
ITEM DESCRIÇÃO UF QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA

1

7202154666-1 - Abaixador de língua descartável, em madeira,

formato convencional, liso, superficie e bordas perfeitamente

acabadas espessura e largura uniforme em toda a sua extensao,

tamanho aproximado 140x14x1,0mm. Pacote com 100 unidades.

PCT 4000 3,10R$                          12.400,00R$          THEOTO

2 58014801-1 - Abridor de gesso HENNING 27 cm, aço inox. UND 20 324,66R$                      6.493,20R$            GOLGRAN

3
14060406-1 - Absorvente higiênico tipo normal, formato tradicional,

com abas, cobertura suave.
UND 1000 0,51R$                          505,00R$               COTTON BABY CX C/8

4

14069956-1 - Absorventes descartáveis para uso adulto, multi uso

para incontinência, pós-parto, pós - operatório, canais

antivazamento, cobertura macia, camada interna com gel e polpa

de celulose, protetor impermeável externo, composição:

polipropileno, celulose, poliacrilato de sódio, polietileno, todos os

componentes atóxicos em contato com a pele.

UND 1000 0,49R$                          490,00R$               MARDAM CX C/20

5

7202154667-1 - Adaptador padrão para agulha de coleta a vácuo

Compatível com diversos tamanhos de agulhas e tubos, próprios

para coletas de sangue a vácuo. Uso único.

UND 50 0,22R$                          11,00R$                 VACUPLAST

6

7202154668-1 - Adaptador padrão para agulha de coleta a vácuo,

com dispositivo de segurança. Compatível com diversos tamanhos

de agulhas e tubos, próprios para coletas de sangue a vácuo. Uso

único.

UND 300 0,47R$                          141,00R$               VACUPLAST

7 14060088-1 - Agua destilada. Galão 5 litros GL 800 9,69R$                          7.752,00R$            CICLO FARMA

8 14069914-1 - Agua Oxigenada 10 volume. Frasco de 1.000 ml FR 2000 3,66R$                          7.318,00R$            FARMAX CX C/12

9
7202154669-1 - Agulha aspirativa de medula óssea para mielograma

14G x 10cm. Uso adulto.
UND 200 23,50R$                        4.700,00R$            UNIT

10
14060592-1 - Agulha para biópsia core, 14Gx100mm, para pistola

BARD MAGNUM, EM AÇO INOX DESCARTÁVEL
UND 500 23,50R$                        11.750,00R$          UNIT

11
14060092-1 - Agulha desc. 13mm x 4,5 cm, com bisel trifacetado,

cânula siliconizada.
UND 70000 0,10R$                          7.000,00R$            WILTEX CX C/100

12
14060093-6 - Agulha desc. 20mm x 5,5cm. com bisel trifacetado,

cânula siliconizada.
UND 50000 0,11R$                          5.250,00R$            WILTEX CX C/100
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13
14060095-1 - Agulha desc. 25mm x 7cm, com bisel trifacetado,

cânula siliconizada
UND 165000 0,10R$                          16.170,00R$          SR  CX C/100

14
14060096-1 - Agulha desc. 25mm x 8cm, bisel trifacetado, cânula

siliconizada.
UND 60000 0,10R$                          5.880,00R$            SR  CX C/100

15
14060094-1 - Agulha desc.25mm x 6cm, bisel trifacetado, cânula

siliconizada
UND 50000 0,10R$                          4.900,00R$            SR CX C/100

16
14060348-1 - Agulha desc. 30mm x 7 cm, com bisel trifacetado,

cânula siliconizada
UND 55000 0,10R$                          5.390,00R$            SR CX C/100

17
14060097-1 - Agulha desc.30mm x 8cm, c/ bisel trifacetado, cânula

siliconizada.
UND 50000 0,10R$                          5.000,00R$            WILTEX CX C/100

18
14060098-1 - Agulha desc.40mm x 12cm, c/ bisel trifacetado, cânula

siliconizada
UND 240000 0,10R$                          24.000,00R$          WILTEX CX C/100

19

14061049-1 - Agulha descartável 30G 1/2 0,3x13 com bisel

trifacetado, permite acoplamento em seringas Luer Lock, canula

siliconada.

UND 5000 0,28R$                          1.400,00R$            WILTEX CX C/100

20

14060109-1 - Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo 25 x 7

mm, 22 G, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, embalada

individualmente.

UND 35000 0,30R$                          10.500,00R$          WILTEX CX C/100

21

7202154670-1 - Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo 25 x

8 mm, 21 G, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, embalada

individualmente.

UND 30000 0,30R$                          9.000,00R$            WILTEX CX C/100

22 14060038-1 - Alcool em gel 70% . Frasco de 500ml FR 50000 4,59R$                          229.500,00R$       INDALADOR CX C/15

23 14060037-1 - Alcool em gel 70%. Frasco de  1.000 ml FR 50000 8,80R$                          440.000,00R$       CICLO FARMA

24 14060114-1 - Alcool etilico 70% . Frasco de 1.000 ml FR 50000 5,90R$                          295.000,00R$       ITAJAI CX C/12

25
7202154671-1 - Álcool iodado 1%. Frasco de 1.000 ml. Solução

alcoólica com 0,1% de Iodo.
FR 500 13,29R$                        6.644,50R$            VIC PHARMA
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26

14060126-1 - Algodão hidrófilo em camadas sobrepostas formando

uma manta com espessura uniforme, homogênea, macia, cor

branca, isento de substâncias gordurosas, ácidos, álcalis, corante

corretivo e alvejante óptico, boa absorção e retenção de líquidos,

enrolado com papel apropriado em toda a sua extensão,

apresentado em rolos, contendo 500 gr, e embalado

individualmente com embalagem apresentando identificação,

procedência, data de validade, lote de fabricação e Registro do

Ministério da Saúde.

RL 2000 10,36R$                        20.720,00R$          MEDIHOUSE

27

14060127-1 - Algodão hidrófilo em camadas sobrepostas formando

uma manta com espessura uniforme, homogênea, macia, cor

branca, isento de substâncias gordurosas, ácidos, álcalis, corante

corretivo e alvejante óptico, boa absorção e retenção de líquidos,

enrolado com papel apropriado em toda a sua extensão,

apresentado em rolos, contendo 250 gr, e embalado

individualmente com embalagem apresentando identificação,

procedência, data de validade, lote de fabricação e Registro do

Ministério da Saúde.

RL 1500 6,03R$                          9.045,00R$            MELHORMED

29
14060185-1 - Almotolia plástica 125 ml ambar, bico reto,

confeccionada em polietileno e graduada em alto relevo.
UND 500 2,00R$                          1.000,00R$            JPROLAB

30

14060187-1 - Almotolia plástica 125 ml translúcida, bico reto,

confeccionada em polietileno e graduada em alto relevo.

UND 1000 2,00R$                          2.000,00R$            JPROLAB

31
14060132-1 - Almotolia plástica 250 ml ambar, bico reto,

confeccionada em polietileno e graduada em alto relevo.
UND 500 3,05R$                          1.525,00R$            JPROLAB

32

14060131-1 - Almotolia plástica 250 ml translúcida, bico reto,

confeccionada em polietileno e graduada em alto relevo.

UND 2000 2,99R$                          5.980,00R$            JPROLAB

33

14060069-1 - Ambú/Reanimador, manual, adulto, silicone

transparente, com reservatório, fácil uso, assepsia e visualização.

UND 100 128,00R$                      12.800,00R$          HOSPICENTER
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34

14060070-1 - Ambú/Reanimador, manual, infantil, silicone

transparente, com reservatório, fácil uso, assepsia e visualização

UND 100 128,00R$                      12.800,00R$          HOSPICENTER

35

14060358-1 - Ambú/reanimador, manual, neonatal, silicone

transparente com reservatório, fácil uso, assepsia e visualização

UND 100 123,00R$                      12.300,00R$          HOSPICENTER

36

2011921-1 - Aparelho de barbear descartável, confeccionado em

plástico resistente, com 02 lâminas paralelas em aço inoxidável,

afiadas, sem sinais de oxidação ou rebarbas, podendo ter ou não

fita lubrificante.Embalagem, trazendo externamente os dados de

identificação, procedência e número de lote.

UND 4000 0,70R$                          2.800,00R$            MAXICOR

37

14060137-1 - Aparelho de pressão automático de braço, insuflação

e desinflação automática, capacidade de 60 memórias com data e

hora Registra a média das últimas três medidas realizadas no

intervalo de dez minutos Detector de batimentos irregulares do

coração (arritmia) Sensor de movimento corporal Braçadeira

ComFit. Garantia mínima de 1 ano.

UND 50 161,11R$                      8.055,40R$            G-TECH

38

14060138-1 - Aparelho de pressão automático de pulso, insuflação

e desinflação automática , capacidade de 90 memórias com data e

hora Registra a média das últimas três medidas realizadas no

intervalo de dez minutos Detector de batimentos irregulares do

coração (arritmia). Garantia mínima de 1 ano.

UND 150 96,52R$                        14.478,00R$          TECHLINE

39

14060135-1 - Aparelho de pressão - Esfigmomanômetro, possui

braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e fecho em metal,

sistema de válvula de ar com pêra e manguito feito de borracha

sintética de excelente resistência porporcionando maior retenção

do ar durante a medição da pressão arterial. Garantia Mínima de 1

ano.

UND 500 68,00R$                        34.000,00R$          SOLIDOR
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40

14060136-1 - Aparelho de pressão - Esfigmomanômetro, possui

braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e fecho em velcro,

sistema de válvula de ar com pêra e manguito feito de borracha

sintética de excelente resistência proporcionando maior retenção

do ar durante a medição da pressão arterial. Garantia mínima de 1

ano.

UND 500 53,93R$                        26.965,00R$          MM MASTERPRESS

41

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.

UND 500 108,73R$                      54.365,00R$          PROTEC

42

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.

UND 500 108,51R$                      54.255,00R$          PROTEC

43

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.

UND 500 115,38R$                      57.690,00R$          PROTEC

44

14060005-1 - Atadura de algodão ortopédico 08 cm x 1m,

confeccionada em fibra 100% de algodão cru , cor natural, com

goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade,

enrolada em mantas uniformes e contínuas. Embalagem com dados

de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e

validade.

UND 2000 0,34R$                          680,00R$               POLAR FIX CX C/12

45

14060012-1 - Atadura de algodão ortopédico 10 cm x 1m,

confeccionada em fibra 100% de algodão cru, cor natural, com

goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade,

enrolada em mantas uniformes e contínuas. Embalagem com dados

de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e

validade.

UND 1500 0,41R$                          615,00R$               POLAR FIX CX C/12
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46

14060013-1 - Atadura de algodão ortopédico 12 cm x 1m,

confeccionada em fibra 100% de algodão cru, cor natural, com

goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade,

enrolada em mantas uniformes e contínuas. Embalagem com dados

de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e

validade.

UND 500 0,49R$                          245,00R$               POLAR FIX CX C/12

47

14060015-1 - Atadura de algodão ortopédico 15 cm x 1m,

confeccionada em fibra 100% de algodão cru, cor natural, com

goma aplicada em uma das faces, com relativa impermeabilidade,

enrolada em mantas uniformes e contínuas. Embalagem com dados

de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e

validade.

UND 300 0,62R$                          186,00R$               POLAR FIX CX C/12

48

72020144-1 - Atadura de crepom medindo 06 cm de largura por 4,5

m de comprimento esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com

no mínimo 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster ou superior ,

isento de defeitos (primeira linha), embalagem com dados de

identificação, procedência, data de validade, lote de fabricação e

Registro no Ministério da Saúde.

UND 30000 0,29R$                          8.700,00R$            NEVE/INA CX C/12

49

72020151-1 - Atadura de crepom medindo 08 cm de largura por 4,5

m de comprimento esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com

no mínimo 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster ou superior ,

isento de defeitos (primeira linha), embalagem com dados de

identificação, procedência, data de validade, lote de fabricação e

Registro no Ministério da Saúde.

UND 40000 0,37R$                          14.600,00R$          NEVE/INA CX C/12
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50

72020145-1 - Atadura de crepom medindo 10 cm de largura por 4,5

m de comprimento esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com

no mínimo 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster ou superior ,

isento de defeitos (primeira linha), embalagem com dados de

identificação, procedência, data de validade, lote de fabricação e

Registro no Ministério da Saúde.

UND 60000 0,46R$                          27.420,00R$          NEVE/INA CX C/12

51

72020146-1 - Atadura de crepom medindo 12 cm de largura por 4,5

m de comprimento esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com

no mínimo 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster ou superior ,

isento de defeitos (primeira linha), embalagem com dados de

identificação, procedência, data de validade, lote de fabricação e

Registro no Ministério da Saúde.

UND 40000 0,59R$                          23.600,00R$          NEVE/INA CX C/12

52

72020147-1 - Atadura de crepom medindo 15 cm de largura por 4,5

m de comprimento esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com

no mínimo 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster ou superior ,

isento de defeitos (primeira linha), embalagem com dados de

identificação, procedência, data de validade, lote de fabricação e

Registro no Ministério da Saúde.

UND 42000 0,69R$                          28.980,00R$          NEVE/INA CX C/12

53

72020148-1 - Atadura de crepom medindo 20 cm de largura por 4,5

m de comprimento esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com

no mínimo 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster ou superior ,

isento de defeitos (primeira linha), embalagem com dados de

identificação, procedência, data de validade, lote de fabricação e

Registro no Ministério da Saúde.

UND 22000 0,95R$                          20.900,00R$          NEVE/INA CX C/12
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54

72020149-1 - Atadura de crepom medindo 25 cm de largura por 4,5

m de comprimento esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com

no mínimo 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster ou superior ,

isento de defeitos (primeira linha), embalagem com dados de

identificação, procedência, data de validade, lote de fabricação e

Registro no Ministério da Saúde.

UND 2000 1,19R$                          2.380,00R$            NEVE/INA CX C/12

55

72020150-1 - Atadura de crepom medindo 30 cm de largura por 4,5

m de comprimento esticado com 13 fios/cm2, confeccionada com

no mínimo 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster ou superior ,

isento de defeitos (primeira linha), embalagem com dados de

identificação, procedência, data de validade, lote de fabricação e

Registro no Ministério da Saúde.

UND 3000 1,39R$                          4.170,00R$            NEVE/INA CX C/12

56

72020160-1 - Atadura rayon 7,5 cm. x 5 m, confeccionada em fibras

sintéticas 100% rayon, estéril, livre de impurezas, rasgos, fios soltas

e manchas. Atóxica e apirogênica. Não aderente, alta absorção.

UND 600 4,64R$                          2.784,00R$            POLAR FIX

57

72020153-1 - Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e

com laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada

em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo 6cm x

2m, tecido 100% algodão (gramatura) de 420 à 480 gr/m2com

quantidade de gesso suficiente para dar cremosidade após imersão

em água, tempo de secagem de 5 a 6 minutos.Registro no

Ministério da Saúde.

UND 600 0,92R$                          552,00R$               POLAR FIX CX C/20
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58

72020154-1 - Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e

com laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada

em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo 08cm x

2m, tecido 100% algodão (gramatura) de 420 à 480 gr/m2com

quantidade de gesso suficiente para dar cremosidade após imersão

em água, tempo de secagem de 5 a 6 minutos.Registro no

Ministério da Saúde.

UND 200 0,98R$                          196,00R$               POLAR FIX CX C/20

59

72020158-1 - Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e

com laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada

em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo 10cm x

3m, tecido 100% algodão (gramatura) de 420 à 480 gr/m2com

quantidade de gesso suficiente para dar cremosidade após imersão

em água, tempo de secagem de 5 a 6 minutos.Registro no

Ministério da Saúde.

UND 600 1,60R$                          960,00R$               POLAR FIX CX C/20

60

72020155-1 - Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e

com laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada

em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo 12cm x

3m, tecido 100% algodão (gramatura) de 420 à 480 gr/m2com

quantidade de gesso suficiente para dar cremosidade após imersão

em água, tempo de secagem de 5 a 6 minutos.Registro no

Ministério da Saúde.

UND 600 1,78R$                          1.068,00R$            POLAR FIX CX C/20

61

72020156-1 - Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e

com laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada

em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo 15cm x

3m, tecido 100% algodão (gramatura) de 420 à 480 gr/m2com

quantidade de gesso suficiente para dar cremosidade após imersão

em água, tempo de secagem de 5 a 6 minutos.Registro no

Ministério da Saúde.

UND 400 2,34R$                          936,00R$               POLAR FIX CX C/20
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62

72020157-1 - Ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e

com laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada

em tubo plástico circular perfurado ou triangular, medindo 20cm x

4m, tecido 100% algodão (gramatura) de 420 à 480 gr/m2com

quantidade de gesso suficiente para dar cremosidade após imersão

em água, tempo de secagem de 5 a 6 minutos.Registro no

Ministério da Saúde.

UND 200 3,67R$                          734,00R$               POLAR FIX CX C/20

63

72020161-1 - Avental descartável de polipropileno, gramatura de

aproximadamente 20g/m², manga longa, tamanho M, cor branca.

Pacote c/10 unidades

PCT 3000 24,73R$                        74.190,00R$          ANADONA

64

7202154672-1 - Avental descartável de polipropileno, com

gramatura de no mínimo 40g/m², manga longa, tamanho M, cor

branca. Pacote c/10 unidades.

PCT 3000 35,90R$                        107.700,00R$       MAPLE

65
7202154849-1 - Bacia redonda em aço inox tamanho aproximado

de 30 x 6,5 cm, capacidade entre 2,0L a 2,5L
UND 50 38,83R$                        1.941,35R$            CTI

66
14060925-1 - Bandagem Triangular em algodão cru. Tamanho M

UND 100 4,85R$                          485,00R$               RESGATE

67
14060926-1 - Bandagem Triangular em algodão cru. Tamanho P

UND 100 3,15R$                          315,00R$               RESGATE

68 72020134-1 - Bandeja em inox  30x20x04 cm UND 50 47,52R$                        2.376,00R$            MCX

69 58014803-1 - Bandeja em inox 30x20x1,5cm UND 50 39,60R$                        1.980,00R$            FAMI

70 72020133-1 - Bandeja retangular lisa em inox  22x12x3.5 UND 50 42,66R$                        2.133,00R$            FORTINOX

71

14060086-1 - Bangadem anti séptica para estancamento de sangue

após a coleta, composta de poliester com algodão natural, papel

siliconizado, estéril, uso único, adulto. Caixa c/ 500 unidades.

CX 20 14,41R$                        288,20R$               WILTEX

72

7202154673-1 - Bangadem anti séptica para estancamento de

sangue após a coleta, composta de poliester com algodão natural,

papel siliconizado, estéril, uso único, infantil, ilustradas . Caixa c/

500 unidades.

CX 100 18,16R$                        1.815,60R$            WILTEX

73 14060179-1 - Benzina retificada. Frasco de  1.000 ml FR 200 28,00R$                        5.600,00R$            FACILIMPE
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75

72020135-1 - Bobina termica em rolo para, impressora de

eletrocardiograma de 80mm de largura por no minimo 20m de

comprimento, compativel com aparelho EDAN (modelo SE-&Série

SE-300B).

UND 1500 5,88R$                          8.820,00R$            TECNOPRINT CX C/5

76

14060218-1 - Bota de Unna pronta para uso de bandagem flexível

branca (30% algodão e 70% poliester), impregnada de pasta não

solidificável, de óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino e

vaselina 7,5 x 6cm à 10,16cm x 9,14.

