
                     DEPARTAMENTO DE COMPRAS

                     Rua  Dr. Raul da Rocha Medeiros,   1390  -  Fone: (16) 3244-3113

              PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

Item Especificações Unid Qtd
R$ 

Médio
R$ Total

1 Abaixador de língua de madeira, com ponta arredondada. pacote com 100 unidades pct 300 5,61           1.681,71 

2 Absorvente intimo higiênico – pacote com 8 unidades pct 70 13,46              941,97 

3 Água destilada 500 ml frasco 100 4,44              444,17 

4 Água destilada para injeção – 10 ml unid 8000 0,65           5.200,00 

5 Água destilada para injeção - 5ml unid 12000 0,56           6.768,00 

6 Água oxigenada 10V-1 litro litro 100 10,12           1.012,33 

7

Agulha descartável 13 x 4,5; hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em

plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx

c/100 unidades

cx 600 13,38           8.030,00 

8

Agulha descartável 20 x 5,5 ;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em

plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx

c/100 unidades

cx 100 19,55           1.954,80 

9

Agulha descartável 25 x 7 ;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em

plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx

c/100 unidades

cx 400 13,35           5.340,00 

10

Agulha descartável 25 x 8;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em

plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx

c/100 unidades

cx 400 16,17           6.466,67 

11

Agulha descartável 30 x 7;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em

plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx

c/100 unidades

cx 200 13,20           2.640,00 

12

Agulha descartável 40 x 12;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em

plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx

c/100 unidades

cx 120 14,00           1.680,00 

13 Agulha para aplicação de insulina com caneta 5mm x 0,25mm com 100 unidades cx 100 58,00           5.800,00 

14 Agulha para aplicação de insulina com caneta 8mm x 0,25mm com 100 unidades cx 24 58,33           1.400,00 

15 Agulha para coleta em tubo vacutainer 25x 8, cx com 100 unidades cx 20 60,67           1.213,33 

16 Álcool 70% - frasco tipo almotolia 100 ml unid 500 4,40           2.200,00 

17 Álcool 70%-litro para desinfecção litro 1000 10,99         10.993,33 

18
Algodão em bola, composto 100% fibras naturais, macio, absorvente, branco, pacote com

95 gramas
pct 1000 8,39           8.392,50 

19
Algodão hidrófilo em rolo, com 500 gramas, macio e super absorvente, composto por

fibras naturais,100% puro 
rolo 100 16,59           1.658,86 

20
Aparelho de barbear, com duas laminas, fita lubrificante, cabo anatômico, uso individual

unid 500 1,57              785,00 

21

Aparelho de esfignomanometro para adulto completo, composto de manometro mecanico

tipo relogio, com mostrador graduado em mmhg, braçadeira com fecho em metal,

confeccionada em lona de algodao e ou nylon, resistente, flexivel e se molda facilmente ao

braço, manguito e perafabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial que

recebe tratamento termico, recozimento e polimento, apresentam resistencia e perfeita

vedaçao, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, com certificado do

INMETRO e selo da ABNT

unid 150 100,33         15.050,00 

22

Aparelho de esfignomanometro para obeso completo, composto de manometro mecanico

tipo relogio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de metal,

confeccionada em lona de algodao, resistente, flexivel e se molda facilmente ao braço,

manguito e perafabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial que recebe

tratamento termico, recozimento e polimento, apresentam resistencia e perfeita vedaçao,

acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, com certificado do INMETRO e

selo da ABNT

unid 25 103,70           2.592,58 

23

Aparelho para medir pressão arterial aneróide infantil,com braçadeira em velcro, tecido anti

alérgico ou nylon,resistente,flexível,moldável facilmente ao braço,braçadeira que pode

variar De 13 a 19cm.O fecho deverá ser em velcro,a câmara interna devera ser de

borracha sintética.O manômetro deverá ser fundo de cor clara,com numeração bem visível,

resistente, dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choque,certificadoPelo

INMETRO .A pêra deverá ser de material resistente e maleável,tendo válvula de escape e

pressão confeccionada em metal.O material deverá ser de primeira qualidade e

acondicionado em estojo. Garantia mínima de 1 ano,procedência nacional.Registro no MS

unid 10 97,90              979,00 

24
Atadura de algodão ortopédico 10cmx1,8cm;confeccionada em manta de algodão cru,

hidrofóbio,enrolado em papel resistente-pacote com 12 unidades
unid 600 2,89           1.734,00 

25
Atadura de algodão ortopédico 15cmx1,8cm;confeccionada em manta de algodão cru,

hidrofóbio,enrolado em papel resistente-pacote com 12 unidades
unid 1400 4,19           5.859,00 

26
Atadura de algodão ortopédico 20cmx1,8cm;confeccionada em manta de algodão cru,

hidrofóbio,enrolado em papel resistente-pacote com 12 unidades
unid 600 7,03           4.216,80 

27 Atadura de crepe 10cm x1,80m-13 fios,100% algodão-pcte com 12 unidades  pct 1500 4,80           7.192,50 

28 Atadura de crepe 15cm x1,80m-13 fios,100% algodão-pcte com 12 unidades pct 1200 7,00           8.400,00 

29 Atadura de crepe 20cm x1,80m-13 fios,100% algodão-pcte com 12 unidades pct 500 7,06           3.528,57 

30 Atadura gessada 06cmx2m unid 200 1,22              243,60 

31 Atadura gessada 10cm x3m unid 700 2,11           1.474,38 

32 Atadura gessada 15 cm x3m unid 600 3,07           1.840,50 

33 Atadura gessada 20 cmx4 m unid 350 4,58           1.603,35 

34

Bandagem impregnada com pasta contendo óxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água

deionizada e goma acácia ,embalada individualmente em envelope PET/PE leitoso,

registro na ANVISA como correlato classe de risco III (produtos destinados a ser usados

principalmente em feridas que tenham produzido ruptura da derme e que somente podem

cicatrizar por segunda intenção), medindo: 10,2 cm x 9,14 m.

