas verticais
na região cervical,  com velcro  fixo  ao colar,  resistente  a
várias  lavagens.:  Validade  mínima  12  mêses  a  partir  da
entrega.

Unidade 4,00 0,00 0,00

Colar  cervical  adulto
G,  confeccionado  em
espuma  de  polifórmio,
abertura  traseira
exclusiva,  e  aberturas
verticais  na  região
cervical,  com  velcro
fixo ao colar, resistente
a várias lavagens.

0,00



0029

Colar  cervical  adulto  M,  confeccionado  em  espuma  de
polifórmio, abertura traseira exclusiva, e aberturas verticais
na região cervical,  com velcro  fixo  ao colar,  resistente  a
várias  lavagens:  Validade  mínima  12  mêses  a  partir  da
entrega.

Unidade 4,00 0,00 0,00

Colar  cervical  adulto
M,  confeccionado  em
espuma  de  polifórmio,
abertura  traseira
exclusiva,  e  aberturas
verticais  na  região
cervical,  com  velcro
fixo ao colar, resistente
a várias lavagens

0,00

0030

Colar  cervical  infantil   P,  confeccionado  em  espuma  de
polifórmio, abertura traseira exclusiva, e aberturas verticais
na região cervical,  com velcro  fixo  ao colar,  resistente  a
várias lavagens. Ajustável para faixa etária de 0 a 10 anos.:
Validade mínima 12 mêses a partir da entrega.

Unidade 4,00 0,00 0,00

Colar  cervical  infantil
P,  confeccionado  em
espuma  de  polifórmio,
abertura  traseira
exclusiva,  e  aberturas
verticais  na  região
cervical,  com  velcro
fixo ao colar, resistente
a  várias  lavagens.
Ajustável  para  faixa
etária de 0 a 10 anos.

0,00

0031

Colchão hospitalar com capa d33 1,88x  0,88 x0,10m azul.:
COLCHAO HOSPITALAR

Unidade 10,00 0,00 0,00
Colchão  hospitalar
com  capa  d33  1,88x
0,88 x0,10m azul.

0,00

0032

Coletor  de  Material  Perfurocortante,  caixa  de  20L  ,
capacidade últil de 18L registro no MS. CX c/10 unidades:
Equivalente ou superior a Descarpac. Validade mínima de
12 meses a partir da entrega.

Caixa 15,00 0,00 0,00

Coletor  de  Material
Perfurocortante,  caixa
de  20L  ,  capacidade
últil  de 18L registro no
MS. CX c/10 unidades

0,00

0033

Compressa  de  Gaze  hidrófila,  não  estéril  constituida  de
100% algodão, com densidade de 13 fios, medindo aprox.
7.5 x 7.5 quando dobrada, ter boa cap. de absorsão, ser
macia, isenta de impurezas, alvejantes óptico, registro no
MS.  Pacote   c/500 unidades:  Validade mínima 12 mêses
apos a entrega.

Pacote 1.100,00 0,00 0,00

Compressa  de  Gaze
hidrófila,  não  estéril
constituida  de  100%
algodão,  com
densidade  de  13  fios,
medindo  aprox.  7.5  x
7.5  quando  dobrada,
ter  boa  cap.  de
absorsão,  ser  macia,
isenta  de  impurezas,
alvejantes  óptico,
registro no MS. Pacote
c/500 unidades

0,00



0034 Detergente desincrostante enzimático, com registro no MS.
Galão 5 L: Validade mínima 12 mêses a partir da entrega. Galão 20,00 0,00 0,00

Detergente
desincrostante
enzimático,  com
registro  no  MS.  Galão
5 L

0,00

0035 Ebulidor elétrico.: Unidade 5,00 0,00 0,00 Ebulidor elétrico. 0,00

0036

Eletrodo  descartável  adulto  para  desfibrilador  DEA-
Compatível  com  CMOS  DRAKE.:  Validade  mínima  12
meses a partir da entrega Unidade 5,00 0,00 0,00

Eletrodo  descartável
adulto  para
desfibrilador  DEA-
Compatível  com
CMOS DRAKE.

0,00

0037

Eletrodo  descartável  infantil  para  desfibrilador  DEA-
Compatível  com  CMOS  DRAKE.:  Validade  mínima  12
meses a partir da entrega. unidade 2,00 0,00 0,00

Eletrodo  descartável
infantil  para
desfibrilador  DEA-
Compatível  com
CMOS DRAKE.

0,00

0038

Equipo  macrogotas  para  administração  endovenosa
descartável, estéril, atóxico e livre de pirogênio, com ponta
perfurante com respiro de ar,  cãmara flexivel  macrogotas
com  filtro,  tubo  flexível  150cm  injetor  lateral-Y
autocicatrizante, regulador de fluxo (pinça rolete flash ball)
e conector luer slip. Registro no MS.: Validade minima 12
mêses a partir da entrega.

Unidade 2.000,00 0,00 0,00

Equipo  macrogotas
para  administração
endovenosa
descartável,  estéril,
atóxico  e  livre  de
pirogênio,  com  ponta
perfurante  com respiro
de  ar,  cãmara  flexivel
macrogotas  com  filtro,
tubo  flexível  150cm
injetor  lateral-Y
autocicatrizante,
regulador  de  fluxo
(pinça rolete flash ball)
e  conector  luer  slip.
Registro no MS.

0,00



0039

Equipo  microgotas  para  administração  endovenosa
descartável, estéril, atóxico e livre de pirogênio, com ponta
perfurante com respiro de ar,  cãmara flexivel  macrogotas
com  filtro,  tubo  flexível  150cm  injetor  lateral-Y
autocicatrizante, regulador de fluxo (pinça rolete flash ball)
e conector luer slip.  Registro no MS.:  Validade minima12
mêses a partir da entrega.

Unidade 100,00 0,00 0,00

Equipo  microgotas
para  administração
endovenosa
descartável,  estéril,
atóxico  e  livre  de
pirogênio,  com  ponta
perfurante  com respiro
de  ar,  cãmara  flexivel
macrogotas  com  filtro,
tubo  flexível  150cm
injetor  lateral-Y
autocicatrizante,
regulador  de  fluxo
(pinça rolete flash ball)
e  conector  luer  slip.
Registro no MS.

0,00

0040
Equipo  nutrição  enteral  estéril  com filtro  de  ar:  Validade
minima 12 meses a partir da entrega Unidade 200,00 0,00 0,00 Equipo nutrição enteral

estéril com filtro de ar 0,00

0041

Esfigmomanômetro  + estetoscópio  adulto  com braçadeira
em brim, com feche de metal cinza, manômetro aneróide,
pera insulfladora com esfera de aço inox. Similar ao Bic.
Registro no MS: Unidade 40,00 0,00 0,00

Esfigmomanômetro  +
estetoscópio  adulto
com  braçadeira  em
brim,  com  feche  de
metal  cinza,
manômetro  aneróide,
pera  insulfladora  com
esfera  de  aço  inox.
Similar  ao  Bic.
Registro no MS

0,00

0042

Esfigmomanômetro + estetoscópio infantil  com braçadeira
em brim, com feche em velcro cinza, manômetro aneróide,
pera insulfladora com esfera de aço inox. Similar ao Bic.
Registro no MS:

Unidade 6,00 0,00 0,00

Esfigmomanômetro  +
estetoscópio  infantil
com  braçadeira  em
brim,  com  feche  em
velcro  cinza,
manômetro  aneróide,
pera  insulfladora  com
esfera  de  aço  inox.
Similar  ao  Bic.
Registro no MS

0,00



0043

Esfigmomanômetro  + estetoscópio  obeso com braçadeira
em  brim,  com  feche  velcro  cinza,  manômetro  aneróide,
pera insulfladora com esfera de aço inox. Similar ao Bic.
Registro no MS:

Unidade 6,00 0,00 0,00

Esfigmomanômetro  +
estetoscópio  obeso
com  braçadeira  em
brim, com feche velcro
cinza,  manômetro
aneróide,  pera
insulfladora com esfera
de aço inox. Similar ao
Bic. Registro no MS

0,00

0044

Esparadrapo, impermeável, confeccionado em tecido 100%
algodão com tratamento acrílico adesivo á base de óxido
de zinco, borracha natural e resinas cor branco, medindo
10  X  4,5m,  em  embalagem  dupla.  Registro  no  MS.:
Validade mínima 12 meses a partir da entrega

Unidade 400,00 0,00 0,00

Esparadrapo,
impermeável,
confeccionado  em
tecido  100%  algodão
com  tratamento
acrílico adesivo á base
de  óxido  de  zinco,
borracha  natural  e
resinas  cor  branco,
medindo  10  X  4,5m,
em  embalagem  dupla.
Registro no MS.

0,00

0045 Especulo Vaginal G não esteril, com embalagem individual,
resistente.: Validade mínima 12 meses a partir da entrega. Unidade 300,00 0,00 0,00

Especulo  Vaginal  G
não  esteril,  com
embalagem  individual,
resistente.

0,00

0046
Especulo Vaginal M não esteril, com embalagem individual,
resistente.: Validade mínima 12 meses a partir da entrega, Unidade 500,00 0,00 0,00

Especulo  Vaginal  M
não  esteril,  com
embalagem  individual,
resistente.

0,00

0047 Especulo Vaginal P não esteril, com embalagem individual,
resistente.: Validade mínima 12 meses a partir da entrega. Unidade 300,00 0,00 0,00

Especulo  Vaginal  P
não  esteril,  com
embalagem  individual,
resistente.