UND 2000 24,00R$                        48.000,00R$          CURATEC CX C/5

77

14060219-1 - Bota de Unna pronta para uso de bandagem flexível

branca 30% algodão e 70% poliester tamanho: 10,2 cm x 9,14 m.

UND 2000 22,00R$                        44.000,00R$          CURATEC CX C/5

78
7202154674-1 - Braçadeira para aparelho de pressão c/ gancho,

adulto
UND 50 21,61R$                        1.080,50R$            MM PNI

79
7202154675-1 - Braçadeira para aparelho de pressão c/ gancho,

infantil
UND 50 48,46R$                        2.423,00R$            MM PNI

80
7202154676-1 - Braçadeira para aparelho de pressão c/ gancho,

obeso
UND 50 38,49R$                        1.924,50R$            MM PNI

81
7202154677-1 - Braçadeira para aparelho de pressão c/ velcro,

adulto
UND 50 17,33R$                        866,70R$               PREMIUM

82
7202154678-1 - Braçadeira para aparelho de pressão c/ velcro,

infantil
UND 50 13,14R$                        656,85R$               PREMIUM

83
7202154679-1 - Braçadeira para aparelho de pressão c/ velcro,

obeso
UND 50 26,50R$                        1.325,05R$            PREMIUM

84 72020162-1 - Cabo para bisturi em aço inox nº 03 UND 50 8,51R$                          425,50R$               GOLGRAN

85 72020163-1 - Cabo para bisturi em aço inox nº 04 UND 50 8,76R$                          438,00R$               GOLGRAN

86

7202154680-1 - Cabo para laringoscópio pequeno, em aço inox

autoclavável, superfície recartilhada, alimentação pilha AA.

Compatível lâminas curvas e retas.

UND 100 89,10R$                        8.910,00R$            SCOPE MEDICAL

87

7202154681-1 - Cabo para laringoscópio médio, em aço inox

autoclavável, superfície recartilhada, alimentação pilha C.

Compatível lâminas curvas e retas.

UND 100 83,16R$                        8.316,00R$            SCOPE MEDICAL
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88
14060524-1 - Cadarço sarjado 10mm com 10m para fixação de

canula de traqueostomia
UND 300 2,70R$                          808,80R$               TECENIL

89

7202154682-1 - Caixa términa para uso hospitalar, ambulatorial,

transporte de medicamentos, hemoderivados e conservação de

vacinas. Com termômetro interno (máxima e mínima), resistente a

água, alimentação pilha AA (ou semelhante), visor da temperatura

externo. Material externo em polietileno, altamente resistente, com

alça rígida. Tamanho 8,5 litros.

UND 100 232,65R$                      23.265,00R$          SIEGER

90

7202154683-1 - Caixa términa para uso hospitalar, ambulatorial,

transporte de medicamentos, hemoderivados e conservação de

vacinas. Com termômetro interno (máxima e mínima), resistente a

água, alimentação pilha AA (ou semelhante), visor da temperatura

externo. Material externo em polietileno, altamente resistente, com

alça rígida. Tamanho 15 litros.

UND 100 236,00R$                      23.600,00R$          MOR

91

7202154684-1 - Caixa términa para uso hospitalar, ambulatorial,

transporte de medicamentos, hemoderivados e conservação de

vacinas. Com termômetro interno (máxima e mínima), resistente a

água, alimentação pilha AA (ou semelhante), visor da temperatura

externo. Material externo em polietileno, altamente resistente, com

alça rígida. Tamanho 26 litros.

UND 100 237,47R$                      23.746,50R$          MOR

92

7202154685-1 - Caixa términa para uso hospitalar, ambulatorial,

transporte de medicamentos, hemoderivados e conservação de

vacinas. Com termômetro interno (máxima e mínima), resistente a

água, alimentação pilha AA (ou semelhante), visor da temperatura

externo. Material externo em polietileno, altamente resistente, com

alça rígida. Tamanho 45 litros.

UND 100 386,40R$                      38.640,00R$          COLEMAN
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93

7202154686-1 - Caixa términa para uso hospitalar, ambulatorial,

transporte de medicamentos, hemoderivados e conservação de

vacinas. Com termômetro interno (máxima e mínima), resistente a

água, alimentação pilha AA (ou semelhante), visor da temperatura

externo. Material externo em polietileno, altamente resistente, com

alça rígida. Tamanho 50 litros.

UND 100 431,24R$                      43.124,40R$          MOR

94

7202154687-1 - Caixa términa para uso hospitalar, ambulatorial,

transporte de medicamentos, hemoderivados e conservação de

vacinas. Com termômetro interno (máxima e mínima), resistente a

água, alimentação pilha AA (ou semelhante), visor da temperatura

externo. Material externo em polietileno, altamente resistente, com

alça rígida. Tamanho 55 litros.

UND 100 429,35R$                      42.934,50R$          MOR

95

14069954-1 - Campo cirúrgico estéril, descartável, confeccionado

em (polipropileno) não tecido, gramatura 50, esterelizados por

óxido de etileno, fenestra central 5 cm de diâmetro, embalados em

papel grau cirúrgico de fácil abertura, tamanho 50 cm x 50 cm. cor

branco.

UND 5000 2,90R$                          14.500,00R$          POLAR FIX

96

14060927-1 - Caneta com comando manual com cabo de silicone

autoclavável para bisturis cautério. Para aparelho EMAI BP 100

PLUS.

UND 20 151,83R$                      3.036,60R$            SIMILAR E COMPATVEL

97

14060526-1 - Caneta com comando manual com cabo de silicone

autoclavável para bisturis cautério. Para aparelho EMAI BP 150

UND 20 221,60R$                      4.432,00R$            SIMILAR E COMPATVEL

98 14060238-1 - Canula de Guedell n. 0 UND 100 2,55R$                          255,00R$               DESCARPACK

99 14060239-1 - Canula de Guedell n. 1 UND 100 2,55R$                          255,00R$               DESCARPACK

100 14060240-1 - Canula de Guedell n. 2 UND 100 2,55R$                          255,00R$               DESCARPACK

101 14060241-1 - Canula de Guedell n. 3 UND 100 2,55R$                          255,00R$               DESCARPACK

102 14060242-1 - Canula de Guedell n. 4 UND 100 2,55R$                          255,00R$               DESCARPACK

103 14060243-1 - Canula de Guedell n. 5 UND 100 2,55R$                          255,00R$               DESCARPACK

105 14060528-1 - Canula para traqueostomia s/balão 5mm UND 50 16,20R$                        810,00R$               VITALGOLD
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106

14060246-1 - Cateter intravenoso periférico de teflow n. º 14 G,

cujo cateter adapta perfeitamente a agulha, bisel com ponta

trifacetada proporcionando perfeito corte, dispositivo de uso único,

descartável, embalados em papel grau cirúrgico, estéril, contendo

Registro do Ministério da Saúde, lote, validade e data de fabricação,

pronto para o uso.

UND 5000 0,82R$                          4.100,00R$            MEDIX CX C/100

107

14060247-1 - Cateter intravenoso periférico de teflow n. º 16 G,

cujo cateter adapta perfeitamente a agulha, bisel com ponta

trifacetada proporcionando perfeito corte, dipositivo de uso único,

descartável, embalados em papel grau cirurgico, estéril, contendo

Registro do Ministério da Saúde, lote, validade e data de fabricação,

pronto para o uso.

UND 5000 0,72R$                          3.600,00R$            DESCARPACK CX C/100

108

14060251-1 - Cateter intravenoso periférico de tetflow n. º 18 G,

cujo cateter adapta perfeitamente a agulha, bisel com ponta

trifacetada proporcionando perfeito corte, dispositivo de uso único,

descartável, embalados em papel grau cirúrgico, estéril, contendo

Registro do Ministério da Saúde, lote, validade e data de fabricação,

pronto para uso.

UND 5000 0,72R$                          3.600,00R$            DESCARPACK CX C/100

109

14060248-1 - Cateter intravenoso periférico de Teflow n. º 20 G,

cujo cateter adapta perfeitamente a agulha, bisel com ponta

trifacetada proporcionando perfeito corte, dispositivo de uso único,

descartável, embalados em papel grau cirúrgico, estéril, contendo

Registro do Ministério da Saúde, lote, validade e data de fabricação,

pronto para o uso.

UND 20000 0,75R$                          15.000,00R$          LABOR IMPORT CX C/50
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110

14060249-1 - Cateter intravenoso periférico de teflow n. º 22 G,

cujo cateter adapta perfeitamente a agulha, bisel com ponta

trifacetada proporcionando perfeito corte, dispositivo de uso único,

descartável, embalados em papel grau cirúrgico, estéril, contendo

Registro do Ministério da Saúde, lote, validade e data de fabricação,

pronto para o uso

UND 50000 0,75R$                          37.500,00R$          LABOR IMPORT CX C/50

111

14060250-1 - Cateter intravenoso periférico de teflow n. º 24 G,

cujo cateter adapta perfeitamente a agulha, bisel com ponta

trifacetada proporcionando perfeito corte, dispositivo de uso único,

descartável, embalados em papel grau cirúrgico, estéril, contendo

Registro do Ministério da Saúde, lote, validade e data de fabricação,

pronto para o uso.

UND 50000 0,82R$                          41.000,00R$          DESCARPACK CX C/50

112

14060189-1 - Cateter nasal tipo sonda para oxigênio n. º 08, tubo de

PVC flexível e atóxico com superfície rigorosamente lisa, embalado

individualmente em papel grau cirúrgico, esterelizado por óxido de

etileno, conector universal instalado na ponta distal.

UND 200 0,56R$                          112,00R$               BIOSANI CX C/10

113

14060252-1 - Cateter para oxigênio tipo oculos, com alça regulável,

estéril, descartável, flexível, atóxico. Em polivinil ou similar.

Utilizado em paciente com anestesia locoregional + sedação, no

intuito de aumentar a oxigenação dos pulmões e

consequentemente o sangue arterial, através do aumento de

oxigênio do ar inspirado. Esterilizado em óxido de etileno, ou raios

gama.

UND 6000 0,90R$                          5.400,00R$            BIOSANI

114

14060529-1 - Cateter venoso central duplo lúmen 7FR x 20cm.

Cateter Central, aplicação venoso, poliuretano radiopaco, diâmetro

7FR, vias duplo lúmen, lúmen 16 grau, comprimento aproximado de

20 cm, tipo fixação subcutânea, conector padrão, clamp em todas

as vias e tampas. Componente Kit introdutor completo, uso estéril,

descartável, embalagem individual.

UND 200 72,18R$                        14.436,00R$          BIOMEDICAL
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115

14060535-1 - Cateter venoso central duplo lúmen 8FR x 20cm.

Cateter Central, aplicação venoso, poliuretano radiopaco, diâmetro

8FR, vias duplo lúmen, lúmen 14 grau, comprimento aproximado de

20 cm, tipo fixação subcutânea, conector padrão, clamp em todas

as vias e tampas. Componente Kit introdutor completo, uso estéril,

descartável, embalagem individual.

UND 200 78,83R$                        15.766,00R$          BIMEDICAL

116
14060267-1 - Catgut cromado, n. º3-0, de 75 cm, com agulha 1/2

círculo cilíndrica de 2,5 cm. Cx com 24 envelopes.
CX 20 84,99R$                        1.699,80R$            TECHNOFIO

117
14060268-1 - Catgut cromado, n. º 3-0, de 75 cm, c/ agulha 3/8

círculo cilíndrica de 3,0 cm. Cx com 24 envelopes.
CX 20 79,00R$                        1.580,00R$            POLYSUTURE

118
14060278-1 - Catgut simples, n. º 2-0, de 70 cm, com agulha 1/2

círculo triângulo de 2,0 cm. Cx com 24 envelopes
CX 20 83,99R$                        1.679,80R$            TECHNOFIO

119
14060282-1 - Catgut simples, n. º 2-0, de 75 cm, com agulha 1/2

círculo cilíndrica de 4,0 cm. Cx com 24 envelopes.
CX 20 84,99R$                        1.699,80R$            TECHNOFIO

120
14060292-1 - Catgut simples, n. º 3-0, de 75 cm, com agulha 1/2

círculo cilíndrica de 2,5 cm. Cx com 24 envelopes.
CX 20 80,00R$                        1.600,00R$            POLYSUTURE

121
14060286-1 - Catgut simples, n. º 4-0, de 70 cm, com agulha 1/2

círculo cilíndrica de 2,0 cm. Caixa com 24 envelopes.
CX 20 83,00R$                        1.660,00R$            POLYSUTURE

123
14060288-1 - Catgut simples, n.º 5-0, de 70 cm, com agulha 1/2

círculo cilíndrica de 1,5 cm. Caixa com 24 envelopes.
CX 20 99,73R$                        1.994,60R$            TECHNOFIO CX C/24

124
14060289-1 - Catgut simples, n. º 5-0, de 70 cm, com agulha 1/2

círculo cilíndrica de 2,0 cm. Caixa com 24 envelopes.
CX 20 100,00R$                      2.000,00R$            POLYSUTURE

125
14060244-1 - Clamp Umbilical, estéril, embalagem individual em

papel grau cirúrgico
UND 150 0,44R$                          65,40R$                 WILTEX CX C/100

126
14060536-1 - Clorexidina 0,5% solução alcoólica 70%. 1000ml

FR 500 8,00R$                          4.000,00R$            FARMAX CX C/12

127 14060576-1 - Clorexidina 1% litro. FR 500 6,35R$                          3.175,00R$            FARMAX CX C/12

128 14060593-1 - Clorexidina solução aquosa 0,2%. 1000ml FR 500 6,48R$                          3.240,00R$            COSMODERNA

129 14060594-1 - Clorexidina solução degermante 2%. 1000ml FR 700 17,90R$                        12.530,00R$          VICPHARMA
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130

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.

UND 200 19,79R$                        3.958,00R$            ARAKEN

131

72021542-1 - 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 M, dimensões

aproximadas 60 x 150 cm.

UND 200 19,79R$                        3.958,00R$            ARAKEN

132

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.

UND 200 19,80R$                        3.960,00R$            ARAKEN CX C/25
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133

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.

UND 200 19,00R$                        3.800,00R$            JUREMA

134

7202154688-1 - Colar cervical para resgate com regulagem,

tamanho P, confeccionado em polipropileno, revestido em espuma

macia, com fecho em velcro, abertura frontal para análise do pulso

carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca.

UND 20 11,00R$                        220,00R$               RESGATE

135

7202154689-1 - Colar cervical para resgate com regulagem,

tamanho M, confeccionado em polipropileno, revestido em espuma

macia, com fecho em velcro, abertura frontal para análise do pulso

carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca.

UND 20 11,00R$                        220,00R$               RESGATE

136

7202154690-1 - Colar cervical para resgate com regulagem,

tamanho G, confeccionado em polipropileno, revestido em espuma

macia, com fecho em velcro, abertura frontal para análise do pulso

carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca.

UND 20 11,00R$                        220,00R$               RESGATE

137

14060401-1 - Colchão/Forração Ortopédica dágua Articulável anti

escaras 190 cm x 90 cm para as diversas formas de corpo e

diferentes pesos, indeformável e higiênico, não acumula poeira,

germes, odores, fácil limpeza. Suporta até 130 kg.

UND 20 138,60R$                      2.772,00R$            AG PLASTICOS 
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138

14060404-1 - Colchão/Forração Ortopédica DÁgua Caixa de Ovo

Aberta, anti escaras, tamanho aprox. 190 cm x 90 cm, apapta-se as

diversas formas do corpo e diferentes pesos, indeformável,

higiênico, não acumula poeria, germes, odores e de fácil limpeza.

Suporta até 120 kg.

UND 100 130,00R$                      13.000,00R$          RCS COLCHOES

139

14060405-1 - Colchão/Forração Ortopédica DÁgua Caixa de Ovo

Fechada, anti escaras, tamanho aprox. 190 cm x 90 cm, apapta-se as

diversas formas do corpo e diferentes pesos, indeformável,

higiênico, não acumula poeria, germes, odores e de fácil limpeza.

Suporta até 120 kg.

UND 100 130,00R$                      13.000,00R$          RCS COLCHOES

140

14060384-1 - Colchão/ForraçãoOrtopédica dágua anti escaras

tamanho aprox. 190 cm x 90 cm para as diversas formas de corpo e

diferentes pesos, indeformável e higiênico, não acumula poeira,

germes, odores, fácil limpeza. Suporta até 110 kg.

UND 20 136,44R$                      2.728,80R$            AG PLASTICOS

141

7202154691-1 - Colete (tipo KED) para imobilização da coluna

vertebral, adulto, confeccionado em material resistente e

imepermeável, alças reforçadas que facilitam o levantamento da

vítima.

UND 30 204,80R$                      6.144,00R$            RESGATE

142

7202154692-1 - Colete (tipo KED) para imobilização da coluna

vertebral, infantil, confeccionado em material resistente e

imepermeável, alças reforçadas que facilitam o levantamento da

vítima.

UND 30 170,00R$                      5.100,00R$            RESGATE

143

7202154693-1 - Coletor de urina infantil, estéril, unissex,

hipoalergênica, fita dupla face para fixação, pacote com 10

unidades.

PCT 500 5,88R$                          2.940,00R$            MEDIPLAST

144

14060298-1 - Coletor de urina sistema fechado de 2000 ml, onde

possua escala graduada de 100 ml em 100 ml, contendo válvula anti-

refluxo condições de retiragem de amostra de urina no prórpio

sistema, prolongamento de 1,50 m embalagem individual em papel

grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno, contendo Registro do

Ministério da Saúde, validade, data de fabricaçaõ e lote.

UND 5000 3,56R$                          17.820,00R$          WILTEX CX C/15

Página 19 de 84



ITEM DESCRIÇÃO UF QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA

145

14060304-1 - Coletor para incontinência urinária masculino, coletor

de urina masculino com extesão, confeccionado em PVC atóxico e

flexível, preservativo de puro latex. Esterilização gás óxido de

etileno. Embalado individualmente em envelopes de papel grau

cirúrgico/filme de polipropileno, comprimento da extensão 1,30m.

UND 100 2,15R$                          215,00R$               BIOSANI

146

14060349-1 - Coletor para perfurocortante 1,5 L, fácil de montar,

dupla trava, duplo revestimento interno de saco plástico, alça dupla,

bandeja pré - montada.

UND 100 4,57R$                          457,00R$               DESCARBOX

147

14060305-1 - Coletor para perfurocaortante 13,0 L, fácil de montar,

duplas trava, duplo revestimento interno de saco plástico, alça

dupla, bandeja pré montada.

UND 5000 5,66R$                          28.300,00R$          DESCARBOX CX C/20

148

14060350-1 - Coletor para perfurocortante 20 L, fácil de montar,

dupla trava, duplo revestimento interno de saco plástico, alça dupla,

bandeja pré - montada.

UND 2000 7,41R$                          14.820,00R$          ASTROBOX

149

14069917-1 - Coletor perfurocortante 3,0 L, facil de montar, dupla

trava, duplo revestimento interno de saco plástico, alça dupla,

bandeja pré montada.