unid 700 37,49         26.245,33 

35 Benzina - frasco de 1.000ml litro 6 22,25              133,50 

36 Bolsa coletora de urina com cordão com capacidade de 2000 ml c/ 100 unidades pct 15 48,32              724,76 

37 Bolsa de colostomia 70mm unid 150 27,21           4.081,50 

38 Cabo paciente 10 vias para ECG com rabicho, correspondente ao aparelho dixtal unid 6 522,57           3.135,41 

39 Cadarço sarjado branco - rolo com 10 metros rolo 50 3,36              167,90 

40 Caneta hidrográfica Hi Tecpoint Preta 0.5mm Pilot unid 60 55,70           3.342,00 

41 Canula shiley nº 4 com cuff unid 15 594,07           8.911,09 

42

Cateter intravenoso nº 14 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha

siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a

ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o

momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das

mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em

cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece

fixação através do ponto cirurgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. dispositivo de

segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da

agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-

punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do porfissional de saúde. a

empresa vencedora deverá dispor de profissional técnico que possa ministrar treinamento,

conforme determina portaria 1748.

cx 12 92,81           1.113,75 

43

Cateter intravenoso nº 16 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha

siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a

ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o

momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das

mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em

cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece

fixação através do ponto cirurgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. dispositivo de

segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da

agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-

punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do porfissional de saúde. a

empresa vencedora deverá dispor de profissional técnico que possa ministrar treinamento,

conforme determina portaria 1748.

cx 24 92,81           2.227,50 
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44

Cateter intravenoso nº 18 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha

siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a

ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o

momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das

mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em

cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece

fixação através do ponto cirurgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. dispositivo de

segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da

agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-

punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do porfissional de saúde. a

empresa vencedora deverá dispor de profissional técnico que possa ministrar treinamento,

conforme determina portaria 1748.

cx 10 92,83              928,30 

45

Cateter intravenoso nº 20 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha

siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a

ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o

momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das

mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em

cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece

fixação através do ponto cirurgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. dispositivo de

segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da

agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-

punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do porfissional de saúde. a

empresa vencedora deverá dispor de profissional técnico que possa ministrar treinamento,

conforme determina portaria 1748.

cx 80 92,87           7.429,80 

46

Cateter intravenoso nº 22 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha

siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a

ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o

momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das

mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em

cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece

fixação através do ponto cirurgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. dispositivo de

segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da

agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-

punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do porfissional de saúde. a

empresa vencedora deverá dispor de profissional técnico que possa ministrar treinamento,

conforme determina portaria 1748.

cx 80 92,87           7.429,80 

47

Cateter intravenoso nº 24 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha

siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a

ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o

momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das

mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em

cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece

fixação através do ponto cirurgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. dispositivo de

segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da

agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-

punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do porfissional de saúde. a

empresa vencedora deverá dispor de profissional técnico que possa ministrar treinamento,

conforme determina portaria 1748.

cx 80 100,38           8.030,40 

48

Cateter masculino CH 10, tipo speedcath, instantaneamente pronto para o uso,

revestimento hidrófilico exclusivo e orifícios polidos, uso único, embalados individualmente

unid 6300 10,15         63.924,00 

49 Cateter tipo óculos para oxigênio unid 1200 1,95           2.344,80 

50 Cateter venoso central duplo lúmen (7Fr x 20 cm) unid 12 73,86              886,30 

51 Clorexedina 2% solução alcoolica almotolia 100ml fr 600 3,23           1.935,60 

52 Clorexedina 2% solução aquosa almotolia 100ml fr 600 4,15           2.487,60 

53 Clorexedina 2% solução degermante almotolia 100ml fr 600 6,13           3.675,00 

54
Coletor de material infectante, perfurante, cortante – 03 litros - produzido conforme NBR

13853. 
unid 150 4,02              602,40 

55
Coletor de material infectante, perfurante, cortante – 13 litros - produzido conforme NBR

13853. 
unid 600 7,95           4.771,20 

56 Coletor de urina aberto – frasco com 1.200 ml unid 130 5,47              710,45 

57

Coletor de urina de perna sistema fechado com 500 ml - valvula anti refluxo, conector de

entrada e saída de drenagem, tiras elasticas para fixação na perna, com regulagem,

torneira de escoamento de fluídos na parte inferior

unid 200 16,38           3.276,00 

58 Coletor de urina infantil unisex - não estéril- descartável - pacote com 10 unidades pct 30 7,36              220,90 

59

Coletor de urina sistema fechado 2000ml, com pinça corta fluxo, valvula anti refluxo, alça de

sustentação, tira de transporte, tubo de esvaziamento, tubo extensor, conector universal

com tampa.

