PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
CNPJ: 55.354.302/0001-50

DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 14
Data Abertura: 30/07/2018 Hrs: 08:30
Local Entrega: PAÇO MUNICIPAL, PRACA PADRE
FELIX, 80

Data Abertura: 30/07/2018 Hrs: 08:30
Observação: Aquisição de Material Médico Hospitalar para uso na Rede Municipal de Saúde, com entregas parceladas de acord

NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ

ITEM PRODUTO
1 ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 (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, 1,4 cm de largura; 0,1 mm de
espessura, embalado em pacotes com 100 peças, constando os dados
de identificação, procedência, n. de lote, data de fabricação, marca,
fabricante, procedência.

QDE. REQUIS. UNIDADE
VL. UNITÁRIO

VL. TOTAL MARCA

250.0000 PCT

0.00

2 ADAPTADOR PARA TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE, Fácil
adaptação a qualquer tubo (tipo universal)

60.0000 UN

0.00

3 ADESIVO HIPOALERGICO ROLO COM 500 UNID

50.0000 RL

0.00

4 AGUA DESTILADA 5 LITROS

80.0000 GL

0.00
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5 AGULHA DESCARTÁVEL 13 x 4,5 (24 G x 1") c/100 Estéril , canula
siliconizada, bisel trifacetado,parede fina, código de cores
transparente do canhão, permite fácil checagem de refluxo e rápida
identificação do calibre, cor do canhão bege, atendendo os requisitos
BPF e normativos da NBR 14 - 352, ISSO 9001, BRTUV e ANVISA, ,
validade mínima cinco anos, procedencia.

50.0000 CX

0.00

6 AGULHA DESCARTÁVEL 20 x 5,5 (24 G x ¾") c/100Estéril, canula
siliconizada, bisel trifacetado, parede fina, código de cores
transparente do canhão, permite fácil checagem de refluxo e rápida
identificação do calibre, cor do canhão roxo, atendendo os requisitos
BPF e normativos da NBR 14 - 352, ISSO 9001, BRTUV e ANVISA,
validade mínima cinco anos, procedência .

40.0000 CX

0.00

7 AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 0,7 (24 G x 1") c/100 Estéril , canula
siliconizada, bisel trifacetado,parede fina, código de cores
transparente do canhão, permite fácil checagem de refluxo e rápida
identificação do calibre, cor do canhão bege, atendendo os requisitos
BPF e normativos da NBR 14 - 352, ISSO 9001, BRTUV e ANVISA, ,
validade mínima cinco anos, procedencia.

60.0000 CX

0.00

8 AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 0,8 (24 G x 1") c/100 Estéril , canula
siliconizada, bisel trifacetado,parede fina, código de cores
transparente do canhão, permite fácil checagem de refluxo e rápida
identificação do calibre, cor do canhão bege, atendendo os requisitos
BPF e normativos da NBR 14 - 352, ISSO 9001, BRTUV e ANVISA, ,
validade mínima cinco anos, procedencia.

60.0000 CX

0.00

9 AGULHA DESCARTÁVEL 30 x 0,7 (22 G x 1.1/4") c/100 Estéril canula
siliconizada, bisel trifacetado, parede fina, código de cores
transparente do canhão, permite fácil checagem de refluxo e rápida
identificação do calibre, cor do canhão preta, embalada em caixa com
100 peças, atendendo os requisitos BPF e normativos da NBR 14 352, ISSO 9001, BRTUV e ANVISA, validade mínima cinco anos,
procedência

60.0000 CX

0.00
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10 AGULHA DESCARTÁVEL 40 x 12 (18 G x 1.1.2") c/ 100 Estéril com
ponta em formato de lança, parede fina, código de cores
transparente do canhão, permite fácil checagem de refluxo e rápida
identificação do calibre, cor do canhão roxo ou rosa, embalada em
caixa com 100 peças, atendendo os requisitos BPF e normativos da
NBR 14 - 352, ISSO 9001, BRTUV e ANVISA, validade mínima cinco
anos, procedência.

80.0000 CX

0.00

11 AGULHA PARA COLETA A VACUO 25 X 7 - Caixa com 100 unidades

5.0000 CX

0.00

12 AGULHA PARA COLETA A VACUO 25 X 8 - Caixa com 100 unidades

70.0000 CX

0.00

13 ALCOOL 70% 1000 ML

850.0000 FR

0.00

14 ALGODÃO HIDRÓFILO com 500 gr Em camada (manta) contínuas em
forma de rolo, provido de papel apropriado em toda a sua extensão,
o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa
absorvência; inodoro, ausência de quimos de quaisquer impurezas,
cor branca, no mínimo 90% de brancura, peso liquido 500 g,
embalado em saco plástico individual.

300.0000 RL

0.00

15 ALMOTOLIA PLÁSTICO 250 ml - - bico reto

60.0000 UN

0.00

16 ATADURA DE CREPE 06 cm x 4,5 m Atadura contendo 06 cm de
largura por 4,50 metros de comprimento, contendo 13 fios/ cm2,
confeccionada em algodão cru, bordas devidamente acabadas que
impeça o desfiamento, não elástica, embaladas individualmente e
reembaladas em pacote com 12 unidades, contendo dados de
identificação procedência e Registro no Ministério da Saúde.

300.0000 DZ

0.00

17 ATADURA DE CREPE 10 cm x 4,5 m Atadura contendo 10 cm de
largura por 4,5 metros de comprimento, contendo 13 fios/ cm2,
confeccionada em algodão cru, bordas devidamente acabadas que
impeça o desfiamento, não elástica, embaladas individualmente e
reembaladas em pacote com 12 unidades, contendo dados de
identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde.

600.0000 DZ

0.00
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18 ATADURA DE CREPE 15 cm x 4,5 m Atadura contendo 15 cm de
largura por 4,50 metros de comprimento, contendo 13 fios/ cm2,
confeccionada em algodão cru, bordas devidamente acabadas que
impeça o desfiamento, não elástica, embaladas individualmente e
reembaladas em pacote com 12 unidades, contendo dados de
identificação,procedência e Registro no Ministério da Saúde.

500.0000 DZ

0.00

19 ATADURA DE CREPE 20 cm x 4,5 m Atadura contendo 20 cm de
largura por 4,50 metros de comprimento, contendo 13 fios/ cm2,
confeccionada em algodão cru, bordas devidamente acabadas que
impeça o desfiamento, não elástica, embaladas individualmente e
reembaladas em pacote com 12 unidades, contendo dados de
identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde.

350.0000 DZ

0.00

20 ATADURA DE RAYON 7,5 cm x 5,00 m Confeccionada com fios finos
macios, absorventes, bem distribuídos, com bordas sem lanugem,
sem impurezas, esterilizável em autoclave, sem perda da elasticidade,
medindo 7,5 cm x 5,00m, embalado em rolo individual, embalagem
constando externamente os dados de identificação e procedência.

