
Secretaria Municipal de Saúde 

                        FARMÁCIA MUNICIPAL
                      Buritis 28/07/2015

À 
Ilmo Sr°
Jebson José Martins Lourenço
Departamento de Compra
Prefeitura Municipal de Saúde
NESTA

Assunto: Solicitação (faz)
      Prezado (a) Senhor (a)

Solicito desse departamento a licitação dos itens abaixo especificado

MATERIAL HOSPITALAR
DESCRIÇÃO DA MERCADORIA UNIDADE QUANTIDADE

1
Abaixador de língua,em madeira, com embalagem individual.Devidamente registrado no Ministério 
da Saúde  Unidade 50.000

2
Abaixador de língua,em madeira, pacote com 100 unidades.Devidamente registrado no Ministério 
da Saúde. Pacote 500

3

Agulha 13x4,5, bisel trifacetado, canhão siliconizado,estéril, embalada individualmente em papel 
grau cirúrgico, tipo blister, com arbertura em pétala, contendo número de lote, data de fabricação, 
data de validade/vencimento. Caixa  com 100 unidades (similar BD).Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Caixa 200

4

Agulha 20X5,5,bisel trifacetado, canhão siliconizado,estéril, embalada individualmente em papel 
grau cirúrgico, tipo blister, com arbertura em pétala, contendo número de lote, data de fabricação, 
data de validade/vencimento. Caixa  com 100 unidades (similar BD).Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Caixa 150

5

Agulha 25X6,bisel trifacetado, canhão siliconizado,estéril, embalada individualmente em papel 
grau cirúrgico, tipo blister, com arbertura em pétala, contendo número de lote, data de fabricação, 
data de validade/vencimento. Caixa  com 100 unidades (similar BD).Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Caixa 200

6

Agulha 25x7,bisel trifacetado, canhão siliconizado,estéril, embalada individualmente em papel 
grau cirúrgico, tipo blister, com arbertura em pétala, contendo número de lote, data de fabricação, 
data de validade/vencimento. Caixa  com 100 unidades (similar BD).Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Caixa 300
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7

Agulha 25x8,bisel trifacetado, canhão siliconizado,estéril, embalada individualmente em papel 
grau cirúrgico, tipo blister, com arbertura em pétala, contendo número de lote, data de fabricação, 
data de validade/vencimento. Caixa  com 100 unidades (similar BD).Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Caixa 400

8

Agulha 40x12,bisel trifacetado, canhão siliconizado,estéril, embalada individualmente em papel 
grau cirúrgico, tipo blister, com arbertura em pétala, contendo número de lote, data de fabricação, 
data de validade/vencimento. Caixa  com 100 unidades (similar BD).Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Caixa 50

9

Agulha hipodérmica descartável 30x0,80,bisel trifacetado, canhão siliconizado,estéril, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, tipo blister, com arbertura em pétala, contendo número 
de lote, data de fabricação, data de validade/vencimento. Caixa  com 100 unidades (similar 
BD).Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Caixa 100

10

Agulha para caneta de insulina 8mm , calibre: 0,25 mm. 31G.Estéril, embalada individualmente, 
contendo número de lote, data de fabricação, data de validade/vencimento. Caixa  com 100 
unidades (similar BD).Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 20

11

Algodão Hidrofílo,100% algodão alvejado,insento de impurezas, inodoro e insípido, rolo de  
500g.Embalado em pacote individual, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, validade, dimensões, marca comercial e Registro no Ministério da Saúde. Rolo 400

12

Algodão ortopédico, medindo 10cm de largura x 1,00m de comprimento, confeccionada com 
fibras de puro algodão transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma 
das faces, cor natural, servindo-se de acolchoamento nos aparelhos ortopédicos, oferecendo 
conforto ao paciente durante o tratamento, utilizada como camada protetora das partes 
traumatizadas e outros inúmeros usos na ortopedia. Embalada em pacote com 12 rolos, 
constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, dimensões, marca 
comercial e Registro no Ministério da Saúde. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação.

Pacote com  12 
unidades 150

13

Algodão ortopédico, medindo 15cm de largura x 1,00m de comprimento, confeccionada com 
fibras de puro algodão transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma 
das faces, cor natural, servindo-se de acolchoamento nos aparelhos ortopédicos, oferecendo 
conforto ao paciente durante o tratamento, utilizada como camada protetora das partes 
traumatizadas e outros inúmeros usos na ortopedia. Embalada em pacote com 12 rolos, 
constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, dimensões, marca 
comercial e Registro no Ministério da Saúde. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação.

Pacote com  12 
unidades 200
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14

Algodão ortopédico, medindo 20cm de largura x 1,00m de comprimento, confeccionada com 
fibras de puro algodão transformadas em rolos de mantas uniformes, com goma aplicada em uma 
das faces, cor natural, servindo-se de acolchoamento nos aparelhos ortopédicos, oferecendo 
conforto ao paciente durante o tratamento, utilizada como camada protetora das partes 
traumatizadas e outros inúmeros usos na ortopedia. Embalada em pacote com 12 rolos, 
constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, dimensões, marca 
comercial e Registro no Ministério da Saúde. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação.

Pacote com  12 
unidades 150

15 Almotolias em plástico rígido, âmbar, Bico reto, capacidade 250ml. Unidade 150

16 Almotolias em plástico rígido, transparente, bico reto, capacidade de 250ml. Unidade 150

17

Aparelho de barbear c/02 lâminas. Embalados individualmente, constando externamente os dados 
de identificação, procedência, validade, dimensões, marca comercial e Registro no Ministério da 
Saúde. Unidade 150

18 Aparelho de Glicemia OPTIUM (Medsense) Unidade 30

19
Aparelho de pressão arterial aneroíde adulto  com braçadeira com velcro, manual de instruções  e 
bolsa para transpote.(Esfigmomanômetro). Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 100

20
Aparelho de pressão arterial aneroíde infantil com braçadeira com velcro,manual de instruções  e 
bolsa para transpote. (Esfigmomanômetro) . Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 10

21

Atadura Crepom 10cm x 1,8 m em repouso e 4,5m esticado, confeccionadas em tecido 100% 
algodão cru, fios de alta torção, com  alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2, com 
bastante elasticidade no sentido longitudinal. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Dúzia 1500

22

Atadura Crepom 15cm x 1,8 m em repouso e 4,5m esticado, confeccionadas em tecido 100% 
algodão cru, fios de alta torção, com  alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2, com 
bastante elasticidade no sentido longitudinal. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. 
Aprentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Dúzia 800

23

Atadura Crepom 20cm x 1,8 m em repouso e 4,5m esticado, confeccionadas em tecido 100% 
algodão cru, fios de alta torção, com  alta resistência, com densidade de 13 fios/cm2, com 
bastante elasticidade no sentido longitudinal.Devidamente registrado no Ministério da Saúde. 
Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Dúzia 600
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24

Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na 
formação da atadura devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para 
torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de 
forma continua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 2 a 3 
minutos aproximadamente, medindo 10 cm de largura x2,00m de comprimento, embalada 
individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e 
procedência, reembalado em caixa com 20 rolos. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. 
Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 150