unid 1000 5,11           5.108,33 

60 Coletor universal unid 15000 0,63           9.510,00 

61
Compressa de gase hidrófila com 8 camadas, 5 dobras, 11 fios (7,5 x 7,5), pacote com 500

unidades, não estéril. Apresentar amostra
pct 3000 10,25         30.750,00 

62

Compressa de gase hidrófila,estéril confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo

tela,com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5x7,5cm quando fechadas e 15x30cm,

quando abertas,com 11 fios/cm2.São alvejadas,purificadas e isentas de

impurezas,substancias gordurosas,amido,corantes corretivos,alvejantes ópticos.São

também inodoras e insípidas.Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por oxido de

etileno.Pode ou não Conter filamento radiopaco.Tem como finalidade absorver líquidos ou

secreções,limpar E cobrir ferimentos e curativos em geral,nos quais a presença de

microorganismos ou Qualquer tipo de impureza não é tolerável.Pacote c/ 10 unidades. 

pct 30000 0,85         25.440,00 

63 Compressa de gase tipo queijo 91cm x 50 m rolo 15 46,85              702,71 

64 Curativo anti-septico cx com 35 unidades cx 700 12,19           8.534,75 

65

Curativo de carvão ativado, cobertura primária estéril para ferimentos, composta por carvão

ativado, impregnado com prata, de tecido, prenssado entre duas camadas de

rayon/poliamida, recortável. Embalagem original integra que permita abertura e

transferencia com tecnica asseptica até o momento de sua utilização e proteção adequada

do produto após abertura.

unid 200 48,61           9.722,80 

66

Curativo de hidrocolóide semitransparente, absorvente, hipoalergênico, estéril por radiação

gama, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide

(carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno, conservantes e uma camada externa de filme

de poliuretano. Possui dois liners de papel siliconizado que formam abas e permitem a

aplicação asséptica do curativo, embalado individualmente em envelope PET/papel

cirúrgico nos tamanho  20x20 cm. 

unid 300 84,53         25.357,50 

67
Curativo de hidrocolóide semitransparente, fino, absorvente, hipoalergênico, estéril por

radiação gama, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide

(carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno, 

unid 300 81,75         24.524,00 

68
Curativo de hidrocolóide semitransparente, ultra fino, absorvente, hipoalergênico, estéril

por radiação gama, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide

(carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno, 

unid 300 83,69         25.108,00 

69

Curativo redondo estéril, anti-alergico, para estancamento de sangue após a coleta,

composição tecido não tecido, de poliester com algodão natural, com registro no MS, de

uso único, caixa com 500 unidades.

cx 50 27,49           1.374,30 

70

Detergente desincrustante,enzimático,não corrosivo,de rápida ação e com alto poder de

Limpeza.Deve conter protease,PH neutro e não provocar corrosão do instrumental;possuir

Rápida ação detergente e desincrustante - pote de 1 kg

kg 50 25,23           1.261,67 

71

Detergente enzimático de alta eficácia limpadora, destinado a dissolver e digerir matéria

orgânica(sangue,puz,muco,tecidos corpóreos) e outras sujidades aderidas a instrumentais.

Compatível com limpeza manual e automática (lavadoras automáticas e ultrassonicas),

Com materiais delicados, inclusive instrumentos anodizados, devido a sua especial

combinação tenso ativa, enzimas e ph.Não espumante,PH neutro,não irritante,não

corrosivo,Aumenta a vida útil dos materiais,além de ser biodegradável

litro 120 29,87           3.584,00 

72

Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre 21G embalado unitariamente em

blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades

cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de

empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a

visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-

LokTM codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos

de fabricação ou materiais.(amostra)

cx 30 30,91              927,30 
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73

Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre23G embalado unitariamente em

blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades

cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de

empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a

visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-

LokTM codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos

de fabricação ou materiais.

cx 180 35,84           6.450,60 

74

Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre27G embalado unitariamente em

blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades

cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de

empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a

visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-

LokTM codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos

de fabricação ou materiais.

cx 15 33,92              508,75 

75 Dispositivo para incontinência urinária nº 5 pacote com 4 unidades pct 84 6,19              519,79 

76 Eletrodos para E.C.G. AG/AGCL, com gel unid 20000 0,56         11.120,00 

77

Equipo de alimentacao enteral CONEXÃO ESCALONADO Lanceta perfurante para

conexão ao recipiente de solução. Câmara flexível para visualização gotejamento.

Extensão em PVC azul (evita conexão acidental com acesso venoso). - Controlador de

fluxo ( gotejamento ) tipo pinça rolete.Conexão escalonado específico para administração

de soluções enterais.

unid 1.200 2,76           3.312,00 

78

Equipo macro gotas para soluções parenterais indicado para fluidoterapia,pinça perfurante

em PVC,com tampa protetora;câmara de gotejamento flexível com entrada de ar filtrado;

Tubo em PVC com 150cm,transparente e flexível,controlador de fluxo do tipo pinça rolete.