UND 2000 2,80R$                          5.600,00R$            DESCARBOX CX C/20

150

14060303-1 - Coletor para perfurocortante 7,0 L, fácil de montar,

dupla trava, duplo revestimento interno de saco plástico, alça dupla,

bandeja pré- montada

UND 2000 4,00R$                          8.000,00R$            DESCARBOX CX C/20

151
14060143-1 - Comadre em aço inox, tipo pá, capacidade mínima

2,5L, superfície lisa.
UND 50 112,50R$                      5.625,00R$            ARTNOX

152

14060075-1 - Compressa 100% viscose 7,5 cm x 7,5 cm (dimensão

fechada), 13 fios/cm2, estéril por irradiação gama (cobalto 60) ou

por óxido de etileno, super absorvente, macia, isenta de impurezas,

contém 3 dobras e 4 camadas, acondicionadas em envelopes de

papel grau cirúrgico e filme plástico, envelope contendo 10

unidades.

ENVLP 20000 1,04R$                          20.780,00R$          NEVE
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153

14060310-1 - Compressa cirúrgica, medindo 23 cm x 25 cm, peso 08

gramas/unidade, não estéril, com fios 100% algodão, quatro

camadas, com amarrações para camadas não deslizarem, com ou

sem fio radiopaco, costura OVER-LOCK, com cadarço, macia, isenta

de amido, alvejante óptico, ácidos, álcalis, hidrófila, cor branca.

Embalagem com dados de identificação como: procedência, data de

validade, lote de fabricação e Registro no Ministério da Saúde.

Pacote c/ 50 unidades

PCT 100 35,99R$                        3.599,00R$            AMERICA VALENTINA

154

14060905-1 - Compressa cirúrgica, medindo 45 cm x 50 cm, peso a

partir de 30 gramas/unidade, não estéril, com fios 100% algodão,

quatro camadas, com amarrações para camadas não deslizarem,

com ou sem fio radiopaco, costura OVER-LOCK, com cadarço, macia,

isenta de amido, alvejante óptico, ácidos, álcalis, hidrófila, cor

branca. Embalagem com dados de identificação como: procedência,

data de validade, lote de fabricação e Registro no Ministério da

Saúde. Pacote c/50 unidades

PCT 200 60,76R$                        12.152,00R$          LARISMED

155

14060692-1 - Compressa de gaze algodonada 10 x 15cm, 100%

algodão,descartável pronta para uso, costurada nas laterais, estéril.

UND 800 0,98R$                          784,00R$               MELHORMED

156

14060312-1 - Compressa de gaze medindo 10 cm x 10 cm, com 13

fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodão, isenta de amido,

alvejante óptico, ácidos, álcalis, com dobras para dentro em toda a

sua extremidade, hidrófila, de cor branca. Embalagem com dados

de identificação, procedência, data de validade, lote de fabricação e

Registro no Ministério da Saúde.  Pacote c/500 unidades

PCT 10000 50,49R$                        504.900,00R$       MELHORMED
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157

14060313-1 - Compressa de gaze medindo 7,5 cm x 7,5 cm, com 13

fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodão, isenta de amido,

alvejante óptico, ácidos, álcalis, com dobras para dentro em toda a

sua extremidade, hidrófila, de cor branca. Embalagem com dados

de identificação, procedência, data de validade, lote de fabricação e

Registro no Ministério da Saúde. Pacote c/500 unidades

PCT 10000 25,00R$                        250.000,00R$       LARISMED

158

14060908-1 - Compressa de gaze medindo 7,5 cm x 7,5 cm, com 13

fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodão, isenta de amido,

alvejante óptico, ácidos, álcalis, com dobras para dentro em toda a

sua extremidade, hidrófila, de cor branca. Embalagem com dados

de identificação, procedência, data de validade, lote de fabricação e

Registro no Ministério da Saúde. Pacote c/10 unidades.

PCT 10000 0,95R$                          9.500,00R$            MELHORMED CX C/100

159
44010008-1 - Corante azul de metileno concentrado ZIEHL c/500ml

FR 20 19,00R$                        380,00R$               RENYLAB

160 58010379-1 - Cuba redonda para assepsia 08 cm inox. UND 30 13,50R$                        405,00R$               FAMI

161 58010380-1 - Cuba rim em aço inox - 26 x 12 cm 700ml. UND 30 36,00R$                        1.080,00R$            ARTINOX

162
14060912-1 - Curativo para cobrir e proteger pequenos ferimentos

UND 650 0,43R$                          276,25R$               COPERTINA CX /15

163 58014804-1 - Descolador de unha em aço inox. UND 20 63,76R$                        1.275,20R$            AD

164

7202154694-1 - Detergente líquido enzimático contendo no mínimo

4 enzimas, com capacidade de eliminação de odores biológicos,

detergente não iônico, pH neutro, não corrosivo, específico para a

limpeza manual e automática de instrumentais e outros artigos.

Será avaliado o menor preço por diluição. OBS: A empresa

vencedora deverá fornecer laudo de corrosividade de materiais e

laudo de estabilidade das enzimas. 1 litro. Apresentar Ficha Técnica.

UND 2000 15,52R$                        31.040,00R$          KELLDRIN CX C/12
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165

14060347-1 - Detergente líquido enzimático contendo no mínimo 4

enzimas , com capacidade de eliminação de odores biológicos,

detergente não iônico, pH neutro, não corrosivo, específico para a

limpeza manual e automática de instrumentais e outros artigos.

Frasco acompanhando bomba dosadora para diluição. Será avaliado

o menor preço por diluição. OBS: A empresa vencedora deverá

fornecer laudo de corrosividade de materiais e laudo de

estabilidade das enzimas. Galão de 5 litros

UND 200 75,40R$                        15.080,00R$          KELLDRIN

166

14060002-1 - Dispositivo para incontinência urinária masculina, tipo

preservativo,confeccionado em puro látex natural, sem extensor,

calibre n.º05 médio

UND 1000 0,95R$                          950,00R$               BIOSANI CX C/2

167

14060039-1 - Dispositivo para incontinência urinária masculina, tipo

preservativo,confeccionado em puro látex natural, sem extensor,

calibre n.º 06 grande

UND 100 0,95R$                          95,00R$                 BIOSANI CX C/2

168

14060089-1 - Dispositivo para transferencia de Solução Parenterais.

Com dupla proteção perfurante e único canal de líquido, pega

ergonômica para manipulação. Ref.: Transofix

UND 350 0,73R$                          255,50R$               DESCARPACK

169

14060911-1 - DIU (dispositivo intra uterino) medicado com um

hormônio chamado de levonorgestrel (tipo de progesterona), que é

liberado gradativamente e possui ação local e sistêmica. Tem forma

T, medindo 32mm de comprimento e é inserido dentro do útero

através do exame ginecológico com espéculo vaginal..

UND 300 933,69R$                      280.106,40R$       BAYER
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170

14060366-1 - Dosador oral 10ml, formado de seringa graduada em

ml e colher de cha, não estéril, possui bico desenvolvido

especialmente para evitar o encaixe de agulhas hipodérmicas,

tampa de encaixe e vedação a fim evitar vazamentos da medicação,

confeccionada em cores para a proteção de medicamentos

fotossensíveis, acompanha etiquetas adesivas de identificação:

Paciente Leito, droga, Horas, acondicionados em sacos plásticos,

fechamento com fita duplas face permitindo inumeras aberturas.

UND 800 0,62R$                          496,00R$               INJEX

171

7202154845-1 - Eletrodo alça 1,0 x 1,0 cm para excisão ampla e

conização, compativel para caneta de bisturi dos modelos EMAI BP

100 PLUS e EMAI BP 150

UND 20 45,49R$                        909,80R$               EMAI

172

7202154846-1 - Eletrodo bola de 5mm para hemostasia e

coagulação, compativel para caneta de bisturi dos modelos EMAI

BP 100 PLUS e EMAI BP 150

UND 20 22,90R$                        458,00R$               SIMILAR E COMPATIVEL

173

58010459-1 - Eletrodo cardiológico adulto descartável com dorso de

espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço

inoxidável e contra pino de cloreto de prata(AgCl) caixa c/ 50

unidades

CX 500 15,13R$                        7.565,00R$            MAXICOR

174

7202154695-1 - Eletrodo cirúrgico tipo alça grande 9mm,

compativel para caneta de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e

EMAI BP 150

UND 10 22,90R$                        229,00R$               SIMILAR E COMPATIVEL

175

7202154696-1 - Eletrodo cirúrgico tipo alça pequeno 4,5mm,

compativel para caneta de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e

EMAI BP 150

UND 20 22,80R$                        456,00R$               SIMILAR E COMPATIVEL

179

7202154848-1 - Eletrodo tipo bola 2,1mm, compativel para caneta

de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e EMAI BP 150

UND 20 22,90R$                        458,00R$               SIMILAR E COMPATIVEL

180

7202154698-1 - Eletrodo tipo bola 4,2mm, compativel para caneta

de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e EMAI BP 150

UND 20 22,90R$                        458,00R$               SIMILAR E COMPATIVEL
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181

7202154699-1 - Eletrodo tipo bola Eletrodo tipo bola 6,0mm,

compativel para caneta de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e

EMAI BP 150  6,0mm

UND 20 22,90R$                        458,00R$               SIMILAR E COMPATIVEL

182

7202154700-1 - Eletrodo tipo faca curva pequena 67mm,

compativel para caneta de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e

EMAI BP 150

UND 20 22,90R$                        458,00R$               SIMILAR E COMPATIVEL

183

58014814-1 - Eletrodo tipo faca reta pequeno 67mm, compativel

para caneta de bisturi dos modelos EMAI BP 100 PLUS e EMAI BP

150

UND 20 22,90R$                        458,00R$               SIMILAR E COMPATIVEL

184
14060346-1 - Envelope de plástico leitoso, 19x25 cm. Pacote c/500

unidades
PCT 200 179,50R$                      35.900,00R$          RAIOMEDIC

185
14060311-1 - Envelope de plástico leitoso, 25x31 cm. Pacote c/500

unidades
PCT 200 251,40R$                      50.280,00R$          RAIOMEDIC

186
14060329-1 - Envelope de plástico leitoso, 31x41 cm. Pacote c/500

unidades
PCT 200 231,00R$                      46.200,00R$          RAIOMEDIC

187
14060345-1 - Envelope de plástico leitoso, 37x45 cm. Pacote c/500

unidades
PCT 200 306,90R$                      61.380,00R$          RAIOMEDIC

188

14060027-1 - Equipo exclusivo para administracao de nutrição

enteral, ponta perfurante ISO, padrão universal filtro de ar

hidrófobo e bacteriológico com tampa reversível para uso com

frasco ou ampola câmara de gotejamento flexivél com linha

indicadora do nível ideal de solução gotejador ajustado para 1

ml=20 gotas tubo extensor de PVC pinça rolete segmento de silicone

ajustável à bomba infusora, escalonado com tampa protetora

embalagem individual blister em papel grau cirúrgico uso único

esterilizado por óxido de etileno. Comprimento total de

aproximadamente 2,40 m.

UND 20000 1,90R$                          38.000,00R$          DESCARPACK
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189

14060386-1 - Equipo macrogotas c/ pinca rolete, câmara flexível de

gotejamento, ponta perfurante de acordo com as normas da ABNT,

20 gotas é o que equivale a 1 ml, tubo de infusão com 1,20 m,

embalado em papel grau cirúrgico individualmente esterelizado a

óxido de etileno, contendo Registro do Ministério da Saúde, data

fabricação, validade e lote

UND 55000 0,95R$                          52.250,00R$          GLOMED

190

14060385-1 - Equipo macrogotas c/pinça rolete, e injetor lateral

com latex free podendo fazer várias punções, câmara flexível de

gotejamento, ponta perfurante de acordo com as normas ABNT, 20

gotas é o que equivale a 1 ml, tubo de infusão com 1,20 m

embalado em papel grau cirúrgico individualmente esterelizado a

óxido de etileno, contendo Registro do Ministério da Saúde, data de

fabricação, validade e lote.

UND 75000 0,83R$                          62.250,00R$          MEDIX CX C/25

191

14060388-1 - Equipo microgotas c/ pinça rolete, câmara flexível de

gotejamento, ponta perfurante de acordo com as normas ABNT, 20

gotas é o que equivale a 1 ml, tubo de infusão com 1,20 m

embalado em papel grau cirúrgico individualmente esterelizado a

óxido de etileno, contendo Registro do Ministério da Saúde, data

fabricação validade e lote.

UND 800 1,30R$                          1.040,00R$            BIOSANI

192

14060387-1 - Equipo microgotas c/ pinça rolete, e injetor lateral

com latex free podendo fazer varias punções, câmara flexível de

gotejamento, ponta perfurante de acordo com as normas ABNT, 20

gotas é o que equivale a 1ml, tubo de infusão com 1,20m embalado

em papel grau cirurgico individualmente esterelizado em óxido de

etileno, contendo Registro do ministério da saúde, data fabricação,

validade e lote.

UND 8000 1,40R$                          11.200,00R$          BIOSANI
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196

14060389-1 - Equipo para transfusão de sangue contendo duas

câmaras sendo a superior flexível para filtragem filtro de 200 micra,

inferior rígida para gotejamento 40 gotas = 1ml, pinça rolete, tubo

de infusão com 1,50 m, ponta perfurante de acordo as normas da

ABNT, embalado em papel grau cirurgico individual esterelizado a

óxido de etileno, contendo Registro do Ministerio da saúde,

validade, data de fabricação e lote.

UND 600 4,00R$                          2.400,00R$            LAMEDID

197
14060396-1 - Escova ginecológica descartável esteril embalada

individual  em envelope de polietileno
UND 1500 0,36R$                          540,00R$               KOLPAST

198
14060612-1 - Escova para lavagem de material de laboratório

(vidraria) 15mm
UND 50 6,68R$                          334,15R$               WEINBERGER

200

7202154701-1 - Esfigmomanômetro adulto grande/obeso:

braçadeira em nylonn impermeável com aproximadamente 35cm a

51cm, fecho em velcro, aneroide com escala de 0 a 300mm/hg,

manguito em borracha vulcanizada com duas saídas, válvula em

metal altamente resistente,ACESSÓRIO: 01(uma) braçadeira adulto

completa, 1(uma) válvula e 1 (uma) pera. Apresentar ficha técnica.

Apresentar amostra.

UND 20 79,79R$                        1.595,80R$            MM MASTER

201

14069949-1 - Esfigmomanômetro aneróide Adulto, sem

engrenagem para maior durabilidade no instrumento. Atende as

normas da AAMI de resistência a impactos, resistente a quedas de

até 70 cm, não quebra e não perde a calibração. Garantia de

calibração por 5 anos. Leve e livre de látex para maior comodidade.

Manguito para braço direito e esquerdo para posicionamento

preciso. Manguito com durabilidade de até 100.000 ciclos. Design

ergonômico, permite trabalhar com a mão direita e esquerda ou

produto equivalente. ACESSÓRIO: 01(uma) braçadeira adulto

completa, 1(uma) válvula e 1 (uma) pera.

UND 20 72,00R$                        1.440,00R$            P.A.MED
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202

14060154-1 - Esfigmomanômetro aneróide infantil, sem

engrenagem para maior durabilidade no instrumento. Atende as

normas da AAMI de resistência a impactos, resistente a quedas de

até 70 cm, não quebra e não perde a calibração. Garantia de

calibração por 5 anos. Leve e livre de látex para maior comodidade.

Manguito para braço direito e esquerdo para posicionamento

preciso. Manguito com durabilidade de até 100.000 ciclos. Design

ergonômico, permite trabalhar com a mão direita e esquerda ou

produto equivalente. ACESSÓRIO: 01(uma) braçadeira infantil

completa, 1(uma) válvula e 1 (uma) pera.

UND 20 62,17R$                        1.243,40R$            PREMIUM

203

14060133-1 - Esfigmomanômetro para fixar na parede. Mecanismo

aneróide livre de mercúrio. Visor com no mínimo 6 polegadas. Os

números e o ponteiro do visor deverão ser luminescentes, para

possibilitar uma melhor visualização em variadas condições de luz.

Compartimento para armazenagem da braçadeira. Precisão de

leitura de +-3mmHg. Todos os acessórios do produto devem ser

isentos de látex, antialérgicos. Laudo técnico do IPEM (INMETRO). A

garantia do equipamento e seus acessórios, deverão ser pelo

período mínimo de dois anos, comprovada através do manual

registrado na ANVISA. Acessórios que deverão acompanhar o

produto são: uma braçadeira adulto, um tubo espiral de 2,4m, uma

pêra com válvula e manual de instruções em português

UND 20 203,27R$                      4.065,38R$            ACCUMED

204

14060399-1 - Esparadrapo impermeável, medindo 10 cm de largura

e 4,5 m de comprimento, cor branca, confeccionado com tecido

100% algodão, facilidade no rasgo, resina acrílica e adesiva de

borracha natural, com excelente adesão, isento de sujidades,

enrolado em carretel, em embalagens com dados de identificação ,

procedência, data de validade, lote de fabricaçaõ e Registro no

Ministério da Saúde.

UND 6000 7,36R$                          44.160,00R$          PROCITEX CX C/72
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205

14060402-1 - Esparadrapo impermeável, medindo 5,0 cm de largura

e 4,5m de comprimento, cor branco, confeccionado com tecido

100% algodão, facilidade no rasgo, resina acrílica e adesiva de

borracha natural, com excelente adesão, isento de sujidades,

enrolado em carretel, em embalagens com dados de identificação ,

procedência, data de validade, lote de fabricaçaõ e Registro no

Ministério da Saúde.

UND 2700 4,00R$                          10.800,00R$          PROCITEX CX C/144

206

14069950-1 - Espátula de ayres de madeira, resistente, ponta

arredondadas, descartáveis, utilizada para coleta de exames

ginecológicos medindo 18 cm de comprimento, embalagem

individual. Pacote c/100 unidades

PCT 20 7,84R$                          156,80R$               THEOTO

207
7202154702-1 - Espéculo vaginal grande sem lubrificante, estéril,

embalado individualmente.
UND 10000 1,10R$                          11.000,00R$          CRALPLAST

208
7202154703-1 - Espéculo vaginal médio sem lubrificante, estéril,

embalado individualmente.
UND 25000 1,00R$                          25.000,00R$          KOLPLAST

209
7202154704-1 - Espéculo vaginal pequeno sem lubrificante, estéril,

embalado individualmente.
UND 25000 0,93R$                          23.250,00R$          KOLPLAST

210
7202154705-1 - Espéculo vaginal pequeno lubrificado, estéril,

embalado individualmente.
UND 25000 1,11R$                          27.750,00R$          ADLIN

211
7202154706-1 - Espéculo vaginal médio lubrificado, estéril,

embalado individualmente.
UND 25000 1,15R$                          28.750,00R$          ADLIN

212
7202154707-1 - Espéculo vaginal grande, lubrificado, estéril,

embalado individualmente.
UND 10000 1,34R$                          13.400,00R$          ADLIN

213
14060608-1 - Estante de plástico (PP) compatível com 72 tubos de

15 x 100mm
UND 60 38,00R$                        2.280,00R$            NEOLAB
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214

7202154708-1 - Estetoscópio adulto, auscultador duplo, modo

diafragma permite auscultar sons de alta frequência ou girar para

obter sons de baixa frequência auscultador em liga de alumínio,

acústica balanceada e confortável, hastes em alumínio, maior leveza

e conforto, ângulo das hastes ajustado em aproximadamente 15º

permite melhor ergonomia olivas de silicone durável que permite

melhor performace acústica e conforto, diafragma e anel não- frio

para maior conforto do paciente, produto isento de látex. Garantia

mínima de um ano.