25

Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na 
formação da atadura devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para 
torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de 
forma continua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 2 a 3 
minutos aproximadamente, medindo 15 cm de largura x2,00m de comprimento, embalada 
individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e 
procedência, reembalado em caixa com 20 rolos. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. 
Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 100

26

Atadura gessada, confeccionada em tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na 
formação da atadura devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para 
torná-lo efetivo na sua utilização e uniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de 
forma continua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 2 a 3 
minutos aproximadamente, medindo 20 cm de largura x2,00m de comprimento, embalada 
individualmente em invólucro apropriado constando externamente os dados de identificação e 
procedência, reembalado em caixa com 20 rolos. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. 
Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 150

27 Avental descartáveis manga longa com punho c/elástico pacote com 10 unidades. Pacote 150
28 Avental impermeável branco grande (para as lavadeiras) Unidade 10

29

Bobina de papel termosensível  eletrocardiograma 48mm x 30m.Embalados, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, validade, dimensões, marca comercial e 
Registro no Ministério da Saúde. Rolo 150

30
Bolsa coletora de urina 2000ml. Embalados, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, validade, dimensões, marca comercial e Registro no Ministério da Saúde. Unidade 10.000
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31

Bolsa coletora de urina, sistema  fechado, estéril, capacidade para 2000ml com escala para 
graduação a partir de 25ml, confeccinado em matérial resistente, branco na face posterior e 
transparente na face anterior, selamento contínuo e resistente, sistyem de fluxo contínuo de 
drenagem e completo esvaziamento; válvula anti-refluxo, tubo externo de drenagem com sistema 
prático de fixação à bolsa, clamp de de fechamento em material resistente ao manuseio com 
drenagem, local apropiado para punção com pinça corta-fluxo no tubo de drenagem; alça para 
transpote e sistema de fixação à cama. Embalagem individual estéril com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Apresentar cópia de certificado de 
registro no Ministério da Saúde. Unidade 600

32

Bolsa de colostomia drenável,recortável com barreira protetora de pele de 19 a 24mm de diâmetro 
de abertura de estoma e um clipe de fechamento. Embalados, constando externamente os dados 
de identificação, procedência, validade, dimensões, marca comercial e Registro no Ministério da 
Saúde. Unidade 1.500

33
Braçadeira para aparelho de pressão adulto de  velcro. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 100

34
Cadarço para traqueostomia. Embalados, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, validade, dimensões, marca comercial e Registro no Ministério da Saúde. metro 10

35 Caixa para lâmina de prevenção com três estrias. Unidade 10.000

36

Cânula de Guedel plástica jogo com 06 unidades.Embalados, constando externamente os dados 
de identificação, procedência, validade, dimensões, marca comercial e Registro no Ministério da 
Saúde. Jogo 10

37

Cateter intravenoso n°14, jelco, de teflon, estéril, descartável, flexível. Embalados individualmente, 
em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar  impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da saúde. Apresentar uma amostra 
durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Unidade 200

38

Cateter intravenoso n°16, jelco, de teflon, estéril, descartável, flexível. Embalados individualmente, 
em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar  impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da saúde. Apresentar uma amostra 
durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. unidade 400
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39

Cateter intravenoso n°18,jelco, de teflon, estéril, descartável, flexível. Embalados individualmente, 
em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar  impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da saúde. Apresentar uma amostra 
durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Unidade 800

40

Cateter intravenoso n°20,,jelco, de teflon, estéril, descartável, flexível. Embalados individualmente, 
em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar  impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da saúde. Apresentar uma amostra 
durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Unidade 5.000

41

Cateter intravenoso n°22,jelco, de teflon, estéril, descartável, flexível. Embalados individualmente, 
em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar  impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da saúde. Apresentar uma amostra 
durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Unidade 8.000

42

Cateter intravenoso n°24,jelco, de teflon, estéril, descartável, flexível. Embalados individualmente, 
em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar  impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da saúde. Unidade 5.000

43

Cateter nasal para oxigênio, tipo óculos, adulto, hipoalergênico, biocompatível, estéril. Na 
embalagem deverá estar  impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da saúde. Unidade 1000

44

Cateter nasal para oxigênio, tipo óculos, infantil, hipoalergênico, biocompatível, estéril. Na 
embalagem deverá estar  impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo 
de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da saúde. Unidade 100

45

Colar cervical de espuma tamanho G.Na embalagem deverá estar  impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro 
no Ministério da saúde. Unidade 100

46

Colar cervical de espuma tamanho M. Na embalagem deverá estar  impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro 
no Ministério da saúde. Unidade 100

47

Colar cervical de espuma tamanho P. Na embalagem deverá estar  impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro 
no Ministério da saúde. Unidade 100

48 Colar cervical rígido em polietileno G Unidade 10
49 Colar cervical rígido em polietileno M Unidade 10
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50 Colar cervical rígido em polietileno P Unidade 10

51

Coletor de Material Pérfuro Cortante, resistente a perfurações, com revestimento 
impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e 
bandeja coletora de resíduos líquidos. A caixa deverá ser de cor amarela e conter simbologia de 
acordo com a codificação internacional (risco biológico - Material contaminado), capacidade 
13Litros. Na embalagem deverá estar  impresso dados de identificação, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da saúde. Unidade 3.000

52

Compressa de Gaze hidrófila c/8 dobras, 13 fios por cm e 7,5x7,5cm, confeccionada em algodão 
puro, cor branca, fios uniformes sem falhas ou fiapos, não estéril, embalagem com dados de 
identificação, validade e procedência. Pacotes com 500 unidades devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Unidade 5.000

53

Compressas campo operátorio elaboradas com tecido quádruplo (quatro camadas), 100%
algodão, altamente absorvente, isento de substâncias gordurosas, amido e alvejantes ópticos;As
camadas de tecido devem possuir amarrações, evitando que uma camada deslize sobre a outra
no uso;As bordas devem possuir costura para evitar o desfiamento, e uma das bordas deve
apresentar cadarço duplo;Não estéril sem fio radiopaco;4 camadas com cadarço;100% puro
algodão: macio e extra-absorvente;Tamanho: 45 cm X 50cm;Contém 50
unidades;Dermatologicamente testado.Produto descartável, devidamente registrado no Ministério
da Saúde;

pacote com 50 
unidades 100

54

Compressas de Gaze Hidrófila Estéril confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela,
com 08 camadas e 05 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm
quando abertas. Alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido,
corantes corretivos, alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Esterilização feita por irradiação
gama ou por óxido de etileno. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério
da saúde.Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de
Fabricação.