Injetor em ```Y``,conexão tipo Luer, atóxico,apirogenico,atraumatico e descartável,em

Balados individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala.Esterilizado em

Oxido de etileno.

unid 20000 1,58         31.560,00 

79
Equipo para dieta na cor azul NR 35,com ponta escalonada,copo gotejador com entrada de

ar,medida de no mínimo 1,5mt
unid 12000 1,96         23.544,00 

80 Escova endo-cervi cal ginecológica estéril – embalagem individual unid 2000 0,42              830,00 

81

Esparadrapo 10 x 4,5 mt, com capa, em rolo, fabricado em tecido 100% algodão, com uma

camada de impermeabilização em uma das faces e uma camada de adesivo a base de

oxido de zinco, borracha natural e resinas na outra face, apresentando bobinado em

carreter plástico, com capa de plastico com identificação do produto, marca e nome do

fabricante, de procedencia nacional, com registro no ministerio da saúde ou anvisa com

validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega

unid 500 10,86           5.428,00 

82 Espátula de Ayres – pacote com 100 unidades pct 30 11,90              356,85 

83 Especulo descartável - M embalado individualmente com data de validade unid 2000 1,60           3.208,00 

84 Especulo descartável - P embalado individualmente com data de validade unid 2.000 1,55           3.100,00 

85

Estetoscópio adulto. Especificações Técnicas Mínimas: Olivas em silicone transparente

com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na

curvatura do tubo Y, auscultador simples, adulto, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo

Y em plásticos na cor preta

unid 50 16,64              831,80 

86 Éter sulfúrico (litro) litro 10 34,69              346,88 

87 Fio catgut cromado 2.0 com agulha – caixa com 24 unidades cx 5 93,18              465,92 

88 Fio catgut cromado 3.0 com agulha – caixa com 24 unidades cx 5 108,75              543,74 

89 Fio catgut cromado 4.0 com agulha – caixa com 24 unidades cx 2 117,60              235,21 

90 Fio catgut cromado 5.0 com agulha – caixa com 24 unidades cx 3 117,60              352,81 

91 Fio Catgut simples 2.0 com agulha – caixa com 24 unidades cx 2 142,24              284,47 

92 Fio Catgut simples 3.0 com agulha – caixa com 24 unidades cx 3 129,94              389,81 

93 Fio Catgut simples 4.0 com agulha – caixa com 24 unidades cx 2 142,21              284,42 

94 Fio Catgut simples 5.0 com agulha – caixa com 24 unidades cx 4 108,74              434,94 

95 Fio guia para intubação autoclavável adulto unid 30 56,64           1.699,08 

96 Fio guia para intubação autoclavável infantil unid 10 49,12              491,22 

97 Fio mononylon preto 2,0 com agulha – caixa com 24 unidades cx 15 39,58              593,73 

98 Fio mononylon preto 3,0 com agulha – caixa com 24 unidades cx 45 38,45           1.730,25 

99 Fio mononylon preto 4,0 com agulha – caixa com 24 unidades cx 60 39,79           2.387,52 

100 Fio mononylon preto 5,0 com agulha – caixa com 24 unidades cx 20 39,94              798,84 

101 Fio mononylon preto 6,0 com agulha – caixa com 24 unidades cx 20 40,56              811,12 

102

Fita adesiva para autoclave com indicador de temperatura, medindo 19mm de largura e 30

m de comprimento,confeccionada em papel crepado que aceite escrita para identificação

do material, recoberto de substância adesiva uniformemente distribuídas, com aderência

eficiente e duradoura, porém, de fácil remoção,sem rasgar,deixar resíduos ou manchas na

superfície,capaz de resistir a umidade e as condições térmicas da autoclavagem, com

marcação termossensível,em forma de listas diagonais impressas com tinta especial, que

se tornem marrom ou pretas, quando submetidas as temperaturas utilizadas na

esterilização em autoclave.enrolada em anel rígido.deve ser armazenada em emperatura

ambiente, sem que haja alteração do produto. embalada conforme a praxe do fabricante,

trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de

fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. o prazo de

validade mínima de 1ano a partir da data de entrega. 

unid 250 3,98              996,00 

103

Fita adesiva branca medindo 19mm de largura e 50m 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 á

umidade e as condições térmicas da autoclavagem. enrolada em anel rígido. deve ser

armazenada em temperatura ambiente, sem que haja alteração do produto. embalado,

conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação,

procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro

no ministério da saúde. o prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data

de entrega.

unid 1600 3,44           5.498,67 

104
Fixador citológico 100ml spray, Frasco de alumínio e sistema aerossol com 100 ml,

Composição: Álcool Etílico, Polietileno Glicol, Água Purificada e Propelente Butano
fr 40 9,44              377,60 

105 Formol 37% (litro) litro 12 14,67              176,00 

106 Frasco fracionador de soluções enterais descartável – 300 ml unid 8000 1,34         10.720,00 

107 Garrote torniquete em látex unid 100 10,79           1.079,00 

108 Gel  contact para ECG + ultrassonografia - frasco 250 gramas fr 120 3,72              446,80 

109 Gel  contact para ECG + ultrassonografia - galão com 5 litros galão 40 25,11           1.004,40 

110 Glicerina clister 12% – 500 ml fr 200 5,51           1.102,00 

111 Haste flexível cx com 50 unidades cx 100 4,21              421,00 

112 Hipoclorito de sódio 1% - 1000ml litro 500 2,85           1.425,00 

113 Kit mascara aerossol completo com cabo extensor para oxigenio adulto kit 100 34,44           3.444,33 

114 Kit mascara aerossol completo com cabo extensor para oxigenio infantil kit 100 31,85           3.185,00 

115 Lamina de bisturi nº 11- caixa com 100 unid cx 10 28,20              281,97 

116 Lamina de bisturi nº 15 - caixa com 100 unid cx 15 28,20              422,95 

117 Lamina de bisturi nº 22 -caixa com 100 unid cx 15 33,16              497,45 

118 Lamina de vidro ponta fosca 26x76 mm espessura 1,2 a 1,4 mm com 50 unidades cx 50 6,56              327,83 

119 Lampada para laringoscopio 19mm unid 500 33,21         16.605,00 

120

Lanceta estéril e descartável para punção digital confeccionada em aço inox, bisel

trifacetado, embutido firmemente em corpo plástico ou material compativel, calibre 28G,

compatível com a maioria dos lancetadores caixa com 100 unidades.