UND 200 22,79R$                        4.558,00R$            MM ESTETO

215

7202154709-1 - Estetoscópio adulto, campânula dupla em aço

inoxidável com revestimento da borda anti - frio para maior

conforto do paciente, mola do ângulo flexível e interna ao tubo de

PVC de 71 cm, todas as partes do produto devem ser isentos de

látex, o equipamento deverá acompanhar um identificador de

propriedade para encaixe no Y do tubo. ACESSORIOS: 2 (dois) pares

de olivas e 1 (uma) membrana para a campânula. Garantia mínima

de um ano.

UND 100 92,66R$                        9.266,40R$            MD

216

7202154710-1 - Estetoscópio Infantil, auscultador duplo, modo

diafragma permite auscultar sons de alta frequência ou girar para

obter sons de baixa frequência auscultador em liga de alumínio,

acústica balanceada e confortável, hastes em alumínio, maior leveza

e conforto, ângulo das hastes ajustado em aproximadamente 15º

permite melhor ergonomia olivas de silicone durável que permite

melhor performace acústica e conforto, diafragma e anel não- frio

para maior conforto do paciente, produto isento de látex. Garantia

mínima de um ano.

UND 50 33,00R$                        1.650,00R$            P.A.MED
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217

7202154711-1 - Estetoscópio infantil, campânula dupla em aço

inoxidável com revestimento da borda anti - frio para maior

conforto do paciente, mola do ângulo flexível e interna ao tubo de

PVC de 71 cm, todas as partes do produto devem ser isentos de

látex, o equipamento deverá acompanhar um identificador de

propriedade para encaixe no Y do tubo. ACESSORIOS: 2 (dois) pares

de olivas e 1 (uma) membrana para a campânula. Garantia mínima

de um ano.

UND 50 85,00R$                        4.250,00R$            MD

218
7202154712-1 - Estojo em inox, com tampa, liso, para guardar

material cirúrgico, tamanho 20x10x5 cm
UND 20 48,13R$                        962,62R$               AONOX

219

7202154713-1 - Filtro de Barreira, estéril, bidirecional, com entrada

para canógrafo, com traqueinha corrugada, espaço morto entre 60

a 80 ml, volume corrente de 150 a 1500 ml, composto por

membranas higroscópicas (HME) e elemento filtrante hidrofóbico,

com 99% de eficácia de barreira bacteriana e viral. Embalagem

estéril, contendo os dados de retulagem conforme RDC 185/2001.

UND 500 5,70R$                          2.850,00R$            BECARE CX C/180

220

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

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

UND 1000 5,30R$                          5.300,00R$            ALTECH CX C/45

221

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

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

UND 500 6,20R$                          3.100,00R$            CGH CX C/120

222

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

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

UND 1000 6,50R$                          6.500,00R$            ALTECH CX C/50

223

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

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

UND 500 8,00R$                          4.000,00R$            ALTECH CX C/75

224
72020166-1 - Fio de poliglactina violeta 3-0 de 70cm c/agulha 1.5 a

1.7 circulo triangulo 1/2
UND 150 6,20R$                          930,00R$               POLYSUTURE CX C/36
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225
72020167-1 - Fio de poliglactina violeta 4-0 de 70cm c/agulha 1.5 a

1.7 circulo triangulo 1/2 .
UND 150 6,05R$                          907,50R$               POLYSUTURE CX C/36

226
72020168-1 - Fio de poliglactina violeta 5-0 de 70cm c/agulha 1.5 a

1.7 circulo triangulo 1/2 .
UND 150 6,26R$                          939,00R$               JOHNSON CX C/120

227
72020169-1 - Fio de poliglactina violeta 6-0 de 70cm c/agulha 1.5 a

1.7 circulo triangulo 1/2 .
UND 150 8,70R$                          1.305,00R$            POLYSUTURE CX C/36

228

14060198-1 - Fita adesiva para uso hospitalar em geral e

fechamento de pacotes de tecido de algodão que serão submetidos

ao processo de esterilização à vapor, fabricada em papel crepado

branco e adesivo à base de borracha e resina, que não deixa

resíduos antes e após a autoclavagem. 16mm x 50m. Deverá

apresentar laudo que a fita suporta temperaturas de esterilização

(superior a 121oC) para não soltar resíduos e ocluir o dreno da

autoclave.

UND 400 3,04R$                          1.216,00R$            CIEX

229

14060200-1 - Fita adesiva para uso hospitalar em geral e

fechamento de pacotes de tecido de algodão que serão submetidos

ao processo de esterilização à vapor, fabricada em papel crepado

branco e adesivo à base de borracha e resina, que não deixa

resíduos antes e após a autoclavagem. 19mm x 50m. Deverá

apresentar laudo que a fita suporta temperaturas de esterilização

(superior a 121oC) para não soltar resíduos e ocluir o dreno da

autoclave.

UND 1800 3,60R$                          6.480,00R$            CIEX CX C/54

231

14060916-1 - Fita cirúrgica transparente, medindo 10 cm de largura

por 4,5 m de comprimento, confeccionada com tecido a base de

Rayon/acetado, massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergênico

distribuído uniformemente em toda a extensão, com excelente

adesão, isento de sujidades, enrolada em carretel, em embalagem

com dados de identificação, procedência, data de validade, lote de

fabricação e Registro no Ministério da Saúde.

UND 100 10,80R$                        1.080,00R$            CRALPLAST
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232

14060462-2 - Fita microporosa para curativos confeccionada com

não tecido, massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico,

distribuída uniformemente em toda sua extensão, com 1,2 cm x 10

m de comprimento, cor branca, excelente adesão, isenta de

sujidades, enrolada em carretel, em embalagem com dados de

identificação, procedência, data de validade, lote de fabricação e

Registro no Ministério da Saúde - Referência interna do Item: 345

UND 50 1,68R$                          84,00R$                 CIEX

233

14060463-1 - Fita microporosa para curativos confeccionada com

não tecido, massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico,

distribuída uniformemente em toda sua extensão, com 10 cm x 10

m de comprimento, cor branca, excelente adesão, isenta de

sujidades, enrolada em carretel, em embalagem com dados de

identificação, procedência, data de validade, lote de fabricação e

Registro no Ministério da Saúde

UND 6000 8,32R$                          49.920,00R$          CIEX

234

14060464-1 - Fita microporosa para curativos confeccionada com

não tecido, massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico,

distribuída uniformemente em toda sua extensão, com 2,5 cm x 10

m de comprimento, cor branca, excelente adesão, isenta de

sujidades, enrolada em carretel, em embalagem com dados de

identificação, procedência, data de validade, lote de fabricaçaõ e

Registro no Ministério da Saúde

UND 7000 2,33R$                          16.310,00R$          CIEX CX C/48

235

14060333-1 - Fita microporosa para curativos confeccionada com

não tecido, massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico,

distribuída uniformemente em toda sua extensão, com dimensão

2,5 cm x 4,5m de comprimento, cor branca, excelente adesão,

isenta de sujidades, enrolada em cerretel, em embalagem com

dados de identificação, procedência, data de validade, lote de

fabricação e Registro no Ministério da Saúde.

UND 3000 2,09R$                          6.270,00R$            MISSNER
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236

14060465-1 - Fita microporosa para curativos confeccionada com

não tecido, massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico,

distribuída uniformemente em toda sua extensão, com dimensão

5,0 cm x 10 m de comprimento, cor branca, excelente adesão,

isenta de sujidades, enrolada em carretel, em embalagem com

dados de identificação, procedência, data de validade, lote de

fabricação e Registro no Ministério da Saúde

UND 10000 3,89R$                          38.900,00R$          MISSNER

237

14060469-1 - Fita teste para autoclave, com dorso de papel

crepado, com excelente adesão e resistência a altas temperaturas,

representando diferenciação e segurança no controle de materiais

que devem passar pelo processo esterelização, possui listras

amarelas que após o ciclo se tornam morrons, em rolos medindo

19cm x 30 m de cumprimento, embalada individualmente,

constando externamente dados de identificação e procedência,

data de validade, lote de fabricação e Registro no Ministério da

Saúde.

UND 1500 3,54R$                          5.314,50R$            POLI TAPE

238 14060470-1 - Fixador citológico  100 ml spray FR 20 7,42R$                          148,40R$               CRAL

240

14060011-1 - Fralda descartável infantil, alta concentração de gel,

camada extra protetora, barreiras mais altas, melhor ajuste na

cintura, tamanho (M)

UND 7500 0,50R$                          3.750,00R$            MARDAM PCTE C/90

241

14060041-1 - Fralda descartável infantil, alta concentração de gel,

camada extra protetora,barreiras mais altas,melhor ajuste na

cintura, tamanho extra grande (EG) de 13kg à 16Kg.

UND 18000 0,59R$                          10.620,00R$          MARDAM PCTE C/70

242

14060045-1 - Fralda descartável infantil, alta concentração de gel,

camada extra protetora,barreiras mais altas,melhor ajuste na

cintura, tamanho  grande (G) de 9kg à 14Kg.

UND 16000 0,51R$                          8.160,00R$            MARDAM PCTE C/80

243

14060046-1 - Fralda descartável infantil, alta concentração de gel,

camada extra protetora,barreiras mais altas,melhor ajuste na

cintura, tamanho  pequeno(P) de até 5kg.

UND 11000 0,41R$                          4.510,00R$            MARDAM PCTE C/100
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244

14060493-1 - Fralda Geriátrica, com camadas de distribuição do

líquido,menor tempo de contato com a pele e redução do retorno

do líquido barreiras mais altas proprocionando muito mais

segurança contra vazamentos laterais com núcleo de formato

anatômico porporcionando maior conforto. Cobertura interior de

não tecido, que oferece maior conforto, com Aloe Vera, tornando a

cobertura macia ao toque na pele camada externa toque suave

dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem ruído

típico de plástico, proporcionando maior segurança e conforto,

INDICADOR DE UMIDADE sinalizando a hora de trocar o produto,

controlador de odor com extrato natural Os componentes são

atóxicos e pré-testados.Composição: Camada interna de não tecido

de fibras de polipropileno com aleo vera, camada externa de

polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (Dry

Gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de

elastano, adesivos ermoplásticos e fitas adesivas para fixação.

Tamanho (EG)  - Peso acima de  90 Kg

UND 150000 1,34R$                          200.325,00R$       MAXCLEAN CONFORT - 7
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245

14060492-1 - Fralda Geriátrica, com camadas de distribuição do

líquido,menor tempo de contato com a pele e redução do retorno

do líquido barreiras mais altas proprocionando muito mais

segurança contra vazamentos laterais com núcleo de formato

anatômico porporcionando maior conforto. Cobertura interior de

não tecido, que oferece maior conforto, com Aloe Vera, tornando a

cobertura macia ao toque na pele camada externa toque suave

dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem ruído

típico de plástico, proporcionando maior segurança e conforto,

INDICADOR DE UMIDADE sinalizando a hora de trocar o produto,

controlador de odor com extrato natural Os componentes são

atóxicos e pré-testados.Composição: Camada interna de não tecido

de fibras de polipropileno com aleo vera, camada externa de

polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (Dry

Gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de

elastano, adesivos ermoplásticos e fitas adesivas para fixação.

Tamanho (M) -  Peso acima de 40 Kg

UND 120000 1,27R$                          152.400,00R$       MAXCLEAN CONFORT - 8
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246

14060497-1 - Fralda Geriátrica, com camadas de distribuição do

líquido,menor tempo de contato com a pele e redução do retorno

do líquido barreiras mais altas proprocionando muito mais

segurança contra vazamentos laterais com núcleo de formato

anatômico porporcionando maior conforto. Cobertura interior de

não tecido, que oferece maior conforto, com Aloe Vera, tornando a

cobertura macia ao toque na pele camada externa toque suave

dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem ruído

típico de plástico, proporcionando maior segurança e conforto,

INDICADOR DE UMIDADE sinalizando a hora de trocar o produto,

controlador de odor com extrato natural Os componentes são

atóxicos e pré-testados.Composição: Camada interna de não tecido

de fibras de polipropileno com aleo vera, camada externa de

polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (Dry

Gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de

elastano, adesivos ermoplásticos e fitas adesivas para fixação.

Tamanho (G)- Peso acima de 70 Kg

UND 200000 1,26R$                          252.000,00R$       MAXCLEAN CONFORT - 8
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247

14060498-1 - Fralda Geriátrica, com camadas de distribuição do

líquido,menor tempo de contato com a pele e redução do retorno

do líquido barreiras mais altas proprocionando muito mais

segurança contra vazamentos laterais com núcleo de formato

anatômico porporcionando maior conforto. Cobertura interior de

não tecido, que oferece maior conforto, com Aloe Vera, tornando a

cobertura macia ao toque na pele camada externa toque suave

dando maciez ao produto com aparência de tecido e sem ruído

típico de plástico, proporcionando maior segurança e conforto,

INDICADOR DE UMIDADE sinalizando a hora de trocar o produto,

controlador de odor com extrato natural Os componentes são

atóxicos e pré-testados.Composição: Camada interna de não tecido

de fibras de polipropileno com aleo vera, camada externa de

polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (Dry

Gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de

elastano, adesivos ermoplásticos e fitas adesivas para fixação.

Tamanho (P) - Peso acima de 20 Kg

UND 20000 1,23R$                          24.600,00R$          MAXCLEAN CONFORT -10

248
7202154858-1 - Frasco coletor de urina plástico 80 ml, graduado,

transparente, embalado individual, estéril.
UND 5000 0,33R$                          1.650,00R$            FIRSTLAB CX C/100

249
7202154645-1 - Frasco de vidro para vacuômetro/ aspirador de

rede, capacidade de 500 ml
UND 300 18,47R$                        5.541,00R$            AURORA

250

72020170-1 - Frasco para nutrição enteral 300 ml, estéril, fabricado

em polietileno atóxico, tampa com rosca com saída para adaptar ao

equipo, alca de fixação na sua base para pendurar o frasco com

travamento, graduação a cada 50 ml, etiqueta autoadesiva para

identificação do paciente, embalado individualmente em papel grau

cirúrgico, esterelizado por  óxido de etileno.

UND 5500 0,98R$                          5.390,00R$            BIOSANI CX C/90

252
7202154714-1 - Gancho Hartmam com 17 cm em aço inoxidável.

UND 50 44,32R$                        2.216,10R$            ABC
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254
7202154851-1 - Coletor de fezes, em plástico, com pá, na cor

branca, estéril, capacidade mínima de 80 ml
UND 1000 0,46R$                          460,00R$               FIRSTLAB CX C/50

255 7202154852-1 - Formaldeído 37%, litro UND 200 20,80R$                        4.160,00R$            FACILIMPE

256
7202154715-1 - Garrote adulto, com trava de segurança, elástico,

não alergênico.
UND 1000 5,85R$                          5.850,00R$            LABOR IMPORT

257
7202154716-1 - Garrote infantil, com trava de segurança, elástico,

não alergênico.
UND 1000 7,40R$                          7.400,00R$            CBEMED

260

14060482-1 - Gel para ultra-sonografia com PH neutro, não

gorduroso e sem cheiro. Isento de cloreto de sódio, indicado para o

meio de contato para a transmissão dos impulsos ultra-sônicos em

aparelhos de ultra-sonografia, ecógrafos e dopplers. Frasco de 300

gr.

FR 450 3,41R$                          1.534,50R$            MULTIGEL CX C/30

261

14060481-1 - Gel para ultra-sonografia com PH neutro, não

gorduroso e sem cheiro. Isento de cloreto de sódio, indicado para o

meio de contato para a transmissão dos impulsos ultra-sônicos em

aparelhos de ultra-sonografia, ecógrafos e dopplers. Galão de 5.000

gr.

GL 80 21,66R$                        1.732,80R$            MULTIGEL CX C/2/2

262

7202154717-1 - Gelo artificial reutilizável rígido, com embalagem

em polietileno, capacidade de 1000 ml, reciclável

UND 100 4,63R$                          463,00R$               GELOTECH

263

7202154718-1 - Gelo artificial reutilizável rígido, com embalagem

em polietileno, capacidade de 750 ml, reciclável

UND 200 3,95R$                          790,20R$               GELOTECH

264

7202154719-1 - Gelo artificial reutilizável rígido, com embalagem

em polietileno, capacidade de 500 ml, reciclável

UND 200 2,38R$                          476,00R$               GELOTECH

265

7202154720-1 - Gelo artificial reutilizável rígido, com embalagem

em polietileno, capacidade de 400 ml, reciclável

UND 100 2,25R$                          225,00R$               GELOTECH

266

7202154721-1 - Gelo artificial reutilizável rígido, com embalagem

em polietileno, capacidade de 200 ml, reciclável

UND 200 2,00R$                          400,00R$               GELOTECH
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267

14060019-1 - Gesso sintético 10cm x 3,6m, composto de bandagem

de gesso sintético, fibra de vidro impregnada, com resina de

poliuretano, resistente a água, várias cores, radiotransparente, não

requer reparações, endurecimento rápido, não requer acessórios.

UND 30 41,95R$                        1.258,50R$            ESSITY CX C/10

268

14060017-1 - Gesso sintético 5cm x 3,6m, composto de bandagem

de gesso sintético, fibra de vidro impregnada, com resina de

poliuretano, resistente a água, várias cores, radiotransparente, não

requer reparações, endurecimento rápido, não requer acessórios.

UND 50 43,13R$                        2.156,50R$            ESSITY CX C/10

269
14060483-1 - Glicerina líquida bidestilada. Frasco de  1000 ml

UND 100 29,22R$                        2.922,00R$            FACILIMPE

270

14060510-1 - Haste flexível com pontas de 100% algodão

(COTONETES) com tratamento antigerme, isentas de impurezas.

Embalagem com identificação de procedencia, data de validade,

lote de fabricação. Caixa c/ mínimo 75 unidades

CX 1700 1,00R$                          1.700,00R$            NATHY

271
7202154722-1 - HCG strip soro/urina. Caixa com 50 testes (com

sensibilidade 25UI/L)
CX 30 29,10R$                        873,00R$               EBRAM

272

72020181-1 - Histerômetro de Collin 28cm em aço inoxidável

cirúrgico, utilizado em exames ginecológicos, principalmente para a

inserção do DIU. Possuir escala gravado no corpo do instrumental

até 22cm fecho para travamento. Garantia de 10 anos contra

defeitos de material e fabricação.   

UND 100 56,50R$                        5.650,00R$            RICHARDS

273

7202154723-1 - Imobilizador de cabeça adulto, anatômico ,

ajustável. Produzido em espuma de vinil emborachada,

impermeável e lavável. Com 2 cintos para imobilização reguláveis

(queixo e testa), com orifício auricular de no mínimo 80 mm.

UND 20 79,00R$                        1.580,00R$            RESGATE SP
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274

7202154724-1 - Imobilizador de cabeça infantil, anatômico ,

ajustável. Produzido em espuma de vinil emborachada,

impermeável e lavável. Com 2 cintos para imobilização reguláveis

(queixo e testa), com orifício auricular de no mínimo 80 mm.

UND 20 79,00R$                        1.580,00R$            RESGATE SP

275

14060491-1 - Indicador biológico para controle de autoclavagem em

ampolas, contendo tira de esporos e caldo de nutrientes final

negativa de 48 horas

UND 7300 2,18R$                          15.877,50R$          2I

276

7202154725-1 - Infusor multiplo dispositivo 2 vias (macho e fêmea).

