
ITEM CÓDIGO/DESCRIÇÃO QUANTIDADE UF
VALOR 

UNITÁRIO VALOR    TOTAL
MARCA

1

72021439 - Avental hospitalar descartável, confeccionado em TNT, 100% polipropileno,

gramatura mínima de 40g/m2, manga longa, tamanho G, cor branca. Pacote c/10

unidades. Registro Anvisa.

400 PCT R$ 39,00 R$ 15.600,00 DESCARBOX

2

72021440 - Avental hospitalar descartável, confeccionado em TNT, 100% polipropileno,

gramatura mínima de 40g/m2, manga longa, tamanho M, cor branca. Pacote c/10

unidades. Registro Anvisa.

400 PCT R$ 39,00 R$ 15.600,00 DESCARBOX

3

72021441 - Macacão de segurança para uso hospitalar, impermeável, descartável,

protege contra riscos químicos e biológicos. Em tecido 100% polipropileno, gramatura

mínima de 40g/m2. Na cor branca. Embalados individualmente. Com zíper frontal

fechando até o pescoço; manga longa e capuz. Punhos e fechamento das pernas (nos

tornozelos) em lastex, cintura com lastex na parte de trás. Capuz com lastex em toda a

BORDA. Tamanho EG. Registro Anvisa.

1000 UND R$ 23,99 R$ 23.990,00 KDU

4

72021442 - Macacão de segurança para uso hospitalar, impermeável, descartável,

protege contra riscos químicos e biológicos. Em tecido 100% polipropileno, gramatura

mínima de 40g/m2. Na cor branca. Embalados individualmente. Com zíper frontal

fechando até o pescoço; manga longa e capuz. Punhos e fechamento das pernas (nos

tornozelos) em lastex, cintura com lastex na parte de trás. Capuz com lastex em toda a

BORDA. Tamanho P. Registro Anvisa.

1000 UND R$ 22,39 R$ 22.390,00 KDU

5

72021443 - Macacão de segurança para uso hospitalar, impermeável, descartável,

protege contra riscos químicos e biológicos. Em tecido 100% polipropileno, gramatura

mínima de 40g/m2. Na cor branca. Embalados individualmente. Com zíper frontal

fechando até o pescoço; manga longa e capuz. Punhos e fechamento das pernas (nos

tornozelos) em lastex, cintura com lastex na parte de trás. Capuz com lastex em toda a

BORDA. Tamanho M. Registro Anvisa.

1000 UND R$ 20,99 R$ 20.990,00 KDU

6

72021444 - Macacão de segurança para uso hospitalar, impermeável, descartável,

protege contra riscos químicos e biológicos. Em tecido 100% polipropileno, gramatura

mínima de 40g/m2. Na cor branca. Embalados individualmente. Com zíper frontal

fechando até o pescoço; manga longa e capuz. Punhos e fechamento das pernas (nos

tornozelos) em lastex, cintura com lastex na parte de trás. Capuz com lastex em toda a

BORDA. Tamanho G. Registro Anvisa.

1000 UND R$ 22,39 R$ 22.390,00 KDU

7

72021445 - Macacão de segurança para uso hospitalar, impermeável, descartável,

protege contra riscos químicos e biológicos. Em tecido 100% polipropileno, gramatura

mínima de 40g/m2. Na cor branca. Embalados individualmente. Com zíper frontal

fechando até o pescoço; manga longa e capuz. Punhos e fechamento das pernas (nos

tornozelos) em lastex, cintura com lastex na parte de trás. Capuz com lastex em toda a

BORDA. Tamanho GG. Registro Anvisa.

1000 UND R$ 23,99 R$ 23.990,00 KDU

8

72021446 - Máscara de Proteção Respiratória Nº 95 PFF2 (tipo bico de pato), com

eficiência de filtragem particulado (PFE) maior ou igual a 95%, deve possuir válvula ao

lado, clip nasal e elástico ajustável. A gramatura da máscara deve ser de no mínimo

25g/m². A máscara deve ser confortável e apresentada em tamanho único. Registro

Anvisa.

10000 UND R$ 3,10 R$ 31.000,00 KSN

9

72020099 - Oxímetro de dedo portátil para uso Adulto e Infantil, contendo: visor em Led

de alta definição e precisão; possui curva pletismográfica de SpO2; possui indicador do

nível de carga da bateria e da intensidade do sinal de pulso; efetuar medição mesmo com

dedo gelado (hipotermia); resistente a gotas e borrifos d'água; Hiper leve e compacto.

Deve acompanhar pilha alcalina tipo AAA, manual e certificado de garantia. Deve possuir

Registro ANVISA.

200 UND R$ 77,99 R$ 15.598,00 STRA MEDICAL

10

72020104 - Máscara cirúrgica descartável com tripla proteção e elemento filtrante. O

elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e

eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%. Deve possuir elástico em formato

roliço. Deve ser confeccionada em material não tecido 100% polipropileno para uso

odonto-médico-hospitalar. Com clipagem nasal constituído de material maleável que

permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas. Deve possuir Registro

na ANVISA. Caixa c/ 50 unidades.