0,00

0048

Fio  de  sutura  agulhado  4.0   fios  agulhados  nylon.
Monofilamento  preto  cx  com  24  unidades  embaladas
individualmente registro ms.: Validade mínima de 12 mese
a partir da entrega.

caixa 50,00 0,00 0,00

Fio de sutura agulhado
4.0   fios  agulhados
nylon.  Monofilamento
preto  cx  com  24
unidades  embaladas
individualmente
registro ms.

0,00



0049

Fio  de  sutura  agulhado  5.0   fios  agulhados  nylon.
Monofilamento  preto  cx  com  24  unidades  embaladas
individualmente registro MS.: Validade mínima 12 meses a
partir da entrega.

Caixa 10,00 0,00 0,00

Fio de sutura agulhado
5.0   fios  agulhados
nylon.  Monofilamento
preto  cx  com  24
unidades  embaladas
individualmente
registro MS.

0,00

0050

Fio  de  sutura  agulhado  6.0   fios  agulhados  nylon.
Monofilamento  preto  cx  com  24  unidades  embaladas
individualmente registro MS.:
Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Caixa 10,00 0,00 0,00

Fio de sutura agulhado
6.0   fios  agulhados
nylon.  Monofilamento
preto  cx  com  24
unidades  embaladas
individualmente
registro MS.

0,00

0051 Fio  de  sutura  categute  2.0.  Cx  c/24  unidades:  Validade
mínima 12 meses a partir da entrega. Caixa 10,00 0,00 0,00 Fio de sutura categute

2.0. Cx c/24 unidades 0,00

0052

Fio  de  sutura,  2.0  fios  agulhados  nylon.  Monofilamento
preto  cx  com  24  unidades  embaladas  individualmente
registro ms.:

Caixa
24
Unidade
s

60,00 0,00 0,00

Fio  de sutura,  2.0  fios
agulhados  nylon.
Monofilamento  preto
cx  com  24  unidades
embaladas
individualmente
registro ms.

0,00

0053

Fio  de  sutura,  nylon  3.0,  fios  agulhados  nylon.
Monofilamento  preto  cx  com  24  unidades  embaladas
individualmente registro ms.:

Caixa
24
Unidade
s

50,00 0,00 0,00

Fio  de  sutura,  nylon
3.0,  fios  agulhados
nylon.  Monofilamento
preto  cx  com  24
unidades  embaladas
individualmente
registro ms.

0,00

0054

Fio  guia  para  intubação  endotraqueal,  mandril  fio  guia
estilete  flexivel  sem botão  para  sonda  endotraqueal  225
mm  25  A  45mm.  Registro  no  MS.:  Validade  mínima  12
meses a partir da entrega.

unidade 10,00 0,00 0,00

Fio  guia  para
intubação
endotraqueal,  mandril
fio guia estilete flexivel
sem botão para sonda
endotraqueal  225  mm
25  A  45mm.  Registro
no MS.

0,00



0055

Fita adesia  Autoclave 19mmx30mm, especura de 0,18mm
confeccionada  com  dorso  de  papel  crepado  a  base  de
celulose, comuma das faces composta por massa adesiva,
e  na  outra  face  uma  fina  camada  impermeabilizante  de
resina  acrílica,  com  listras  de  tinta  termoreativa,
embalagem individual.  Registro no MS.:  Validade mínima
12 meses a partir da entrega.

Unidade 200,00 0,00 0,00

Fita  adesia   Autoclave
19mmx30mm,
especura  de  0,18mm
confeccionada  com
dorso  de  papel
crepado  a  base  de
celulose,  comuma  das
faces  composta  por
massa  adesiva,  e  na
outra  face  uma  fina
camada
impermeabilizante  de
resina  acrílica,  com
listras  de  tinta
termoreativa,
embalagem  individual.
Registro no MS.

0,00

0056

Fita crepe hospitalar 16mmx50m tipo Missner. Embaladas
individualmente, com registro no MS: Validade mínima 12
meses a partir da entrega. Unidade 50,00 0,00 0,00

Fita  crepe  hospitalar
16mmx50m  tipo
Missner.  Embaladas
individualmente,  com
registro no MS

0,00

0057

Fita Microporosa 5mmx 10m, hipoalérgica adesiva, atóxica,
constituida de substrato de não-tecido a base de fibras de
viscose,  resina  acrílica  e  massa  adesiva,  com  finissima
espessura  e  excelente  fixação,  com  boa  aderência.
Registro  no  MS.:  Validade mínima 12 meses a  partir  da
entrega.

Unidade 400,00 0,00 0,00

Fita  Microporosa
5mmx  10m,
hipoalérgica  adesiva,
atóxica,  constituida  de
substrato  de  não-
tecido a base de fibras
de  viscose,  resina
acrílica  e  massa
adesiva,  com finissima
espessura  e  excelente
fixação,  com  boa
aderência.  Registro  no
MS.

0,00

0058
Formol, 37% frasco 1000ml : Validade mínima 12 meses a
partir da entrega. Frasco 2,00 0,00 0,00 Formol,  37%  frasco

1000ml 0,00

0059

Gel  condutor,  para  transmissão  ultrassônica,  frasco
plástico  resistente  de  5L:  Validade  mínima  12  meses  a
partir da entrega. Unidade 10,00 0,00 0,00

Gel  condutor,  para
transmissão
ultrassônica,  frasco
plástico  resistente  de
5L

0,00

0060
Glicose 50%  ampola de 10ml, solução injetável.Cx c/200
unidades: validade mínima 12 meses a partir da entrega. caixa 4,00 0,00 0,00

Glicose  50%   ampola
de  10ml,  solução
injetável.Cx  c/200
unidades

0,00



0061
Hipoclorito de sódio 1%, caixa c/12 litros: Validade mínima
12 meses a partir da entrega. Caixa 10,00 0,00 0,00 Hipoclorito  de  sódio

1%, caixa c/12 litros 0,00

0062
Kit Monitor de Glicemia Completo (Lancetador+ Lancetas+
Tiras Chip+ Monitor+Estojo) compatível com as tiras teste
Accu Chek.: Duração da bateria 1000 testes.

kit 500,00 0,00 0,00

Kit Monitor de Glicemia
Completo
(Lancetador+
Lancetas+  Tiras  Chip+
Monitor+Estojo)
compatível  com  as
tiras teste Accu Chek.

0,00

0063

Kit para exame de papanicolau (espátula de ayres, escova
endocervical e lámina): Validade mínima 12 meses a partir
da entrega. kit 50,00 0,00 0,00

Kit  para  exame  de
papanicolau  (espátula
de  ayres,  escova
endocervical e lámina)

0,00

0064

Lacres, psicoboxn 16cm dupla trava com abertura manual
cor azul. Pacote c/100: LACRES.

Pacote 10,00 0,00 0,00

Lacres,  psicoboxn
16cm dupla  trava  com
abertura  manual  cor
azul. Pacote c/100

0,00

0065

Lámina  de  bisturi  n  11º  estéril,  descartável  em  aço
carbono,  polida,  afiada,  sem  rebarbas  ou  sinais  de
oxidação.  Caixa  contendo100  unidades  distribuidas  em
embalagens individuais. Registro no MS: Validade mínima
12 meses a partir daentrega.

Caixa 20,00 0,00 0,00

Lámina de bisturi n 11º
estéril,  descartável  em
aço  carbono,  polida,
afiada,  sem  rebarbas
ou sinais  de oxidação.
Caixa  contendo100
unidades  distribuidas
em  embalagens
individuais. Registro no
MS

0,00

0066

Lámina  de  bisturi  n  12º  estéril,  descartável  em  aço
carbono,  polida,  afiada,  sem  rebarbas  ou  sinais  de
oxidação.  Caixa  contendo100  unidades  distribuidas  em
embalagens individuais. Registro no MS.:
Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Caixa 20,00 0,00 0,00

Lámina de bisturi n 12º
estéril,  descartável  em
aço  carbono,  polida,
afiada,  sem  rebarbas
ou sinais  de oxidação.
Caixa  contendo100
unidades  distribuidas
em  embalagens
individuais. Registro no
MS.

0,00



0067

Lámina  de  bisturi  n  15º  estéril,  descartável  em  aço
carbono,  polida,  afiada,  sem  rebarbas  ou  sinais  de
oxidação.  Caixa  contendo100  unidades  distribuidas  em
embalagens individuais.Registro no MS.: Validade minima
12 meses a partir da entrega.

Caixa 15,00 0,00 0,00

Lámina de bisturi n 15º
estéril,  descartável  em
aço  carbono,  polida,
afiada,  sem  rebarbas
ou sinais  de oxidação.
Caixa  contendo100
unidades  distribuidas
em  embalagens
individuais.Registro  no
MS.

0,00

0068

Lámina  de  bisturi  n  20º  estéril,  descartável  em  aço
carbono,  polida,  afiada,  sem  rebarbas  ou  sinais  de
oxidação.  Caixa  contendo100  unidades  distribuidas  em
embalagens individuais. Registro no MS.: Validade minima
12 meses a partir da entrega.

Caixa 10,00 0,00 0,00

Lámina de bisturi n 20º
estéril,  descartável  em
aço  carbono,  polida,
afiada,  sem  rebarbas
ou sinais  de oxidação.
Caixa  contendo100
unidades  distribuidas
em  embalagens
individuais. Registro no
MS.