cx 500 7,42           3.710,00 

121

Lanterna clínica, iluminação LED de 2,2v, confeccionada em metal leve tipo aço, iluminação 

brilhante tipo halogenico, botão liga e desliga alimentação através de duas pilhas AAA

unid 100 12,76           1.276,00 

122
Lençol descartável com elástico, confeccionado em TNT, 100% polipropileno, gramatura

20mg/m², medindo 200 x 70 cm embalagem com 10 unidades
pct 300 14,09           4.227,00 

123
Lençol descartável com elástico, confeccionado em TNT, 100% polipropileno, gramatura

40mg/m², medindo 200 x 0,90 embalagem com 10 unidades
pct 300 14,63           4.388,00 

124
Lençol descartável, em rolo, branco, dimensão aproximada de 70 cm x 50 m, 100%

celulose virgem, não estéril. 
rolo 700 16,16         11.309,67 

125 Luva de procedimento em látex G- cx c/100 cx 800 26,15         20.918,00 

126 Luva de procedimento em látex M- cx c/100 cx 1.200 25,96         31.146,00 

127 Luva de procedimento em látex P- cx c/100 cx 1.500 25,96         38.932,50 

128 Luva de procedimento em látex PP - cx c/100 cx 200 25,76           5.152,67 

129 luva de procedimento nitrílica sem talco P azul - cx c/100 cx 200 30,55           6.110,67 

130 luva de procedimento nitrílica sem talco M azul - cx c/100 cx 200 30,57           6.113,33 

131 luva de procedimento nitrílica sem talco G azul - cx c/100 cx 200 30,57           6.113,33 

132 Luva estéril de látex cirúrgica nº 6.5 par 700 2,10           1.472,33 

133 Luva estéril de látex cirúrgica nº 7.0 par 700 2,12           1.484,00 

134 Luva estéril de látex cirúrgica nº 7.5 par 1500 2,12           3.180,00 

135 Luva estéril de látex cirúrgica nº 8.0 par 1000 2,13           2.130,00 

136 Luva estéril de látex cirúrgica nº 8.5 par 300 2,13              639,00 

137 Malha tubolar 4 cm rolo 20 8,50              169,93 

138 Malha tubolar 6 cm rolo 20 9,15              182,93 
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139 Malha tubolar 8 cm rolo 30 11,20              336,10 

140 Malha tubolar 10 cm rolo 25 13,18              329,58 

141 Malha tubolar 15 cm rolo 20 16,18              323,67 

142
Mangueira de silicone com diametro interno de 6,0mm e diametro externo de 12,0mm,

resistente a altas temperaturas, flexibilidade a baixas temperaturas, Resistência elétrica.

Inodoro, insípido, atóxico. Ótima resistência a produtos químicos. 

metro 100 8,90              889,67 

143 Manta térmica (cobertor aluminizada (tamanho 2,10 x 1,40) unid 100 14,50           1.450,33 

144 Mascara alta concentração com reservatório adulto unid 30 31,60              948,00 

145 Mascara alta concentração com reservatorio infantil unid 30 22,93              687,90 

146 Máscara de proteção descartável N95 unid 100 4,41              441,33 

147

Mascara descartável branca, não estéril, com elástico, tripla camada com filtro que

proporciona boa eficiência de filtração bacteriana, maior que 95% atóxica, hipoalergenica,

100% polipropileno, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, uso único

unid 2.000 0,33              666,67 

148 Mascara venturi adulto unid 10 19,02              190,17 

149 Mascara venturi infantil unid 10 19,02              190,17 

150

Micropore 25mm x 10 mts, constituida de rayon viscoso não trançado, poroso, superficie

adesiva impregnada de substancia à base de éter sintético, quimicamente inerte,

hipoalergenica, com capa, embalada em carretel plastico de procedencia nacional

rolo 2000 3,31           6.626,67 

151

Micropore 50mm x 10 mts, constituida de rayon viscoso não trançado, poroso, superficie

adesiva impregnada de substancia à base de éter sintético, quimicamente inerte,

hipoalergenica, com capa, embalada em carretel plastico de procedencia nacional

rolo 1500 6,49           9.740,00 

152 Oxímetro de pulso digital portátil adulto unid 50 129,30           6.465,00 

153 Oxímetro de pulso digital portátil neonatal unid 15 179,40           2.691,00 

154 Papel grau cirúrgico/filme plástico 10cm x 100mts unid 10 79,71              797,10 

155 Papel grau cirúrgico/filme plástico 20 cm x 100 mts unid 10 106,38           1.063,83 

156 Papel grau cirúrgico/filme plástico 30 cm x 100 mts. unid 10 161,92           1.619,23 

157 Papel para E.C.G 58mm X 30mm rolo 50 11,41              570,33 

158 Papel para E.C.G 80mm X 30mm rolo 300 6,91           2.072,00 

159 Papel formulário contínuo A4 para impressão de E.C.G folha 5.000 0,23           1.146,67 

160 Pilha 3A unid 100 1,44              144,33 

161 Pilha C unid 100 3,28              328,00 

162 Placa base flange 70mm unid 150 59,63           8.944,50 

163 Porta agulha Mayo – 14 cm unid 10 50,93              509,33 

164

Produto rico em ácidos graxos essenciais (ages), contendo ainda triglicerídeos de

cadeia média – tcm vitaminas A e E e lecitina de soja que, em conjunto, agem na

hidratação preventiva, além de possuírem propriedades emolientes que protegem a

pele e auxiliam no processo de cicatrização de feridas. Com registro na ANVISA como

correlato classe de risco III para uso em pele íntegra e tratamento de feridas.