80.0000 UN

0.00

21 Atadura elástica porosa; reutilizável de cor cru, medindo no mínimo
10 cm x 3m; a base de algodão/viscose, nylon e poliuretano elastano;
com propriedade de compressão com indicação de limite de
compressão retangulares; enrolada de forma continua e uniforme;
embalagem individual, em material que garanta a integridade do
produto apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual
vigente. Lavável por no mínimo, 20 vezes sem comprometimento de
sua funcionalidade. APRESENTAR AMOSTRA EM EMBALAGEM
ORIGINAL E LACRADA.

25.0000 UN

0.00

22 BOBINA GRAU CIRURGCO para esterilização em autoclave medindo
10mm x 100m.

30.0000 BB

0.00

23 BOBINA GRAU CIRURGCO para esterilização em autoclave medindo
20mm x 100m.

40.0000 BB

0.00

24 BOBINA GRAU CIRURGCO para esterilização em autoclave medindo
30mm x 100m.

35.0000 BB

0.00
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25 CÂNULA DE GUEDEL - JOGO C/ 6 - Nº. 0 a 5 Confeccionada em PVC
neutro, siliconizado transparente e atóxico, não flexível à pressão de
mordedeira, isento de rebarbas, curvatura perfeitamente anatômica,
com diamentro adequado para passagem de ar e introdução de
Sonda de Aspiração.

4.0000 JG

0.00

26 CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 Sem CUFF, Sem rebarbas,
transparente, silicone, PVC, tubo com filamento radiopaco, com
conector , corpo único, válvula reguladora de pressão, de insuflação,
calibre nº 4, uso estéril, descartável e individual, único. Atóxica, a
apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

6.0000 UN

0.00

27 CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 3 Sem CUFF, Sem rebarbas,
transparente, silicone, PVC, tubo com filamento radiopaco, com
conector , corpo único, válvula reguladora de pressão, de insuflação,
calibre nº 4, uso estéril, descartável e individual, único. Atóxica, a
apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

6.0000 UN

0.00

28 CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 Sem CUFF,Sem rebarbas,
transparente, silicone, PVC, tubo com filamento radiopaco, com
conector , corpo único, válvula reguladora de pressão, de insuflação,
calibre nº 4, uso estéril, descartável e individual, único. Atóxica, a
apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

6.0000 UN

0.00

29 CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 4 Sem CUFF, Sem rebarbas,
transparente, silicone, PVC, tubo com filamento radiopaco, com
conector , corpo único, válvula reguladora de pressão, de insuflação,
calibre nº 4, uso estéril, descartável e individual, único. Atóxica, a
apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

6.0000 UN

0.00

30 CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 Sem CUFF, Sem rebarbas,
transparente, silicone, PVC, tubo com filamento radiopaco, com
conector , corpo único, válvula reguladora de pressão, de insuflação,
calibre nº 4, uso estéril, descartável e individual, único. Atóxica, a
apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

6.0000 UN

0.00
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31 CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 5 Sem CUFF, Sem rebarbas,
transparente, silicone, PVC, tubo com filamento radiopaco, com
conector , corpo único, válvula reguladora de pressão, de insuflação,
calibre nº 4, uso estéril, descartável e individual, único. Atóxica, a
apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente

6.0000 UN

0.00

32 CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 sem CUFF, Sem rebarbas,
transparente, silicone, PVC, tubo com filamento radiopaco, com
conector , corpo único, válvula reguladora de pressão, de insuflação,
calibre nº 4, uso estéril, descartável e individual, único. Atóxica, a
apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente.

6.0000 UN

0.00

33 CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 6 Sem CUFF, Sem rebarbas,
transparente, silicone, PVC, tubo com filamento radiopaco, com
conector e balão, corpo único, válvula reguladora de pressão, de
insuflação, calibre nº 4, uso estéril, descartável e individual, único.
Atóxica, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação
atual vigente.

6.0000 UN

0.00

34 CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM CUFF, Sem rebarbas,
transparente, silicone, PVC, tubo com filamento radiopaco, com
conector e balão, corpo único, válvula reguladora de pressão, de
insuflação, calibre nº 4, uso estéril, descartável e individual, único.
Atóxica, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação
atual vigente.

6.0000 UN

0.00

35 CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 7 COM CUFF, Sem rebarbas,
transparente, silicone, PVC, tubo com filamento radiopaco, com
conector e balão, corpo único, válvula reguladora de pressão, de
insuflação, calibre nº 4, uso estéril, descartável e individual, único.
Atóxica, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação
atual vigente.

6.0000 UN

0.00

36 CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM CUFF, Sem rebarbas,
transparente, silicone, PVC, tubo com filamento radiopaco, com
conector e balão, corpo único, válvula reguladora de pressão, de
insuflação, calibre nº 4, uso estéril, descartável e individual, único.
Atóxica, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação
atual vigente.

6.0000 UN

0.00
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37 CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 8 COM CUFF, Sem rebarbas,
transparente, silicone, PVC, tubo com filamento radiopaco, com
conector e balão, corpo único, válvula reguladora de pressão, de
insuflação, calibre nº 4, uso estéril, descartável e individual, único.
Atóxica, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação
atual vigente

6.0000 UN

0.00

38 CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM CUFF, Sem rebarbas,
transparente, silicone, PVC, tubo com filamento radiopaco, com
conector e balão, corpo único, válvula reguladora de pressão, de
insuflação, calibre nº 4, uso estéril, descartável e individual, único.
Atóxica, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação
atual vigente.

6.0000 UN

0.00

39 CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 14 G Sem porta de entrada, bisel
trifacetado, com parede de Teflon Esterilizado por Óxido de Etileno,
visualização do refluxo sanguineo, registro na ANVISA

60.0000 UN

0.00

40 CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 16 G Sem porta de entrada, bisel
trifacetado, com parede de Teflon Esterilizado por Óxido de Etileno,
visualização do refluxo sanguineo. registro na ANVISA

40.0000 UN

0.00

41 CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 20 G Sem porta de entrada, bisel
trifacetado, com parede de Teflon Esterilizado por Óxido de Etileno,
visualização do refluxo sanguineo, registro na ANVISA

200.0000 UN

0.00

42 CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 22 G Sem porta de entrada, bisel
trifacetado, com parede de Teflon Esterilizado por Óxido de Etileno,
com visualização do refluxo sanguineo, registro na ANVISA.

150.0000 UN

0.00

43 CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 24 G Sem porta de entrada,bisel
trifacetado, com parede de Teflon Esterilizado por Óxido de Etileno,
visualização do refluxo sanguineo, registro na ANVISA

150.0000 UN

0.00

44 CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO (TIPO ÓCULOS) Medida única,
esterilizado a Raio Gama, embalado individualmente em saco
plástico, constando externamente os dados de identificação,
procedência, marca, data de fabricação e validade, modo de usar e
registro no MS.