0,00

0069

Lámina  de  bisturi  n  21º  estéril,  descartável  em  aço
carbono,  polida,  afiada,  sem  rebarbas  ou  sinais  de
oxidação.  Caixa  contendo100  unidades  distribuidas  em
embalagens individuais. Registro no MS.: Validade minima
12 meses a partir da entrega

Caixa 10,00 0,00 0,00

Lámina de bisturi n 21º
estéril,  descartável  em
aço  carbono,  polida,
afiada,  sem  rebarbas
ou sinais  de oxidação.
Caixa  contendo100
unidades  distribuidas
em  embalagens
individuais. Registro no
MS.

0,00

0070

Lámina  de  bisturi  n  22º  estéril,  descartável  em  aço
carbono,  polida,  afiada,  sem  rebarbas  ou  sinais  de
oxidação.  Caixa  contendo100  unidades  distribuidas  em
embalagens individuais. Registro no MS.: Validade mínima
12 meses a partir da entrega.

Caixa 10,00 0,00 0,00

Lámina de bisturi n 22º
estéril,  descartável  em
aço  carbono,  polida,
afiada,  sem  rebarbas
ou sinais  de oxidação.
Caixa  contendo100
unidades  distribuidas
em  embalagens
individuais. Registro no
MS.

0,00



0071

Lanceta para glicemia capilar, com ajuste de profundidade
1,5mm,  diâmetro  da  agulha  0,36mm  (28G),  lanc.
trifacetada e siliconada, sistema estéril atravez de radiação
gama, retração automática da agulha, capa de esterilidade
corpo do lancetador e gatilho compostos por polipropileno.
Caixa c/200 lancetas: Validade mínima 12 meses a partir
da entrega.

Caixa 20,00 0,00 0,00

Lanceta  para  glicemia
capilar,  com ajuste  de
profundidade  1,5mm,
diâmetro  da  agulha
0,36mm  (28G),  lanc.
trifacetada  e
siliconada,  sistema
estéril  atravez  de
radiação  gama,
retração automática da
agulha,  capa  de
esterilidade  corpo  do
lancetador  e  gatilho
compostos  por
polipropileno.  Caixa
c/200 lancetas

0,00

0072
Lençol  de  papel  hospitalar  70  cm/50m,  100%  celulose
virgem (fibras longas de máxima resistência).: Rolo 500,00 0,00 0,00

Lençol  de  papel
hospitalar  70  cm/50m,
100%  celulose  virgem
(fibras  longas  de
máxima resistência).

0,00

0073

Luva cirúrgica 6,5 de látex de borracha natural, com textura
na  extremidade  dos  dedos,  formato  anatômico,
estéril(radiação  Gama),  com  pó  bioabsorvível,  e
embalagem individual.  Registro no MS.:  Validade mínima
12 meses a partir da entrega.

Par 300,00 0,00 0,00

Luva  cirúrgica  6,5  de
látex  de  borracha
natural, com textura na
extremidade  dos
dedos,  formato
anatômico,
estéril(radiação
Gama),  com  pó
bioabsorvível,  e
embalagem  individual.
Registro no MS.

0,00

0074

Luva cirúrgica 7,0 de látex de borracha natural, com textura
na  extremidade  dos  dedos,  formato  anatômico,
estéril(radiação  Gama),  com  pó  bioabsorvível,  e
embalagem individual.  Registro no MS.:  Validade mínima
12 meses a partir da entrega.
Validade mínima 12 meses a partir da entrega

Par 300,00 0,00 0,00

Luva  cirúrgica  7,0  de
látex  de  borracha
natural, com textura na
extremidade  dos
dedos,  formato
anatômico,
estéril(radiação
Gama),  com  pó
bioabsorvível,  e
embalagem  individual.
Registro no MS.

0,00



0075

Luva cirúrgica 7,5 de látex de borracha natural, com textura
na  extremidade  dos  dedos,  formato  anatômico,
estéril(radiação  Gama),  com  pó  bioabsorvível,  e
embalagem individual.  Registro no MS.:  Validade mínima
12 meses a partir da entrrega.

Par 300,00 0,00 0,00

Luva  cirúrgica  7,5  de
látex  de  borracha
natural, com textura na
extremidade  dos
dedos,  formato
anatômico,
estéril(radiação
Gama),  com  pó
bioabsorvível,  e
embalagem  individual.
Registro no MS.

0,00

0076

Luva cirúrgica 8,0 de látex de borracha natural, com textura
na  extremidade  dos  dedos,  formato  anatômico,
estéril(radiação  Gama),  com  pó  bioabsorvível,  e
embalagem individual.  Registro no MS.:  Validade mínima
12 meses a partir da entrega.

Par 100,00 0,00 0,00

Luva  cirúrgica  8,0  de
látex  de  borracha
natural, com textura na
extremidade  dos
dedos,  formato
anatômico,
estéril(radiação
Gama),  com  pó
bioabsorvível,  e
embalagem  individual.
Registro no MS.

0,00

0077

Luva cirúrgica 8,5 de látex de borracha natural, com textura
na  extremidade  dos  dedos,  formato  anatômico,
estéril(radiação  Gama),  com  pó  bioabsorvível,  e
embalagem individual.  Registro  no MS.:  Validade minima
12 meses a partir da entrega. Par 100,00 0,00 0,00

Luva  cirúrgica  8,5  de
látex  de  borracha
natural, com textura na
extremidade  dos
dedos,  formato
anatômico,
estéril(radiação
Gama),  com  pó
bioabsorvível,  e
embalagem  individual.
Registro no MS.

0,00

0078

Luva de látex para procedimento, tamanho G, não estéril,
ambidestra,  levemente  pulverizada com pó bioabsorvível,
de boa qualidade, resistente. Registro no MS. Caixa c/100
unidades: Validade minima 12 meses a partir da entrega.

Caixa 100,00 0,00 0,00

Luva  de  látex  para
procedimento,
tamanho  G,  não
estéril,  ambidestra,
levemente  pulverizada
com  pó  bioabsorvível,
de  boa  qualidade,
resistente.  Registro  no
MS.  Caixa  c/100
unidades

0,00



0079

Luva de látex para procedimento, tamanho M, não estéril,
ambidestra,  levemente  pulverizada com pó bioabsorvível,
de boa qualidade, resistente. Registro no MS. Caixa c/100
unidades: Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Caixa
100
Unidade
s

150,00 0,00 0,00

Luva  de  látex  para
procedimento,
tamanho  M,  não
estéril,  ambidestra,
levemente  pulverizada
com  pó  bioabsorvível,
de  boa  qualidade,
resistente.  Registro  no
MS.  Caixa  c/100
unidades

0,00

0080

Luva de látex para procedimento, tamanho P, não estéril,
ambidestra,  levemente  pulverizada com pó bioabsorvível,
de boa qualidade, resistente. Registro no MS. Caixa c/100
unidades:
Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Caixa 150,00 0,00 0,00

Luva  de  látex  para
procedimento,
tamanho P, não estéril,
ambidestra,  levemente
pulverizada  com  pó
bioabsorvível,  de  boa
qualidade,  resistente.
Registro no MS. Caixa
c/100 unidades

0,00

0081

Luva  de  látex  para  procedimento,  tamanho  PP(Extra  P),
não  estéril,  ambidestra,  levemente  pulverizada  com  pó
bioabsorvível,  de  boa  qualidade,  resistente.  Registro  no
MS. Caixa c/100 unidades: Validade mínima 12 meses a
partir da entrega.

Caixa 150,00 0,00 0,00

Luva  de  látex  para
procedimento,
tamanho  PP(Extra  P),
não  estéril,
ambidestra,  levemente
pulverizada  com  pó
bioabsorvível,  de  boa
qualidade,  resistente.
Registro no MS. Caixa
c/100 unidades

0,00

0082

Luva de vinil  para procedimento tamanho M,  não estéril,
ambidestra,  de  boa  qualidade,  resistente,  levimento
pulverizada  com amido,  hipoalergênica.  Registro  no  MS.
Caixa c/100 unidades: Validade mínima 12 meses a partir
da entrega.

Caixa 60,00 0,00 0,00

Luva  de  vinil  para
procedimento  tamanho
M,  não  estéril,
ambidestra,  de  boa
qualidade,  resistente,
levimento  pulverizada
com  amido,
hipoalergênica.
Registro no MS. Caixa
c/100 unidades

0,00



0083

Luva de vinil para procedimento, tamanho P , não estéril,
ambidestra,  levemente  pulverizada  com  amido,
hipoalergênica,  de  boa qualidade,  resistente.  Registro  no
MS. Caixa c/100 unidades:  Validade minima 12 meses a
partir da entrega.

Caixa 60,00 0,00 0,00

Luva  de  vinil  para
procedimento,
tamanho  P  ,  não
estéril,  ambidestra,
levemente  pulverizada
com  amido,
hipoalergênica,  de boa
qualidade,  resistente.
Registro no MS. Caixa
c/100 unidades

0,00

0084

Luvas  flocadas  de  latex  para  limpeza,  composição  latex,
algodão  pigmento  e  talco  equivalente  ou  superior  a
Descarpack.  Pacote  c/12  pares.:  Validade  mínima  12
meses a partir da entrega. Pacote 30,00 0,00 0,00

Luvas  flocadas  de
latex  para  limpeza,
composição  latex,
algodão  pigmento  e
talco  equivalente  ou
superior a Descarpack.
Pacote c/12 pares.