Embalagem  anti-colabamento. Apresentação 100 ml

fr 200 4,48              896,00 

165
Protetor solar FPS 50 - oil free, muito resistente à água, loção emulsionada, hipoalergenica,

testada dermatologicamente, frasco com 200ml
fr 300 59,25         17.775,00 

166

Reanimador manual de silicone autoclavável. Composto por: balão com capacidade de

1.600ml, máscara facial de O2 em silicone adulto, válvula unidirecional (bico de pato),

reservatório de O2 adulto e extensão plástica de no mínimo 2 metros.

kit 10 208,10           2.080,97 

167

Reanimador manual de silicone autoclavável. Composto por: balão com capacidade de

500ml, máscara facial de O2 em silicone infantil, válvula unidirecional (bico de pato),

reservatório de O2 infantil e extensão plástica de no mínimo 2 metros.

kit 5 197,55              987,75 

168

Seringa hipodérmica, de uso único, estéril com capacidade para 60ml confeccionada

em polipropileno (polímero) transparente, não prejudicial à saúde, isenta de látex, com

bico tipo luer slip , capaz de garantir conexões seguras e sem azamentos Corpo

lubrificado, com escala externa gravada , precisa e visível, com gravação indelével.

Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à

seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa,

de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com anel de retenção de borracha

fixado em sua extremidade.

unid 200 3,48              696,67 

169 Seringa de 1ml com agulha 8mm x 0,3mm c/ 100 unidades unid 50000 0,64         32.166,67 

170

Seringa descartável 1ml- sem agulhas,com bico slip, estéril,confeccionada em

policarbonato,cilindro com anel de retenção que evita perda de medicamento durante

aspiração.

unid 20000 0,51         10.228,57 

171

Seringa hipodérmica de segurança,estéril,descartável, de uso único,para uso geral em

procedimentos terapêuticos.Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por

cilindro,embolo e graduação ate 10ml.O cilindro é dividido em corpo com silicoinização

interna ,bico Luer-Lok,flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo

da seringa.Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão.O embolo é dividido

em haste e rolha de borracha.A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de

0,1ml nos traços curtos.Esterilizados a oxido de etileno .Selo INMETRO - amostra

unid 15.000 0,72         10.770,00 

172

Seringa hipodérmica de segurança,estéril,descartável, de uso único,para uso geral em

procedimentos terapêuticos.Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por

cilindro,embolo e graduação ate 20ml.O cilindro é dividido em corpo com silicoinização

interna ,bico Slip. O embolo é dividido em haste e rolha de borracha.A escala da graduação

é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos.Esterilizados a oxido de etileno

.Selo INMETRO. 

unid 30000 0,85         25.600,00 

173

Seringa hipodérmica de segurança,estéril,descartável, de uso único,para uso geral em

procedimentos terapêuticos.Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por

cilindro,embolo e graduação ate 3ml.O cilindro é dividido em corpo com silicoinização

interna ,bico Luer-Lok,flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo

da seringa.Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão.O embolo é dividido

em haste e rolha de borracha.A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de

0,1ml nos traços curtos.Esterilizados a oxido de etileno .Selo INMETRO. 

unid 50.000 0,60         29.833,33 

174

Seringa hipodérmica de segurança,estéril,descartável, de uso único,para uso geral em

procedimentos terapêuticos.Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por

cilindro,embolo e graduação ate 5ml.O cilindro é dividido em corpo com silicoinização

interna ,bico Luer-Lok,flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo

da seringa.Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão.O embolo é dividido

em haste e rolha de borracha.A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de

0,1ml nos traços curtos.Esterilizados a oxido de etileno .Selo INMETRO. 

unid 50.000 0,55         27.500,00 

175

Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº16:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco,

com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada

50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha

kit 5 38,08              190,42 

176

Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº18:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco,

com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada

50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha

kit 5 38,57              192,83 

177
Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº22:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco,

com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada

50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha

kit 5 38,57              192,83 

178
Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº32:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco,

com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada

50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha

kit 5 38,90              194,50 

179

Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº38:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco,

com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada

50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha

kit 5 38,90              194,50 

180

Sistema de drenagem de tórax 500ml, nº36:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco,

com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada

50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha

kit 5 37,53              187,67 

181 Solução de acido acético 2% fr 24 20,38              489,20 

182 Solução de Bicarbonato de Sódio – 250 ml – sistema fechado fr 500 20,02         10.008,33 

183 Solução de lugol-2%-1000ml fr 24 103,67           2.488,00 

184 Solução de manitol 20% - 250 ml – sistema fechado fr 60 7,18              430,60 

185

Sonda de aspiração traqueal nº06, descartável, transparente, confeccionada com material

atóxico PVC,maleável, siliconizado, estéril,apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector

de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática

usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual

unid 2.000 1,14           2.273,33 

186

Sonda de aspiração traqueal nº08, descartável, transparente, confeccionada com material

atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector

de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática

usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual

unid 4.000 1,20           4.813,33 
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187

