
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UF VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA

1

72021541-1-Cobertura para acondicionamento e transporte

adequado ao óbito ocasionado pela COVID-19, fabricado em

polietileno de baixa densidade, 100% impermeável, plástico grosso

e resistente a ruptura e vazamento, nas cores branca, cinza ou

preto, sem costura lateral, não transparente, biodegrádavel, com

fechamento com ziper frontal inteiriço e resistente, com etiqueta de

identificação e de risco biológico 3. Tamanho P, dimensões

aproximadas 50 x 100 cm.

200,00                     UND 9,99R$                        1.998,00R$          KIT IMPERM. JUREMA CX C/25

2

72021541-1-Cobertura para acondicionamento e transporte

adequado ao óbito ocasionado pela COVID-19, fabricado em

polietileno de baixa densidade, 100% impermeável, plástico grosso

e resistente a ruptura e vazamento, nas cores branca, cinza ou

preto, sem costura lateral, não transparente, biodegrádavel, com

fechamento com ziper frontal inteiriço e resistente, com etiqueta de

identificação e de risco biológico 3. Tamanho P, dimensões

aproximadas 50 x 100 cm.

300,00                     UND 13,50R$                      4.050,00R$          KIT IMPERM. JUREMA CX C/25

3

72021543-1-Cobertura para acondicionamento e transporte

adequado ao óbito ocasionado pela COVID-19, fabricado em

polietileno de baixa densidade, 100% impermeável, plástico grosso

e resistente a ruptura e vazamento, nas cores branca, cinza ou

preto, sem costura lateral, não transparente, biodegradável, com

fechamento com zíper frontal inteiriço e resistente, com etiqueta de

identificação e de risco biológico 3. Tamanho G, dimensões

aproximadas 85 x 200 cm.

500,00                     UND 20,10R$                      10.050,00R$        KIT IMPERM. JUREMA CX C/25

4

72021544-1-Cobertura para acondicionamento e transporte

adequado ao óbito ocasionado pela COVID-19, fabricado em

polietileno de baixa densidade, 100% impermeável, plástico grosso

e resistente a ruptura e vazamento, nas cores branca, cinza ou

preto, sem costura lateral, não transparente, biodegradável, com

fechamento com zíper frontal inteiriço e resistente, com etiqueta de

identificação e de risco biológico 3. Tamanho GG, dimensões

aproximadas 90 x 220 cm.

500,00                     UND 21,99R$                      10.995,00R$        KIT IMPERM. JUREMA CX C/25



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UF VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA

5

72021479-1-Máscara respiratória de alta concentração com

reservatório, adulto, atóxico, em PVC, com tubo extensor de no

mínimo 2,10 metros

1.000,00                  UND 16,00R$                      16.000,00R$        COMPOWER CP332001

6

72021480-1-Máscara respiratória de alta concentração com

reservatório, infantil, atóxico, em PVC, com tubo extensor de no

mínimo 2,10 metros

500,00                     UND 17,00R$                      8.500,00R$          COMPOWER CP332002

7

72021545-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

neonatal e pediátrico, tamanho 5FR, estéril, livre de látex, sonda

graduada e envolta por material transparente que permita a

visualização e o manuseio sem o contato direto do profissional com

sistema e a secreção. Possuir marcações coloridas. Conector duplo

com válvula e Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e

ser macio o suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na

cavidade respiratória. Utilização máxima para 24 horas. Registro

Anvisa.

200,00                     UND 61,71R$                      12.342,00R$        BRMED CX C/100

8

7202154624-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

neonatal e pediátrico, tamanho 6FR, estéril, livre de látex, sonda

graduada e envolta por material transparente que permita a

visualização e o manuseio sem o contato direto do profissional com

sistema e a secreção. Possuir marcações coloridas. Conector duplo

com válvula Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e

ser macio o suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na

cavidade respiratória. Utilização máxima para 24 horas. Registro

Anvisa.