Conector padrão universal, com tampa protetora, com clamp corta

fluxo, em PVC, atóxico, transparente. Tipo POLIFIX

UND 65000 0,75R$                          48.750,00R$          DESCARPACK CX C/800
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277

14060209-1 - Integrador químico para vapor - Indicador Químico do

tipo integrador, classe 5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1,

que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros

críticos do processo de esterilização a vapor, com performance

equivalente ou superior à curva de morte microbiana do GeoBacillus 

stearothermophillus. Possui certificado BSI. A embalagem deverá

contemplar 3 valores declarados: 121ºC, 135ºC e uma temperatura

intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana,

e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos.

Composto de uma mecha de papel e de uma pílula química sensível

à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem

composta por papel/filme e alumínio laminado. Integrador de

mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de

cor), onde durante a esterilização a vapor, a substância química

funde e migra como um líquido de coloração escura através da

mecha de papel. A migração é visível através da janela identificada

por REJECT (rejeitado), e deverá atingir a área denominada ACCEPT

(aceito) se todas as condições necessárias para a eliminação de

microorganismos no interior da embalagem forem alcançadas. A

extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição ao

vapor e a temperatura. Indicado para ser colocado nos pacotes

críticos e como liberador de carga sem material implantável. Caixa

com mínimo de 100 unidades.

CX 50 46,00R$                        2.300,00R$            2I
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278

7202154726-1 - Kit laringoscópio, cabo pequeno em aço inox

autoclavável, com lâminas de 0 a 5 curvas. Kit de laringoscópio de

fibra óptica com iluminação em Led e 6 Lâminas de 0 a 5 curvas.

Fabricado em aço inoxidável, codificação verde (padrão universal),

fibras de alta qualidade para excelente transmissão de luz.

Esterilizável e Autoclavável. Cabo de tamanho pequeno que seja

ergonômico e seguro. Alimentação em Pilhas Alcalinas. Registro

Anvisa. Garantia minima de 12 meses.

KIT 100 890,00R$                      89.000,00R$          HOSPICENTER

279

7202154727-1 - Kit laringoscópio, cabo pequeno em aço inox

autoclavável, com lâminas de 0 a 5 retas. Kit de laringoscópio de

fibra óptica com iluminação em Led e 6 Lâminas de 0 a 5 retas.

Fabricado em aço inoxidável, codificação verde (padrão universal),

fibras de alta qualidade para excelente transmissão de luz.

Esterilizável e Autoclavável. Cabo de tamanho pequeno que seja

ergonômico e seguro. Alimentação em Pilhas Alcalinas. Registro

Anvisa. Garantia minima de 12 meses.

KIT 100 890,00R$                      89.000,00R$          HOSPICENTER

280

7202154728-1 - Kit laringoscópio, cabo médio em aço inox

autoclavável, com lâminas de 0 a 5 retas. Kit de laringoscópio de

fibra óptica com iluminação em Led e 6 Lâminas de 0 a 5 retas.

Fabricado em aço inoxidável, codificação verde (padrão universal),

fibras de alta qualidade para excelente transmissão de luz.

Esterilizável e Autoclavável. Cabo de tamanho médio que seja

ergonômico e seguro. Alimentação em Pilhas Alcalinas. Registro

Anvisa. Garantia minima de 12 meses.

KIT 100 890,00R$                      89.000,00R$          HOSPICENTER
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281

7202154729-1 - Kit laringoscópio, cabo médio em aço inox

autoclavável, com lâminas de 0 a 5 curvas. Kit de laringoscópio de

fibra óptica com iluminação em Led e 6 Lâminas de 0 a 5 curvas.

Fabricado em aço inoxidável, codificação verde (padrão universal),

fibras de alta qualidade para excelente transmissão de luz.

Esterilizável e Autoclavável. Cabo de tamanho médio que seja

ergonômico e seguro. Alimentação em Pilhas Alcalinas. Registro

Anvisa. Garantia minima de 12 meses.

KIT 100 890,00R$                      89.000,00R$          HOSPICENTER

282
7202154730-1 - Kit nebulização adulto (máscara, tubo conector,

copo com rosca).
KIT 300 8,15R$                          2.445,00R$            DARU

283
7202154731-1 - Kit nebulização infantil (máscara, tubo conector,

copo com rosca).
KIT 300 8,15R$                          2.445,00R$            DARU

284

14060494-1 - Kit para preventivo completo (especulo

grande/escova/luva/espatula/estojo plástico/p/03 lâminas, c/ 01

lâmina) embalagem em papel grau cirúrgico.

KIT 1000 2,91R$                          2.910,00R$            VAGISPEC

285

14060495-1 - kit para preventivo completo (espéculo médio/

escova/ luva/espátula/ estojo plástico, c/ 01 lâmina) embalagem em

papel grau cirúrgico.

KIT 1000 2,56R$                          2.560,00R$            VAGISPEC

286

14060496-1 - Kit para preventivo completo (espéculo pequeno/

escova/luva/ espátula/ estojo plástico/p/03 lãminas, c/ 01 lâmina)

embalagem em papel grau cirúrgico.

KIT 1000 2,47R$                          2.470,00R$            VAGISPEC

287

14060501-1 - Lâmina de bisturi aço carbono n. º 10, dispositivo

para uso único, esterilizadas por cobalto 60, embaladas

unitariamente em invólucros individuais de alumínio. Caixa c/ 100

unidades

CX 50 32,00R$                        1.600,00R$            MEDIX

288

14060502-1 - Lâmina de bisturi aço carbono n. º 11, dispositivo

para uso único, esterilizadas por cobalto 60, embaladas

unitariamente em invólucros individuais de alumínio. Caixa c/ 100

unidades

CX 130 30,75R$                        3.997,50R$            LABOR IMPORT
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289

72020141-1 - Lâmina de bisturi aço carbono n.º 12, CURVA,

dispositivo para uso único, esterilizadas por cobalto 60, embaladas

unitariamente em invólucros individuais de alumínio. Caixa c/100

unidades

CX 50 31,20R$                        1.560,00R$            MEDIX

290

14060500-1 - Lâmina de bisturi aço carbono n. º 12, dispositivo

para uso único, esterilizadas por cobalto 60, embaladas

unitariamente em invólucros individuais de alumínio. Caixa c/ 100

unidades

CX 60 31,20R$                        1.872,00R$            MEDIX

291

14060503-1 - Lâmina de bisturi aço carbono n. º 15, dispositivo

para uso único, esterilizadas por cobalto 60, embaladas

unitariamente em invólucros individuais de alumínio. Caixa c/ 100

unidades

CX 110 30,00R$                        3.300,00R$            DESCARPACK

292

14060504-1 - Lâmina de bisturi aço carbono n. º 20, dispositivo

para uso único, esterilizadas por cobalto 60, embaladas

unitariamente em invólucros individuais de alumínio. Caixa c/ 100

unidades

CX 50 31,20R$                        1.560,00R$            MEDIX

293

14060505-1 - Lâmina de bisturi aço carbono n. º 21, dispositivo

para uso único, esterilizadas por cobalto 60, embaladas

unitariamente em invólucros individuais de alumínio. Caixa c/ 100

unidades

CX 50 31,20R$                        1.560,00R$            MEDIX

294

14060506-1 - Lâmina de bisturi aço carbono n. º 22, dispositivo

para uso único, esterilizadas por cobalto 60, embaladas

unitariamente em invólucros individuais de alumínio. Caixa c/ 100

unidades.

CX 30 31,20R$                        936,00R$               MEDIX

295

14060507-1 - Lâmina de bisturi aço carbono n. º 23, dispositivo

para uso único, esterilizadas por cobalto 60, embaladas

unitariamente em invólucros individuais de alumínio. Caixa c/ 100

unidades

CX 50 30,00R$                        1.500,00R$            LABOR IMPORT

296

14060508-1 - Lâmina de bisturi aço carbono n. º 24, dispositivo

para uso único, esterilizadas por cobalto 60, embaladas

unitariamente em invólucros individuais de alumínio. Caixa c/ 100

unidades

CX 50 31,20R$                        1.560,00R$            MEDIX
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297

7202154732-1 - Lâmina de vidro lisa para microscopia 26 x 76mm.

Intercaladas com papel lenço com tratamento anti-fungo. Caixa

c/50 unidades

CX 50 7,10R$                          355,00R$               NEOLAB

298

7202154733-1 - Lamina de vidro ponta fosca para microscopia, não

lapidada 26 x 76mm. Intercaladas com papel lenço com tratamento

anti-fungo. Caixa c/ 50 unidades

CX 600 6,50R$                          3.900,00R$            FIRSTLAB

299
7202154734-1 - Lâmina para laringoscópio em aço inox, nº 0 curva.

UND 100 46,53R$                        4.653,00R$            SCOPE MEDICAL

300
7202154735-1 - Lâmina para laringoscópio em aço inox, nº 1 curva.

UND 100 46,53R$                        4.653,00R$            SCOPE MEDICAL

301
7202154736-1 - Lâmina para laringoscópio em aço inox, nº 2 curva.

UND 100 46,53R$                        4.653,00R$            SCOPE MEDICAL

302
7202154737-1 - Lâmina para laringoscópio em aço inox, nº 3 curva.

UND 100 46,53R$                        4.653,00R$            SCOPE MEDICAL

303
7202154738-1 - Lâmina para laringoscópio em aço inox, nº 4 curva.

UND 100 46,53R$                        4.653,00R$            SCOPE MEDICAL

304
7202154739-1 - Lâmina para laringoscópio em aço inox, nº 5 curva.

UND 100 46,53R$                        4.653,00R$            SCOPE MEDICAL

305
7202154740-1 - Lâmina para laringoscópio em aço inox, nº 0 reta.

UND 100 46,53R$                        4.653,00R$            SCOPE MEDICAL

306
7202154741-1 - Lâmina para laringoscópio em aço inox, nº 1 reta.

UND 100 46,53R$                        4.653,00R$            SCOPE MEDICAL

307
7202154742-1 - Lâmina para laringoscópio em aço inox, nº 2 reta.

UND 100 46,53R$                        4.653,00R$            SCOPE MEDICAL

308
7202154743-1 - Lâmina para laringoscópio em aço inox, nº 3 reta.

UND 100 46,53R$                        4.653,00R$            SCOPE MEDICAL

309
7202154744-1 - Lâmina para laringoscópio em aço inox, nº 4 reta.

UND 100 46,53R$                        4.653,00R$            SCOPE MEDICAL

310
7202154745-1 - Lâmina para laringoscópio em aço inox, nº 5 reta.

UND 100 50,00R$                        5.000,00R$            HOSPICENTER
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311

14060183-1 - Lanceta automática, com acionamento por contato,

espessura ultra fina para punção digital incolor, caixa c/ 100

unidades

CX 600 16,00R$                        9.600,00R$            UNIQMED

312

14069998-1 - Lanceta para lancetador graduado em aço inoxidável

para teste de glicemia, forma cilíndrica, ultra fina. Caixa com 100

unidades.

CX 600 6,93R$                          4.158,00R$            UNIQUIMED CX C/100

313

14060627-1 - Lanterna clínica em Led corpo de metal de alta

resistência, clips de segurança de metal para fixar no bolso ou na

pasta.

UND 60 25,41R$                        1.524,60R$            AK

314 7202154746-1 - Lápis Dermatográfico vermelho UND 20 7,00R$                          140,00R$               FIRSTLAB

315

14060630-1 - Lençol descartável de TNT com elástico para maca,

medidas aprox. 2,10m x 0,90m, gramatura mínima de 20.

UND 4500 1,70R$                          7.650,00R$            ANADONA CX C/10

316 14069981-1 - Lugol forte 2%, frasco de 500 ml FR 20 39,00R$                        780,00R$               RENYLAB

317 44010024-1 - Lugol fraco para gram 500 ml FR 20 19,99R$                        399,80R$               RENYLAB

318

14060519-1 - Luva cirúrgica esterilizada a ETO, número 6,5

lubrificadas com pó bioabsorvivel, em puro látex, espessura mínima

de 0,17mm e comprimento mínimo de 280mm, Padrão Nacional,

conforme NBR 13391 da ABNT.Embalagem c/ par.

PAR 10000 1,48R$                          14.800,00R$          LEMGRUBER CX C/200

319

14060520-1 - Luva cirúrgica esterilizada a ETO, número 7,0

lubrificadas com pó bioabsorvivel, em puro látex, espessura mínima

de 0,17mm e comprimento mínimo de 280mm, Padrão Nacional,

conforme NBR 13391 da ABNT. Embalagem c/par

PAR 15000 1,48R$                          22.200,00R$          LEMGRUBER CX C/200

320

14060521-1 - Luva cirúrgica esterilizada a ETO, número 7,5

lubrificadas com pó bioabsorvivel, em puro látex, espessura mínima

de 0,17mm e comprimento mínimo de 280mm, Padrão Nacional,

conforme NBR 13391 da ABNT.Embalagem c/ par.

PAR 10000 1,48R$                          14.800,00R$          LEMGRUBER CX C/200
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321

14069922-1 - Luva cirúrgica esterilizada a ETO, número 8,0

lubrificadas com pó bioabsorvivel, em puro látex, espessura mínima

de 0,17mm e comprimento mínimo de 280mm, Padrão Nacional,

conforme NBR 13391 da ABNT. Embalagem c/ par

PAR 1000 1,48R$                          1.480,00R$            LEMGRUBER CX C/200

322

14060523-1 - Luva cirúrgica esterilizada a ETO, número 8,5

lubrificadas com pó bioabsorvivel, em puro látex, espessura mínima

de 0,17mm e comprimento mínimo de 280mm, Padrão Nacional,

conforme NBR 13391 da ABNT. Embalagem c/par

PAR 1000 1,52R$                          1.520,00R$            LEMGRUBER CX C/200

323

14060062-1 - Luva cirúrgica esterilizada a ETO, sem talco, número

6,5 isenta de pó, em puro látex, espessura mínima de 0,17mm e

comprimento mínimo de 280mm, Padrão Nacional, conforme NBR

13391 da ABNT. Embalagem c/Par

PAR 1400 2,86R$                          3.998,40R$            LEMGRUBER CX C/200

324

14060071-1 - Luva cirúrgica esterilizada a ETO, sem talco, número

7,5 isenta de pó, em puro látex, espessura mínima de 0,17mm e

comprimento mínimo de 280mm, Padrão Nacional, conforme NBR

13391 da ABNT. Embalagem c/Par

PAR 1000 2,86R$                          2.856,00R$            LEMGRUBER CX C/200

325

14060084-1 - Luva cirúrgica esterilizada a ETO, sem talco, número

8,0 isenta de pó, em puro látex, espessura mínima de 0,17mm e

comprimento mínimo de 280mm, Padrão Nacional, conforme NBR

13391 da ABNT. Embalagem c/Par

PAR 1200 2,89R$                          3.468,00R$            LEMGRUBER CX C/200

326

14060530-1 - Luva para procedimentos em latex extra pequena,

lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima de 0,17mm e

comprimento mínimo de 280mm. Caixa c/ 100 unidades

CX 5000 35,00R$                        175.000,00R$       MEDIX CX C/10

327

14060533-1 - Luva para procedimentos em latex grande, lubrificada

com pó bioabsorvível, espessura mínima de 0,17mm e comprimento

mínimo de 280mm. Caixa c/ 100 unidades

CX 5000 35,00R$                        175.000,00R$       MEDIX CX C/10
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328

14060409-1 - Luva para procedimentos em latex grande, totalmente

isenta de pó, hipoalergênica, ambidestra, espessura mínima de

0,17mm e comprimento mínimo de 280mm. Caixa com 100

unidades

CX 1000 58,21R$                        58.210,00R$          SUPERMAX

329

14060532-1 - Luva para procedimentos em latex média, lubrificada

com pó bioabsorvível, espessura mínima de 0,17mm e comprimento

mínimo de 280mm. Caixa c/ 100 unidades

CX 7000 35,00R$                        245.000,00R$       MEDIX CX C/10

330

14060410-1 - Luva para procedimentos em latex média, totalmente

isenta de pó, hipoalergênica, ambidestra, espessura mínima de

0,17mm e comprimento mínimo de 280mm. Caixa com 100

unidades.

CX 4200 58,00R$                        243.600,00R$       LEMGRUBER CX C/10

331

14060531-1 - Luva para procedimentos em latex pequena,

lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima de 0,17mm e

comprimento mínimo de 280mm. Caixa c/ 100 unidades

CX 7000 35,00R$                        245.000,00R$       MEDIX CX C/10

332

14060417-1 - Luva para procedimentos em latex pequena,

totalmente isenta de pó, hipoalergênica, ambidestra, espessura

mínima de 0,17mm e comprimento mínimo de 280mm. Caixa com

100 unidades.

CX 4000 58,00R$                        232.000,00R$       LEMGRUBER CX C/10

333
14060534-1 - Luva plástica para toque ginecológico em EVA

(acetado de venil etileno), estéril. Pacote c/ 100 unidades
PCT 50 35,37R$                        1.768,30R$            LUPLAST

334

72021441-1 - 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

UND 1000 15,04R$                        15.040,00R$          MEDICAL KDU CX C/1
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335

72021442-1 - 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.

UND 1000 13,86R$                        13.860,00R$          MEDICAL KDU CX C/1

336

72021443-1 - 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.

UND 1000 13,86R$                        13.860,00R$          MEDICAL KDU CX C/1

337

72021444-1 - 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.

UND 1000 13,86R$                        13.860,00R$          MEDICAL KDU CX C/1
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338

72021445-1 - 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.

UND 1000 14,65R$                        14.650,00R$          MEDICAL KDU CX C/1

340

7202154747-1 - Malha tubular ortopédica, tecido 100% algodão cru

ou misto, com elasticidades no sentido transversal e compressão no

uniforme, medindo 4 cm x 15 m, embalado em material que garanta

a integridade do produto.

UND 150 5,44R$                          816,00R$               POLARFIX

341

7202154748-1 - Malha tubular ortopédica, tecido 100% algodão cru

ou misto, com elasticidades no sentido transversal e compressão no

uniforme, medindo 6 cm x 15 m, embalado em material que garanta

a integridade do produto.

UND 100 8,73R$                          873,00R$               POLARFIX

342

7202154749-1 - Malha tubular ortopédica, tecido 100% algodão cru

ou misto, com elasticidades no sentido transversal e compressão no

uniforme, medindo 8 cm x 15 m, embalado em material que garanta

a integridade do produto.

UND 100 8,56R$                          856,00R$               POLARFIX

343

7202154750-1 - Malha tubular ortopédica, tecido 100% algodão cru

ou misto, com elasticidades no sentido transversal e compressão no

uniforme, medindo 10 cm x 15 m, embalado em material que

garanta a integridade do produto.

UND 50 10,03R$                        501,50R$               POLARFIX
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344

7202154751-1 - Malha tubular ortopédica, tecido 100% algodão cru

ou misto, com elasticidades no sentido transversal e compressão no

uniforme, medindo 15 cm x 15 m, embalado em material que

garanta a integridade do produto.

UND 60 14,15R$                        849,00R$               POLARFIX

345
14060067-1 - Manguito 2 vias para aparelho de pressão em puro

látex, adulto.
UND 50 10,55R$                        527,50R$               PREMIUM

346

7202154752-1 - Manta/lençol térmico, em polietileno aluminizado,

à prova d'água, não deforma, reflete o calor externo mantendo o

calor interno. Tamanho aproximado de 2,10 metros x 1,40 metros.

UND 300 4,40R$                          1.320,00R$            RESGATE

347

72020172-1 - 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.

CX 6000 8,90R$                          53.400,00R$          MAPLE

348

14060190-1 - Máscara cirúrgica tripla com filtro, eficiência de

retenção bacteriana superior a 96% com tiras. Caixa com 50

unidades.