200.0000 UN

0.00
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45 CLOREXEDINA gliconato de clorexidina 0,5% solução alcoolica
1000ml Uso externo, antisseptico tópico de uso adulto e pediátrico

100.0000 UN

0.00

46 CLOREXEDINA gliconato de clorexidina 2% solução tensoativo
antisseptico tópico de antissepsia da pele no pré operatório
(degermante) 1000ml

100.0000 UN

0.00

47 Cobertura estéril, não aderente, macia, de cor levemente
acinzentada, de material não-tecido, em placa com duas camadas,
composta por 100% de fibras de carboximetilcelulose, 1,2 % de prata
iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetraacético). Com costuras de celulose regenerada no sentido horizontal
e vertical, pode ser recortada em qualquer direção. Auxilia no
tratamento de feridas infectadas ou com risco de infecção. O cloreto
de benzetônio atua como surfactante e o EDTA como quelante que,
em combinação com a prata iônica, possibilitam a quebra do biofilme
e o impedimento de sua nova formação. Com a capacidade de
absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e
coeso que se adapta à superfície da ferida preenchendo os
microcontornos e formando um meio úmido que auxilia na remoção
de tecidos desvitalizados (promovendo desbridamento autolítico) e
na evolução da cicatrização. A absorção é realizada verticalmente e a
cobertura faz retenção. Indicada para feridas agudas e crônicas com
ou sem presença do biofilme. Tamanho: 10x10cm. Caixa com 10
unidades. Apresentar bula autenticada ou laudo REBLAS que
comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em
embalagem lacrada.

140.0000 CX

0.00

48 COLAR CERVICAL PARA RESGATE DESCARTAVEL - "G"

50.0000 UN

0.00

49 COLAR CERVICAL PARA RESGATE DESCÁRTAVEL - "M"

50.0000 UN

0.00

50 COLAR CERVICAL PARA RESGATE DESCÁRTAVEL - "P"

50.0000 UN

0.00

51 COLAR CERVICAL PARA RESGATE DESCÁRTAVEL- "PP"

50.0000 UN

0.00

52 COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES EM PAPELÃO, 13
Litros – ÓTIMA QUALIDADE Total proteção contra perfuração e
vazamento de fluidos; exigido pela Vigilância Sanitária; maior
proteção para os Profissionais e Pessoal de limpeza. Características
Técnicas: cor externa: amarela, com dizeres em preto.Fabricados
dentro das normas atuais exigidas pelo IPT; NGA 55 e Normas ABNT
– NBR 7500, caixa c/ 10 unidades.

50.0000 CX

0.00
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53 COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES EM PAPELÃO, 7 Litros
– ÓTIMA QUALIDADE Total proteção contra perfuração e vazamento
de fluidos; exigido pela Vigilância Sanitária; maior proteção para os
Profissionais e Pessoal de limpeza. Características Técnicas: cor
externa: amarela, com dizeres em preto.Fabricados dentro das
normas atuais exigidas pelo IPT; NGA 55 e Normas ABNT – NBR 7500,
caixa c/ 10 unidades.

50.0000 CX

0.00

54 COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES EM PAPELÃO, 20,0
litros – cx. c/ 10 – ÓTIMA QUALIDADE Confeccionado em papelão
ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento
interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança
com sistema de abertura e fechamento pratico e segurança ao
manuseio, com instruções de uso e montagem impressas
externamente. Fabricado com a Norma IPT, NGA 55 e as normas
ABNT – NBR 7500, procedência.

50.0000 CX

0.00

55 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO;Frasco em PE de 1200ml
graduada com escala de 100ml,Tubo extensor em PVC com retentor
gotejador na extremidade distal e adaptador com tampa na
extremidade proximal, alça plástica para movimentação e fixação.

150.0000 UN

0.00

56 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000ml; Conector
escalonado para sonda uretro vesicais com ponto de coleta que
permite a retirada de amostras para exames laboratoriais; Pinça ou
Clamp no tubo extensor para vedação, e no tubo de saída para
desmame; Tubo extensor flexível permite a passagem da secreção
entre o paciente e a bolsa coletora; Tira de deambulação que facilita
a movimentação do paciente; Alça de sustentação rígida dupla em
"U" para fixação no leito; Válvula anti-refluxo, tipo membrana que
evita o retorno da urina para o paciente; Bolsa coletora em PVC
flexível, dupla face, com capacidade para 2000ml, e escala graduada
a cada 100ml; Tubo de saída central permite o esvaziamento,
diminuindo o residual da bolsa; Produto com validade.

200.0000 UN

0.00

57 COLETOR UNIVERSAL (POTE URINA/ESCARRO) - Coletor em plástico
transparente, tampa na cor branca, com pazinha, 60 ml.

6000.0000 UN

0.00

58 COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL (POTE URINA) - Coletor de plastico
transparente, tampa na cor vermelha, estéril, 60 ml

1800.0000 UN

0.00
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59 COMADRE PLASTICA REFORÇADA

6.0000 UN

0.00

1600.0000 UN

0.00

61 CONECTOR P/ O2 SILICONIZADO

12.0000 UN

0.00

62 Curativo Bota de Unna - Curativo bota de unna, composto por
bandagem elástica lateral, impregnada com pasta composta por
glicerina, óxido de zinco, óleo de castor, petrolato branco, água,
acácia, trama com algodão e poliéster, com costura de reforço nas
laterais promovendo o acabamento da trama. Que tenha os
emolientes distribuídos em toda sua extensão, com umidade
homogenia. Indicado para tratamento ambulatorial de úlcera venosa
e edema linfático dos membros inferiores, podendo permanecer até
7 dias.
Tamanho aproximado em 10,20 cm de largura x 9,14 m de
comprimento. Deverá constar número de lote, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde e apresentar laudo IPT no envelope
proposta. APRESENTAR AMOSTRA e bula original autenticada que
comprove o atendimento do descritivo."50Flexidress

50.0000 UN

0.00

63 Curativo hidrocolóide com espuma de poliuretano com espessura
homogênea de borda a borda , produto estéril, composto por uma
camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e CMC sódica),
polisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados a fórmula para
controle da formação do gel. Com uma camada de externa de
espuma de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana-viral
comprovada em bula. Sem alginato de Cálcio e outros componentes.
Apresentação em placas de 20 cm x 20 cm, CAIXA C/ 05 unidades.
Deverá constar o número de lote, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde. Apresentar bula autenticada ou laudo REBLAS
que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em
embalagem lacrada.

150.0000 CX

0.00

64 DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 05 ENZIMAS – GALÃO COM 1000 ml Ideal para a limpeza de equipamentos, instrumentos cirúrgicos e
acessórios, não tóxico, não caustico, não corosivo, ph neutro, sem
fosfato, biodegradável, desincrostante com cinco enzimas.