1500 UND R$ 13,00 R$ 19.500,00 B2 JM

11

72020104 - Máscara cirúrgica descartável com tripla proteção e elemento filtrante. O

elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e

eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%. Deve possuir elástico em formato

roliço. Deve ser confeccionada em material não tecido 100% polipropileno para uso

odonto-médico-hospitalar. Com clipagem nasal constituído de material maleável que

permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas. Deve possuir Registro

na ANVISA. Caixa c/ 50 unidades

13500 UND R$ 13,00 R$ 175.500,00 B2 JM

12

58010356 - Protetor Facial (Viseira) em Pet transparente com espessura de no mínimo 0,5

mm, largura de 240 mm e altura de 240mm, com ótima visibilidade, suporte anatômico

de apoio na testa e ajuste traseiro em tiras de elástico. Produto atóxico, higienizável e

Ergonômico. Uso adulto. Embalado individualmente.

2500 UND R$ 2,50 R$ 6.250,00 INNOVARE



13

72020111 - Termômetro Infravermelho de Testa. Sem contato. Características mínimas

do produto: possuir visor em LCD, tempo de resposta da aferição de 1 a 3 segundos,

distância de 5 a 15 cm, precisão de +- 0,2ºC/+- 0.4ºF, capacidade de medir temperatura

no intervalo de 34,9ºC a 42,2ºC e deve possuir indicadores luminosos e sonoros.

Alimentação: 02 pilhas AAA. Registro na ANVISA.

250 UND R$ 62,50 R$ 15.625,00 BINGZUN ET 05

14

72021447 - Totem para álcool gel, acionamento por pedal, com 1,30x0,30 m recipiente de

no mínimo 1 litro para acondicionar o álcool gel, estrutura em chapa de ACM com verso

em PVC. Com a Logo do Município Consorciado.

115 UND R$ 160,00 R$ 18.400,00 HOSTIMPORT

15

72021448 - Totem para álcool gel, acionamento por pedal, com 1,50x0,38 m recipiente de

no mínimo 1 litro para acondicionar o álcool gel, estrutura em chapa de ACM com verso

em PVC. Com a Logo do Município Consorciado.

115 UND R$ 165,00 R$ 18.975,00 HOSTIMPORT

16

72021449 - Tapete barreira sanitária, (pedilúvio/capacho sanitizante) tamanho

aproximado de 0,80 m x 0,5 m, preto, com sistema antivazamento da solução sanitizante,

com costado antiderrapante, antichamas e resistente, devendo a trama do tapete

separar e conter a sujeira dos calçados.

375 UND R$ 37,62 R$ 14.107,50 KAPAZI

17

58010356 - Protetor Facial (Viseira) em Pet transparente com espessura de no mínimo 0,5

mm, largura de 240 mm e altura de 240mm, com ótima visibilidade, suporte anatômico

de apoio na testa e ajuste traseiro em tiras de elástico. Produto atóxico, higienizável e

Ergonômico. Uso adulto. Embalado individualmente.

7500 UND R$ 2,50 R$ 18.750,00 INNOVARE

18

72020111 - Termômetro Infravermelho de Testa. Sem contato. Características mínimas

do produto: possuir visor em LCD, tempo de resposta da aferição de 1 a 3 segundos,

distância de 5 a 15 cm, precisão de +- 0,2ºC/+- 0.4ºF, capacidade de medir temperatura

no intervalo de 34,9ºC a 42,2ºC e deve possuir indicadores luminosos e sonoros.

Alimentação: 02 pilhas AAA. Registro na ANVISA.

750 UND R$ 60,80 R$ 45.600,00 BINGZUN ET 05

19

72021447 - Totem para álcool gel, acionamento por pedal, com 1,30x0,30 m recipiente de

no mínimo 1 litro para acondicionar o álcool gel, estrutura em chapa de ACM com verso

em PVC. Com a Logo do Município Consorciado.

345 UND R$ 148,00 R$ 51.060,00 HOSTIMPORT

20

72021448 - Totem para álcool gel, acionamento por pedal, com 1,50x0,38 m recipiente de

no mínimo 1 litro para acondicionar o álcool gel, estrutura em chapa de ACM com verso

em PVC. Com a Logo do Município Consorciado.

345 UND R$ 148,00 R$ 51.060,00 HOSTIMPORT

21

72021449 - Tapete barreira sanitária, (pedilúvio/capacho sanitizante) tamanho

aproximado de 0,80 m x 0,5 m, preto, com sistema antivazamento da solução sanitizante,

com costado antiderrapante, antichamas e resistente, devendo a trama do tapete

separar e conter a sujeira dos calçados.

1125 UND R$ 37,62 R$ 42.322,50 KAPAZI