CX 300 9,49R$                          2.847,00R$            VRM

349

7202154753-1 - Máscara de alta concentração de oxigênio com

reservatório (máscara facial para oxigenoterapia), tamamho adulto,

em PVC transparente e flexível, ajustável, com elástico para fixação

na face do paciente. Com válvula para regular a saída do gás

expirado pelo paciente e válvula anti refluxo. Com reservatório que

forneça oxigênio em altas concentrações, com extensão de PVC

verde transparente medindo no mínimo 1,5 metros, com conexão

para fonte de oxigênio.

UND 500 18,00R$                        9.000,00R$            HOSPICENTER
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350

7202154754-1 - Máscara de alta concentração de oxigênio com

reservatório (máscara facial para oxigenoterapia), tamamho infantil,

em PVC transparente e flexível, ajustável, com elástico para fixação

na face do paciente. Com válvula para regular a saída do gás

expirado pelo paciente e válvula anti refluxo. Com reservatório que

forneça oxigênio em altas concentrações, com extensão de PVC

verde transparente medindo no mínimo 1,5 metros, com conexão

para fonte de oxigênio.

UND 500 10,50R$                        5.250,00R$            ADVENTIVE

351

7202154860-1 - 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.

INMETRO.

UND 5000 2,27R$                          11.350,00R$          GRAZIA

352

7202154755-1 - Máscara de Proteção Respiratória Nº 95 (tipo bico

de pato), sem válvula, destinada ao uso por profissionais da área da

saúde, para reduzir a exposição do profissional a fluídos patógenos.

Embalada individualmente. Registro Anvisa.

UND 5000 1,95R$                          9.750,00R$            BETANIAMED

353

7202154756-1 - Máscara Laríngea - uso supraglótico para acesso de

vias aéreas. Em PVC atóxico, descartável, formato anatômico, com

cuff de vedaçãoreforçado, qua se adapte fechando o esôfago e

liberando passagem de ar para a traquéia. Válvula de verificação de

insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, conector de 15

mm padrão. Estéril. Tamanho 1,0.

UND 1000 25,00R$                        25.000,00R$          HOSPICENTER
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354

7202154757-1 - Máscara Laríngea - uso supraglótico para acesso de

vias aéreas. Em PVC atóxico, descartável, formato anatômico, com

cuff de vedaçãoreforçado, qua se adapte fechando o esôfago e

liberando passagem de ar para a traquéia. Válvula de verificação de

insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, conector de 15

mm padrão. Estéril. Tamanho 1,5.

UND 1000 25,00R$                        25.000,00R$          HOSPICENTER

355

7202154758-1 - Máscara Laríngea - uso supraglótico para acesso de

vias aéreas. Em PVC atóxico, descartável, formato anatômico, com

cuff de vedaçãoreforçado, qua se adapte fechando o esôfago e

liberando passagem de ar para a traquéia. Válvula de verificação de

insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, conector de 15

mm padrão. Estéril. Tamanho 2,0.

UND 1000 25,00R$                        25.000,00R$          HOSPICENTER

356

7202154759-1 - Máscara Laríngea - uso supraglótico para acesso de

vias aéreas. Em PVC atóxico, descartável, formato anatômico, com

cuff de vedaçãoreforçado, qua se adapte fechando o esôfago e

liberando passagem de ar para a traquéia. Válvula de verificação de

insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, conector de 15

mm padrão. Estéril. Tamanho 2,5.

UND 1000 25,00R$                        25.000,00R$          HOSPICENTER

357

7202154760-1 - Máscara Laríngea - uso supraglótico para acesso de

vias aéreas. Em PVC atóxico, descartável, formato anatômico, com

cuff de vedaçãoreforçado, qua se adapte fechando o esôfago e

liberando passagem de ar para a traquéia. Válvula de verificação de

insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, conector de 15

mm padrão. Estéril. Tamanho 3,0.

UND 1000 25,00R$                        25.000,00R$          HOSPICENTER
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358

7202154761-1 - Máscara Laríngea - uso supraglótico para acesso de

vias aéreas. Em PVC atóxico, descartável, formato anatômico, com

cuff de vedaçãoreforçado, qua se adapte fechando o esôfago e

liberando passagem de ar para a traquéia. Válvula de verificação de

insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, conector de 15

mm padrão. Estéril. Tamanho 4,0.

UND 1000 25,00R$                        25.000,00R$          HOSPICENTER

359

7202154762-1 - Máscara Laríngea - uso supraglótico para acesso de

vias aéreas. Em PVC atóxico, descartável, formato anatômico, com

cuff de vedaçãoreforçado, qua se adapte fechando o esôfago e

liberando passagem de ar para a traquéia. Válvula de verificação de

insuflação de cuff, com engate rápido para seringa, conector de 15

mm padrão. Estéril. Tamanho 5,0.

UND 1000 25,00R$                        25.000,00R$          HOSPICENTER

360

7202154853-1 - Seringa descartável, capacidade de 60 ml, escala e

números nitidos, bico cateter, extremidade do embolo em corte

reto.

UND 1000 2,20R$                          2.202,00R$            SR CX C/100

361

7202154854-1 - Seringa descartável, capacidade de 60 ml, escala e

números nitidos, bico luer lock, extremidade do embolo em corte

reto.

UND 1000 2,20R$                          2.202,00R$            SR CX C/100

362
14060425-1 - Máscara para reanimador/ambú em silicone neonatal

n. º 0
UND 20 26,82R$                        536,40R$               FOYOMED

363
14060426-1 - Máscara para reanimador/ambú em silicone neonatal

n. º 1
UND 20 27,65R$                        553,02R$               MD

364
14060427-1 - Máscara para reanimador/ambú em silicone neonatal

n. º 2
UND 20 18,00R$                        360,00R$               MJV

365
14060428-1 - Máscara para reanimador/ambú em silicone neonatal

n. º 3
UND 20 23,00R$                        460,00R$               MJV

366
14060429-1 - Máscara para reanimador/ambú em silicone neonatal

n. º 4
UND 20 41,30R$                        826,00R$               PROTEC

367
14060430-1 - Máscara para reanimador/ambú em silicone neonatal

n. º 5
UND 20 27,00R$                        540,00R$               MJV

396 44010029-1 - Micropipeta automática 250 UL UND 20 100,00R$                      2.000,00R$            CRALPLAST
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398

72020171-1 - Nebulizador /Inalador, Voltagem: 127 / 220, Item

incluso: 1 aparelho de nebulização, 2 máscaras (infantil e adulto), 1

copo para nebulização, 1 extensão (mangueira), 1 manual de

instruções Garantia de 1 ano.

UND 150 119,90R$                      17.985,00R$          G-TECH

399

14060554-1 - Nylon monofilamento nº 3-0 de 45cm. com agulha

3/8 circulo triângulo 2,5 cm. Caixa com 24 envelopes.

CX 75 32,00R$                        2.400,00R$            SUPERMEDY

400

14060550-2 - Nylon Monofilamento, n. º 2-0, de 45 cm, com agulha

3/8 círculo triângulo 2,5 cm. Caixa com 24 envelopes - Referência

interna do Item: 467

CX 200 32,00R$                        6.400,00R$            SUPERMEDY

401
14060551-1 - Nylon monofilamento nº 3-0 de 45cm. com agulha

1/2 circulo triângulo 2,0 cm. Caixa com 24 envelopes
CX 50 34,67R$                        1.733,35R$            TECHNOFIO

403
14060542-1 - Nylon monofilamento nº 3 -0 de 45cm. com agulha

3/8 circulo triângulo 2,0 cm. Caixa com 24 envelopes
CX 50 32,00R$                        1.600,00R$            SUPERMEDY

404

14060553-1 - Nylon monofilamento nº 3-0 de 45cm. com agulha

3,8 circulo triângulo 2,4 cm. Caixa com 24 envelopes.

CX 50 32,00R$                        1.600,00R$            SUPERMEDY

405

14060546-1 - Nylon monofilamento nº 3-0 de 45cm. com agulha

3/8 circulo triângulo 3,0  cm. Caixa com 24 envelopes.

CX 60 31,50R$                        1.890,00R$            SUPERMEDY

406
14060555-1 - Nylon monofilamento nº 4-0, de 45cm,com agulha 1/2

circulo triângulo 1,5 cm. Caixa com 24 envelopes.
CX 50 35,75R$                        1.787,50R$            TECHNOFIO

407

14060556-1 - Nylon monofilamento nº 4-0 de 45cm. com agulha

1/2 circulo triângulo 2,0  cm. Caixa com 24 envelopes

CX 50 34,35R$                        1.717,50R$            TECHNOFIO

408

14060557-1 - Nylon monofilamento nº 4-0 de 45cm. com agulha

1/2 circulo triângulo 2,5  cm. Caixa com 24 envelopes.

CX 50 34,65R$                        1.732,50R$            TECHNOFIO

409

14060558-1 - Nylon monofilamento nº 4-0 de 45cm. com agulha

3/8 circulo triângulo 2,0  cm. Caixa com 24 envelopes.

CX 70 31,50R$                        2.205,00R$            SUPERMEDY
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410

14060560-1 - Nylon monofilamento nº 4-0 de 45cm. com agulha

3/8 circulo triângulo 2,5  cm. Caixa com 24 envelopes.

CX 50 32,60R$                        1.630,00R$            SUPERMEDY

411

14060561-1 - Nylon monofilamento nº 5-0 de 45 cm. com agulha

1/2 circulo triângulo 1,5  cm. Caixa com 24 envelopes.

CX 50 34,33R$                        1.716,50R$            TECHNOFIO

412

14060544-1 - Nylon monofilamento nº 5-0 de 45 cm. com agulha

3/8 circulo triângulo 2,0  cm. Caixa com 24 envelopes.

CX 90 32,60R$                        2.934,00R$            DONATI

413
14060569-1 - Nylon Monofilamento, n.º 6, de 45cm, com agulha 1/2

círculo triângulo 1,5cm. Caixa com 24 envelopes.
CX 50 34,33R$                        1.716,50R$            TECHNOFIO

414

14060562-1 - Nylon monofilamento nº 6-0 de 45cm. com agulha

3/8 circulo triângulo 2,0  cm. Caixa com 24 envelopes.

CX 50 32,60R$                        1.630,00R$            SUPERMEDY

415

14064195-1 - Óculos de proteção frontal e lateral com armação de

acrílico e lentes de vidro plumbífero - 0,75 mm de chumbo

UND 50 977,54R$                      48.876,80R$          KONEX

416

14060572-1 - Óculos de proteção, em policarbonato com

tratamento anti-riscos, abas laterais de proteção, hastes reguláveis,

acompanha cordão de segurança cor incolor, antiembaçante.

UND 800 6,57R$                          5.258,40R$            DANNY CX C/12

417

7202154791-1 - 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.

UND 200 74,25R$                        14.850,00R$          STRA MEDICAL 

418

14061040-1 - Pá Adesiva multifuncional adulto compatível com o

aparelho desfibrilador externo automático ISIS, marca INSTRAMED.

JOGO 50 470,00R$                      23.500,00R$          CONMED
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419

14060649-1 - Pá adesiva multifuncional infantil compatível com o

aparelho desfibrilador externo automático ISIS, marca INSTRAMED.

JOGO 50 470,00R$                      23.500,00R$          CONMED

420
14060049-1 - Papagaio em aço inóx, cabo de fácil manuseio para

enchimento e esvaziamento, capacidade mínima 1L.
UND 30 78,61R$                        2.358,30R$            ARTINOX

422 14069941-1 - Papel grau cirúrgico 8cm x 100m RL 100 32,00R$                        3.200,00R$            ADDPAK CX C/8

423 14060577-1 - Papel grau cirurgico 10cm x 100m RL 200 40,00R$                        8.000,00R$            ADDPAK CX C/6

424 14069946-1 - Papel grau cirúrgico 12cmx100 m RL 200 48,00R$                        9.600,00R$            ADDPAK CX C/6

425 14060578-1 - Papel grau cirurgico 15cm x 100m RL 850 60,00R$                        51.000,00R$          ADDPAK CX C/4

426 14060418-1 - Papel grau cirúrgico 20cm x 100m RL 200 78,00R$                        15.600,00R$          ADDPAK CX C/4

427 14060579-1 - Papel grau cirurgico 35cm x 100m RL 100 108,43R$                      10.843,00R$          ADDPAK CX C/2

428 14069924-1 - Papel Grau cirurgico 50cm x 100m RL 100 200,00R$                      20.000,00R$          ADDPAK CX C/2

429
14060580-1 - Papel grau cirúrgico, formato envelope auto selante

5,5cm x 13cm
UND 30000 0,10R$                          3.120,00R$            HOSPFLEX CX C/200

430
14060581-1 - Papel grau cirúrgico, formato envelope auto selante

7cm x 23cm
UND 28000 0,19R$                          5.264,00R$            HOSPFLEX CX C/100

431
14060582-1 - Papel grau cirúrgico formato envelope auto selante

9cm x 26cm
UND 34000 0,18R$                          6.120,00R$            HARBO

432

14060584-1 - Papel lençol em bobina 50cmx50m,confeccionado em

papel 100% celulose ,branco,isento de impurezas.Indicados para

forrar macas e leitos hospitalares,descartáveis de fácil manuseio e

prático,embalado em embalagem de plástico termoencolhível

RL 1500 8,67R$                          13.005,00R$          DESCARBOX CX C/10

433

14060586-1 - Papel lençol em bobina 70cmx50m. confecionado em

papel 100% celulose,branco,isento de impurezas.Indicados para

forrar macas e leitos hospitalares ,descartável de fácil manuseio e

prático,embaldo em embalgem de plático termoencolhível

RL 6800 10,20R$                        69.360,00R$          DESCARBOX CX C/10

434
14060340-1 - Papel para aparelho de ECG Bionet Cardiocare 2000,

tamanho 216mmx30m
UND 250 19,70R$                        4.925,00R$            TECNOPRINT CX C/50

435
14060632-1 - Papel para eletrocardiograma medindo 80mm x 30m

RL 350 6,52R$                          2.282,00R$            TECNOPRINT CX C/50
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436

7202154792-1 - Pás para DEA, multifunção destarcáteis, adulto,

constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos,

cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao

desfibrilador. Embalados em sacos herméticos. Compatível com

desfibrilador CARDIOMAX.

PAR 500 529,65R$                      264.825,00R$       INSTRAMED

437

7202154793-1 - Pás para DEA, multifunção destarcáteis, infantil,

constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos,

cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao

desfibrilador. Embalados em sacos herméticos. Compatível com

desfibrilador CARDIOMAX.

PAR 500 522,60R$                      261.300,00R$       INSTRAMED

438

7202154794-1 - Pás para DEA, multifunção destarcáteis, adulto,

constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos,

cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao

desfibrilador. Embalados em sacos herméticos. Compatível com

desfibrilador CMOS DRAKE, modelo LIFE 400 FUTURA.

PAR 500 480,00R$                      240.000,00R$       CMOS DRAKE

439

7202154795-1 - Pás para DEA, multifunção destarcáteis, infantil,

constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos,

cabo com único conector bipolar para ligação direta ou indireta ao

desfibrilador. Embalados em sacos herméticos. Compatível com

desfibrilador CMOS DRAKE, modelo LIFE 400 FUTURA.

PAR 500 480,00R$                      240.000,00R$       CMOS DRAKE

440 14060195-1 - Pera com válvula para esfigmomanômetro UND 20 7,95R$                          159,00R$               PREMIUM

441
14060213-1 - Pera ECG de látex para eletrodo cardiológico grande

c/06 unidades
JOGO 20 23,25R$                        465,00R$               MISSOURI

442
14060207-1 - Pera ECG de látex para eletrodo cardiológico pequeno

c/ 06 unidades
JOGO 20 30,84R$                        616,80R$               MISSOURI

443
7202154796-1 - Pinça Adson 12 cm com dente. Produto

Confeccionado em Aço Inoxidável.
UND 30 14,35R$                        430,50R$               GOLGRAN

444
7202154797-1 - Pinça Adson 12 cm com serrilha. Produto

Confeccionado em Aço Inoxidável.
UND 70 13,86R$                        970,20R$               GOLGRAN

Página 59 de 84



ITEM DESCRIÇÃO UF QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA

445

7202154798-1 - Pinça Cheron em poliestireno, na cor branca, estéril

descartável 24,5 cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável.

UND 1000 1,82R$                          1.820,00R$            KOLPLAST

446
7202154799-1 - Pinça cheron p/ curativo ginecológico 25 cm.

Produto Confeccionado em Aço Inoxidável.
UND 20 57,42R$                        1.148,40R$            GOLGRAN

447
7202154800-1 - Pinça faure p/ biópsia uterina 24 cm. Produto

Confeccionado em Aço Inoxidável.
UND 20 123,47R$                      2.469,40R$            ABC

448

7202154801-1 - Pinça Hartmann jacaré, 14 cm em aço inoxidável.

Para retirada de corpo estranho de nariz. Embalagem individual

contendo dados de identificação e procedência.

UND 20 140,00R$                      2.800,00R$            WELDON

449
7202154802-1 - Pinça Kelly curva 14 cm. Produto Confeccionado em

Aço Inoxidável.
UND 20 24,00R$                        480,00R$               WELDON

450
7202154803-1 - Pinça Kelly curva 16 cm. Produto Confeccionado em

Aço Inoxidável.
UND 30 26,20R$                        786,00R$               RICHARDS

452
7202154805-1 - Pinça Kelly reta 14 cm. Produto Confeccionado em

Aço Inoxidável.
UND 100 22,70R$                        2.270,00R$            RICHARDS

454
7202154807-1 - Pinça mosquito curva 12 cm. Produto

Confeccionado em Aço Inoxidável.
UND 40 19,80R$                        792,00R$               COOPERFLEX

455
7202154808-1 - Pinça mosquito reta 12 cm. Produto Confeccionado

em Aço Inoxidável.
UND 80 24,25R$                        1.940,00R$            GOLGRAN

456
7202154809-1 - Pinça para biópsia uterina Prof. Medina 24 cm

3mm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável.
UND 10 135,00R$                      1.350,00R$            RICHARDS

459

72020182-1 - Pinça Pozzi 24 cm em aço inoxidável com garras,para

curativos de colo uterino. Garantia contra defeitos de fabricação.

Embalagem individual contendo dados de identificação e

procedência.

UND 20 46,00R$                        920,00R$               WELDON

460 44010038-1 - Pipeta p/ VHS de vidro 300mm UND 150 8,41R$                          1.261,50R$            PRECISION

461
44010042-1 - Ponteiras plásticas amarelas - GILSON - 200

microlitros. c/1000 unidades
PCT 100 15,00R$                        1.500,00R$            CRALPLAST
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462

7202154812-1 - Prancha de resgate, rígida em polietileno,

impermeável, alta resistência, com imobilizador de cabeça e cinto

tipo aranha. Para transporte de vítimas de acidentes com peso até

180 kg e também resgates em água e alturas. Translúcida para uso

em Raio X e Ressonância Magnéctica.

UND 50 388,08R$                      19.404,00R$          RESGATE SP

463 14060693-1 - Preservativo lubrificado, masculino. UND 1000 0,28R$                          280,00R$               BLOWTEX

464 14060694-1 - Preservativo não lubrificado, masculino UND 3600 0,29R$                          1.044,00R$            BLOWTEX

465

7202154861-1 - Protetor Facial (Viseira) em acrílico transparente

com espessura de 0,3 mm, com ótima visibilidade, suporte

anatômico de apoio na testa com acabamento em espuma e ajuste

traseiro em tiras de elástico. Produto atóxico e esterilizável. Uso

adulto. Embalado individualmente.