80.0000 GL

0.00

60 COMPRESSA GAZE TIPO CHUMACO 15X30 EMB. INDIVIDUAL ESTERIL
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65 DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO E ALCOOL GEL 900 ML Embalagem: Individual - Saboneteira combinada com reservatório
para 900 ml. - Possui fechadura e acompanha chave em plástico ABS,
bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e
parafusos - Dimensões Aproximadas de: 29cm (altura) X 12cm
(largura) X 11cm (profundidade). Cor branca com fundo cinza.

20.0000 UN

0.00

66 DISPENSER PAPEL TOALHA interf.2/3 dobras bc p/1000fl Frente:
Plástico ABS - Base: Styron com baixa densidade, Alta resistência Aproximadamente Altura: 32cm / Larg: 26.7cm / Prof: 12.8cm- Peso
aproximado de 818 gramas - Travas laterais acionadas por pressão Para uso de Papel toalha interfolha 3 dobras, 23X27 cm ou Papel
toalha interfolha 2 dobras, 23X23 cm.

30.0000 UN

0.00

67 Envelope Grau Cirurgico Auto selante para esterelização em
autoclave-30mm x 36,5 cm caixa com 200 unid

20.0000 CX

0.00

2500.0000 UN

0.00

69 ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA Descartável, ponta ativa
produzida com micro cerdas em nylon em formato cônico e eixo de
sustenção em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto,
atóxico, resistente às trações. Eixo longitudinal da haste mais ponta
ativa – 200 mm, Eixo longitudinal da ponta ativa – 21 mm, Diâmetro
da ponta ativa – 0,7 mm. PCT COM 100 UNID.

15.0000 PCT

0.00

70 ESPARADRAPO 10,0 CM X 4,5 M, COM CAPA Fabricado em tecido
100% algodão, com uma camada de impermeabilização em uma das
faces e uma camada de adesivo a base de Óxido de Zinco, borracha
natural e resinas, na outra face. Apresentado bobinado em carretel
plástico, com uma capa de plástico com a identificação do produto,
validade mínima dois anos, procedência. ÓTIMA QUALIDADE

500.0000 UN

0.00

68 EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS SIMPLES - Dispositivo para
infusão controle de fluxo e dosagem de soluções enterais. Conecta o
recepiente de solução (frasco ou bolsa) ao dispositivode acesso
venoso (scalp, cateter intravenoso ou agulhas) Viabiliza o controle de
fluxo de soluções.Contém lancetas perfurocortantes para aconexão
ao recepientes desolução,camara para visualização de
gotyejamento,extensão em PVC, luer para dispositivo de acesso
venoso, esterilizadopor processo de Óxido de Etileno,embalagemem
papel grau cirúrgico,ótima procedência
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71 ESPARADRAPO 2,5 CM X 4,5 M, COM CAPA Fabricado em tecido
100% algodão, com uma camada de impermeabilização em uma das
faces e uma camada de adesivo a base de Óxido de Zinco, borracha
natural e resinas, na outra face. Apresentado bobinado em carretel
plástico, com uma capa de plástico com a identificação do produto,
validade mínima dois anos, procedência. ÓTIMA QUALIDADE

700.0000 UN

0.00

72 ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL E LUBRIFICADO – “G” - Produzido
em poliestireno cristal, permite excelente transparência e
transmissão luminosa.Valvas anatômicas de contatos lisos e
regulares, semelhante ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivos
de Abertura (parafuso borboleta), fabricado em poliestireno de alto
impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, embalagens primárias
em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e
envelope e em envelope de polietileno (PE)

200.0000 UN

0.00

73 ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL E LUBRIFICADO – “M” - Produzido
em poliestireno cristal, permite excelente transparência e
transmissão luminosa.Valvas anatômicas de contatos lisos e
regulares, semelhante ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivos
de Abertura (parafuso borboleta), fabricado em poliestireno de alto
impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, embalagens primárias
em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e
envelope e em envelope de polietileno (PE)

500.0000 UN

0.00

74 ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL E LUBRIFICADO – “P” - Produzido
em poliestireno cristal, permite excelente transparência e
transmissão luminosa.Valvas anatômicas de contatos lisos e
regulares, semelhante ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivos
de Abertura (parafuso borboleta), fabricado em poliestireno de alto
impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, embalagens primárias
em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e
envelope e em envelope de polietileno (PE)

600.0000 UN

0.00

75 FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO – ADULTO Guia para Entubação 5,5 - 8
mm

5.0000 UN

0.00

76 FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO – INFANTIL Guia para Entubação 2,5 4,5 mm

5.0000 UN

0.00
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77 FIO MONONYLON 2-0 AGULHADO (PRETO) - Fio cirúrgico sintético,
nylon preto, inabsorvivel de poliamida, monofilamento, diâmetro 2-0
cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm,
comprimento do fio 45cm. Embalado em caixa com 24 envelopes.
Marca, fabricante, procedência. ÓTIMA QUALIDADE

7.0000 CX

0.00

78 FIO MONONYLON 4-0 AGULHADO (PRETO) - Fio cirúrgico sintético,
nylon preto, inabsorvivel de poliamida, monofilamento, diâmetro 4-0
cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm,
comprimento do fio 45cm. Embalado em caixa com 24 envelopes.
Marca, fabricante, procedência.TIMA QUALIDADE

5.0000 CX

0.00

79 FIO MONONYLON 5-0 AGULHADO (PRETO) - Fio cirúrgico sintético,
nylon preto, inabsorvivel de poliamida, monofilamento, diâmetro 5-0
cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm,
comprimento do fio 45cm. Embalado em caixa com 24 envelopes.
Marca, fabricante, procedência.ÓTIMA QUALIDADE

4.0000 CX

0.00

80 FITA CREPE 19 MM X 50 M – BRANCA - Medindo 19 mm de largura e
50 metros de comprimento, confeccionada em papel crepado que
aceite escrita para identificação do material, recoberto de substância
adesiva uniformemente distribuída, com aderência eficiente e
duradoura, porém de fácil remoção, sem rasgar, sem deixar resíduos
ou manchas na superfície, capaz de resistir à umidade e as condições
térmicas de autoclavagem. Embalada individualmente, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote,
data de fabricação, prazo de validade e nº de registro no Ministério
da Saúde, prazo de validade mínimo de 12 meses, a partir da data da
entrega do produto na Unidade Requisitante.

200.0000 UN

0.00

81 FITA MICROPORE BRANCA – CARRETEL 25 mm x 10,0 m, COM CAPA Fita hipoalergenica tradicional. Porosa, com dorso de não tecido de
ryon e viscose, permite a pele respirar livremente, cor branca.
Validade mínima dois anos, a partir da data da entrega na Unidade
requisitante. Procedência. ÓTIMA QUALIDADE

700.0000 RL

0.00
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82 FITA MICROPORE BRANCA – CARRETEL 50mm x 10,0 m, COM CAPA Fita hipoalergenica tradicional. Porosa, com dorso de não tecido de
ryon e viscose, permite a pele respirar livremente, cor branca.
Validade mínima dois anos, a partir da data da entrega na Unidade
requisitante. Procedência. ÓTIMA QUALIDADE

83 FIXADOR CITOLOGICO 200 ML
84 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Fabricado em polietileno
atóxico. Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo. Alça de
fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento.
Capacidade 500 ml, graduado a cada 50 ml. Etiqueta auto-adesiva
para identificação do paciente. Embalado individualmente em papel
grau cirúrgico esterilizado por gás Óxido de Etileno, procedência .