0,00

0085

Maleta  para  primeiros  socorros  com  3  bandejas
articuladas, 15 divisões e tampa na bandeja superior, alça
para cadeado.: Unidade 5,00 0,00 0,00

Maleta  para  primeiros
socorros  com  3
bandejas  articuladas,
15 divisões e tampa na
bandeja  superior,  alça
para cadeado.

0,00

0086

Mascara  cirúrgica,  descartável,  dupla  camada,  modelo
retangular,  com  no  mínimo  20x10cm  e  3  pregas
longitudinais,  com  dispositivo  para  ajuste  nasal  fixo  no
corpo da mascara,  e  4 tiras laterais  de comp.  adequado
para fixação. Atóxica, hipoalérgica e inodora, gramatura 30.
CX c/100 und:

Caixa 60,00 0,00 0,00

Mascara  cirúrgica,
descartável,  dupla
camada,  modelo
retangular,  com  no
mínimo  20x10cm  e  3
pregas  longitudinais,
com  dispositivo  para
ajuste  nasal  fixo  no
corpo da mascara, e 4
tiras  laterais  de  comp.
adequado  para
fixação.  Atóxica,
hipoalérgica e inodora,
gramatura  30.  CX
c/100 und

0,00

0087

Máscara  de  oxigênio  adulto  para  nebulização  com tubo,
frasco  10ml  não  estéril.  Registro  na  Anvisa:  Validade
mínima 12 meses a partir da entrega. unidade 60,00 0,00 0,00

Máscara  de  oxigênio
adulto  para
nebulização  com tubo,
frasco 10ml não estéril.
Registro na Anvisa

0,00



0088

Máscara  de  oxigênio  infantil  para  nebulização  com tubo,
frasco  10ml  não  estéril.  Registro  na  Anvisa.:  Validade
mínima 12 meses a partir da entrega. unidade 40,00 0,00 0,00

Máscara  de  oxigênio
infantil  para
nebulização  com tubo,
frasco 10ml não estéril.
Registro na Anvisa.

0,00

0089

Máscara de venture adulto confeccionada em vinil macio e
transparente, com formato anatômico sob-o-queixo e anel
metálico,  diluidores  codificados  em  seis  cores  para
diferentes  concentracôes,  adptador  acrílico,  tubo  flexível
para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10
de comprimento com conector universal. Registro no MS.:
Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Unidade 8,00 0,00 0,00

Máscara  de  venture
adulto  confeccionada
em  vinil  macio  e
transparente,  com
formato anatômico sob-
o-queixo  e  anel
metálico,  diluidores
codificados  em  seis
cores  para  diferentes
concentracôes,
adptador  acrílico,  tubo
flexível  para  conexão
dos  diluidores,  e  tubo
de  oxigênio  com  2,10
de  comprimento  com
conector  universal.
Registro no MS.

0,00

0090

Máscara de venture infantil confeccionada em vinil macio e
transparente, com formato anatômico sob-o-queixo e anel
metálico,  diluidores  codificados  em  seis  cores  para
diferentes  concentracôes,  adptador  acrílico,  tubo  flexível
para conexão dos diluidores, e tubo de oxigênio com 2,10
de comprimento com conector universal. Registro no MS.:
Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Unidade 8,00 0,00 0,00

Máscara  de  venture
infantil  confeccionada
em  vinil  macio  e
transparente,  com
formato anatômico sob-
o-queixo  e  anel
metálico,  diluidores
codificados  em  seis
cores  para  diferentes
concentracôes,
adptador  acrílico,  tubo
flexível  para  conexão
dos  diluidores,  e  tubo
de  oxigênio  com  2,10
de  comprimento  com
conector  universal.
Registro no MS.

0,00



0091

Mascara  descartável  N95  específica  para  isolamento
respiratório, fechada tipo personal respirador, com selo de
garantia  CDC  NIOSH   filtro  >95%  de  eficiência  para
partículas  maiores  que  0,3um  de  diâmetro.  Atóxica,
hipoalérgia e inodora.: Validade mínima 12 meses a partir
da entrega.

Unidade 50,00 0,00 0,00

Mascara  descartável
N95  específica  para
isolamento
respiratório,  fechada
tipo  personal
respirador,  com  selo
de  garantia  CDC
NIOSH  filtro  >95% de
eficiência  para
partículas maiores que
0,3um  de  diâmetro.
Atóxica,  hipoalérgia  e
inodora.

0,00

0092
Medidor  de  glicose  com  1  monitor,  1  lancetador,  10
lancetas, 1 frasco solução controle, 1 estojo, 1 manual e 50
tiras de teste. Compatível com as tiras On Call Plus.

Kit 100,00 0,00 0,00

Medidor  de  glicose
com  1  monitor,  1
lancetador,  10
lancetas,  1  frasco
solução  controle,  1
estojo,  1  manual  e  50
tiras  de  teste.
Compatível  com  as
tiras On Call Plus.

0,00

0093

Mine Incubadora bivolt- capacidade para até 4 indicadores
biológicos,  voltagem  automática(bivolt).  Temperatura
máxima incubação 60c° potência:10w, frequência 50/60HZ,
dimensões:  8,7x7,6cm  (AxD)  orifício  para  o  indicador:
10x37mm (DxP). Registro no MS.

unidade 3,00 0,00 0,00

Mine Incubadora bivolt-
capacidade para até 4
indicadores  biológicos,
voltagem
automática(bivolt).
Temperatura  máxima
incubação  60c°
potência:10w,
frequência  50/60HZ,
dimensões:  8,7x7,6cm
(AxD)  orifício  para  o
indicador:  10x37mm
(DxP). Registro no MS.

0,00

0094

Óculos  de  proteção,  confeccionados  em  policarbonao
óptico,  lente  curva,  leve  e  resistente.  Haste  de  material
plastico, tipo espátula maleável. Similar ao Danny.: Unidade 20,00 0,00 0,00

Óculos  de  proteção,
confeccionados  em
policarbonao  óptico,
lente  curva,  leve  e
resistente.  Haste  de
material  plastico,  tipo
espátula  maleável.
Similar ao Danny.

0,00



0095

Otoscópio  mini  3000  2,5v  azul  com  estojo  espumado
similar  o  Heine,  5  espéculos  de  2,5mm e   5  de  4,0mm.
iluminação  brilhante  por  fibra  óptica  e  luz  XHL  xenon
halógena 2,5v. Lente giratória com aumento de 3x, visão
integrada com giro para os lados. Grampo de fixação com
botão  liga/desliga  integrado,  cabo  robusto  em  cromo  e
plastico anti-impacto com superfície  estriada.  Registro na
Anvisa:

Unidade 5,00 0,00 0,00

Otoscópio  mini  3000
2,5v  azul  com  estojo
espumado  similar  o
Heine,  5  espéculos de
2,5mm e  5 de 4,0mm.
iluminação  brilhante
por  fibra  óptica  e  luz
XHL  xenon  halógena
2,5v.  Lente  giratória
com  aumento  de  3x,
visão  integrada  com
giro  para  os  lados.
Grampo  de  fixação
com  botão  liga/desliga
integrado,  cabo
robusto  em  cromo  e
plastico  anti-impacto
com  superfície
estriada.  Registro  na
Anvisa

0,00

0096 Oximetro  de  dedo  com  estojo  de  tecido  de  nylon,
resistente, com feixe. unidade 6,00 0,00 0,00

Oximetro de dedo com
estojo  de  tecido  de
nylon,  resistente,  com
feixe.

0,00

0097

P.V.P.I  Degermante antisséptico  para uso tópico,  a  base
de  polivinil  pirrolidona  iodo  a  10%,  solução  com
tensoativos, registro no MS: Validade mínima 12 meses a
partir da entrega

Litro 60,00 0,00 0,00

P.V.P.I  Degermante
antisséptico  para  uso
tópico,  a  base  de
polivinil  pirrolidona
iodo  a  10%,  solução
com  tensoativos,
registro no MS

0,00

0098

P.V.P.I  tópico,  antisséptico  para  uso  tópico,  a  base  de
polivinil pirrolidona iodo,solução aquosa a 10% registro no
MS: Validade mínima 12 meses a partir da entrega. Litro 60,00 0,00 0,00

P.V.P.I  tópico,
antisséptico  para  uso
tópico,  a  base  de
polivinil  pirrolidona
iodo,solução  aquosa  a
10% registro no MS

0,00



0099

Papel  crepado  100cmx100cm,  gramatura  de  60g/m².  O
papel  deve  ser  permeável  ao  agente  esterilizante,  hidro-
repelente,  resistente,  sem furos  ou  emendas,  apresentar
barreira  microbiológica  com  no  mínimo  de  95%  de
eficiência, para a manutenção e esterilização do conteudo.
Registro no MS, Caixa c/250 folhas.: Validade mínima 12
meses a partir da entrega.

Caixa 20,00 0,00 0,00

Papel  crepado
100cmx100cm,
gramatura  de  60g/m².
O  papel  deve  ser
permeável  ao  agente
esterilizante,  hidro-
repelente,  resistente,
sem  furos  ou
emendas,  apresentar
barreira  microbiológica
com  no  mínimo  de
95%  de  eficiência,
para  a  manutenção  e
esterilização  do
conteudo.  Registro  no
MS,  Caixa  c/250
folhas.