UND 10000 5,94R$                          59.400,00R$          SUPERMEDY CX C/1

466

72020176-1 - Protetor ocular adulto produzido com fita micropore,

composto dorso de rayon de viscose, adesivo acrílico

hipoalergênico, compressa de não tecido com filme de polietileno e

papel. Tipo Nexcare

UND 1200 0,49R$                          588,00R$               COPERTINA CX C/20

467

72020177-1 - Protetor ocular infantil produzido com fita micropore,

composto dorso de rayon de viscose, adesivo acrílico

hipoalergênico, compressa de não tecido com filme de polietileno e

papel. Tipo Nexcare

UND 5200 0,43R$                          2.236,00R$            COPERTINA CX C/20

468
14061048-1 - Punch keyes, aço inox, 10mm para biópsia de pele

UND 20 94,00R$                        1.880,00R$            WELDON

469
58014820-1 - Punch keyes, aço inox, 2mm para biópsia de pele

UND 20 50,78R$                        1.015,60R$            GOLGRAN

470
58010441-1 - Punch Keyes, aço inox,6mm para biopsia de pele

UND 20 50,78R$                        1.015,60R$            GOLGRAN

471
14061041-1 - Punch Keyes, aço inox, 8mm para biópsia de pele

UND 20 50,78R$                        1.015,60R$            GOLGRAN

472 14060882-1 - PVPI degermante 1.000 ml UND 850 18,50R$                        15.725,00R$          FARMAX CX C12

473 14060703-1 - PVPI topico 1.000 ml UND 700 16,00R$                        11.200,00R$          FARMAX CX C/12
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474

7202154813-1 - Relógio para oxigênio, válvula reguladora para

cilindro de oxigênio com fluxômetro para oxigênio. Conexões

padrão ABNT.

UND 500 241,50R$                      120.750,00R$       IFAB

477
14060710-1 - Sabonete líquido anti-séptico à base de digluconato

de cloroexidina 2% .Litro
LT 500 18,50R$                        9.250,00R$            VICPHARMA

478
14060708-1 - Sabonete liquido, neutro, glicerinado. Frasco de 1000

ml
FR 1000 7,78R$                          7.779,00R$            VICPHARMA

479
14060068-1 - Sabonete líquido, neutro, glicerinado. Galão de 5

litros.
GL 500 27,35R$                        13.675,00R$          CICLO FARMA

480

7202154814-1 - Saco plástico branco leitoso para acondicionamento

de lixo hospitalar infectante. Confeccionado em Polietileno de alta

densidade (PEAD) virgem, com espessura mínima de

0,07micras/0,007mm, com solda lateral contínua, homogênea e

uniforme que garanta a perfeita vedação. Cada saco deve conter:

identificação e simbologia de material infectante

capacidade/volume em litros ou kg, número do lote, data de

fabricação, data de validade e marca. Fabricado de acordo com a

Norma Técnica 9191, NBR 7500/2009, padrões da ABNT e IPT

Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Capacidade 100 litros/30kg,

medidas aproximadas de 75x105cm. Pacote com 100 unidades.

PCT 1000 50,49R$                        50.490,00R$          JUREMA
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481

7202154815-1 - Saco plástico branco leitoso para acondicionamento

de lixo hospitalar infectante. Confeccionado em Polietileno de alta

densidade (PEAD) virgem, com espessura mínima de 0,07

micras/0,007mm, com solda lateral contínua, homogênea e

uniforme que garanta a perfeita vedação. Cada saco deve conter:

identificação e simbologia de material infectante

capacidade/volume em litros ou kg, número do lote, data de

fabricação, data de validade e marca. Fabricado de acordo com a

Norma Técnica 9191, NBR 7500/2009, padrões da ABNT e IPT

Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Capacidade 50 litros/15kg,

medidas aproximadas de  63x80cm. Pacote com 100 unidades.

PCT 1000 32,67R$                        32.670,00R$          JUREMA

482

7202154816-1 - Saco plástico branco leitoso para acondicionamento

de lixo hospitalar infectante. Confeccionado em Polietileno de alta

densidade (PEAD) virgem, com espessura mínima de 0,07

micras/0,007mm, com solda lateral contínua, homogênea e

uniforme que garanta a perfeita vedação. Cada saco deve conter:

identificação e simbologia de material infectante

capacidade/volume em litros ou kg, número do lote, data de

fabricação, data de validade e marca. Fabricado de acordo com a

Norma Técnica 9191, NBR 7500/2009, padrões da ABNT e IPT

Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Capacidade 30 litros/9kg,

medidas aproximadas de  59x62cm. Pacote com 100 unidades.

PCT 1000 24,75R$                        24.750,00R$          JUREMA
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483

7202154817-1 - Saco plástico branco leitoso para acondicionamento

de lixo hospitalar infectante. Confeccionado em Polietileno de alta

densidade (PEAD) virgem, com espessura mínima de 0,07

micras/0,007mm, com solda lateral contínua, homogênea e

uniforme que garanta a perfeita vedação. Cada saco deve conter:

identificação e simbologia de material infectante

capacidade/volume em litros ou kg, número do lote, data de

fabricação, data de validade e marca. Fabricado de acordo com a

Norma Técnica 9191, NBR 7500/2009, padrões da ABNT e IPT

Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Capacidade 15 litros/4,5kg,

medidas aproximadas de  39x58cm. Pacote com 100 unidades.

PCT 1000 15,34R$                        15.340,00R$          JUREMA

484

7202154818-1 - Scalp, dispositivo de uso único, apresentado no

calibre 19, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para

o uso.

UND 4500 0,19R$                          855,00R$               MEDIX CX C/100

485

7202154819-1 - Scalp, dispositivo de uso único, apresentado no

calibre 21, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para

o uso.

UND 23000 0,19R$                          4.370,00R$            MEDIX CX C/100

486

7202154820-1 - Scalp, dispositivo de uso único, apresentado no

calibre 23, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para

o uso.

UND 50000 0,19R$                          9.500,00R$            MEDIX CX C/100

487

7202154821-1 - Scalp, dispositivo de uso único, apresentado no

calibre 25, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para

o uso.

UND 6000 0,20R$                          1.188,00R$            MEDIX CX C/100

488

7202154822-1 - Scalp, dispositivo de uso único, apresentado no

calibre 27, embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para

o uso.

UND 2000 0,20R$                          396,00R$               MEDIX CX C/100
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492

14060030-1 - Seringa com trava de seguranca de 10ml, sem agulha,

em polipropileno, esteril,siliconizada, descartável, com bico rosca

dupla que permita o uso em todas as marcas de agulhas e que

atenda a NR32. Embolo com anel interno emborrachado para

melhor retenção do líquido. Graduada em escala numérica para ml

com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da

seringa. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico

contendo as informações sobre: tipo, data e validade da

esterilização, procedência, fabricante, número do lote, registro no

MS (na caixa e na embalagem individual). Seringa dotada de

dispositivo de segurança retrátil para a agulha em retração

mecânica da agulha para dentro do corpo da seringa de tal forma

que o profissional não entre em contato com a mesma.

UND 30000 0,52R$                          15.450,00R$          EMERALD CX C/420

494

14060029-1 - Seringa com trava de seguranca de 5ml, sem agulha

em polipropileno, esteril,siliconizada, descartável, com bico rosca

dupla que permita o uso em todas as marcas de agulhas e que

atenda a NR32. Embolo com anel interno emborrachado para

melhor retenção do líquido. Graduada em escala numérica para ml

com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da

seringa. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico

contendo as informações sobre: tipo, data e validade da

esterilização, procedência, fabricante, número do lote, registro no

MS (na caixa e na embalagem individual). Seringa dotada de

dispositivo de segurança retrátil para a agulha em retração

mecânica da agulha para dentro do corpo da seringa de tal forma

que o profissional não entre em contato com a mesma.

UND 90000 0,50R$                          45.000,00R$          EMERALD CX C/420
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496

14060229-1 - Seringa descartável, 1 ml para insulina s/ agulha - em

plástico atóxico, esterelizada e embalada individualmente,

embalada em papel grau cirúrgico, encaixe tipo Slip - sem rosca,

marcações (em riscas) mais finas e bem impressas, embolo final

com  anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias.

UND 20000 0,23R$                          4.540,00R$            SR CX C/500

497

14060740-1 - Seringa descartavel, confeccionada em plástico

apropriado, uso unico,com borracha no embolo para proteção,

capacidade 03 ml, bico comum,com agulha 25x07, esterelizada a

gás oxido de etileno ou raio gamma, embalada individualmente em

invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade,contendo

externamente os dados de identificação.

UND 80000 0,35R$                          28.000,00R$          DESCARPACK CX C/100

498

14060741-1 - Seringa descartável, confecionada em plástico

apropriado uso unico, com borracha no embolo para proteção,

capacidade 05 ml, bico comum com agulha 25x07,esterelizada a

gás óxido de etileno ou raio gamma,embalada individualmente em

invólucro apropriado,capaz de manter a sua integridade,contendo

externamente os dados de identificação.

UND 5000 0,38R$                          1.900,00R$            DESCARPACK CX C/100

499

14060742-1 - Seringa descartável,confeccionadas em plastico

apropriado,uso unico,com orracha no embolo para

proteção,capacidade 10ml,bico comum,com agulha 25x07

,esterelizada a gás áxido de etileno ou raio gamma,embalada

individualmente em invulcro apropriado,capaz de manter a sua

integridade,contendo externamente os dados de identificação.

UND 20000 0,51R$                          10.200,00R$          DESCARPACK CX C/100
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500

14060757-1 - Seringa descartável, confeccionada em plástico

apropriado, uso unico, com borracha no embolo para proteção,

capacidade 10ml, bico comum, com agulha 30x07, esterilizada a

gás óxido de etileno ou raio gamma, embalada individualmente em

invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo

externamente os dados de identifacação.

UND 3000 0,93R$                          2.790,00R$            SR CX C/500

501

14060743-1 - Seringa descartável, confeccionada em plastico

apropriado, uso unico, com borracha no embolo para proteção,

capacidade 20ml,bico comum,com agulha 25x07, esterelizada a gás

óxido de etileno ou raio gamma,embalada individualmente em

invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo

externamente os dados de identificação.

UND 32000 0,71R$                          22.624,00R$          SR CX C/250

502

14060759-1 - Seringa descartável, confeccionada em plástico

apropriado, uso único, composta 3 partes, com borracha no embolo

para proteção, capacidade 05ml, s/ agulha, esterilizada a gás de

óxido de etileno raio gamma, embaladas individualmente em

invólucro apropriado.

UND 17000 0,19R$                          3.196,00R$            SR CX C/500

503

14060765-1 - Seringa descartável, confecionada em plástico

apropriado uso unico, composta de 3 partes, com borracha no

embolo para proteção, capacidade 10ml, s/agulha, esterilizada a gás

óxido de etileno ou raio gamma, embaladas individualmente em

invólcro apropriado, contendo externamente os dados de

identificação.

UND 60000 0,31R$                          18.420,00R$          SR CX C/500

504

14060753-1 - Seringa descartável. confeccionada em plastico

apropriado, uso único, composta de 03 partes, com borracha no

embolo para proteção, capacidade 20ml, s/agulha esterelizada a

gás de óxido de etileno raio gamma, embaladas individualmente em

invólucro apropriado, contendo externamente os dados de

identificação.

UND 60000 0,45R$                          27.000,00R$          SR CX C/250
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505

14060749-1 - Seringa descartável confeccionada em plástico

apropriado, uso único, composta de 03 partes, com borracha no

embolo para proteção, capacidade 3ml, s/agulha esterilizada a gás

de óxido de etileno raio gamma, embaladas individualmente em

invólucro apropriado, contendo externamente os dados de

identificação.

UND 50000 0,20R$                          9.950,00R$            SR CX C/500

506
14060513-1 - Seringa Luer Lock (bico com rosca) descartável 05ml,

em polipropileno, esteril,siliconizada.
UND 45000 0,19R$                          8.370,00R$            SR CX C/500

507
14060512-1 - Seringa Luer Lock (bico com rosca) descartável 10ml,

em polipropileno, esteril,siliconizada.
UND 20000 0,31R$                          6.120,00R$            SR CX C/500

508

14060772-1 - Seringa para insulina 1ml , com agulha de 0,30 x 8,

30G, com protetor de agulha e embolo, agulha lubrificada, escala de

marcação única.

UND 45000 0,32R$                          14.400,00R$          TKL

509

14060774-11 - Seringa para insulina 1ml ,com agulha de 12,7x0,33

29G, com protetor de agulha e embolo, agulha lubrificada, escala de

marcação única. - Referência interna do Item: 624

UND 10000 0,71R$                          7.130,00R$            SR CX C/100

510

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.

UND 100 77,88R$                        7.788,00R$            CGH CX C/10
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511

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.

UND 100 49,38R$                        4.938,00R$            CGH CX C/10

512

7202154862-1 - Sistema Fechado de Aspiração Traqueal para uso

neonatal e pediátrico, tamanho 8FR, estéril, livre de latex, 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.

UND 100 49,38R$                        4.938,00R$            CGH CX C/10

513

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.

UND 100 49,38R$                        4.938,00R$            CGH CX C/10
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514

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.

UND 100 49,38R$                        4.938,00R$            CGH CX C/10

515

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.

UND 100 39,88R$                        3.988,00R$            CGH CX C/10

516

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.

UND 100 39,88R$                        3.988,00R$            CGH CX C/10
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517

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.

UND 100 39,88R$                        3.988,00R$            CGH CX C/10

518

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.

UND 100 49,38R$                        4.938,00R$            CGH CX C/10

519

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.

UND 100 39,88R$                        3.988,00R$            CGH CX C/10
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520

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.

UND 100 39,88R$                        3.988,00R$            CGH CX C/10

521

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.

UND 100 39,88R$                        3.988,00R$            CGH CX C/10

522

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.

UND 100 41,78R$                        4.178,00R$            CGH CX C/10
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523

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.

UND 100 39,88R$                        3.988,00R$            CGH CX C/10

524

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.

UND 100 39,88R$                        3.988,00R$            CGH CX C/10

525

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.

UND 100 39,88R$                        3.988,00R$            CGH CX C/10
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526

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.

UND 100 41,78R$                        4.178,00R$            CGH CX C/10

527

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.

UND 100 39,88R$                        3.988,00R$            CGH CX C/10

528

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.

UND 100 39,88R$                        3.988,00R$            CGH CX C/10
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529

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.

UND 100 39,88R$                        3.988,00R$            CGH CX C/10

530

14060783-1 - Solução de Manitol a 20% onde possua espaço para

diluição de medicamentos no frasco/bolsa, volume 250 ml.

FR/B 2000 4,25R$                          8.500,00R$            J.P. CX C/40

531

14060784-1 - Solução de Ringer com Lactado onde possua espaço

para diluição de medicamentos no frasco/bolsa, volume  250 ml.

FR/B 400 3,00R$                          1.200,00R$            EQUIPLEX CX C/40

532

14060785-1 - Solução de Ringer com Lactato onde possua espaço

para diluição de medicamentos no frasco/bolsa, volume  500ml

FR/B 3000 3,25R$                          9.750,00R$            EQUIPLEX CX C/24

533

14060059-1 - Sonda nasoenteral para alimentação enteral

pediátrica 8 Fr 60 cm, 100% silicone, flexíveis, resistentes, de fácil

higienização, fio guia, esterelizadas em óxido de etileno.

UND 50 9,60R$                          480,00R$               SOLUMED

534 14060307-1 - Sonda endotraqueal desc. c/ balão 3,0 UND 200 4,44R$                          888,00R$               VITALGOLD

535 14060308-1 - Sonda endotraqueal desc. c/ balão 3,5 UND 200 4,65R$                          930,00R$               VITALGOLD

536 14060302-1 - Sonda endotraqueal desc. c/ balão 4,0 UND 200 4,40R$                          880,00R$               SOLIDOR CX C/10

537 14060306-1 - Sonda endotraqueal desc. c/ balão 4,5 UND 200 4,40R$                          880,00R$               SOLIDOR CX C/10

538 14060320-1 - Sonda endotraqueal desc. c/ balão 5,0 UND 200 4,65R$                          930,00R$               VITALGOLD

539 14060789-1 - Sonda endotraqueal desc. c/ balao 5,5 UND 200 4,40R$                          880,00R$               SOLIDOR CX C/10

540 14060790-1 - Sonda endotraqueal desc. c/ balao 6,0 UND 200 4,65R$                          930,00R$               VITALGOLD

541 14060319-1 - Sonda endotraqueal desc. c/ balão 6,5 UND 200 4,55R$                          910,00R$               VITALGOLD

542 14060791-1 - Sonda endotraqueal desc. c/ balao 7,0 UND 200 4,65R$                          930,00R$               VITALGOLD

543 14060792-1 - Sonda endotraqueal desc. c/ balao 7,5 UND 400 4,40R$                          1.760,00R$            SOLIDOR CX C/10
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544 14060793-1 - Sonda endotraqueal desc. c/ balao 8,0 UND 300 4,90R$                          1.470,00R$            SOLIDOR CX C/10

545 14060315-1 - Sonda endotraqueal desc. c/ balão 8,5 UND 300 4,65R$                          1.395,00R$            VITALGOLD

546 14060317-1 - Sonda endotraqueal desc. c/ balão 9,0 UND 200 4,99R$                          998,00R$               SOLIDOR CX C/10

547 14060316-1 - Sonda endotraqueal desc. s/ balão 2,0 UND 200 3,56R$                          712,00R$               SOLIDOR CX C/10

548
14060796-1 - Sonda folley 02 vias nº 14 de látex, estéril, descartável

e siliconizada
UND 1000 3,10R$                          3.100,00R$            DESCARPACK CX C/10

549
14060797-1 - Sonda folley 02 vias nº 16 de látex, estéril, descartável

e siliconizada
UND 1500 3,30R$                          4.950,00R$            DESCARPACK CX/10

550
14060798-1 - Sonda folley 02 vias nº 18 de látex, estéril, descartável

e siliconizada
UND 2400 3,30R$                          7.920,00R$            DESCARPACK CX C/10

551
14060799-1 - Sonda folley 02 vias nº 20 de látex, estéril, descartável

e siliconizada
UND 2000 3,30R$                          6.600,00R$            DESCARPACK CX /10

552
14060635-1 - Sonda Folley 02 vias n.º 22 de látex, estéril,

descartável e siliconizada
UND 2000 3,00R$                          6.000,00R$            DESCARPACK CX C/10

553
14060233-1 - Sonda folley 02 vias nº 10 de látex, estéril, descartável

e siliconizada
UND 200 3,90R$                          780,00R$               MEDIX CX C/10

554
14060232-1 - Sonda folley 02 vias nº 12 de látex, estéril, descartável

e siliconizada
UND 200 3,00R$                          600,00R$               DESCARPACK CX C/10

555
14060332-1 - Sonda folley 02 vias nº 8 de látex, estéril, descartável e

siliconizada
UND 200 3,75R$                          750,00R$               ADVANTIVE

556
14060343-1 - Sonda Folley 03 vias n.º 16 de látex, estéril,

descartável e siliconizada
UND 300 3,90R$                          1.170,00R$            ADVANTIVE

557
14060344-1 - Sonda Folley 03 vias n.º 18 de látex, estéril,

descartável e siliconizada
UND 300 3,90R$                          1.170,00R$            ADVANTIVE

558
14060800-1 - Sonda folley 03 vias nº 20 de látex, estéril, descartável

e siliconizada
UND 300 3,90R$                          1.170,00R$            ADVANTIVE

559
72020139-1 - Sonda Folley 03 vias n.º 24 de látex, estéril,

descartável e siliconizada
UND 300 3,90R$                          1.170,00R$            ADVANTIVE

560

14060052-1 - Sonda nasoenteral para alimentação enteral adulto 10

Fr, 105cm, poliuretano, flexíveis, resistentes, de fácil higienização,

fio guia, esterelizadas em óxido de etileno.