85 GARROTE DE LÁTEX FINO (200) PT C/ 15 METROS (DI 2,5 mm x DE
5,00 mm, tubo cirúrgico de látex natural

200.0000 RL

0.00

15.0000 UN

0.00

800.0000 PT

0.00

5.0000 PCT

0.00

86 GAZE 7,5 X 7,5 – 13 FIOS C/ 500 COMPRESSAS, 5 DOBRAS e 8
CAMADAS: Compressas de gaze hidrófila, confeccionada em tecido
tipo tela 100% algodão, com 13 fios, com 5 dobras e 8 camadas, com
dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15 x 30 cm quando
abertas. Compressas aberta, , cor branca, bordas devidamente
voltadas para dentro em toda a sua extensão, que evitam o
desprendimento dos fios. Embalagem em pacote plástico com 500
unidades, constando externamente os dados de identificação,
fabricante e procedência. ÓTIMA QUALIDADE

1500.0000 PCT

0.00

87 GEL PARA ULTRASONOGRAFIA .1000 ML - Gel hidrossolúvel para
eletrocardiografia, hipoalérgico, boa condutividade elétrica e sonora,
inócuo aos eletrodos, acondicionados em bolsas com .1000 ml

12.0000 BLS

0.00

88 GEL PARA ULTRASONOGRAFIA 300 g - Gel hidrossolúvel para
eletrocardiografia, hipoalérgico, boa condutividade elétrica e sonora,
inócuo aos eletrodos, acondicionados em bolsas com .

30.0000 FR

0.00
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89 Gel viscoso com pectina e carboximetilcelulose sodica, esteril,
hidratante e absorvente composto por hidrocoloides naturais,
acrescido de propilenoglicol num excipiente aquoso. Auxilia no
desbridamento de feridas com tecido inviável, e cria um ambiente
úmido, que favorece a cicatrização. Tubo de alumínio com 15 gramas
que permite o total aproveitamento do conteúdo, com tampa
perfurante e anel de proteção. Caixa c/ 10 unidades. Apresentar bula
autenticada ou laudo REBLAS que comprove o cumprimento do
descritivo e uma amostra em embalagem lacrada.

150.0000 CX

0.00

90 Hidrogel transparente/incolor, produto não estéril, composto por
água purificada, ácido bórico e carboximetilcelulose sódica e alginato
de cálcio e sódio, trietanolamina, hidantoína e sorbato de potassio e
carbômero 940, que garanta a estabilidade por até 28 dias após
aberto, hidroativo e absorvente, hidrata a ferida e agiliza o
debridamento autolítico do tecido necrótico. Tubo de 85g com tampa
flip-top, devidamente identificada com dados de fabricação, prazo de
validade e registro no MS. Apresentar bula autenticada que
comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em
embalagem lacrada.200saf-gel

150.0000 UN

0.00

91 INDICADOR BIOLÓGICO, utilizado para monitoramento de ciclos de
esterilização a vapor, contendo uma população mínima de 105 ou
106 esporos de Bacillus Stearothermophilus. Fácil utilização, não
necessita de análise ou teste sofisticado em laboratório, dimensões 11.0 cm x 5.0 cm x 1.0 cm, peso – 0.03 kg, garantia – 18 meses. Caixa
com 50 unidades.

5.0000 CX

0.00

92 INDICADOR QUÍMICO, Indicador classe 4, 3 anos de validade,
resultado imediato logo após a esterilização, sistema claro e de fácil
identificação, desenvolvido para a monitorização e avaliação dos
ciclos de esterilização em autoclaves a vapor, ISO 11140. Caixa com
250 unidades.

5.0000 CX

0.00

93 KIT COMPLETO P/ INALAÇÃO – OXIGÊNIO – ADULTO Micronebulizador com máscara para adulto para oxigênio, contendo
corpo e copo em material inquebravel, injetor de polipropileno,
conexão de extensão adaptável em oxigênio e ar comprimido,
máscara plástica adulto, extensão de PVC com 1,30 m de
comprimento.

40.0000 JG

0.00
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94 KIT COMPLETO P/ INALAÇÃO – OXIGÊNIO – INFANTIL Micronebulizador com máscara para adulto para oxigênio, contendo
corpo e copo em material inquebravel, injetor de polipropileno,
conexão de extensão adaptável em oxigênio e ar comprimido,
máscara plástica infantil, extensão de PVC com 1,30 m de
comprimento.

20.0000 JG

0.00

95 KIT COMPLETO P/ INALAÇÃO P/ AR COMPRIMIDO – ADULTO Micronebulizador para ar comprimido, contendo corpo e copo em
material inquebrável, injetor de polipropileno, conexão adaptável em
oxigênio e ar comprimido, máscara plástica adulto, extensão em PVC
com 1,30 m de comprimento.

30.0000 JG

0.00

96 KIT COMPLETO P/ INALAÇÃO P/ AR COMPRIMIDO – INFANTIL Micronebulizador para ar comprimido, contendo corpo e copo em
material inquebrável, injetor de polipropileno, conexão adaptável em
oxigênio e ar comprimido, máscara plástica infantil, extensão em PVC
com 1,30 m de comprimento.

20.0000 JG

0.00

2.0000 CX

0.00

98 LAMINA DE VIDRO POLIDO COM EXTREMIDADE FOSCA - Lamina para
microscopia 26 x 76 fosca, lapidada, espessura 1,1 a 1,3 mm,
embalagem caixa contendo 50 peças, constando dados de
identificação e procedência, Procedência.

10.0000 CX

0.00

99 LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS – TIPO: PROTEX
HOSP – GALÃO COM 5.000 ML, É uma mistura lubrificante livre de
óleos e silicone, Baseado em minerais neutros hidrocarbonetos, para
lubrificação dos instrumentais cirúrgicos, protegendo contra
ferrugens e a oxidação e etc...

2.0000 GL

0.00

250.0000 CX

0.00

97 LAMINA DE BISTURI Nº 15 confeccionada em aço inox.

100 LUVA DE PROCEDIMENTO – TAMANHO: GRANDE - Não estéril,
confeccionada em puro látex, atóxica, talcada, com perfeita
adaptação, anatômica, punho normal, ambidestra, não estéril, ajuste
perfeito e resistente a tração, com boa sensibilidade tátil, uniforme,
caixa contendo 100 peças., 50 pares, certificado ANVISA, testada pelo
INMETRO, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, constando
procedência, fabricante, data de fabricação, validade mínima de três
anos no ato da entrega para a Unidade Requisitante.
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101 LUVA DE PROCEDIMENTO – TAMANHO: MÉDIA - Não estéril,
confeccionada em puro látex, atóxica, talcada, com perfeita
adaptação, anatômica, punho normal, ambidestra, não estéril, ajuste
perfeito e resistente a tração, com boa sensibilidade tátil, uniforme,
caixa contendo 100 peças., 50 pares, certificado ANVISA, testada pelo
INMETRO, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, constando
procedência, fabricante, data de fabricação, validade mínima de três
anos no ato da entrega para a Unidade Requisitante.