200,00                     UND 50,49R$                      10.098,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10

9

72021547-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

neonatal e pediátrico, tamanho 8FR, estéril, livre de látex, sonda

graduada e envolta por material transparente que permita a

visualização e o manuseio sem o contato direto do profissional com

sistema e a secreção. Possuir marcações coloridas. Conector duplo

com válvula e Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e

ser macio o suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na

cavidade respiratória. Utilização máxima para 24 horas. Registro

Anvisa.

200,00                     UND 44,55R$                      8.910,00R$          CGH/HENAN CX C/ 10



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UF VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA

10

7202154625-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

neonatal e pediátrico, tamanho 10FR, estéril, livre de látex, sonda

graduada e envolta por material transparente que permita a

visualização e o manuseio sem o contato direto do profissional com

sistema e a secreção. Possuir marcações coloridas. Conector duplo

com válvula e Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e

ser macio o suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na

cavidade respiratória. Utilização máxima para 24 horas. Registro

Anvisa.

200,00                     UND 60,39R$                      12.078,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10

11

7202154626-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

adulto, tamanho 10FR, para tubo endotraqueal, com MDI, estéril,

livre de látex, sonda graduada e envolta por material transparente

que permita a visualização e o manuseio sem o contato direto do

profissional com sistema e a secreção. Conector duplo com válvula e

Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e ser macio o

suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na cavidade

respiratória. Utilização máxima para 24 horas. Registro Anvisa.

400,00                     UND 62,37R$                      24.948,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10

12

7202154627-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

adulto, tamanho 12FR, para tubo endotraqueal, com MDI, estéril,

livre de látex, sonda graduada e envolta por material transparente

que permita a visualização e o manuseio sem o contato direto do

profissional com sistema e a secreção. Conector duplo com válvula e

Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e ser macio o

suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na cavidade

respiratória. Utilização máxima para 24 horas. Registro Anvisa.

400,00                     UND 58,41R$                      23.364,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UF VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA

13

7202154628-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

adulto, tamanho 14FR, para tubo endotraqueal, com MDI, estéril,

livre de látex, sonda graduada e envolta por material transparente

que permita a visualização e o manuseio sem o contato direto do

profissional com sistema e a secreção. Conector duplo com válvula e

Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e ser macio o

suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na cavidade

respiratória. Utilização máxima para 24 horas. Registro Anvisa.

400,00                     UND 57,42R$                      22.968,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10

14

7202154629-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

adulto, tamanho 16FR, para tubo endotraqueal, com MDI, estéril,

livre de látex, sonda graduada e envolta por material transparente

que permita a visualização e o manuseio sem o contato direto do

profissional com sistema e a secreção. Conector duplo com válvula e

Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e ser macio o

suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na cavidade

respiratória. Utilização máxima para 24 horas. Registro Anvisa.

400,00                     UND 58,41R$                      23.364,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10

15

7202154630-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

adulto, tamanho 10FR, para traqueostomia, com MDI, estéril, livre

de látex, sonda graduada e envolta por material transparente que

permita a visualização e o manuseio sem o contato direto do

profissional com sistema e a secreção. Conector duplo com válvula e

Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e ser macio o

suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na cavidade

respiratória. Utilização máxima para 24 horas. Registro Anvisa.

400,00                     UND 62,37R$                      24.948,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UF VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA

16

7202154631-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

adulto, tamanho 12FR, para traqueostomia, com MDI, estéril, livre

de látex, sonda graduada e envolta por material transparente que

permita a visualização e o manuseio sem o contato direto do

profissional com sistema e a secreção. Conector duplo com válvula e

Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e ser macio o

suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na cavidade

respiratória. Utilização máxima para 24 horas. Registro Anvisa.

400,00                     UND 46,53R$                      18.612,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10

17

7202154632-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

adulto, tamanho 14FR, para traqueostomia, com MDI, estéril, livre

de látex, sonda graduada e envolta por material transparente que

permita a visualização e o manuseio sem o contato direto do

profissional com sistema e a secreção. Conector duplo com válvula e

Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e ser macio o

suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na cavidade

respiratória. Utilização máxima para 24 horas. Registro Anvisa.