Pacote com 05 
unidades 3.000

55

Dispositivo intra uterino (DIU) deverá ter uma  haste de polietileno enrolada com 
aproximadamente 176mg de fio cobre e cada um de seus braços transversais leva um cilindro de 
cobre de aproximadamente 68,7mg. As áreas de superfície exportas de cobre são 380 +/- 20mm2. Unidades 50

56

Dispositivo para incontinência urinária masculina n°06(Uripen). Na embalagem deverá estar  
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério da saúde. Unidade 6000

57

Eletrodos para monitorizão cardíaca. Na embalagem deverá estar  impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da 
saúde. Unidade 500
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58

Equipo de alimentação enteral, produto esterilizado utilizado para infusão de soluções enterais 
que permite o controle e dosagem do fluxo.Apresenta-se como um tubo de PVC flexível de 
aproximadamente 1500 mm, em uma extremidade apresentar a câmara de gotejamento com a 
ponta perfurante que se adapta tanto a bolsa ou ao frasco. No meio do tubo deve  localizar o 
regulador de fluxo, o qual controla o gotejamento e o fluxo da solução. Na outra extremidade 
possuir o conector escalonado o qual possibilita encaixe em vários tipos de dispositivos de 
infusão, evitando vazamentos. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 2000

59

Equipo Macro gotas, comum com injetor lateral, com roldana plástica. Embalados individualmente 
em papel grau cirúrgico, com dados de identificação, procedência, validade, data e tipo de 
esterilização. Devidamente registrado no Ministério da saúde. Apresentar uma amostra durante o 
CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Unidade 10.000

60

Equipo Macro gotas, para solução fotossensível . Embalados individualmente em papel grau 
cirúrgico, com dados de identificação, procedência, validade, data e tipo de esterilização. 
Devidamente registrado no Ministério da saúde.Apresentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Unidade 20

61

Equipo Micro gota c/ inj. Lateral, com roldana plástica. Embalados individualmente em papel grau 
cirúrgico, com dados de identificação, procedência, validade, data e tipo de esterilização. 
Devidamente registrado no Ministério da saúde. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Unidade 1.000

62

Equipo multivia.Embalados individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de identificação, 
procedência, validade, data e tipo de esterilização. Devidamente registrado no Ministério da 
saúde. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação. Unidade 100

63

EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO com sistema de bombeamento dedilhamento peristáltico linear, 
faixa programável de fluxo 0,1 – 999 mL/h; Modo micro: 0,1 – 999 mL/h (acréscimos de 0,1 mL/h) Modo 
macro: 1 – 999 mL/h (acréscimos de 1 mL/h) Pressão de oclusão 30 – 140 kPa ( 0,30 – 1,43 kg/cm2) 
Funções: Trava de painel: desabilita alteração de o fluxo e volume limite enquanto porta estiver aberta. Pinça: 
automaticamente pressiona e fechar equipo quando a porta estiver aberta. Sensibilidade do detector de ar na 
linha: ajuste em 2 níveis. Sensibilidade do detector de oclusão: ajuste em 10 níveis. Cronômetro de 
manutenção preventiva: acende o indicador quando a data se aproxima, Alarme de comparação entre fluxo e 
volume limite (= alarme soa quando o fluxo exceder o volume total a ser infundido) + peso de 1.7 kg , Limite 
superior de fluxo: limita valor máximo , Bloqueio teclado após programação. AC 100-240 v, 50/60 HZ: DC 12-
15 v. Bateria interna: aprox. 3 horas a 25 mlL/h , tempo – apresentar certificado de boas praticas de 
fabricação  (A EMPRESA VENCEDORA DEVERA INSTALAR 02 BOMBAS A TITULO DE COMODATO PELO 
PRAZO DA LICITACAO). Unidade 200
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64

Escova ginecológica para colher prevenção, embaladas individualmente, contendo dados de 
identificação do produto em português,procedência, marca do fabricante, data de validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 10.000

65

ESCOVA PLANA REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL. Cabo 
longo com formato ergonômico permite fácil utilização. Comprimento adequado da área escovante 
(78 mm). As cerdas são transparentes permitindo uma fácil verificação de sua limpeza. O plástico 
utilizado na sua composição não deve libera nenhuma substância tóxica. Com cerdas flexíveis. Unidade 100

66

Espaçador valvulado - com encaixe universal ( compatível com todas as "bombinhas de mercado), 
3 opções de máscaras - pequeno, médio e grande - macias e atóxicas, com  válvula em silicone, 
unidirecional no bocal e  capacidade de 250 ml Unidade 10

67

Esparadrapo comum imperméavel, cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão e resina 
acrílica, com boa aderência, rasgadura, insento de substâncias alérgicas, aquorepelentes em uma 
das faces e com adesivo à base de borracha natural e resina na outa face, enrolado em carretel 
devidamente encaixado e protegido em tubo plástico com dados de identificação, validade e 
procedência. Medindo o esparadrapo 10cx4,5metros.Apresentar uma amostra durante o 
CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Unidade 1.500

68

Espátula de Ayres, em madeira, com embalagem individual, contendo dados de identificação do 
produto em português, procedência, marca do fabricante, data de validade. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde  Unidade 8.000

69

Espéculo de Collins,vaginal, descartável, estéril, atóxico e apirogênico, em plástico transparente,  
lubrificado descatável tamanho G. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, data e tipo de esterrelização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde.(marca de referencia KOLPLAST) Unidade 300

70

Espéculo de Collins,vaginal, descartável, estéril, atóxico e apirogênico, em plástico transparente,  
lubrificado descatável tamanho M. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, data e tipo de esterrelização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde.(marca de referencia KOLPLAST) Unidade 6.000

71

Espéculo de Collins,vaginal, descartável, estéril, atóxico e apirogênico, em plástico transparente,  
lubrificado descatável tamanho P. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, data e tipo de esterrelização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde.(marca de referencia KOLPLAST) Unidade 6.000

72 Estetóscopio adulto simples. Devidamente Registrado no Ministério da Saúde. Unidade 30
73 Estetóscopio infantil simples. Devidamente Registrado no Ministério da Saúde. Unidade 10
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74
Férula Metálica em alumínio com espuma com 16mm de largura e um metro de comprimento para 
aplicação em imobilização de mão (dedos) metro 20

75
Férula Metálica em alumínio com espuma com 19mm de largura e um metro de comprimento para 
aplicação em imobilização de mão (dedos) metro 10

76

Fio de sutura absorvível PGA n°0.0 (violeta) com agulha cilindrica estriada 1/2 círculo 3.7 cm. Na 
embalagem deverá estar impresso dados de identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de 
fabricacão,prazo de validade e registro no Ministério da SaúdeAprentar uma amostra durante o 
CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.

caixa com 36 
unidades 28

77

Fio de sutura absorvível PGA n°2.0 (violeta) com agulha cilindrica estriada 1/2 círculo 3.7 cm. Na 
embalagem deverá estar impresso dados de identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de 
fabricacão,prazo de validade e registro no Ministério da SaúdeAprentar uma amostra durante o 
CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.

caixa com 36 
unidades 28

78

Fio de Sutura Catgut Cromado n° 0.0   com agulha de 20mm cortante,embalados individualmente, 
em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico,abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados de identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de 
fabricacão,prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.  Aprentar 
uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 20

79

Fio de Sutura Catgut Cromado n° 1.0   com agulha de 4cm cortante,embalados individualmente, 
em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico,abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados de identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de 
fabricacão,prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.  Aprentar 
uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. caixa 40