600.0000 CX

0.00

102 LUVA DE PROCEDIMENTO – TAMANHO: PEQUENA - Não estéril,
confeccionada em puro látex, atóxica, talcada, com perfeita
adaptação, anatômica, punho normal, ambidestra, não estéril, ajuste
perfeito e resistente a tração, com boa sensibilidade tátil, uniforme,
caixa contendo 100 peças., 50 pares, certificado ANVISA, testada pelo
INMETRO, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, constando
procedência, fabricante, data de fabricação, validade mínima de três
anos no ato da entrega para a Unidade Requisitante.

500.0000 CX

0.00

103 LUVA DE PROCEDIMENTO – TAMANHO: PP - Não estéril,
confeccionada em puro látex, atóxica, talcada, com perfeita
adaptação, anatômica, punho normal, ambidestra, não estéril, ajuste
perfeito e resistente a tração, com boa sensibilidade tátil, uniforme,
caixa contendo 100 peças., 50 pares, certificado ANVISA, testada pelo
INMETRO, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, constando
procedência, fabricante, data de fabricação, validade mínima de três
anos no ato da entrega para a Unidade Requisitante.

250.0000 CX

0.00

104 LUVA ESTÉRIL - Nº 07 - Estéril, confeccionada em puro látex, atóxica,
lubrificadas com pó bioabisorvível em inerte, com perfeita adaptação,
anatômica, punho normal, ambidestra, estéril, ajuste perfeito e
resistente a tração, com boa sensibilidade tátil, com propriedades
antederrapante, uniforme, certificado ANVISA, testada pelo
INMETRO, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, constando
procedência, fabricante, data de fabricação, validade mínima de três
anos no ato da entrega para a Unidade Requisitante.

5000.0000 UN

0.00
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105 LUVA ESTÉRIL - Nº 08 - Estéril, confeccionada em puro látex, atóxica,
lubrificadas com pó bioabisorvível em inerte, com perfeita adaptação,
anatômica, punho normal, ambidestra, estéril, ajuste perfeito e
resistente a tração, com boa sensibilidade tátil, com propriedades
antederrapante, uniforme, certificado ANVISA, testada pelo
INMETRO, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, constando
procedência, fabricante, data de fabricação, validade mínima de três
anos no ato da entrega para a Unidade Requisitante.

30.0000 UN

0.00

106 LUVA ESTÉRIL - Nº 7,5 - Estéril, confeccionada em puro látex, atóxica,
lubrificadas com pó bioabisorvível em inerte, com perfeita adaptação,
anatômica, punho normal, ambidestra, estéril, ajuste perfeito e
resistente a tração, com boa sensibilidade tátil, com propriedades
antederrapante, uniforme, certificado ANVISA, testada pelo
INMETRO, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, constando
procedência, fabricante, data de fabricação, validade mínima de três
anos no ato da entrega para a Unidade Requisitante.

50.0000 UN

0.00

107 LUVA ESTÉRIL - Nº 8,5 - Estéril, confeccionada em puro látex, atóxica,
lubrificadas com pó bioabisorvível em inerte, com perfeita adaptação,
anatômica, punho normal, ambidestra, estéril, ajuste perfeito e
resistente a tração, com boa sensibilidade tátil, com propriedades
antederrapante, uniforme, certificado ANVISA, testada pelo
INMETRO, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, constando
procedência, fabricante, data de fabricação, validade mínima de três
anos no ato da entrega para a Unidade Requisitante.

30.0000 UN

0.00

108 LUVA NITRILICA (A – 18), Nº 8 – PARA LIMPEZA: Para limpeza
hospitalar, cor verde ou amarela, resistência química e mecânica, os
PUNHOS SUPER LONGOS, garantem a máxima proteção e a palma
Antiderrapante proporciona maior firmeza de movimentos.
Desenvolvidas em látex sintético, não causam alergias a pessoas
sensíveis as proteínas do látex, tem a vantagem de ter o interior
clorinado que facilita o calçamento, marca, fabricante e procedência
nacional. Prazo validade mínimo dois anos, a partir da data da
entrega na Unidade requisitante.

30.0000 PAR

0.00

6.0000 UN

0.00

109 MALETA para primeiros socorros medindo 44x24x22 cor branca
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110 MÁSCARA DESCARTÁVEL – PACOTE COM 50 PEÇAS- COM ELÁSTICO Filtro com 98,8% de retenção bacteriológica, 100% polipropileno,
atóxica, não inflamável, não estéril, produto médico de uso único.

50.0000 PCT

0.00

111 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N° 2

6.0000 UN

0.00

112 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N° 3

6.0000 UN

0.00

113 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N° 4

6.0000 UN

0.00

114 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N° 5

6.0000 UN

0.00

115 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N°6

6.0000 UN

0.00

116 ÓCULOS DE PROTEÇÃO SEM GRAU, - Transparente, com ajuste

10.0000 UN

0.00

117 PAPAGAIO PLASTICO com tampa

10.0000 UN

0.00

118 PAPEL CREPADO 30 X 30 cm – COM 500 FOLHAS São invólucros
descartável especifico para acondicionar/ embalar artigos odontomedico-hospitalaresa serem esterilizados, que devem permitir um
processo de esterilização eficaz, a manutenção da esterilidade de seu
conteúdo até a sua abertura e proporcionar adequada técnica
asséptica, 100% EM celulose pura e apresentar laudo que comprove a
barreira bacteriana bem como certificado de boas praticas de
fabricação.

120.0000 CX

0.00

119 PAPEL CREPADO 60 x 60 cm – COM 500 FOLHAS São invólucros
descartável especifico para acondicionar/ embalar artigos odontomedico-hospitalaresa serem esterilizados, que devem permitir um
processo de esterilização eficaz, a manutenção da esterilidade de seu
conteúdo até a sua abertura e proporcionar adequada técnica
asséptica, 100% EM celulose pura e apresentar laudo que comprove a
barreira bacteriana bem como certificado de boas praticas de
fabricação.

13.0000 CX

0.00

120 PAPEL LENÇOL 50 cm x 50 m – BRANCO - Papel lençol em bobina,
medindo aproximadamente 50 cm de largura por 50 metros de
comprimento, confeccionado em papel branco, embalado
individualmente, em 100% celulose branca e pura, procedência.