UND 200 8,90R$                          1.780,00R$            GV FLEX
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561

14060053-1 - Sonda nasoenteral para alimentação enteral adulto 12

Fr 120cm, poliuretano, flexíveis, resistentes, de fácil higienização, fio

guia, esterelizadas em óxido de etileno.

UND 1000 8,90R$                          8.900,00R$            GV FLEX

562

14060057-1 - Sonda nasoenteral para alimentação enteral adulto 8

Fr 105 cm, poliuretano, flexíveis, resistentes, de fácil higienização,

fio guia, esterelizadas em óxido de etileno.

UND 100 8,90R$                          890,00R$               GV FLEX

563

14060058-1 - Sonda nasoenteral para alimentaçã enteral pediátrica

6 Fr 60 cm, 100% silicone, flexíveis,resistentes, de fácil higienização,

fio guia, esterelizadas em óxido de etileno.

UND 120 8,90R$                          1.068,00R$            GV FLEX

564 14060948-1 - Sonda nasogástrica curta n.º  10 UND 1100 0,55R$                          605,00R$               BIOSANI CX C/10

565 14064198-1 - Sonda nasogástrica curta n.º  18 UND 300 0,70R$                          210,00R$               BIOSANI CX C/10

566 14064199-1 - Sonda nasogástrica curta n.º  20 UND 300 0,96R$                          288,00R$               BIOSANI CX C/10

567 14064100-1 - Sonda nasogástrica curta n.º  22 UND 300 1,16R$                          348,00R$               BIOSANI CX C/10

568 14060318-1 - Sonda nasogástrica curta n.º  4 UND 300 0,47R$                          141,00R$               BIOSANI CX C/10

569 14060910-1 - Sonda nasogástrica curta n.º  6 UND 300 0,49R$                          147,00R$               BIOSANI CX C/10

570 14060937-1 - Sonda nasogástrica curta n.º 08 UND 300 0,51R$                          153,00R$               BIOSANI CX C/10

571 14060938-1 - Sonda nasogástrica curta n.º 12 UND 1200 0,56R$                          672,00R$               BIOSANI CX C/10

572 14060939-1 - Sonda nasogástrica curta n.º 14 UND 3000 0,61R$                          1.830,00R$            BIOSANI CX C/10

573 14060940-1 - Sonda nasogastrica curta n.º 16 UND 300 0,64R$                          192,00R$               BIOSANI CX C/10

574 14060327-1 - Sonda nasogástrica longa n.º  10 UND 300 0,80R$                          239,10R$               BIOSANI CX C/10

575 14064101-1 - Sonda nasogástrica longa n.º  18 UND 300 1,19R$                          356,40R$               BIOSANI CX C/10

576 14064102-1 - Sonda nasogástrica longa n.º  20 UND 300 1,34R$                          400,80R$               BIOSANI CX C/10

577 14064103-1 - Sonda nasogástrica longa n.º  22 UND 300 1,37R$                          411,00R$               MARKMED CX C/10

578 14060321-1 - Sonda nasogástrica longa n.º  4 UND 300 0,66R$                          198,00R$               BIOSANI CX C/10

579 14060322-1 - Sonda nasogástrica longa n.º  6 UND 300 0,63R$                          189,90R$               BIOSANI CX C/10

580 14060323-1 - Sonda nasogástrica longa n.º  8 UND 300 0,78R$                          234,60R$               BIOSANI CX C/10

581 14060810-1 - Sonda nasogástrica longa nº 12 UND 300 0,85R$                          253,50R$               BIOSANI CX C/10

582 14060811-1 - Sonda nasogástrica longa nº 14 UND 300 0,98R$                          294,00R$               BIOSANI CX C/10

583 14060812-1 - Sonda nasogástrica longa nº 16 UND 380 1,09R$                          413,82R$               BIOSANI CX C/10
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584
14060326-1 - Sonda para aspiração traqueal n.º 06, descartável

UND 500 0,50R$                          250,00R$               BIOSANI CX C/10

585
14060815-1 - Sonda para aspiração traqueal nº 08, descartável.

UND 3400 0,51R$                          1.734,00R$            BIOSANI

586
14060324-1 - Sonda para aspiração traqueal n.º 10, descartável

UND 500 0,53R$                          265,00R$               BIOSANI CX C/10

587
14060816-1 - Sonda para aspiração traqueal nº 12, descartável

UND 5600 0,51R$                          2.856,00R$            BIOSANI CX C/10

588
14060325-1 - Sonda para aspiração traqueal n.º 14, descartável

UND 4300 0,58R$                          2.494,00R$            BIOSANI CX C/10

589
14060817-1 - Sonda para aspiração traqueal nº 16, descartável.

UND 600 0,61R$                          366,00R$               BIOSANI

590 14060636-1 - Sonda para Gastrostomia 12FR/5ML UND 50 146,52R$                      7.326,00R$            FOYOMED

591
14061045-1 - Sonda para Gastrostomia com balão estéril, modelo

nível de pele, tamanho 16 FR 2,0 cm.
KIT 50 872,00R$                      43.600,00R$          CARDINAL

592 14060826-1 - Sonda uretral n.06 UND 650 0,51R$                          330,85R$               BIOSANI CX C/10

593 14060827-1 - Sonda uretral n.08 UND 20000 0,51R$                          10.200,00R$          BIOSANI CX C/10

594 14060819-1 - Sonda uretral n. 10 UND 20000 0,51R$                          10.200,00R$          BIOSANI CX C/10

595 14060820-1 - Sonda uretral n. 12 UND 80000 0,47R$                          37.600,00R$          BIOSANI CX C/10

596 14060821-1 - Sonda uretral n. 14 UND 3500 0,48R$                          1.680,00R$            BIOSANI CX C/10

597 14060822-1 - Sonda uretral n. 16 UND 500 0,58R$                          290,00R$               BIOSANI CX C/10

598 14060823-1 - Sonda uretral n. 18 UND 500 0,58R$                          290,00R$               BIOSANI CX C/10

599 14060824-1 - Sonda uretral n. 20 UND 500 0,66R$                          330,00R$               BIOSANI CX C/10

600
14060831-1 - Soro fisiologico 0,9% 100 ml onde possua espaço para

diluição de medicamentos no frasco/bolsa
FR/B 120000 1,90R$                          228.000,00R$       EQUIPLEX CX C/70

601
14060832-1 - Soro fisiologico 0,9% 250 ml onde possua espaço

para diluição de medicamentos no frasco/bolsa
FR/B 70000 2,35R$                          164.500,00R$       EQUIPLEX CX C/40

602
14060830-1 - Soro fisiologico 0,9% 1000 ml onde possua espaço

para diluição de medicamentos no frasco/bolsa
FR/B 10000 4,05R$                          40.470,00R$          J.P. CX C/10

603
14060833-1 - Soro fisiologico 0,9% 500 ml onde possua espaço para

diluição de medicamentos no frasco/bolsa
FR/B 35000 2,73R$                          95.550,00R$          EQUIPLEX CX C/24
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604

14060638-1 - Suporte de metal para coletor de material perfuro

cortante 13,0 litros. Confeccionado em metal, revestido com tinta

branca, resistente a corrosão, acompanha parafusos e buchas para

fixação na parede. Compatível com qualquer marca de coletor

perfuro cortante.

UND 200 22,95R$                        4.590,00R$            DESCARPACK

605

14060639-1 - Suporte de metal para coletor de material perfuro

cortante 20,0 litros. Confeccionado em metal, revestido com tinta

branca, resistente a corrosão, acompanha parafusos e buchas para

fixação na parede. Compatível com qualquer marca de coletor

perfuro cortante.

UND 100 22,95R$                        2.295,00R$            DESCARPACK

606

14060640-1 - Suporte de metal para coletor de material perfuro

cortante 3,0 litros. Confeccionado em metal, revestido com tinta

branca, resistente a corrosão, acompanha parafusos e buchas para

fixação na parede. Compatível com qualquer marca de coletor

perfuro cortante.

UND 110 22,25R$                        2.447,50R$            DESCARPACK CX C/5

607

14060641-1 - Suporte de metal para coletor de material perfuro

cortante 7,0 litros. Confeccionado em metal, revestido com tinta

branca, resistente a corrosão, acompanha parafusos e buchas para

fixação na parede. Compatível com qualquer marca de coletor

perfuro cortante.

UND 50 22,37R$                        1.118,50R$            DESCARPACK CX C/5

608
72020178-1 - Swab plástico - embalado individualmente estéril.

Pacote c/100 unidades
PCT 10 60,00R$                        600,00R$               NEOLAB

609

72020184-1 - Tábua de massagem cardíaca, em polipropileno.

Dimensões aproximadas 0,6mmx50cmx33cm (AxCxL)

UND 20 268,00R$                      5.360,00R$            RESGATE

610
14069928-1 - Tala de Imobilização de membros em papelão G.

Pacote c/ 10 unidades.
PCT 70 15,00R$                        1.050,00R$            TROMBINI CX C/10

611
14069929-1 - Tala de imobilização de membros em papelao M.

Pacote c/10 unidades.
PCT 90 12,00R$                        1.080,00R$            TROMBINI CX C/10
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612
14069930-1 - Tala de imobilização de membros em papelão P.

Pacote c/ 10 unidades.
PCT 70 17,72R$                        1.240,40R$            CIRUPAR CX /10

613

14060847-1 - Tampa para catéter luer lok, embalado em papel grau

cirurgico individual, esterelizado em oxido de etileno,contendo

registro do Ministério da Saúde,validade e lote

UND 1500 0,17R$                          255,00R$               VITALGOLD

614
7202154863-1 - Tentacânula 15 cm, em aço inoxidável, sonda

acanelada
UND 20 9,40R$                          188,00R$               GOLGRAN

616 14060849-1 - Termômetro clínico digital UND 1100 11,50R$                        12.650,00R$          WIRNER

617
14060852-1 - Termometro de máxima e mínima com extensor

digital
UND 100 111,28R$                      11.128,00R$          JPROLAB

618

72020111-3 - 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.

UND 500 55,34R$                        27.670,00R$          STRAMEDICAL

619
7202154823-1 - Tesoura Castroviejo curva 14 cm. Produto

Confeccionado em Aço Inoxidável.
UND 80 91,08R$                        7.286,40R$            GOLGRAN

620
7202154824-1 - Tesoura Castroviejo curva 9 cm para micro cirúrgia.

Produto Confeccionado em Aço Inoxidável.
UND 10 83,43R$                        834,30R$               GOLGRAN

621

72020183-1 - Tesoura cirúrgica 20 cm ponta reta, em aço inoxidável.

Garantia contra defeitos de fabricação. Embalagem individual

contendo dados de identificação e procedência.

UND 20 47,00R$                        940,00R$               WELDON

622
7202154825-1 - Tesoura Cirúrgica do tipo Goldmann n.º 13, reta.

Produto Confeccionado em Aço Inoxidável.
UND 20 43,09R$                        861,80R$               GOLGRAN

623
7202154826-1 - Tesoura cirúrgica fina Romba ponta reta e fina 15

cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável.
UND 70 23,46R$                        1.642,20R$            GOLGRAN

624
7202154827-1 - Tesoura cirurgica reta ponta fina 12cm. Produto

Confeccionado em Aço Inoxidável.
UND 110 20,12R$                        2.213,20R$            WELDON
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625
7202154828-1 - Tesoura cirúrgica reta ponta romba fina 17 cm.

Confeccionado em aço inoxidável.
UND 60 27,50R$                        1.650,00R$            WELDON

626
7202154829-1 - Tesoura cirúrgica, curva, ponta fina 12 cm. Produto

Confeccionado em Aço Inoxidável.
UND 30 19,92R$                        597,60R$               GOLGRAN

627

7202154830-1 - Tesoura para uso em atendimento pré-hospitalar,

especial para APH, destinado ao corte de roupas. Com lâminas

ponta romba e lisa. A segunda lâmina contém apoio para corte

semicircular e corto micro-serrilhado.

UND 50 20,00R$                        1.000,00R$            WELDON

628
7202154831-1 - Tesoura Spencer para retirar pontos 12 cm, Produto

Confeccionado em Aço Inoxidável.
UND 40 33,74R$                        1.349,60R$            GOLGRAN

629

14069989-1 - Teste de Bowie Dick para avaliação de autoclaves à

vapor saturado sob pressão assistidas por bomba de vácuo,

constituído de papel com tiras reagentes inseridas em pacotes,

espaços para anotação para pronto uso. Tempo máximo de

esterilização de 3,5 a 4 minutos a temperatuda134 graus.

Embalagem constando dados de identificação, procedência, prazo

de validade.Caixa c/ 50 unidades

CX 20 300,00R$                      6.000,00R$            STERISTAR
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630

7202154832-1 - Tira teste para medicação quantitativa de glicose

sanguínea, que utilize sangue capilar total, com amostra de no

máximo 0,6uL, com capacidade de medição de glicemia entre

10mg/dL a 600 mg/dl, com leitura de resultado de no máximo 20

segundos. Que utilize tecnologia de glicose desidrogenase com

metodologia biossensora amperométrica, memória de no mínimo

250 testes. Mensagem simples e resultado de fácil leitura,

programada em português, com absorção do sangue (amostra),

automaticamente para dentro da célula reagente. Caixa com 50

tiras. (OBS: A empresa vencedora deverá fornecer em comodato,

inicialmente 150 aparelhos (quando do recebimento da primeira

solicitação de fornecimento), e, no decorrer do processo tantos

aparelhos quanto se façam necessários, não ultrapassando o total

de 500 aparelhos. O equipamento deverá ser da mesma marca das

tiras.

CX 200000 36,60R$                        7.320.000,00R$    ROCHE CX C/50

631
7202154833-1 - Tiras reagentes para análise urinária, 10

parâmetros, com 100 tiras
CX 50 29,43R$                        1.471,35R$            CRAL

632

7202154864-1 - Toalha de papel interfolha, na cor branca, em fibras

100% celulose virgem medindo aproximadamente 23cm x 21cm

com duas dobras, pacote com c/ 1.000 folhas. Apresentar amostra.

PCT 4500 12,44R$                        55.980,00R$          SORT

633

7202154834-1 - Torneirinha 3 vias, luer lock (com rosca) estéril, com

tampa protetora, apirogênica. Tampa protetora nas

extremidades, composta de polietileno, protegendo os conectores

ou interrompendo a saída do fluído

UND 1500 0,90R$                          1.350,00R$            BIOBASE

634

14060941-1 - Touca ou turbante descartável, com elástico em toda

volta confeccionado à base de rayon não tecido, microperfurado

permitindo ótima ventilação, cor branca. Pacote c/ 100 unidades

PCT 1000 13,00R$                        13.000,00R$          ANADONA
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635

7202154835-1 - Tubo de silicone nº 200, diâmetro externo 3x5mm

com 15 metros, embalagem individual, contendo dados de

identificação do fabricante E do produto, data de fabricação e

validade. Registro ANVISA.

PCT 1000 41,61R$                        41.610,00R$          KINNER

636

7202154836-1 - Tubo de silicone nº 202, diâmetro externo 5x10mm

com 15 metros, embalagem individual, contendo dados de

identificação do fabricante E do produto, data de fabricação e

validade. Registro ANVISA.

PCT 1000 130,96R$                      130.960,00R$       KINNER

637

7202154837-1 - Tubo de silicone nº 203 diâmetro externo 6x10mm

com 15 metros, embalagem individual, contendo dados de

identificação do fabricante E do produto, data de fabricação e

validade. Registro ANVISA.

PCT 1000 109,00R$                      109.000,00R$       KINNER

638

7202154838-1 - Tubo de silicone nº 204, diâmetro externo 6x12mm

com 15 metros, embalagem individual, contendo dados de

identificação do fabricante E do produto, data de fabricação e

validade. Registro ANVISA.

PCT 1000 150,00R$                      150.000,00R$       MEDICONE

639

7202154839-1 - Tubo de latex nº 200, diâmetro externo 5mm com

15 metros, embalagem individual, contendo dados de identificação

do fabricante E do produto, data de fabricação e validade. Registro

ANVISA.

PCT 300 26,00R$                        7.800,00R$            BIOSANI

640

7202154840-1 - Tubo de latex nº 202, diâmetro externo 8mm com

15 metros, embalagem individual, contendo dados de identificação

do fabricante E do produto, data de fabricação e validade. Registro

ANVISA.

PCT 300 61,50R$                        18.450,00R$          LATEX BR

641

7202154841-1 - Tubo de latex nº 203, diâmetro externo 9mm com

15 metros, embalagem individual, contendo dados de identificação

do fabricante E do produto, data de fabricação e validade. Registro

ANVISA.

PCT 300 49,39R$                        14.815,50R$          GOIAIS LATEX

642

7202154842-1 - Tubo de latex nº 204, diâmetro externo 11,5mm

com 15 metros, embalagem individual, contendo dados de

identificação do fabricante E do produto, data de fabricação e

validade. Registro ANVISA.

PCT 300 56,83R$                        17.049,60R$          GOIAIS LATEX
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643
44010057-1 - Tubo para coleta à vácuo Fluoreto de Potássio, tampa

cinza  (EDTA K3) 4ml,  13x75mm.
UND 500 1,09R$                          543,50R$               VACUPLAST CX C/100

644
44010061-1 - Tubo para coleta à vácuo tampa roxa com rosca de

segurança (EDTA K3) 4ml, 13x75mm.
UND 1200 0,48R$                          576,00R$               BD CX C/100

645

14060515-1 - Umidificador 250ml para oxigênio, tampa e porca

injetados na cor do gás, frasco em PVC com nível mínimo e máximo.

Conexão padrão ABNT

FR 400 10,65R$                        4.260,00R$            VENTCARE

646

14060643-1 - Umidificador 250ml para oxigênio, tampa e porca

injetados na cor do gás, frasco em PVC com nível mínimo e máximo.

Conexão padrão ABNT. Extensão de PVC atóxico de 1,20m com

conectores, máscara de uso adulto.

KIT 400 24,00R$                        9.600,00R$            VENTCARE

647

14060644-1 - Umidificador 250ml para oxigênio, tampa e porca

injetados na cor do gás, frasco em PVC com nível mínimo e máximo.

Conexão padrão ABNT. Extensão de PVC atóxico de 1,20m com

conectores, máscara de uso infantil.

KIT 400 24,00R$                        9.600,00R$            VENTCARE

648 14060877-1 - Vaselina líquida. Frasco de 1000ml FR 300 20,85R$                        6.255,00R$            FACILIMP CX C/12

649 14069955-1 - Vaselina sólida 90 grs. UND 60 9,93R$                          595,80R$               LYSANDA

650

7202154843-1 - Espaçador - Câmara para Inalação, (para

administração de medicamentos inalatórios aerosol), em material

atóxico, transparente, formato anatômico, adaptável para uso

adulto e infantil, capacidade 150ml.

UND 300 26,34R$                        7.902,00R$            PLASTIC WAY
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