80

Fio de Sutura Catgut Cromado n° 2.0    com agulha de 4cm ,embalados individualmente, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico,abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de 
fabricacão,prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. Aprentar 
uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 40

81

Fio de Sutura Catgut Cromado n° 3.0    com agulha de 30mm,embalados individualmente, em 
papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico,abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados de identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de 
fabricacão,prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. Aprentar 
uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 20
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82

Fio de Sutura Catgut simples n° 0.0   com agulha de 20mm,embalados individualmente, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico,abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de 
fabricacão,prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. Aprentar 
uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 10

83

Fio de Sutura Catgut simples n° 2.0   com agulha de 3cm,embalados individualmente, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico,abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de 
fabricacão,prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. Aprentar 
uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.  Caixa 20

84

Fio de Sutura Catgut simples n° 3.0   com agulha de 20mm,embalados individualmente, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico,abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de 
fabricacão,prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades.Aprentar 
uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.   Caixa 40

85

Fio de Sutura Catgut simples n° 4.0    com agulha de 20mm,embalados individualmente, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico,abertura em pétala. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de identificacao, tipo esterilizacão, procedência, data de 
fabricacão,prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. Aprentar 
uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.  Caixa 20

86

Fio de Sutura mononylon n 0.0  com agulha de 30mm cortante, caixa c/24 unidades esterelizado 
por cobalto 60, embalagem contendo dados de procedência número do lote, data de validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 15

87

Fio de Sutura mononylon n 2.0  com agulha de 30mm cortante, caixa c/24 unidades esterelizado 
por cobalto 60, embalagem contendo dados de procedência número do lote, data de validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 10

88

Fio de Sutura mononylon n 3.0 com agulha de 20mm cortante, caixa c/24 unidades esterelizado 
por cobalto 60, embalagem contendo dados de procedência número do lote, data de validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 100
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89

Fio de Sutura mononylon n 3.0 com agulha de 30mm cortante, caixa c/24 unidades esterelizado 
por cobalto 60, embalagem contendo dados de procedência número do lote, data de validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 100

90

Fio de Sutura mononylon n 4.0 com agulha de 30mm cortante, caixa c/24 unidades esterelizado 
por cobalto 60, embalagem contendo dados de procedência número do lote, data de validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 100

91

Fio de Sutura mononylon n 5.0  com agulha de 20mm cortante, caixa c/24 unidades esterelizado 
por cobalto 60, embalagem contendo dados de procedência número do lote, data de validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 10

92

Fio de Sutura mononylon n 6.0 com agulha de 20mm cortante, caixa c/24 unidades esterelizado 
por cobalto 60, embalagem contendo dados de procedência número do lote, data de validade. 
Devidamente registrado no Ministério da Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Caixa 10

93
Fita  para autoclave 19mmx30m. Embalagem contendo dados de procedência número do lote, 
data de validade. Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Unidade 1000

94

Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica microporosa tamanho 1,20cmx10m, a base de fibras de 
viscose branca, aquorepelente em uma das faces e com adesivo acrílico hipoalergênico na outra 
face, espessura fina, termoestável. Embalagem contendo dados de procedência número do lote, 
data de validade.Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 400

95

Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica microporosa tamanho 2,5cmx10m a base d efibras de 
viscose branca, aquorepelente em uma das faces e com adesivo acrílico hipoalergênico na outra 
face, espessura fina, termoestável. Embalagem contendo dados de procedência número do lote, 
data de validade Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 500

96

Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica microporosa tamanho 5cmx10m a base d efibras de viscose 
branca, aquorepelente em uma das faces e com adesivo acrílico hipoalergênico na outra face, 
espessura fina, termoestável. Embalagem contendo dados de procedência número do lote, data 
de validade.Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 500

97
Fita para uso hospitalar (19mmx50m). Embalagem contendo dados de procedência número do 
lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Unidade 1200

98
Fralda geriatrica tamanho G. Embalagem contendo dados de procedência número do lote, data de 
validade.Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Unidade 10.000

99
Fralda geriatrica tamanho M. Embalagem contendo dados de procedência número do lote, data de 
validade. Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Unidade 5.000
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100

Frasco para dieta nutrição enteral, transparente, capacidade 300ml, gradua do nos dois lados a 
cada 50ml crescente e decrescente), atóxico, pós- sui etiqueta adesiva para identificação 
completa do paciente, de uso único, embalado individualmente em saco plástico, constando 
externamen te os dados de identificação, procedência, data de fabricação e valida de, nr. do lote, 
registro no MS, identificação do fabricante e farmacêutico responsável. Unidade 1000

101 Garrote com regulagem e trava, fecho em PVC, que permite ajuste fácil e confiável.

102
Gaze tipo queijo 13 fios 91x91cm. Embalagem contendo dados de procedência número do lote, 
data de validade. Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Unidade 1000

103
Gorro Descartável com elástico nuca branco 30g.Embalagem contendo dados de procedência 
número do lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Unidade 3000

104

Hastes flexíveis, de propileno,  com pontas de algodão, 100% puro e com tratamento antigerme. 
Embalagem com 75 unidades, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da saúde. (similar COTONETES) Caixa 100

105 Inalador Bivolt. Unidade 6

106 Indicador Biológico para esterilização a vapor com 10 unidades Caixa 10

107

Indicador Químico para Autoclave à vapor, caixa com 480 tiras de 1,5 cm x 10 cm. Embalagem 
contendo dados de procedência número do lote, data de validade. Devidamente registrada no 
Ministério da Saúde. Caixa 10

108

Intra Cath n° 16x12. Cateter em biomaterial com superfície superior inertividade e excepcional 
lisadura de superfície, radiopaco, bainha plástica, suporte para agulha com formato anatômico, 
orifício para sultura, fecho de segurança automático e superfície antiderrapante com conector Luer-
Lok codificado por cores.Embalados individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de 
identificação, procedência, validade, data e tipo de esterilização. Devidamente registrado no 
Ministério da saúde. Unidade 10

109

Intra Cath n° 18x12. Cateter em biomaterial com superfície superior inertividade e excepcional 
lisadura de superfície, radiopaco, bainha plástica, suporte para agulha com formato anatômico, 
orifício para sultura, fecho de segurança automático e superfície antiderrapante com conector Luer-
Lok codificado por cores.Embalados individualmente em papel grau cirúrgico, com dados de 
identificação, procedência, validade, data e tipo de esterilização. Devidamente registrado no 
Ministério da saúde. Unidade 10

110
Kit para nebulização adulto com conector de encaixe.Embalagem contendo dados de procedência 
número do lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Unidade 200
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111
Kit para nebulização adulto com conector de rosca.Embalagem contendo dados de procedência 
número do lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Unidade 200

112
Kit para nebulização infantil com conector de rosca.Embalagem contendo dados de procedência 
número do lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Unidade 100

113
Lâmina de bisturi n° 11, em aço inoxidável, esterelizada com radiação gama embalada 
individualmente em papel alumínio, e/ou papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados Caixa 15