Sonda de aspiração traqueal nº10, descartável, transparente, confeccionada com material

atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico,com 2 furos nas laterais, conector

de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática

usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual

unid 3.000 1,25           3.750,00 

188

Sonda de aspiração traqueal nº12, descartável, transparente, confeccionada com material

atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico,com 2 furos nas laterais, conector

de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática

usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual

unid 6.000 1,38           8.280,00 

189

Sonda de aspiração traqueal nº14, descartável, transparente, confeccionada com material

atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico,com 2 furos nas laterais, conector

de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática

usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual

unid 1.200 1,87           2.240,00 

190

Sonda de aspiração traqueal nº16, descartável, transparente, confeccionada com material

atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico,com 2 furos nas laterais, conector

de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática

usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual

unid 1.200 1,90           2.280,00 

191

Sonda de aspiração traqueal nº18, descartável, transparente, confeccionada com material

atóxico PVC,maleável, siliconizado, estéril,apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector

de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática

usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual

unid 200 1,90              380,00 

192

Sonda de aspiração traqueal nº22, descartável, transparente, confeccionada com material

atóxico PVC,maleável, siliconizado, estéril,apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector

de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática

usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual

unid 200 1,93              386,67 

193

Sonda de aspiração traqueal nº24, descartável, transparente, confeccionada com material

atóxico PVC,maleável, siliconizado, estéril,apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector

de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática

usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual

unid 200 2,00              400,00 

194

Sonda endotraqueal 3,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação

endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui

curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite

conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação

unid 10 7,30                72,97 

195

Sonda endotraqueal 3,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação

endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui

curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite

conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação

unid 10 7,36                73,57 

196

Sonda endotraqueal 4,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação

endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui

curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite

conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação

unid 10 7,37                73,67 

197

Sonda endotraqueal 4,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação

endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui

curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite

conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação

unid 10 7,37                73,67 

198

Sonda endotraqueal 5,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação

endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão.Possui

curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite

conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação

unid 10 7,39                73,90 

199

Sonda endotraqueal 5,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação

endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão.Possui

curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite

conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação

unid 10 7,39                73,90 

200

Sonda endotraqueal 6,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação

endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão.Possui

curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite

conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação

unid 30 7,40              222,10 

201

Sonda endotraqueal 6,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação

endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui

curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite

conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação

unid 30 7,40              222,10 

202

Sonda endotraqueal 7,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação

endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui

curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite

conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação

unid 50 7,41              370,67 

203

Sonda endotraqueal 7,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação

endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui

curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite

conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação

unid 50 7,41              370,67 

204

Sonda endotraqueal 8,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação

endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui

curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite

conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação

unid 30 7,43              223,00 

205

Sonda endotraqueal 8,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação

endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui

curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite

conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação

unid 30 7,43              223,00 

206

Sonda foley nº10; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada,

superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de

borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem

adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade

do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril,

apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS

unid 30 5,28              158,50 

207

Sonda foley nº12; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada,

superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de

borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem

adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade

do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril,

apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS

unid 40 5,29              211,73 

208

Sonda foley nº14; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada,

superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de

borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem

adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade

do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril,

apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS

unid 150 5,29              794,00 

209

Sonda foley nº14; 3 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada,

superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de

borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem

adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade

do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril,

apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS

unid 10 5,30                53,03 
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210

Sonda foley nº16; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada,

superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de

borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem

adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade

do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril,

apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS

unid 200 5,31           1.062,67 

211

Sonda foley nº16; 3 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada,

superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de

borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem

adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade

do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril,

apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS

unid 10 5,32                53,23 

212

Sonda foley nº18; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada,

superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de

borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem

adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade

do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril,

apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS

unid 80 5,32              425,87 

213

Sonda foley nº18; 3 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada,

superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de

borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem

adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade

do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril,

apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS

unid 10 5,34                53,37 

214

Sonda foley nº20; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada,

superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de

borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem

adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade

do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril,

apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS

unid 30 5,35              160,50 

215

Sonda foley nº22; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada,

superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de

borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem

adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade

do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril,

apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS

unid 10 5,36                53,63 

216

Sonda foley nº22; 3 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada,

superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de

borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem

adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade

do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril,

apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS

unid 10 5,36                53,63 

217

Sonda nasogastrica longa nº04 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa

presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado

individualmente conforme normas do MS.

unid 10 2,08                20,83 

218

Sonda nasogastrica longa nº06 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa

presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado

individualmente conforme normas do MS.

unid 10 2,12                21,17 

219

Sonda nasogastrica longa nº08 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa

presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado

individualmente conforme normas do MS.

unid 10 2,12                21,17 

220

Sonda nasogastrica longa nº10(tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa

presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado

individualmente conforme normas do MS.

unid 10 2,13                21,27 

221

Sonda nasogastrica longa nº14 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa

presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado

individualmente conforme normas do MS.

unid 20 2,13                42,53 

222

Sonda nasogastrica longa nº16 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa

presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado

individualmente conforme normas do MS.

unid 30 2,14                64,30 

223

Sonda nasogastrica longa nº18 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa

presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado

individualmente conforme normas do MS.

unid 50 2,14              107,17 

224

Sonda nasogastrica longa nº20 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa

presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado

individualmente conforme normas do MS.

unid 30 2,18                65,30 
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225

Sonda nasogastrica longa nº22 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com

tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado

individualmente conforme normas do MS.

unid 10 2,19                21,93 

226

Sonda para alimentação enteral, tamanho 12. Confeccionada em poliuretano macio,

radiopaca, atraumática e com orificios laterais salteados, flexivel, estéril, pré- lubrificada

internamente com silicone médico. Ponta de tungstênio, com flexibilidade adequada,

marcas de medidas em sua extensão,conexão universal(adaptador para equipo de infusão

convencional e /ou seringa),com fio guia descartável de aço inoxidável,com ponteira de

mola flexível.Comprimento aproximado 1,20m. Resistente a fadiga por flexão ou tração.