70.0000 RL

0.00
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121 PAPEL LENÇOL 70 cm x 50 m – BRANCO - Papel lençol em bobina,
medindo aproximadamente 70 cm de largura por 50 metros de
comprimento, confeccionado em papel branco, embalado
individualmente, em 100% celulose branca e pura, procedência.

100.0000 RL

0.00

20.0000 RL

0.00

123 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23 X 21 – 2 DOBRAS, BRANCO c/ 1000
FOLHAS - 100% fibras celulose virgem de altíssima qualidade, com
alta absolvição e resistência ao úmido, não deixa residuos nas mãos,
acondicionada em embalagem moderna, pratica e seguras.

700.0000 PCT

0.00

124 PORTA LAMINA PARA 3 UNIDADES - Estojo Porta lamina com 3
divisões. em aço inoxidável, dez anos de garantia, Registro na Anvisa.

400.0000 UN

0.00

125 REMOVEDOR DE FERRUGEM E REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS –
TIPO - LIPOFOZ 5.000 ML, - É um produto especialmente formulado
para decapagem e revitalização de Remove ferrugem, manchas,
corrosões, placas de depósito alcalino de qualquer utensílio em aço
inox.

1.0000 GL

0.00

126 SABÃO LIQUIDO - galão com 5 litros, erva doce gl.

40.0000 UN

0.00

127 SCALP Nº 21 G - CAIXA COM 100 UNIDADES. Cateter de infusão
venosa com agulha de bisel curto trifacetado, com asas leves e
flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo
firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve,
flexível e transparente, conector luer luck cônico e rígido,
assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho
e seringa ou dispositivos luer luck, esterilizado a Óxido de Etileno,
embalado em papel grau cirúrgico, constando os dados de
identificação e procedência, fabricação, lote, e esterilização e registro
no MS e procedência. ÓTIMA QUALIDADE

18.0000 CX

0.00

122 PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFICO ROLO DE 210MMX30MT
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128 SCALP Nº 23 G - CAIXA COM 100 UNIDADES. Cateter de infusão
venosa com agulha de bisel curto trifacetado, com asas leves e
flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo
firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve,
flexível e transparente, conector luer luck cônico e rígido,
assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho
e seringa ou dispositivos luer luck, esterilizado a Óxido de Etileno,
embalado em papel grau cirúrgico, constando os dados de
identificação e procedência, fabricação, lote, e esterilização e registro
no MS e procedência. ÓTIMA QUALIDADE

150.0000 CX

0.00

129 SCALP Nº 25 G - CAIXA COM 100 UNIDADES. Cateter de infusão
venosa com agulha de bisel curto trifacetado, com asas leves e
flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo
firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve,
flexível e transparente, conector luer luck cônico e rígido,
assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho
e seringa ou dispositivos luer luck, esterilizado a Óxido de Etileno,
embalado em papel grau cirúrgico, constando os dados de
identificação e procedência, fabricação, lote, e esterilização e registro
no MS e procedência. ÓTIMA QUALIDADE

18.0000 CX

0.00

130 SERINGA DESCARTÁVEL 03 ml SEM AGULHA - Seringa feita em
plástico atóxico, esterilizadas e embaladas individualmente,
embalagem em Papel Grau Cirúrgico, que garante sua esterilização e
de fácil abertura. Possui bico especial, tipo slip, de fácil encaixe com
as agulhas. Êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir
anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias,
siliconização interna para melhor deslize. Especificação Técnica:
seringa plástica, esterilizadas por óxido de etileno, embaladas
individualmente, com capacidade para 3 ml, registro no Ministério da
Saúde nº. 101.106.10004, prazo de validade: cinco anos.

1700.0000 UN

0.00
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131 SERINGA DESCARTÁVEL 05 ml SEM AGULHA - Seringa feita em
plástico atóxico(polipropileno), esterilizadas e embaladas
individualmente, embalagem em Papel Grau Cirúrgico, que garante
sua esterilização e de fácil abertura. Possui bico especial, tipo slip, de
fácil encaixe com as agulhas. Êmbolo no final da seringa não se
desprende por possuir anel de retenção, evitando acidentes e perdas
de substâncias, siliconização interna para melhor deslize.
Especificação Técnica: seringa plástica, esterilizadas por óxido de
etileno, embaladas individualmente, com capacidade para 5 ml,
registro no Ministério da Saúde nº. 101.106.10004, prazo de
validade: cinco anos.

2000.0000 UN

0.00

132 SERINGA DESCARTÁVEL 10 ml SEM AGULHA - Seringa feita em
plástico atóxico, esterilizadas e embaladas individualmente,
embalagem em Papel Grau Cirúrgico, que garante sua esterilização e
de fácil abertura. Possui bico especial, tipo slip, de fácil encaixe com
as agulhas. Êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir
anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias,
siliconização interna para melhor deslize. Especificação Técnica:
seringa plástica, esterilizadas por óxido de etileno, embaladas
individualmente, com capacidade para 10 ml, registro no Ministério
da Saúde nº. 101.106.10004, prazo de validade: cinco anos.

4000.0000 UN

0.00

133 SERINGA DESCARTÁVEL 20 ml SEM AGULHA - Seringa feita em
plástico atóxico, esterilizadas e embaladas individualmente,
embalagem em Papel Grau Cirúrgico, que garante sua esterilização e
de fácil abertura. Possui bico especial, tipo slip, de fácil encaixe com
as agulhas. Êmbolo no final da seringa não se desprende por possuir
anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias,
siliconização interna para melhor deslize. Especificação Técnica:
seringa plástica, esterilizadas por óxido de etileno, embaladas
individualmente, com capacidade para 20 ml, registro no Ministério
da Saúde nº. 101.106.10004, prazo de validade: cinco anos.

5000.0000 UN

0.00

134 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA P/ CURATIVO 100 ML SISTEMA ABERTO

1000.0000 UN

0.00

135 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA P/ CURATIVO 250 ML SISTEMA ABERTO

1000.0000 UN

0.00

136 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA P/ CURATIVO 500 ML sistema aberto

1500.0000 UN

0.00
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137 SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500 ML

50.0000 UN

0.00

138 SONDA DE FOLEY / VESICAL DE DEMORA EM LATEX SILICONIZADA
ESTÉRIL N°14, com conector universal do sistema de escoamento de
urina, válvula de facil manipulação, embalagem individual tipo blister,
em papel grau cirúrgico de fácil abertura, atóxica, superficie
extramamente lisa, balão simétrico, fino e resistencia ao volume
proposto.

100.0000 UN

0.00

139 SONDA DE FOLEY / VESICAL DE DEMORA EM LATEX SILICONIZADA
ESTÉRIL N°16, com conector universal do sistema de escoamento de
urina, válvula de facil manipulação, embalagem individual tipo blister,
em papel grau cirúrgico de fácil abertura, atóxica, superficie
extramamente lisa, balão simétrico, fino e resistencia ao volume
proposto.