114

Lâmina de bisturi n° 12,em aço inoxidável, esterelizada com radiação gama embalada 
individualmente em papel alumínio, e/ou papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados 
de identificação e esterilização. Embalagem com 100 unidades, contendo data de  fabricação, 
dados de procedência, esterilização data de vencimento/validade e n° do lote. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde. Caixa 20

115

Lâmina de bisturi n° 15,em aço inoxidável, esterelizada com radiação gama embalada 
individualmente em papel alumínio, e/ou papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados 
de identificação e esterilização. Embalagem com 100 unidades, contendo data de  fabricação, 
dados de procedência, esterilização data de vencimento/validade e n° do lote. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde. Caixa 20

116

Lâmina de bisturi n° 22,em aço inoxidável, esterelizada com radiação gama embalada 
individualmente em papel alumínio, e/ou papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados 
de identificação e esterilização. Em embalagem com 100 unidades, contendo data de  fabricação, 
dados de procedência, esterilização data de vencimento/validade e n° do lote. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde. Caixa 50

117
Lâmina para microscopia fosco lapidada. Embalagem contendo dados de procedência número do 
lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério da Saúde. Unidade 10.000

118

Lanceta, em aço inoxidável,esterizada por raio gama , embaladas individualmente em papel 
alumínio, e/ou papel cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação e esterilização. 
Na embalagem de conter data de fabricação, dados de procedência, esterilização, data de 
vencimento/ validade e n° do lote. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 1.000

119
Lençol descartável branco rolo de  70cm x 50m. Embalagem contendo dados de procedência 
número do lote, data de validade. Devidamente registrada no Ministério da Saúde. unidade 300
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120

Luvas cirúrgicas estéreis n°7,0, descartável, em latex natural, textura uniforme, formato 
anatômico, alta sensibilidade táctil, boa eslásticidade, resistente a tração, punho com bainha ou 
frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com po bioabsorvivel, espessura minima 
entre 2,2 e 2,3 mm, asseptica conforme padrao hospitalar, com indicacao de mao direita e 
esquerda, acondicionada em involucro interno com dobras para abertura, numero visivel no 
involucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirurgico, abertura em 
petala, Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, 
procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado 
de aprovacao no Ministerio do Trabalho. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação.   Unidade 1.000

121

Luvas cirúrgicas estéreis n°7,5,descartável, em latex natural, textura uniforme, formato anatômico, 
alta sensibilidade táctil, boa eslásticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, 
comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com po bioabsorvivel, espessura minima entre 
2,2 e 2,3 mm, asseptica conforme padrao hospitalar, com indicacao de mao direita e esquerda, 
acondicionada em involucro interno com dobras para abertura, numero visivel no involucro e na 
luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirurgico, abertura em petala, Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data 
de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado de aprovacao no 
Ministerio do Trabalho. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação.   Unidade 2.000

122

Luvas cirúrgicas estéreis n°8,0,descartável, em latex natural, textura uniforme, formato anatômico, 
alta sensibilidade táctil, boa eslásticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, 
comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com po bioabsorvivel, espessura minima entre 
2,2 e 2,3 mm, asseptica conforme padrao hospitalar, com indicacao de mao direita e esquerda, 
acondicionada em involucro interno com dobras para abertura, numero visivel no involucro e na 
luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirurgico, abertura em petala, Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data 
de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado de aprovacao no 
Ministerio do Trabalho. Unidade 2.000
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123

Luvas cirúrgicas estéreis n°8,5,descartável, em latex natural, textura uniforme, formato anatômico, 
alta sensibilidade táctil, boa eslásticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, 
comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com po bioabsorvivel, espessura minima entre 
2,2 e 2,3 mm, asseptica conforme padrao hospitalar, com indicacao de mao direita e esquerda, 
acondicionada em involucro interno com dobras para abertura, numero visivel no involucro e na 
luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirurgico, abertura em petala, Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data 
de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado de aprovacao no 
Ministerio do Trabalho. Apresentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação.   Unidade 3.000

124

Luvas de borrachas antiderrapantes forrada verde G (similar MUCAMBO).Na embalagem devera 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado de aprovacao no Ministerio do 
Trabalho. Pares 200

125

Luvas de borrachas antiderrapantes forrada verde M (similar MUCAMBO).Na embalagem devera 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado de aprovacao no Ministerio do 
Trabalho. Pares 300

126

Luvas de borrachas antiderrapantes forrada verde P (similar MUCAMBO). Na embalagem devera 
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado de aprovacao no Ministerio do 
Trabalho. Pares 200

127

Luvas para procedimento médico não cirúrgico, não estéril, descartável, em látex natural, 
espessura média de 0,16mm, comprimento mínimo 265mm, com preservação da sensibilidade, 
hipoalergênica, forma ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível, inerte resistência ao calçar, 
conforto ao uso e ajuste anatômico, punho com acabamento em friso ou bainha. Tamanho extra 
P, em caixas com 100 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado 
de aprovacao no Ministerio do Trabalho. Caixa 1000

128

Luvas para procedimento médico não cirúrgico, não estéril, descartável, em látex natural, 
espessura média de 0,16mm, comprimento mínimo 265mm, com preservação da sensibilidade, 
hipoalergênica, forma ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível, inerte resistência ao calçar, 
conforto ao uso e ajuste anatômico, punho com acabamento em friso ou bainha. Tamanho 
grande, em caixas com 100 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da 
Saude e certificado de aprovacao no Ministerio do Trabalho. Caixa 1500
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Luvas para procedimento médico não cirúrgico, não estéril, descartável, em látex natural, 
espessura média de 0,16mm, comprimento mínimo 265mm, com preservação da sensibilidade, 
hipoalergênica, forma ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível, inerte resistência ao calçar, 
conforto ao uso e ajuste anatômico, punho com acabamento em friso ou bainha. Tamanho 
médio, em caixas com 100 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da 
Saude e certificado de aprovacao no Ministerio do Trabalho. Caixa 2000

130

Luvas para procedimento médico não cirúrgico, não estéril, descartável, em látex natural, 
espessura média de 0,16mm, comprimento mínimo 265mm, com preservação da sensibilidade, 
hipoalergênica, forma ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível, inerte resistência ao calçar, 
conforto ao uso e ajuste anatômico, punho com acabamento em friso ou bainha. Tamanho 
pequeno, em caixas com 100 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da 
Saude e certificado de aprovacao no Ministerio do Trabalho. Caixa 2.000

131

Luvas para procedimento médico não cirúrgico, não estéril, descartável, em vinil, com 
preservação da sensibilidade, hipoalergênica, forma ambidestra, lubrificada com pó bio-
absorvível, inerte resistência ao calçar, conforto ao uso e ajuste anatômico, punho com 
acabamento em friso ou bainha. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado 
de aprovacao no Ministerio do Trabalho. Tamanho extra P, em caixas com 100 unidades. caixa 500

132

Luvas para procedimento médico não cirúrgico, não estéril, descartável, em vinil, com 
preservação da sensibilidade, hipoalergênica, forma ambidestra, lubrificada com pó bio-
absorvível, inerte resistência ao calçar, conforto ao uso e ajuste anatômico, punho com caixa 500