0,00

0100

Papel  crepado  50cmx50cm,  gramatura  de  60g/m²,  em
folhas  para  embalar  artigos  a  serem  submetidos  a
processo de esterilização em autoclave. O papel deve ser
permeável  ao  agente  esterilizante,  hidro-repelente,
resistente,  sem  furos  ou  emendas,  apresentar  barreira
microbiológica com no mínimo de 95% de eficiência, para a
manutenção e esterilização do conteudo. Registro no MS,
Caixa c/500 folhas.:
Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Caixa 30,00 0,00 0,00

Papel  crepado
50cmx50cm,
gramatura  de  60g/m²,
em  folhas  para
embalar  artigos  a
serem  submetidos  a
processo  de
esterilização  em
autoclave.  O  papel
deve ser permeável ao
agente  esterilizante,
hidro-repelente,
resistente,  sem  furos
ou  emendas,
apresentar  barreira
microbiológica  com  no
mínimo  de  95%  de
eficiência,  para  a
manutenção  e
esterilização  do
conteudo.  Registro  no
MS,  Caixa  c/500
folhas.

0,00

0101 Papel termossensível para ECG 58 x 30m: Rolo 5,00 0,00 0,00 Papel  termossensível
para ECG 58 x 30m 0,00



0102

Papel toalha interfolhas ultra brancas 20 x 21 Composição,
Fibras Celulósica. Gramatura de 26/28 g/m2, embalado em
pacotes c/ 1000 folhas: Validade mínima 12 meses a partir
da entrega. Pacote 500,00 0,00 0,00

Papel  toalha
interfolhas  ultra
brancas  20  x  21
Composição,  Fibras
Celulósica.  Gramatura
de  26/28  g/m2,
embalado  em  pacotes
c/ 1000 folhas

0,00

0103

Pera  de  ECG  em  silicone,jogo  com  6  unidades.:  PERA
PARA ECG. Jogo 6,00 0,00 0,00

Pera  de  ECG  em
silicone,jogo  com  6
unidades.

0,00

0104

Pera para aspiração em RN: PERA DE BORRACHA PARA
ASPIRAR SECREÇAO. UNID 5,00 0,00 0,00 Pera  para  aspiração

em RN 0,00

0105 Reanimador  de  silicone  autoclavável  com  reservatório
(Ambu adulto) unidade 2,00 0,00 0,00

Reanimador  de
silicone  autoclavável
com  reservatório
(Ambu adulto)

0,00

0106
Reanimador  de  silicone  autoclavável  com  reservatório
(Ambu infantil): unidade 2,00 0,00 0,00

Reanimador  de
silicone  autoclavável
com  reservatório
(Ambu infantil)

0,00

0107

Regulador de pressão para cilíndro de oxigênio medicinal,
fabricado  com  corpo  e  tampa  em  latão  cromado,
manômetro  para  visualização  da  pressão  do  cilindro,  e
fluxometro  para  controle  de  vazão  de  saida.  Similar  ao
Protec.

Unidade 20,00 0,00 0,00

Regulador  de  pressão
para  cilíndro  de
oxigênio  medicinal,
fabricado com corpo e
tampa  em  latão
cromado,  manômetro
para  visualização  da
pressão  do  cilindro,  e
fluxometro  para
controle  de  vazão  de
saida.  Similar  ao
Protec.

0,00

0108
Sabonete Liquido, anti-séptico perolado erva doce galão de
5 litros: Galão 20,00 0,00 0,00

Sabonete Liquido, anti-
séptico  perolado  erva
doce galão de 5 litros

0,00



0109

Saco plástico braco(leitoso) 100 L para acondicionamento
de  lixo  hospitalar,  confeccionado  em  polietileno  de  alta
densidade  linear  virgem,  oferecendo  uma  resistência
mecânica  e  proporcionando  a  opacidade  necessária  á
aplicação. A solda de fundo deve ser contínua, homogênea
e  uniforme  vedando  completamente  e  não  permitindo  a
perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a
Norma  Técnica   9191.  Pacote  com  100  und.:  Validade
mínima 12 meses a partir da entrega.

Pacote 40,00 0,00 0,00

Saco  plástico
braco(leitoso)  100  L
para
acondicionamento  de
lixo  hospitalar,
confeccionado  em
polietileno  de  alta
densidade  linear
virgem,  oferecendo
uma  resistência
mecânica  e
proporcionando  a
opacidade  necessária
á aplicação. A solda de
fundo  deve  ser
contínua,  homogênea
e  uniforme  vedando
completamente  e  não
permitindo  a  perda  do
conteúdo  durante  o
manuseio,  de  acordo
com a  Norma Técnica
9191. Pacote com 100
und.

0,00

0110

Saco plástico braco(leitoso) 30 L  para acondicionamento
de  lixo  hospitalar,  confeccionado  em  polietileno  de  alta
densidade  linear  virgem,  oferecendo  uma  resistência
mecânica  e  proporcionando  a  opacidade  necessária  á
aplicação. A solda de fundo deve ser contínua, homogênea
e  uniforme  vedando  completamente  e  não  permitindo  a
perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a
Norma  Técnica   9191.  Pacote  com  100  und.:  Validade
mínima 12 meses a partir da entrega.

Pacote 40,00 0,00 0,00

Saco  plástico
braco(leitoso)  30  L
para
acondicionamento  de
lixo  hospitalar,
confeccionado  em
polietileno  de  alta
densidade  linear
virgem,  oferecendo
uma  resistência
mecânica  e
proporcionando  a
opacidade  necessária
á aplicação. A solda de
fundo  deve  ser
contínua,  homogênea
e  uniforme  vedando
completamente  e  não
permitindo  a  perda  do
conteúdo  durante  o
manuseio,  de  acordo
com a  Norma Técnica
9191. Pacote com 100
und.

0,00



0111

Saco  plástico  braco(leitoso)  60  L  para  acondicionamento
de  lixo  hospitalar,  confeccionado  em  polietileno  de  alta
densidade  linear  virgem,  oferecendo  uma  resistência
mecânica  e  proporcionando  a  opacidade  necessária  á
aplicação. A solda de fundo deve ser contínua, homogênea
e  uniforme  vedando  completamente  e  não  permitindo  a
perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a
Norma  Técnica   9191.  Pacote  com  100  und.:  Validade
mínima 12 meses a partir da entrega.

Pacote 50,00 0,00 0,00

Saco  plástico
braco(leitoso)  60  L
para
acondicionamento  de
lixo  hospitalar,
confeccionado  em
polietileno  de  alta
densidade  linear
virgem,  oferecendo
uma  resistência
mecânica  e
proporcionando  a
opacidade  necessária
á aplicação. A solda de
fundo  deve  ser
contínua,  homogênea
e  uniforme  vedando
completamente  e  não
permitindo  a  perda  do
conteúdo  durante  o
manuseio,  de  acordo
com a  Norma Técnica
9191. Pacote com 100
und.

0,00

0112

Scalp, dispositivo para infusão intravenosa, calibre 21, com
asas,  agulha  de  0,8mm  de  diâmetro  por  0,9cm  comp.
siliconizada com bisel  curto,  bi-angulado de material  aco
inoxidável. Tubo c/ 300mm comp. volume interno 0,32cm³.
Cx c/100: Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Caixa 20,00 0,00 0,00

Scalp,  dispositivo  para
infusão  intravenosa,
calibre  21,  com  asas,
agulha  de  0,8mm  de
diâmetro  por  0,9cm
comp. siliconizada com
bisel curto, bi-angulado
de  material  aco
inoxidável.  Tubo  c/
300mm  comp.  volume
interno  0,32cm³.  Cx
c/100

0,00



0113

Scalp, dispositivo para infusão intravenosa, calibre 23, com
asas,  agulha  de  0,6mm  de  diâmetro  por  0,9cm  comp.
siliconizada com bisel  curto,  bi-angulado de material  aco
inoxidável. Tubo c/ 300mm comp. volume interno 0,32cm³.
Cx c/100: Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Caixa 30,00 0,00 0,00

Scalp,  dispositivo  para
infusão  intravenosa,
calibre  23,  com  asas,
agulha  de  0,6mm  de
diâmetro  por  0,9cm
comp. siliconizada com
bisel curto, bi-angulado
de  material  aco
inoxidável.  Tubo  c/
300mm  comp.  volume
interno  0,32cm³.  Cx
c/100

0,00

0114

Scalp, dispositivo para infusão intravenosa, calibre 25, com
asas,  agulha  de  0,8mm  de  diâmetro  por  0,9cm  comp.
siliconizada com bisel  curto,  bi-angulado de material  aco
inoxidável. Tubo c/ 300mm comp. volume interno 0,32cm³.
Cx c/100: Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Caixa 40,00 0,00 0,00

Scalp,  dispositivo  para
infusão  intravenosa,
calibre  25,  com  asas,
agulha  de  0,8mm  de
diâmetro  por  0,9cm
comp. siliconizada com
bisel curto, bi-angulado
de  material  aco
inoxidável.  Tubo  c/
300mm  comp.  volume
interno  0,32cm³.  Cx
c/100

0,00

0115

Scalp, dispositivo para infusão intravenosa, calibre 27, com
asas,  agulha  de  0,5mm  de  diâmetro  por  0,9cm  comp.
siliconizada com bisel  curto,  bi-angulado de material  aco
inoxidável. Tubo c/ 300mm comp. volume interno 0,32cm³.
Cx c/100: Validade mínima 12 meses apos a entrega.