Contraste radiopaco para localização.Ponteira não reativa a fluidos gástricos,para facilitar a

migração por peristaltismo.Não provocar irritação.Ótima aceitação pelo organismo,mesmo

em longa permanência.  Apresentar registro no Ministério da Saúde

unid 200 18,80           3.760,00 

227
Sonda uretral nº06,descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril,

apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS
unid 2000 1,30           2.593,33 

228
Sonda uretral nº08,descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril,

apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS
unid 2500 1,30           3.241,67 

229
Sonda uretral nº10,descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril,

apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS
unid 10000 1,31         13.100,00 

230
Sonda uretral nº12,descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril,

apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS
unid 12000 1,31         15.720,00 

231
Sonda uretral nº14,descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril,

apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS
unid 1000 1,31           1.313,33 

232
Sonda uretral nº16,descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril,

apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS
unid 5000 1,31           6.566,67 

233 Soro fisiológico 0,9% 100ml - sistema fechado unid 10000 3,61         36.066,67 

234 Soro fisiológico 1000 ml – sistema fechado unid 1.500 8,06         12.090,00 

235 Soro fisiológico 250 ml – sistema fechado unid 3.500 4,01         14.046,67 

236 Soro fisiológico 500 ml – sistema fechado unid 3.500 5,01         17.546,67 

237 Soro fisiológico 9%  - 100 ml- não estéril fr 3.000 4,08         12.251,00 

238 Soro fisiológico 9%  - 500 ml- não estéril fr 5.000 4,99         24.966,67 

239 Soro Glicofisiologico 1.000 ml – sistema fechado unid 1000 6,20           6.203,33 

240 Soro Glicofisiológico 250 ml – sistema fechado unid 500 3,76           1.880,00 

241 Soro Glicofisiologico 500 ml – sistema fechado unid 700 4,46           3.124,33 

242 Soro glicosado 250 ml – sistema fechado unid 600 3,35           2.012,00 

243 Soro glicosado 5% 1000ml - sistema fechado unid 300 5,38           1.614,00 

244 Soro glicosado 500 ml – sistema fechado unid 700 4,15           2.902,67 

245 Soro ringer com lactato 1000ml - sistema fechado unid 400 5,10           2.041,33 

246 Soro ringer com lactato 500ml - sistema fechado unid 300 4,54           1.361,00 
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247 Soro ringer simples 500ml - sistema fechado unid 300 4,03           1.209,00 

248 Tala metálica G – 19 x 25– pacote com 12 unidades pct 50 28,37           1.418,67 

249 Tala metálica M – 16 x 18 – pacote com 12 unidades pct 150 23,94           3.591,00 

250 Tala metálica P – 12 x 18 – pacote com 12 unidades pct 50 63,70           3.185,00 

251

Termometro com visor de cristal liquido, digital, range de medição de 32 a 42 Graus

Celsius, em material a Prova de água, com sinais sonoros diferenciados e funçao ao

desligamento resolução de temperatura 0,1 Graus Celsius, precisão +/- 0,1 graus celsius

embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto, rotulagem de

acordo com  legislação vigente certificado de calibração.

unid 200 20,77           4.154,00 

252

Termometro de maxima e minimo digital, display em LCD, cristal liquido, base magnética,

para fixação em superficies metalicas, escala -50° C a + 70°C, (registro de máximo e

mínimo). Sensor externo: cabo de no mínimo 1 metro, alimentação duas pilhas alcalina

AAA de 1,5V.

unid 50 76,18           3.809,17 

253 Tesoura grande cirúrgica – 17 cm unid 10 44,78              447,83 

254
Teste rápido em tira para detecção qualitativa de gonodotrofina corionica humana (hCG) na

urina ou soro.  Caixa com 100 unidades
cx 10 109,97           1.099,67 

255 Tintura de benjoim lt 6 102,73              616,36 

256 Touca descartável com elástico com 100 unidades pct 120 10,45           1.254,00 

257 Trocador de calor e umidade com filtro bacteriano/viral unid 360 32,47         11.688,00 

258 Tubo vacutainer amarelo com gel – 8,5 ml com 100 cx 24 231,50           5.556,00 

259 Tubo vacutainer EDTA roxo – 4 ml com 100 cx 30 137,90           4.137,00 

260 Tubo vacutainer fluoreto potássio cinza – 4ml com 100 cx 24 137,90           3.309,60 

261 Tubo vacutainer vermelho - 10ml com 100 cx 30 137,90           4.137,00 

262 Tubo vacutainer vermelho – 4 ml com 100 cx 30 132,27           3.968,00 

263
Umidificador para oxigenoterapia compatível com concentrador e cilindro de oxigênio,

capacidade 250 ml de água. 
unid 200 16,93           3.386,67 

264 Vaselina liquida - 1000ml litro 60 30,37           1.822,40 

265 Vaselina sólida branca com 30 gramas unid 100 16,79           1.678,67 

   1.256.730,84 
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