133

Luvas para procedimento médico não cirúrgico, não estéril, descartável, em vinil, com 
preservação da sensibilidade, hipoalergênica, forma ambidestra, lubrificada com pó bio-
absorvível, inerte resistência ao calçar, conforto ao uso e ajuste anatômico, punho com 
acabamento em friso ou bainha. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado 
de aprovacao no Ministerio do Trabalho. Tamanho M, em caixas com 100 unidades. Devidamente 
registrado no MS. caixa 500
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Luvas para procedimento médico não cirúrgico, não estéril, descartável, em vinil, com 
preservação da sensibilidade, hipoalergênica, forma ambidestra, lubrificada com pó bio-
absorvível, inerte resistência ao calçar, conforto ao uso e ajuste anatômico, punho com 
acabamento em friso ou bainha. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude e certificado 
de aprovacao no Ministerio do Trabalho. Tamanho G, em caixas com 100 unidades. caixa 350

135
Malha tubular 6cmx25m.Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude Rolo 50

136
Malha tubular 8cmx25m.Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude Rolo 50

137
Manguito de reposição de esfigmomanômetro construido em latex de alta flexidade e resistência, 
tamanho adulto para a braçadeira de nylon ou algodão com fecho de velcro ou botão. unidade 50

138
Manômetro para aparelho de pressão aneróide 300mm/hg com divisões de 2mm/hg com selo e 
certificado de IMETRO unidade 50

139
Manta aluminazada.Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude unidade 10

140

Máscara cirúrgica descartável retangular c/elástico, semi-facial, descártavel, com três camadas de 
proteção, sendo a interna em material hipoalergico, com clip nasal embutido que permita ajuste 
adequado ao contorno do rosto, produzido em aluminio suave e flexivel, nao traumatizante, 
inodora, tiras costuradas com solda eletronica, bordas bem acabadas, isentas de cola e que 
apresentem eficiencia de filtracao bacteriana (E.F.B.), para particulas de 1.0 micron, acima de 95 
%. Embalagem em caixa tipo dispenser-box com 50 unidades.   Na embalagem devera estar 
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministerio da Saude Caixa 1000

141

Máscara confeccionada em não-tecido (TNT), acondicionadas em caixas com 50 unidades, 
camada externa hidrofóbica feita de 100% polipropileno 1 5g/m2 por filamento contínuo 
(tecnologia Spunbonded), que assegura características hipoalérgicas e atóxicas, camada interna 
hidrofóbica feita de 100% polipropileno 25g/m2 por filamento contínuo (tecnologia Spunbonded), 
que assegura características hipoalérgicas e atóxicas, camada intermediária com filtro 
bacteriológico de microfibras de 100% polipropileno (20g1m2), fabricado por extrusão (processo 
Meltblown), hipoalergénica que permite respiração facilitada, clipe Nasal de fácil adaptação ao 
contorno do rosto, tiras de alta resistência de 4Oxlcm. caixa 50
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Máscara de Venturi Adulto com reservatorio de oxigenio. Kit composto por máscara transparente, 
flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; traquéia; 6 diluidores coloridos 
para diferentes concentrações de % de FIO2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), 
verde (35%), rosa (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, 
prolongamento de oxigênio. Livre de Látex Produto de uso único. Embalagem individual.Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministerio da Saude Unidade 5

143

Máscara de Venturi Infantil com reservatorio de oxigenio . Kit composto por máscara transparente, 
flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; traquéia; 6 diluidores coloridos 
para diferentes concentrações de % de FIO2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), 
verde (35%), rosa (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, 
prolongamento de oxigênio. Livre de Látex Produto de uso único. Embalagem individual.Na 
embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministerio da Saude Unidade 5

144 Óculos de proteção incolor. unidade 40
145 Oliva de borracha para estetoscópio. Unidade 100

146

Papel crepado para esterilização, verde, 60x60 cm. Na embalagem devera estar impresso dados 
de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da 
Saude Folha 20.000

147 Papel toalha branco com 2 dobras pacote com 1000 folhas. Pacote 3000

148
Pás adulto para o  Desfibrilador Externo Automático (DEA)  ISIS, da marca Instramed. Tamanho 
das pás Adulto = área: 82 cm2 - Devidamente registrado na ANVISA pares 30

149
Pás infantil para o  Desfibrilador Externo Automático (DEA)  ISIS, da marca Instramed. Tamanho 
das Pás infantil = área: 30 cm2.Devidamente registrado na ANVISA pares 15

150 Pêra para aparelho de pressão com valvula Unidade 20
151 Pêra para eletrocardiografo unidade 100
152 Pilha média Unidade 250
153 Pilha Palito Unidade 40
154 Pilha pequena Unidade 500
155 Preservativo Masculino Lubrificado 52mm Unidade 30.000
156 Preservativo Masculino não  Lubrificado 52mm Unidade 1440
157 Reanimador Manual  Infatil (AMBU) Unidade 4
158 Reanimador Manual  Infatil com reservatório (AMBU) Unidade 6
159 Reanimador Manual Adulto (AMBU) Unidade 6
160 Reanimador Manual Adulto com reservatório (AMBU) Unidade 8
161 Reanimador Manual Neo natal (AMBU) Unidade 4

162 Reanimador Manual Neo natal com reservatório (AMBU) Unidade 5
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Saco de Lixo hospitalar branco leitoso 100 litros.Na embalagem deverá conter simbologia de 
acordo com a codificação internacional (risco biológico - Material contaminado), capacidade 100 
litros. Na embalagem deverá estar  impresso dados de identificação, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da saúde. Unidade 15.000

164

Saco de Lixo hospitalar branco leitoso 50 litros.Na embalagem deverá conter simbologia de 
acordo com a codificação internacional (risco biológico - Material contaminado), capacidade 50 
litros. Na embalagem deverá estar  impresso dados de identificação, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da saúde. Unidade 13.000

165 Salto ortópedico quadrado grande 100x70x30 mm. Unidade 60
166 Salto ortopédico quadrado pequeno 70x50x30 mm. Unidade 60

167

Scalp n° 19, dispositivo intravenoso com cateter externo, confeccionado em poliuretano, 
radiopaco, flexível, atóxico, com mandril, agulha com bisel trifacetado. Empunhada colorida para 
fácil identificação do calibre, cânula transparente, embalagem individual estéril, com dados de 
esterilização e validade. Devidadamente registrado na Ministério da Saúde. Unidade 600

168

Scalp n° 21,dispositivo intravenoso com cateter externo, confeccionado em poliuretano, 
radiopaco, flexível, atóxico, com mandril, agulha com bisel trifacetado. Empunhada colorida para 
fácil identificação do calibre, cânula transparente, embalagem individual estéril, com dados de 
esterilização e validade. Devidadamente registrado na Ministério da Saúde. Unidade 1000

169

Scalp n° 23, dispositivo intravenoso com cateter externo, confeccionado em poliuretano, 
radiopaco, flexível, atóxico, com mandril, agulha com bisel trifacetado. Empunhada colorida para 
fácil identificação do calibre, cânula transparente, embalagem individual estéril, com dados de 
esterilização e validade. Devidadamente registrado na Ministério da Saúde. Unidade 10.000