Caixa 5,00 0,00 0,00

Scalp,  dispositivo  para
infusão  intravenosa,
calibre  27,  com  asas,
agulha  de  0,5mm  de
diâmetro  por  0,9cm
comp. siliconizada com
bisel curto, bi-angulado
de  material  aco
inoxidável.  Tubo  c/
300mm  comp.  volume
interno  0,32cm³.  Cx
c/100

0,00



0116

Scalp,  dispositivo  para  infusão  intravenosa,  calibrte  19,
com asas, agulha de 0,8mm de diâmetro por 0,9cm comp.
siliconizada com bisel  curto,  bi-angulado de material  aco
inoxidável. Tubo c/ 300mm comp. volume interno 0,32cm³.
Cx c/100: Validade minima 12 meses a partir da entrega.

Caixa 5,00 0,00 0,00

Scalp,  dispositivo  para
infusão  intravenosa,
calibrte  19,  com asas,
agulha  de  0,8mm  de
diâmetro  por  0,9cm
comp. siliconizada com
bisel curto, bi-angulado
de  material  aco
inoxidável.  Tubo  c/
300mm  comp.  volume
interno  0,32cm³.  Cx
c/100

0,00

0117

Seringa  Descartável,  estéril  com  capacidade  10ml,
confeccionada em plastico transparente, atóxico, com bico
lateral tipo luer, capaz de garantir conexões seguras e sem
vazamentos.  Embalagens  individuais,  e  com  registro  no
MS.  CX  c/250  unidades:  Validade  mínima  12  meses  a
partir da entrega.

Caixa 20,00 0,00 0,00

Seringa  Descartável,
estéril  com capacidade
10ml,  confeccionada
em  plastico
transparente,  atóxico,
com  bico  lateral  tipo
luer,  capaz de garantir
conexões  seguras  e
sem  vazamentos.
Embalagens
individuais,  e  com
registro  no  MS.  CX
c/250 unidades

0,00

0118

Seringa Descartável,  estéril  com capacidade 1ml, (100UI)
confeccionada em plastico transparente, atóxico, com bico
central  tipo  luer,  com  agulha  hipodérmica  estéril,
siliconizada, calibre 13x4,5. Embalagens individuais, e com
registro  no MS.  CX c/500 unidades:  Validade mínima 12
meses a partir da entrega.

Caixa 50,00 0,00 0,00

Seringa  Descartável,
estéril  com capacidade
1ml,  (100UI)
confeccionada  em
plastico  transparente,
atóxico,  com  bico
central  tipo  luer,  com
agulha  hipodérmica
estéril,  siliconizada,
calibre  13x4,5.
Embalagens
individuais,  e  com
registro  no  MS.  CX
c/500 unidades

0,00



0119

Seringa  Descartável,  estéril  com  capacidade  20ml,
confeccionada em plastico transparente, atóxico, com bico
lateral tipo luer, capaz de garantir conexões seguras e sem
vazamentos.  Embalagens  individuais,  e  com  registro  no
MS. CX c/50 unidades: Validade mínima 12 meses a partir
da entrega.

Caixa 100,00 0,00 0,00

Seringa  Descartável,
estéril  com capacidade
20ml,  confeccionada
em  plastico
transparente,  atóxico,
com  bico  lateral  tipo
luer,  capaz de garantir
conexões  seguras  e
sem  vazamentos.
Embalagens
individuais,  e  com
registro  no  MS.  CX
c/50 unidades

0,00

0120

Seringa  Descartável,  estéril  com  capacidade  5ml,
confeccionada em plastico transparente, atóxico, com bico
lateral tipo luer, capaz de garantir conexões seguras e sem
vazamentos.  Embalagens  individuais,  e  com  registro  no
MS.  CX  c/500  unidades:  Validade  mínima  12  meses  a
partir da entrega.

Caixa 20,00 0,00 0,00

Seringa  Descartável,
estéril  com capacidade
5ml, confeccionada em
plastico  transparente,
atóxico,  com  bico
lateral  tipo  luer,  capaz
de  garantir  conexões
seguras  e  sem
vazamentos.
Embalagens
individuais,  e  com
registro  no  MS.  CX
c/500 unidades

0,00

0121 Solução glicerinada (Cliste)  500 ml  com sonda:  Validade
mínima 12 meses a partir da entrega unidade 200,00 0,00 0,00

Solução  glicerinada
(Cliste)  500  ml  com
sonda

0,00

0122 Solução glicerinada (Clister) 250 ml com sonda: Validade
mínima 12 meses a partir da entrega unidade 200,00 0,00 0,00

Solução  glicerinada
(Clister)  250  ml  com
sonda

0,00



0123

Sonda  de  aspiração  traqueal,  calibre  10  flexível  com
válvula  digital,  estéril,  descartável,  confeccionada  em
polivinil  atóxico,  flexível,  transparente,  siliconizada,
medindo  aprox.  50cm,  sem  rebarbas  ou  defeitos  que
prejudiquem  sua  utilização.  Ebalagens  individuais,  com
calibre gravado externamente.  Registro no MS.:  Validade
mínima 12 meses a partir da entrada.

unidade 30,00 0,00 0,00

Sonda  de  aspiração
traqueal,  calibre  10
flexível  com  válvula
digital,  estéril,
descartável,
confeccionada  em
polivinil  atóxico,
flexível,  transparente,
siliconizada,  medindo
aprox.  50cm,  sem
rebarbas  ou  defeitos
que  prejudiquem  sua
utilização.  Ebalagens
individuais, com calibre
gravado  externamente.
Registro no MS.

0,00

0124

Sonda  de  aspiração  traqueal,  calibre  12   flexível  com
válvula  digital,  estéril,  descartável,  confeccionada  em
polivinil  atóxico,  flexível,  transparente,  siliconizada,
medindo  aprox.  50cm,  sem  rebarbas  ou  defeitos  que
prejudiquem sua  utilização.  Embalagens  individuais,  com
calibre gravado externamente.  Registro no MS.:  Validade
mínima 12 meses a partir da entrega.

unidade 30,00 0,00 0,00

Sonda  de  aspiração
traqueal,  calibre  12
flexível  com  válvula
digital,  estéril,
descartável,
confeccionada  em
polivinil  atóxico,
flexível,  transparente,
siliconizada,  medindo
aprox.  50cm,  sem
rebarbas  ou  defeitos
que  prejudiquem  sua
utilização.  Embalagens
individuais, com calibre
gravado  externamente.
Registro no MS.

0,00



0125

Sonda  de  aspiração  traqueal,  calibre  14  flexível  com
válvula  digital,  estéril,  descartável,  confeccionada  em
polivinil  atóxico,  flexível,  transparente,  siliconizada,
medindo  aprox.  50cm,  sem  rebarbas  ou  defeitos  que
prejudiquem sua  utilização.  Embalagens  individuais,  com
calibre  gravado  externamente.  Registro  no  MS:  Validade
mínima 12 meses a partir da entrega

Unidade 30,00 0,00 0,00

Sonda  de  aspiração
traqueal,  calibre  14
flexível  com  válvula
digital,  estéril,
descartável,
confeccionada  em
polivinil  atóxico,
flexível,  transparente,
siliconizada,  medindo
aprox.  50cm,  sem
rebarbas  ou  defeitos
que  prejudiquem  sua
utilização.  Embalagens
individuais, com calibre
gravado  externamente.
Registro no MS

0,00

0126

Sonda  de  foley  2  vias  nº12  antialergico,  em  borracha
natural,  siliconizada,  estéril,  com  balão  capacidade  5cc,
com 2 vias, numero de calibre estampado em local visível.
Embalagens  individuais,  e  registro  no  MS.  Cx  c/10
unidades.: Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Caixa 10,00 0,00 0,00

Sonda de  foley  2  vias
nº12  antialergico,  em
borracha  natural,
siliconizada,  estéril,
com balão  capacidade
5cc,  com  2  vias,
numero  de  calibre
estampado  em  local
visível.  Embalagens
individuais,  e  registro
no  MS.  Cx  c/10
unidades.

0,00

0127

Sonda  de  foley  2  vias  nº16  antialergico,  em  borracha
natural,  siliconizada,  estéril,  com  balão  capacidade  5cc,
com 2 vias, numero de calibre estampado em local visível.
Embalagens  individuais,  e  registro  no  MS.  Cx  c/10
unidades.: SONDA DE FOLEY N16,COM BALAO DE 5ML
CAICA COM 10 UNIDADES.
Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Caixa 10,00 0,00 0,00

Sonda de  foley  2  vias
nº16  antialergico,  em
borracha  natural,
siliconizada,  estéril,
com balão  capacidade
5cc,  com  2  vias,
numero  de  calibre
estampado  em  local
visível.  Embalagens
individuais,  e  registro
no  MS.  Cx  c/10
unidades.

0,00



0128

Sonda  de  foley  2  vias  nº18  antialergico,  em  borracha
natural,  siliconizada,  estéril,  com  balão  capacidade  5cc,
com 2 vias, numero de calibre estampado em local visível.
Embalagens  individuais,  e  registro  no  MS.  Cx  c/10
unidades.: Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Unidade 10,00 0,00 0,00

Sonda de  foley  2  vias
nº18  antialergico,  em
borracha  natural,
siliconizada,  estéril,
com balão  capacidade
5cc,  com  2  vias,
numero  de  calibre
estampado  em  local
visível.  Embalagens
individuais,  e  registro
no  MS.  Cx  c/10
unidades.