100.0000 UN

0.00

140 SONDA DE FOLEY / VESICAL DE DEMORA EM LATEX SILICONIZADA
ESTÉRIL N°18, com conector universal do sistema de escoamento de
urina, válvula de facil manipulação, embalagem individual tipo blister,
em papel grau cirúrgico de fácil abertura, atóxica, superficie
extramamente lisa, balão simétrico, fino e resistencia ao volume
proposto.

100.0000 UN

0.00

141 SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL – ADULTO Nº 10 - Com guia,
fabricada em tubo atóxico de poliuretano, linha radiopaca para RX,
comprimento 1,09 m ou 109 cm.Conector superior de 2 saídas,
pontas atraumática, fio guia inoxidável, Esterilizada a óxido de
Etileno, embalada em blister especial, procedência.

50.0000 UN

0.00

142 SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL – ADULTO Nº 12 - Com guia,
fabricada em tubo atóxico de poliuretano, linha radiopaca para RX,
comprimento 1,09 m ou 109 cm.Conector superior de 2 saídas,
pontas atraumática, fio guia inoxidável, Esterilizada a óxido de
Etileno, embalada em blister especial, procedência.

50.0000 UN

0.00

3.0000 PCT

0.00

175.0000 PCT

0.00

155.0000 PCT

0.00

150.0000 PCT

0.00

143 SONDA URETRAL SEM VALVULA nº 06 P.V.C ATÓXICO
SILICONIZADA, PACOTE COM 20 UNIDADES.
144 SONDA URETRAL SEM VALVULA nº 08 P.V.C ATÓXICO
SILICONIZADA, PACOTE COM 20 UNIDADES.
145 SONDA URETRAL SEM VALVULA nº 10 P.V.C ATÓXICO SILICONIZADA
, PACOTE COM 20 UNIDADES
146 SONDA URETRAL SEM VALVULA nº 12 P.V.C ATÓXICO SILICONIZADA
PACOTE COM 20 UNIDADES
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147 SONDA URETRAL SEM VALVULA nº 14 P.V.C ATÓXICO SILICONIZADA
PACOTE COM 20 UNIDADES
148 SONDA URETRAL SEM VALVULA nº 16 P.V.C ATÓXICO SILICONIZADA
PACOTE COM 20 UNIDADES
149 SORO FISIOLÓGICO 100 ML - Validade minima tres anos, no ato da
entrega na unidade requisitante.

8.0000 PCT

0.00

5.0000 PCT

0.00

3700.0000 UN

0.00

150 SORO FISIOLÓGICO 250 ML - Validade minima tres anos, no ato da
entrega na unidade requisitante.

2000.0000 UN

0.00

151 SORO FISIOLÓGICO 500 ML - Validade minima tres anos, no ato da
entrega na unidade requisitante.

1300.0000 UN

0.00

152 SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML - validade minima de tres anos no
ato da entrega na unidade requisitante.

1500.0000 UN

0.00

153 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML - validade minima de tres anos no
ato da entrega na unidade requisitante.

800.0000 UN

0.00

154 SORO GLICOSADO 250 ML - validade minima de tres anos no ato da
entrega na unidade requisitante.

200.0000 UN

0.00

155 SUPORTE DE SORO com rodízios, altura regulável, alt. mínima de
1,70mt e máxima de 2,20mt,com 4 ganchos em forma de cruz.

12.0000 UN

0.00

156 TALA P/ IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIOR (63 X 09) –
TAMANHO: MÉDIO - tala aramada modável modelo resgate,
podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para
imobilização.

20.0000 UN

0.00

157 TALA P/ IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIOR (86 X 09) –
TAMANHO: GRANDE - tala aramada modável modelo resgate,
podendo ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para
imobilização completa.

20.0000 UN

0.00

158 TALA P/ IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES – TAMANHO: tala aramada moldavel modelo resgate, podendo ser usada com fita
crepe, bandagem ou gaze para imobilização completa.

20.0000 UN

0.00

7.0000 UN

0.00

159 TERMOMETRO DIGITAL C/ CAPA - Escala de 32 a 42 Graus Celsius,
embalagem individual apropriada para manter a integridade do
material, constando externamente os dados de identificação do
Inmetro, unidade.
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160 TERMOMETRO DIGITAL COM CABO EXTENSOR (sala de vacina) Termometro digital com cabo extensor máxima e minima, indicação
de temperatura interior e exterior, memoria para valores maiores e
menores, sensor exterior hermetico em agua com cabo extrafino 3 m,
bateria incluida.

7.0000 UN

0.00

161 TIRAS DE TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, Teste na urina, Acusa gravidez
a partir do primeiro dia de atraso menstrual com 99% de precisão,
Sensibilidade: maior ou igual a 25 mUI/ml CD, Registro na ANVISA,
Resultado do teste entre 2 e 5 minutos.

1000.0000 UN

0.00

4.0000 PCT

0.00

163 TUBO A VÁCUO PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA, 4,5 ML –
PACOTE COM 100. - Com volume de aspiração 4,9 ml, com fluoreto
de sódio + oxalato de sódio, dimensões: 12 x 75 mm, tampa cinza,
validade mínima dois anos, no ato da entrega na Unidade
Requsitante.ÓTIMA QUALIDADE

20.0000 PCT

0.00

164 TUBO A VÁCUO PARA EXAMES SOROLÓGICOS - 5,0 ML - PACOTE C/
100 - COM GEL SEPARADOR - Com ativador de coagulo, com volume
de aspiração 5 ml, dimensões: 13 x 100 mm, tampa amarela, validade
mínima 01 ano , no ato da entrega na Unidade requisitante. ÓTIMA
QUALIDADE
165 TUBO A VÁCUO PARA PROVAS HEMATOLÓGICAS 4,5 ML - PACOTE C/
100 - Com volume de aspiração 4,9 ml, c/ EDTA K 3, dimensões: 12 x
75 mm, tampa roxa, validade mínima 01 ano, no ato da entrega na
Unidade requisitante. ÓTIMA QUALIDADE

45.0000 PCT

0.00

45.0000 PCT

0.00

166 UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO – FRASCO Composto de tampa e
corpo de nylon, frasco plástico de 250 ml, com níveis de Maximo e
mínimo, porca (conforme norma ABNT), adaptável em qualquer
válvula reguladora ou fluxometro de oxigênio, embalado
individualmente em saco plástico, marca, fabricante, e procedência.

10.0000 UN

0.00

167 URIPEN,dispositivo para incontinência urinária masculina
confeccionado em puro látex natural, n° 05

70.0000 UN

0.00

168 URIPEN,dispositivo para incontinência urinária masculina
confeccionado em puro látex natural, n° 06

100.0000 UN

0.00

162 TUBO A VACUO - 4,5 ML - PACOTE C/ 100 - Tampa na cor Azul validade minima dois anos, no ato da entrega na unidade
requisitante.

Valor Líquido
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0.00

Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega

Assinatura do Responsável
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