400,00                     UND 44,55R$                      17.820,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10

18

7202154633-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

adulto, tamanho 16FR, para traqueostomia, com MDI, estéril, livre

de látex, sonda graduada e envolta por material transparente que

permita a visualização e o manuseio sem o contato direto do

profissional com sistema e a secreção. Conector duplo com válvula e

Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e ser macio o

suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na cavidade

respiratória. Utilização máxima para 24 horas. Registro Anvisa.

400,00                     UND 57,42R$                      22.968,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10
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19

7202154634-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

adulto, tamanho 10FR, para tubo endotraqueal, com MDI, estéril,

livre de látex, sonda graduada e envolta por material transparente

que permita a visualização e o manuseio sem o contato direto do

profissional com sistema e a secreção. Conector duplo com válvula e

Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e ser macio o

suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na cavidade

respiratória. Utilização máxima para 72 horas. Registro Anvisa.

400,00                     UND 62,37R$                      24.948,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10

20

7202154635-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

adulto, tamanho 12FR, para tubo endotraqueal, com MDI, estéril,

livre de látex, sonda graduada e envolta por material transparente

que permita a visualização e o manuseio sem o contato direto do

profissional com sistema e a secreção. Conector duplo com válvula e

Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e ser macio o

suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na cavidade

respiratória. Utilização máxima para 72 horas. Registro Anvisa.

400,00                     UND 57,42R$                      22.968,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10

21

7202154636-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

adulto, tamanho 14FR, para tubo endotraqueal, com MDI, estéril,

livre de látex, sonda graduada e envolta por material transparente

que permita a visualização e o manuseio sem o contato direto do

profissional com sistema e a secreção. Conector duplo com válvula e

Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e ser macio o

suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na cavidade

respiratória. Utilização máxima para 72 horas. Registro Anvisa.

400,00                     UND 44,55R$                      17.820,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10
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22

7202154637-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

adulto, tamanho 16FR, para tubo endotraqueal, com MDI, estéril,

livre de látex, sonda graduada e envolta por material transparente

que permita a visualização e o manuseio sem o contato direto do

profissional com sistema e a secreção. Conector duplo com válvula e

Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e ser macio o

suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na cavidade

respiratória. Utilização máxima para 72 horas. Registro Anvisa.

400,00                     UND 44,55R$                      17.820,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10

23

7202154638-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

adulto, tamanho 10FR, para traqueostomia, com MDI, estéril, livre

de látex, sonda graduada e envolta por material transparente que

permita a visualização e o manuseio sem o contato direto do

profissional com sistema e a secreção. Conector duplo com válvula e

Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e ser macio o

suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na cavidade

respiratória. Utilização máxima para 72 horas. Registro Anvisa.

400,00                     UND 62,37R$                      24.948,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10

24

7202154639-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

adulto, tamanho 12FR, para traqueostomia, com MDI, estéril, livre

de látex, sonda graduada e envolta por material transparente que

permita a visualização e o manuseio sem o contato direto do

profissional com sistema e a secreção. Conector duplo com válvula e

Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e ser macio o

suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na cavidade

respiratória. Utilização máxima para 72 horas. Registro Anvisa.

400,00                     UND 44,55R$                      17.820,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UF VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA

25

7202154640-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

adulto, tamanho 14FR, para traqueostomia, com MDI, estéril, livre

de látex, sonda graduada e envolta por material transparente que

permita a visualização e o manuseio sem o contato direto do

profissional com sistema e a secreção. Conector duplo com válvula e

Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e ser macio o

suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na cavidade

respiratória. Utilização máxima para 72 horas. Registro Anvisa.

400,00                     UND 44,55R$                      17.820,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10

26

7202154641-1-Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

adulto, tamanho 16FR, para traqueostomia, com MDI, estéril, livre

de látex, sonda graduada e envolta por material transparente que

permita a visualização e o manuseio sem o contato direto do

profissional com sistema e a secreção. Conector duplo com válvula e

Antirrefluxo. O tubo deve resistir a dobras, colapsos e ser macio o

suficiente para intubar, a fim de evitar lesões na cavidade

respiratória. Utilização máxima para 72 horas. Registro Anvisa.