0,00

0129

Sonda  de  foley  2  vias  nº20  antialergico,  em  borracha
natural,  siliconizada,  estéril,  com  balão  capacidade  5cc,
com 2 vias, numero de calibre estampado em local visível.
Embalagens  individuais,  e  registro  no  MS.  Cx  c/10
unidades.: Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Caixa 10,00 0,00 0,00

Sonda de  foley  2  vias
nº20  antialergico,  em
borracha  natural,
siliconizada,  estéril,
com balão  capacidade
5cc,  com  2  vias,
numero  de  calibre
estampado  em  local
visível.  Embalagens
individuais,  e  registro
no  MS.  Cx  c/10
unidades.

0,00

0130

Sonda  nasogástrica  longa  ,  nº04  estéril,  descartável,
confeccionada  em  pvc  transparente,  atoxico,  flexivel,
siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não
cause  trauma,  medindo  aprox.  110cm,  embalagem
individual. Registro no MS.: Validade mínima 12 meses a
partir da entrega.

Unidade 30,00 0,00 0,00

Sonda  nasogástrica
longa  ,  nº04  estéril,
descartável,
confeccionada  em  pvc
transparente,  atoxico,
flexivel,  siliconizada,
em  forma  de  cilindro
reto  e  inteiriço,  que
não  cause  trauma,
medindo  aprox.
110cm,  embalagem
individual.  Registro  no
MS.

0,00



0131

Sonda  nasogástrica  longa  ,  nº06  estéril,  descartável,
confeccionada  em  pvc  transparente,  atoxico,  flexivel,
siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não
cause  trauma,  medindo  aprox.  110cm,  embalagem
individual. Registro no MS.: Validade minima 12 meses a
partir da entrega.

Unidade 30,00 0,00 0,00

Sonda  nasogástrica
longa  ,  nº06  estéril,
descartável,
confeccionada  em  pvc
transparente,  atoxico,
flexivel,  siliconizada,
em  forma  de  cilindro
reto  e  inteiriço,  que
não  cause  trauma,
medindo  aprox.
110cm,  embalagem
individual.  Registro  no
MS.

0,00

0132

Sonda  nasogástrica  longa  ,  nº08  estéril,  descartável,
confeccionada  em  pvc  transparente,  atoxico,  flexivel,
siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não
cause  trauma,  medindo  aprox.  110cm,  embalagem
individual. Registro no MS.: Validade mínima 12 meses a
partir da entrega.

Unidade 30,00 0,00 0,00

Sonda  nasogástrica
longa  ,  nº08  estéril,
descartável,
confeccionada  em  pvc
transparente,  atoxico,
flexivel,  siliconizada,
em  forma  de  cilindro
reto  e  inteiriço,  que
não  cause  trauma,
medindo  aprox.
110cm,  embalagem
individual.  Registro  no
MS.

0,00

0133

Sonda  nasogástrica  longa  ,  nº10  estéril,  descartável,
confeccionada  em  pvc  transparente,  atoxico,  flexivel,
siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não
cause  trauma,  medindo  aprox.  110cm,  embalagem
individual. Registro no MS.: Validade mínima 12 meses a
partir da entrega.

Unidade 30,00 0,00 0,00

Sonda  nasogástrica
longa  ,  nº10  estéril,
descartável,
confeccionada  em  pvc
transparente,  atoxico,
flexivel,  siliconizada,
em  forma  de  cilindro
reto  e  inteiriço,  que
não  cause  trauma,
medindo  aprox.
110cm,  embalagem
individual.  Registro  no
MS.

0,00



0134

Sonda  nasogástrica  longa  ,  nº12  estéril,  descartável,
confeccionada  em  pvc  transparente,  atoxico,  flexivel,
siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não
cause  trauma,  medindo  aprox.  110cm,  embalagem
individual. Registro no MS.:
Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Unidade 40,00 0,00 0,00

Sonda  nasogástrica
longa  ,  nº12  estéril,
descartável,
confeccionada  em  pvc
transparente,  atoxico,
flexivel,  siliconizada,
em  forma  de  cilindro
reto  e  inteiriço,  que
não  cause  trauma,
medindo  aprox.
110cm,  embalagem
individual.  Registro  no
MS.

0,00

0135

Sonda  nasogástrica  longa  ,  nº14  estéril,  descartável,
confeccionada  em  pvc  transparente,  atoxico,  flexivel,
siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não
cause  trauma,  medindo  aprox.  110cm,  embalagem
individual. Registro no MS.: Validade mínima 12 meses a
partir da entrega.

Unidade 30,00 0,00 0,00

Sonda  nasogástrica
longa  ,  nº14  estéril,
descartável,
confeccionada  em  pvc
transparente,  atoxico,
flexivel,  siliconizada,
em  forma  de  cilindro
reto  e  inteiriço,  que
não  cause  trauma,
medindo  aprox.
110cm,  embalagem
individual.  Registro  no
MS.

0,00

0136

Sonda  nasogástrica  longa  ,  nº16  estéril,  descartável,
confeccionada  em  pvc  transparente,  atoxico,  flexivel,
siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não
cause  trauma,  medindo  aprox.  110cm,  embalagem
individual. Registro no MS.:
Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Unidade 30,00 0,00 0,00

Sonda  nasogástrica
longa  ,  nº16  estéril,
descartável,
confeccionada  em  pvc
transparente,  atoxico,
flexivel,  siliconizada,
em  forma  de  cilindro
reto  e  inteiriço,  que
não  cause  trauma,
medindo  aprox.
110cm,  embalagem
individual.  Registro  no
MS.

0,00



0137

Sonda  nasogástrica  longa  ,  nº18  estéril,  descartável,
confeccionada  em  pvc  transparente,  atoxico,  flexivel,
siliconizada, em forma de cilindro reto e inteiriço, que não
cause  trauma,  medindo  aprox.  110cm,  embalagem
individual. Registro no MS.: Validade mínima 12 meses a
partir da entrega.

Unidade 30,00 0,00 0,00

Sonda  nasogástrica
longa  ,  nº18  estéril,
descartável,
confeccionada  em  pvc
transparente,  atoxico,
flexivel,  siliconizada,
em  forma  de  cilindro
reto  e  inteiriço,  que
não  cause  trauma,
medindo  aprox.
110cm,  embalagem
individual.  Registro  no
MS.

0,00

0138

Sonda  Uretral  de  alívio  nº10,  descartável  ,  estéril,
confeccionada  em  PVC  ,  flexivel,  atóxica,  transparente,
rigorosa  lisa,  com  ponta  arredondada,  fechada  no  lado
proximal  do  tubo  com  01  orifício,  com  embalagen
individual, embalada em papel grau cirúrgico. Registro no
MS: Validade minima 12 meses a partir da entrega.

Unidade 100,00 0,00 0,00

Sonda Uretral de alívio
nº10,  descartável  ,
estéril,  confeccionada
em  PVC  ,  flexivel,
atóxica,  transparente,
rigorosa  lisa,  com
ponta  arredondada,
fechada  no  lado
proximal  do  tubo  com
01  orifício,  com
embalagen  individual,
embalada  em  papel
grau cirúrgico. Registro
no MS

0,00

0139

Sonda  Uretral  de  alívio  nº12,  descartável  ,  estéril,
confeccionada  em  PVC  ,  flexivel,  atóxica,  transparente,
rigorosa  lisa,  com  ponta  arredondada,  fechada  no  lado
proximal  do  tubo  com  01  orifício,  com  embalagen
individual, embalada em papel grau cirúrgico. Registro no
MS: Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Unidade 100,00 0,00 0,00

Sonda Uretral de alívio
nº12,  descartável  ,
estéril,  confeccionada
em  PVC  ,  flexivel,
atóxica,  transparente,
rigorosa  lisa,  com
ponta  arredondada,
fechada  no  lado
proximal  do  tubo  com
01  orifício,  com
embalagen  individual,
embalada  em  papel
grau cirúrgico. Registro
no MS

0,00



0140

Sonda  Uretral  de  alívio  nº16,  descartável  ,  estéril,
confeccionada  em  PVC  ,  flexivel,  atóxica,  transparente,
rigorosa  lisa,  com  ponta  arredondada,  fechada  no  lado
proximal  do  tubo  com  01  orifício,  com  embalagen
individual, embalada em papel grau cirúrgico. Registro no
MS: Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Unidade 30,00 0,00 0,00

Sonda Uretral de alívio
nº16,  descartável  ,
estéril,  confeccionada
em  PVC  ,  flexivel,
atóxica,  transparente,
rigorosa  lisa,  com
ponta  arredondada,
fechada  no  lado
proximal  do  tubo  com
01  orifício,  com
embalagen  individual,
embalada  em  papel
grau cirúrgico. Registro
no MS

0,00

0141

Sonda  Uretral  de  alívio  nº18,  descartável  ,  estéril,
confeccionada  em  PVC  ,  flexivel,  atóxica,  transparente,
rigorosa  lisa,  com  ponta  arredondada,  fechada  no  lado
proximal  do  tubo  com  01  orifício,  com  embalagen
individual, embalada em papel grau cirúrgico. Registro no
MS: Validade mínima 12 meses a partir da entrega.