170

Scalp n° 25, dispositivo intravenoso com cateter externo, confeccionado em poliuretano, 
radiopaco, flexível, atóxico, com mandril, agulha com bisel trifacetado. Empunhada colorida para 
fácil identificação do calibre, cânula transparente, embalagem individual estéril, com dados de 
esterilização e validade. Devidadamente registrado na Ministério da Saúde. Unidade 10.000

171

Scalp n° 27, dispositivo intravenoso com cateter externo, confeccionado em poliuretano, 
radiopaco, flexível, atóxico, com mandril, agulha com bisel trifacetado. Empunhada colorida para 
fácil identificação do calibre, cânula transparente, embalagem individual estéril, com dados de 
esterilização e validade. Devidadamente registrado na Ministério da Saúde. Unidade 2000

172

Seringa 10ml c/ agulha 25x7 com bico Luer Lock (rosca) .Cilindro transparente em polipropileno 
grau médio, pistão de borracha atóxica. Êmbolo polipropileno grau médio com deslizamento suave 
e dispositivo auto destrutivo.Atóxica,apirogênica e descatável. Esterelizada em óxido de 
etileno.Bisel trifacetado.Empunhada colorida para fácil identificação do calibre, cânula 
transparente, embalagem individual estéril, com dados de esterilização e validade. 
Devidadamente registrado na Ministério da Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Unidade 20.000
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Seringa 10ml sem agulha com bico Luer slip (sem rosca) .Cilindro transparente em polipropileno 
grau médio, pistão de borracha atóxica. Êmbolo polipropileno grau médio com deslizamento suave 
e dispositivo auto destrutivo.Atóxica,apirogênica e descatável. Esterelizada em óxido de 
etileno.Bisel trifacetado.Empunhada colorida para fácil identificação do calibre, cânula 
transparente, embalagem individual estéril, com dados de esterilização e validade. 
Devidadamente registrado na Ministério da Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Unidade 1.000

174

Seringa 1ml c/ agulha com agulha fixa indicada para infusão de insulina.cilindro transparente em 
polipropileno grau médio, pistão de borracha atóxica. Êmbolo polipropileno grau médio com 
deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo.Agulha hipodérmica com bisel triacetado, 
siliconizada e atraumática. Atóxica,apirogênica e descatável. Esterelizada em óxido de 
etileno.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.  Unidade 100.000

175

Seringa 1ml c/ agulha com agulha fixa tuberculina.Cilindro transparente em polipropileno grau 
médio, pistão de borracha atóxica. Êmbolo polipropileno grau médio com deslizamento suave e 
dispositivo auto destrutivo.Agulha hipodérmica com bisel triacetado, siliconizada e atraumática. 
Atóxica,apirogênica e descatável. Na embalagem deverá estar  impresso dados de identificação, 
procedência, data de esterilização.Esterelizada em óxido de etileno.Aprentar uma amostra durante 
o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.  Unidade 2.000

176

Seringa 20ml c/ agulha com bico Luer Lock (rosca).Cilindro transparente em polipropileno grau 
médio, pistão de borracha atóxica. Êmbolo polipropileno grau médio com deslizamento suave e 
dispositivo auto destrutivo.Atóxica,apirogênica e descatável. Esterelizada em óxido de 
etileno.Bisel trifacetadoEsterelizada em óxido de etileno.Bisel trifacetado, embalagem individual 
estéril, com dados de esterilização e validade. Devidadamente registrado na Ministério da 
Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.  Unidade 30.000

177

Seringa 3ml c/ agulha com bico Luer Lock (rosca).Cilindro transparente em polipropileno grau 
médio, pistão de borracha atóxica. Êmbolo polipropileno grau médio com deslizamento suave e 
dispositivo auto destrutivo.Atóxica,apirogênica e descatável. Esterelizada em óxido de 
etileno.Bisel trifacetadoEsterelizada em óxido de etileno.Bisel trifacetado,embalagem individual 
estéril, com dados de esterilização e validade. Devidadamente registrado na Ministério da 
Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.  Unidade 30.000
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Seringa 5ml c/ agulha com bico Luer Lock (rosca).Cilindro transparente em polipropileno grau 
médio, pistão de borracha atóxica. Êmbolo polipropileno grau médio com deslizamento suave e 
dispositivo auto destrutivo.Atóxica,apirogênica e descatável. Esterelizada em óxido de 
etileno.Bisel trifacetado. Esterelizada em óxido de etileno.Bisel trifacetado, embalagem individual 
estéril, com dados de esterilização e validade. Devidadamente registrado na Ministério da 
Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Unidade 30.000

179

Sistema de drenagem mediastinal 500ml dreno n° 14. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde. Unidade 10

180

Sistema de drenagem mediastinal 500ml dreno n° 24.Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde. Unidade 10

181

Sonda de Aspiração traqueal n°04. Produto estéril, descartável embalado individualmente em 
papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Unidade 50

182

Sonda de Aspiração traqueal n°06. Produto estéril, descartável embalado individualmente em 
papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Unidade 50

183

Sonda de Aspiração traqueal n°06. Produto estéril, descartável embalado individualmente em 
papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. unidades 1800

184

Sonda de Aspiração traqueal n°08. Produto estéril, descartável embalado individualmente em 
papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. unidade 50

185

Sonda de Aspiração traqueal n°10. Produto estéril, descartável embalado individualmente em 
papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Unidade 100

186

Sonda de Aspiração traqueal n°12. Produto estéril, descartável embalado individualmente em 
papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Unidade 100

187

Sonda de Aspiração traqueal n°14.Produto estéril, descartável embalado individualmente em 
papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Unidade 100

188

Sonda de Aspiração traqueal n°16.Produto estéril, descartável embalado individualmente em 
papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde. Unidade 50
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Sonda de Gastrostomia para alimentação enteral n° 18. Tubo de alimentação de gastrostomia 
com porta em Y, 100% silicone. Sonda de Kangaroo. Acompanha sache de 2,7g de gel solúvel em 
agua. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau cirúrgico,com 
dados de esterilização e validade.Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 30

190

Sonda Foley n°12 com duas vias.Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 100

191

Sonda Foley n°14 com duas vias.Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 150

192

Sonda Foley n°16 com duas vias.Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 300

193

Sonda Foley n°18 com duas vias.Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 200

194

Sonda Foley n°20 com duas vias.Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 100

195

Sonda Foley n°22 com duas vias.Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 50

196

Sonda Gastrica levine n°04. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 60

197

Sonda Gastrica levine n°06. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 60

197

Sonda Gastrica levine n°08. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 60

198

Sonda Gastrica levine n°10. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 60

23



Secretaria Municipal de Saúde 

199

Sonda Gastrica levine n°12.Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 50

200

Sonda Gastrica levine n°14.Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 50

201

Sonda Gastrica levine n°16.Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 100

202

Sonda Gastrica levine n°18. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 50

203

Sonda Gastrica levine n°20.Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de 
grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 60

204

Sonda nasogástrica curta n°04. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. unidade 100

205

Sonda nasogástrica curta n°06. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 100