400,00                     UND 44,55R$                      17.820,00R$        CGH/HENAN CX C/ 10

27

72021483-1-Filtro HME para ventilação mecânica, adulto, estéril,

descartável, com filtro bacteriológico, eficácia a partir de 99%.

1.000,00                  UND 5,94R$                        5.940,00R$          CGH/HENAN CX C/ 75

28

72021484-1-Filtro HME para ventilação mecânica, infantil, estéril,

descartável, com filtro microbiológico eficácia a partir de 99%.

500,00                     UND 7,62R$                        3.810,00R$          CGH/HENAN CX C/120

29

7202154642-1-Filtro HEPA (F) para ventilação mecânica, adulto,

estéril, uso único, com filtro microbiológico. Registro Anvisa.

1.000,00                  UND 18,00R$                      18.000,00R$        AMERICAN INSTRUMENTS

30

7202154643-1-Filtro HEPA (F) para ventilação mecânica, infantil,

estéril, uso único, com filtro microbiológico. Registro Anvisa.

500,00                     UND 15,07R$                      7.535,00R$          BRMED CX C/100

31

7202154644-1-Máscara de Proteção Respiratória Nº 95, PFF2 (tipo

bico de pato), com eficiência de filtragem particulado (PFE) maior ou

igual a 95%, sem válvula, 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.

10.000,00                UND 2,90R$                        29.000,00R$        BARONE
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32
7202154645-1-Frasco de vidro para vacuômetro/ aspirador de rede,

capacidade de 500 ml
500,00                     UND 29,00R$                      14.500,00R$        FRASCOLEX CX C/ 40

33

7202154646-1-Aspirador de rede canalizada de oxigênio com tampa

em polipropileno/nylon, com boia para evitar transbordamento,

com frasco de vidro de 500 ml, conexões conforme normas da

ABNT.

500,00                     UND 108,00R$                    54.000,00R$        PROTEC

34

7202154647-1-Aspirador de rede canalizada de ar comprimido com

tampa em polipropileno/nylon, com boia para evitar

transbordamento, com frasco de vidro de 500 ml, conexões

conforme normas da ABNT.

500,00                     UND 108,00R$                    54.000,00R$        PROTEC

35

7202154648-1-Aspirador de rede canalizada de vácuo com tampa

em polipropileno/nylon, com boia para evitar transbordamento,

com frasco de vidro de 500 ml, conexões conforme normas da

ABNT.

500,00                     UND 120,00R$                    60.000,00R$        JG MORIYA REF:300740

36
7202154649-1-Relógio para oxigênio, válvula reguladora para

cilindro de oxigênio com fluxômetro para oxigênio.
14,00                        UND 290,00R$                    4.060,00R$          JG MORIYA REF:200413

37

7202154650-1-Kit para teste rápido para detecção qualitativa do

Antígeno Sars-cov-2 Ensaio Imunocromatográfico com a utilização

de Anticorpos Anti-sars-cov-2, em amostras de Swab nasofaríngeo.

O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se

destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado.

Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número

de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência.

Deve possuir Registro Anvisa/MS.

1.400,00                  UND 20,00R$                      28.000,00R$        CORIS BIO CX C/25

38

7202154651-1-Teste rápido para diagnóstico do covid-19 (SARS Cov-

2 IgG e IgM). Teste analisado pelo Instituto Nacional de Controle de

Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (INCQS/Fiocruz). O

Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se

destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso

profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de

lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve

possuir Registro Anvisa/MS.