Unidade 30,00 0,00 0,00

Sonda Uretral de alívio
nº18,  descartável  ,
estéril,  confeccionada
em  PVC  ,  flexivel,
atóxica,  transparente,
rigorosa  lisa,  com
ponta  arredondada,
fechada  no  lado
proximal  do  tubo  com
01  orifício,  com
embalagen  individual,
embalada  em  papel
grau cirúrgico. Registro
no MS

0,00

0142

Sonda  Uretral  de  alívio  nº20,  descartável  ,  estéril,
confeccionada  em  PVC  ,  flexivel,  atóxica,  transparente,
rigorosa  lisa,  com  ponta  arredondada,  fechada  no  lado
proximal  do  tubo  com  01  orifício,  com  embalagen
individual, embalada em papel grau cirúrgico. Registro no
MS: Validade mínima 12 meses a partir da entrega

Unidade 30,00 0,00 0,00

Sonda Uretral de alívio
nº20,  descartável  ,
estéril,  confeccionada
em  PVC  ,  flexivel,
atóxica,  transparente,
rigorosa  lisa,  com
ponta  arredondada,
fechada  no  lado
proximal  do  tubo  com
01  orifício,  com
embalagen  individual,
embalada  em  papel
grau cirúrgico. Registro
no MS

0,00



0143

Soro fisiológico solução a 0,9% sistema fechado frasco de
250ml, acondicionado em frasco de plastico transparente e
resisitente,  rótulo  e  graduação  nítidos,  com  ponto  para
adição  de  medicamentos  em látex  autovedavel  e  via  de
conexão  para  equipo  com  membrana  de  proteção.
Embalagens  individuais,  e  registro  no  MS.:  Validade
mínima 12 meses a partir da entrega

Frasco 2.200,00 0,00 0,00

Soro  fisiológico
solução  a  0,9%
sistema fechado frasco
de  250ml,
acondicionado  em
frasco  de  plastico
transparente  e
resisitente,  rótulo  e
graduação  nítidos,
com ponto para adição
de  medicamentos  em
látex autovedavel e via
de  conexão  para
equipo com membrana
de  proteção.
Embalagens
individuais,  e  registro
no MS.

0,00

0144

Soro fisiológico solução a 0,9% sistema fechado frasco de
500ml, acondicionado em frasco de plastico transparente e
resisitente,  rótulo  e  graduação  nítidos,  com  ponto  para
adição  de  medicamentos  em látex  autovedavel  e  via  de
conexão  para  equipo  com  membrana  de  proteção.
Embalagens  individuais,  e  registro  no  MS.:  Validade
minima 12 meses a partir da entrega
Validade minima 12 meses a partir da entrada.

Frasco 3.000,00 0,00 0,00

Soro  fisiológico
solução  a  0,9%
sistema fechado frasco
de  500ml,
acondicionado  em
frasco  de  plastico
transparente  e
resisitente,  rótulo  e
graduação  nítidos,
com ponto para adição
de  medicamentos  em
látex autovedavel e via
de  conexão  para
equipo com membrana
de  proteção.
Embalagens
individuais,  e  registro
no MS.

0,00

0145

Soro  glicofisiológico  250ml,  acondicionado  em
frasco/ampola  de  plastico  transparente  e  resistente,  em
sistema fechado. Com registro no MS.: Validade mínima 12
meses a partir da entrega.

Frasco 200,00 0,00 0,00

Soro  glicofisiológico
250ml,  acondicionado
em  frasco/ampola  de
plastico transparente e
resistente,  em sistema
fechado.  Com  registro
no MS.

0,00



0146

Soro  glicofisiológico  500ml,  acondicionado  em
frasco/ampola  de  plástico  transparente  e  resistente,  em
sistema fechado. Com registro no MS.: Validade mínima 12
meses a partir da entrega

Frasco 200,00 0,00 0,00

Soro  glicofisiológico
500ml,  acondicionado
em  frasco/ampola  de
plástico transparente e
resistente,  em sistema
fechado.  Com  registro
no MS.

0,00

0147

Soro  glicosado  5%,  250ml  acondicionado  em
frasco/ampola,  de  plástico  transparente  e  resistente,  em
sistema fechado. Embalagem individual, e com registro no
MS.:  SORO  GLICOSADO  5%  500ML,CAIXA  COM  25
UNIDADES.
Validade mínima 12 meses a partir da entrega.
Validade mínima 12 meses a partir da entrega

Frasco 300,00 0,00 0,00

Soro  glicosado  5%,
250ml  acondicionado
em  frasco/ampola,  de
plástico transparente e
resistente,  em sistema
fechado.  Embalagem
individual,  e  com
registro no MS.

0,00

0148

Soro  glicosado  5%,  500ml  acondicionado  em
frasco/ampola,  de  plástico  transparente  e  resistente,  em
sistema fechado. Embalagem individual, e com registro no
MS.: Validade minima 12 meses a partir da entrega.

Frasco 300,00 0,00 0,00

Soro  glicosado  5%,
500ml  acondicionado
em  frasco/ampola,  de
plástico transparente e
resistente,  em sistema
fechado.  Embalagem
individual,  e  com
registro no MS.

0,00

0149
Soro Ringer   com Lactato frasco 250ml sistema fechado,
com registro no MS.: Validade mínima 12 meses a partir da
entrega.

Frasco 1.000,00 0,00 0,00

Soro  Ringer   com
Lactato  frasco  250ml
sistema  fechado,  com
registro no MS.

0,00

0150
Soro Ringer   com Lactato frasco 500ml sistema fechado,
com registro no MS.: Validade mínima 12 meses a partir da
entrega.

Frasco 1.000,00 0,00 0,00

Soro  Ringer   com
Lactato  frasco  500ml
sistema  fechado,  com
registro no MS.

0,00

0151 Termômetro  clínico,  med  febre  redondo,  similar  ao
Incoterm. Registro na Anvisa, e selo do Inmetro. Unidade 40,00 0,00 0,00

Termômetro  clínico,
med  febre  redondo,
similar  ao  Incoterm.
Registro  na  Anvisa,  e
selo do Inmetro.

0,00

0152 Tesoura instrumental buck, 11cm reta/romba e fina, de aço
inoxidável e autoclavável. unidade 5,00 0,00 0,00

Tesoura  instrumental
buck, 11cm reta/romba
e  fina,  de  aço
inoxidável  e
autoclavável.

0,00

0153 Teste  quimico  classe  6,  tipo  cristófoli  caixa  com  250
unidades: Validade mínima 12 meses a partir da entrega. Caixa 4,00 0,00 0,00

Teste  quimico  classe
6,  tipo  cristófoli  caixa
com 250 unidades

0,00



0154

Tiras  de  teste  da  glicose  sanguínea  (Free  Style)
compatíveis com o aparelho Free Style -Optium Neo Lagu
079fo5145   tipo  Abbot  cx  c/  100:  Validade  mínima  12
meses a partir da entrega

Caixa 100,00 0,00 0,00

Tiras  de  teste  da
glicose  sanguínea
(Free  Style)
compatíveis  com  o
aparelho  Free  Style  -
Optium  Neo  Lagu
079fo5145   tipo  Abbot
cx c/ 100

0,00

0155

Tiras de teste de glicose  sanguinea (On Call) compatíveis
com o aparelho On Call Plus cx com 50: TIRAS,DE TESTE
DE  GLICOSE  SANGUINEA,COMPATIVEL  COM
APARELHO ON CALL PLUS CAIXA COM 50 UNIDADES.

CAIXA 100,00 0,00 0,00

Tiras  de  teste  de
glicose  sanguinea (On
Call)  compatíveis  com
o  aparelho  On  Call
Plus cx com 50

0,00

0156 Tiras teste compatíveis com o aparelho Accu Chek, caixa
c/50 tiras. Caixa 500,00 0,00 0,00

Tiras teste compatíveis
com  o  aparelho  Accu
Chek, caixa c/50 tiras.

0,00

0157
Tubo de Latex cirurgico dimensões 5mmx3mm. Registro na
Anvisa.: Metro 100,00 0,00 0,00

Tubo  de  Latex
cirurgico  dimensões
5mmx3mm.  Registro
na Anvisa.

0,00

0158 Tubo de silicone para oxigênio não estéril,  descartável  e
resistente. Registro na Anvisa Metro 150,00 0,00 0,00

Tubo  de  silicone  para
oxigênio  não  estéril,
descartável  e
resistente.  Registro  na
Anvisa

0,00

0159
Tubo  endotraqueal  aramado  com  balão  6,5  mm  com
manguito: TUBO ENDOTRAQUEAL,COM MANGUITO. UNID 20,00 0,00 0,00

Tubo  endotraqueal
aramado  com  balão
6,5 mm com manguito

0,00

0160

Tubo  endotraqueal  aramado  com  balão  7,0  mm  com
manguito:  TUBO  ENDOTRAQUEAVEL  7,0  COM  BALAO
PVC,COM MANGUITO. UNID 20,00 0,00 0,00

Tubo  endotraqueal
aramado  com  balão
7,0 mm com manguito

0,00

0161

Tubo  endotraqueal  aramado  com  balão  7,5  mm  com
manguito:  TUBO  ENDOTRAQUEAVEL  7,5  COM  BALAO
PVC, COM MANGUITO. UNID 20,00 0,00 0,00

Tubo  endotraqueal
aramado  com  balão
7,5 mm com manguito

0,00

0162 Umidificador de oxigênio frasco 250 ml: Unidade 50,00 0,00 0,00 Umidificador  de
oxigênio frasco 250 ml 0,00

Valor Total R$ 0,00

Validade da Proposta:    digite aqui a validade da proposta em Dias



Digite aqui Local e Data

Empresa/Nome: 
Endereço: 

CNPJ/CPF: 
Telefone(s): 

Responsável: 