1.800,00                  UND 16,65R$                      29.970,00R$        WAMA CX C/ 25
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39

72021476-1-Equipo para Bomba de Infusão, do tipo universal, para

administração de soluções parenterais. Comprimento mínimo de 2

metros, material atóxico em PVC transparente, com ponta

perfurante universal, tampa protetora, conector luer lock com

tampa, pinça rolete, injetor lateral em y, câmara de gotejamento

flexível, estéril, embalado individualmente. Registro Anvisa.

6.000,00                  UND 13,19R$                      79.140,00R$        SAMTRONIC CX C/ 50

40

72021477-1-Equipo para Bomba de Infusão, do tipo universal, para

administração de dietas enterais. Comprimento mínimo de 2

metros, material atóxico em PVC, com ponta perfurante universal,

tampa protetora, conector luer lock com tampa, pinça rolete, injetor

lateral em y, câmara de gotejamento flexível, estéril, embalado

individualmente. Registro Anvisa.

6.600,00                  UND 11,69R$                      77.154,00R$        SAMTRONIC CX C/ 50

41

72021475-1-Equipo para Bomba de Infusão, fotoprotetor, do tipo

universal, para administração de soluções parenterais.

Comprimento mínimo de 2 metros, material atóxico PVC, com ponta

perfurante universal, tampa protetora, conector luer lock com

tampa, pinça rolete, injetor lateral em y, câmara de gotejamento

flexível, estéril, embalado individualmente. Registro Anvisa.

2.300,00                  UND 18,00R$                      41.400,00R$        SAMTRONIC CX C/ 50

42
7202154649-1-Relógio para oxigênio, válvula reguladora para

cilindro de oxigênio com fluxômetro para oxigênio.
186,00                     UND 238,68R$                    44.394,48R$        IFAB/VRD 100

43

7202154650-1-Kit para teste rápido para detecção qualitativa do

Antígeno Sars-cov-2 Ensaio Imunocromatográfico com a utilização

de Anticorpos Anti-sars-cov-2, em amostras de Swab nasofaríngeo.

O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se

destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado.

Uso profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número

de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência.

Deve possuir Registro Anvisa/MS.

8.600,00                  UND 12,90R$                      110.940,00R$     CORIS BIO. CX C/25



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UF VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA

44

7202154651-1-Teste rápido para diagnóstico do covid-19 (SARS Cov-

2 IgG e IgM). Teste analisado pelo Instituto Nacional de Controle de

Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (INCQS/Fiocruz). O

Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se

destina, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso

profissional. O rótulo deve conter o nome do produto, número de

lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve

possuir Registro Anvisa/MS.

8.200,00                  UND 10,40R$                      85.280,00R$        WAMA CX C/ 25

45

72021476-1-Equipo para Bomba de Infusão, do tipo universal, para

administração de soluções parenterais. Comprimento mínimo de 2

metros, material atóxico em PVC transparente, com ponta

perfurante universal, tampa protetora, conector luer lock com

tampa, pinça rolete, injetor lateral em y, câmara de gotejamento

flexível, estéril, embalado individualmente. Registro Anvisa.

24.000,00                UND 9,80R$                        235.200,00R$     SAMTRONIC CX C/50

46

72021477-1-Equipo para Bomba de Infusão, do tipo universal, para

administração de dietas enterais. Comprimento mínimo de 2

metros, material atóxico em PVC, com ponta perfurante universal,

tampa protetora, conector luer lock com tampa, pinça rolete, injetor

lateral em y, câmara de gotejamento flexível, estéril, embalado

individualmente. Registro Anvisa.

23.400,00                UND 9,80R$                        229.320,00R$     SAMTRONIC CX C/50

47

72021475-1-Equipo para Bomba de Infusão, fotoprotetor, do tipo

universal, para administração de soluções parenterais.

Comprimento mínimo de 2 metros, material atóxico PVC, com ponta

perfurante universal, tampa protetora, conector luer lock com

tampa, pinça rolete, injetor lateral em y, câmara de gotejamento

flexível, estéril, embalado individualmente. Registro Anvisa.

7.700,00                  UND 11,00R$                      84.700,00R$        SAMTRONIC CX C/50