206

Sonda nasogástrica curta n°08. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 50

207

Sonda nasogástrica curta n°10. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 100

208

Sonda nasogástrica curta n°12. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 200

209

Sonda nasogástrica curta n°14. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. unidade 100

210

Sonda nasogástrica curta n°16. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 100
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211

Sonda nasogástrica curta n°18. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 100

212

Sonda nasogástrica Longa n°06. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 100

213

Sonda nasogástrica Longa n°08. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 50

214

Sonda nasogástrica Longa n°10. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 100

215

Sonda nasogástrica Longa n°14. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 200

216

Sonda nasogástrica Longa n°16. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 150

217

Sonda nasogástrica Longa n°18. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 150

218

Sonda nasogástrica Longa n°20. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 100

219
Sonda retal n°04. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 40

220
Sonda retal n°06. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 40

221
Sonda retal n°08. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 20

222
Sonda retal n°10. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 20
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223
Sonda retal n°12.  Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 20

224
Sonda retal n°14.  Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 20

225
Sonda retal n°16. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 40

226
Sonda retal n°18. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 20

227
Sonda retal n°20. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 40

228
Sonda uretral n°04. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 50

229
Sonda uretral n°06. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 50

230
Sonda uretral n°08. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 3.000

231
Sonda uretral n°10. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 3000

232
Sonda uretral n°12. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 15000

234
Sonda uretral n°14. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 100

235
Sonda uretral n°16. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 200
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236
Sonda uretral n°18. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel de grau 
cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Unidade 100

237 Termômetro Clínico de Mercúrio prismático                                                                                                                                                                                                                       Unidade 300

238

Termômetro Digital Termo-higrometro de uso interno com maxima/minimo e funcao reset.Display LCD de facil 
visualizacao .Escala do termometro -10 + 50ºc /-14 + 122ºFEscala do Higrometro 10 a 99% URResolucao do 
termometro 1ºC / 1FResolucao do higrometro 1% URPrecisao do termometro + - 1ºC /+ - 2FPrecisao do 
higrometro 8% URDimensöes 110 x 70 x 20mmMaterial Plastico Unidade 4

239
Tiras de Glicemia p/ teste de glicemia c/leitura em 30 segundos para o aparelho Accu-Chek 
(AdvantageII). (A validade das tiras deve ser maoir ou igual a dois anos) Unidade 6.000

240
Tiras de Glicemia p/ teste de glicemia c/leitura em 30 segundos para o aparelho Optium 
(MediSense).(A validade das tiras deve ser maoir ou igual a dois anos) Unidade 15.000

241

Torneira Descartável com três vias.Produto estéril, descartável embalado individualmente em 
papel de grau cirúrgico,,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde unidade 50

242 Tubo de látex  n° 203 pacote com 15m. Devidamente registrado no Ministério da Saúde Pacote 3

243 Tubo de látex (garrote) n° 200 pacote com 15m. Devidamente registrado no Ministério da Saúde. Pacote 4

244

Tubo endotraqueal c/ balão n°4.0.Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 20

245

Tubo endotraqueal c/ balão n°4.5. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde.  Unidade 20

246

Tubo endotraqueal c/ balão n°5.0. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 30

247

Tubo endotraqueal c/ balão n°5.5. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 30

248

Tubo endotraqueal c/ balão n°6.0. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 40

249

Tubo endotraqueal c/ balão n°6.5. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 30
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250

Tubo endotraqueal c/ balão n°7.0. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 50

251

Tubo endotraqueal c/ balão n°7.5. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 50

252

Tubo endotraqueal c/ balão n°8.0. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 50

253

Tubo endotraqueal c/ balão n°8.5. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde.  Unidade 30

254

Tubo endotraqueal c/ balão n°9.0. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 20

255

Tubo endotraqueal s/ balão n°2.0. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 10

256

Tubo endotraqueal s/ balão n°2.5. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 10

257

Tubo endotraqueal s/ balão n°3.0. Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 25

258

Tubo endotraqueal s/ balão n°3.5.Produto estéril, descartável embalado individualmente em papel 
de grau cirúrgico,com dados de esterilização e validade. Devidamente registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 20

259 Umidificador para bala de oxigenio Unidade 30

MATERIAL PARA O RAIO X 
Descrição do Material UNIDADE QUANTIDADE

1 Alfabeto de chumbo para identificação de filme radiológico em Raio X.Kit com 26letras de A a Z. Kit 2
2 Chassi com Ecram 18x24 cm unidade 2
3 Chassi com Ecram 24x30 cm unidade 2
4 Chassi com Ecram 30x40 cm unidade 2
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5 Chassi com Ecram 35x35 cm unidade 2
6 Chassi com Ecram 35x43 cm unidade 2
7 Filma para Raio X 30x40 cm caixa com 100 unidades caixa 100
8 Filme para Raio X 18x24cm caixa c/100 unidades caixa 50
9 Filme para Raio X 24x30cm caixa c/100 unidades caixa 50

10 Filme para Raio X 35x35 caixa c/100 unidades caixa 50
11 Filme para Raio X 35x43 caixa c/100 unidades caixa 50
12 Fixador para raio X para processadora automática 38litros  galões 50
13 Kit de identificação de números para Raio X de Chumbo Kit 2
14 Revelador de Raio-X para processadora automática 38 litros  galões 50

MATERIAL CIRÚRGICO 
Descrição da Mercadoria UNIDADE QUANTIDADE

1 Afastador de  Farabeuf, 13x125mm Unidade 10
2 Bacia redonda confeccionada em aço inoxidável,com 35x 7cm com capacidade 4700ml Unidade 10
3 Bacia redonda confeccionada em aço inoxidável,com 41 x 8,5 cm com capacidade 6300ml Unidade 10
4 Bandeja de Inóx Retangular 22 x 17 x 1.5cm Unidade 6
5 Bandeja em Aço Inox 40x28x02 cm Unidade 5
6 Bandeja em Aço Inox, 22x17x1,5 cm Unidade 6
7 Bandeja em Aço Inox,30x20x04cm Unidade 5

8

Cabo para Bisturi nº 03 - para lâmina descartável de nº 10 a 15. Confeccionado em aço inox de 1ª 
qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de 
identificação e procedência. 20

9

Cabo para Bisturi nº 04 - para lâminas descartável de nº 20 a 24. Confeccionado em aço inox de 
1ª qualidade. Embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de 
identificação e procedência. Unidade 10

10 Cuba para Assepsia em aço inox (redonda) 10cm Unidade 10
11 Cuba Rim em aço inox Unidade 20
12 Fluxômetro para oxigênio Unidade 20
13 LIxeira com pedal e tampa 30 litros Unidade 10
14 Lixeira com pedal e tampa cromada 12 litros Unidade 10
15 Lixeira com tampa e pedal100 litros Unidade 12
16 Pinça Anatômica de dissecção 14cm Unidade 20
17 Pinça Anatômico dente de rato 14cm Unidade 20
18 Pinça Backhaus 13cm Unidade 10
19 Pinça Kelly curva 16cm Unidade 50
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20 Pinça Kelly reta 16cm Unidade 60
21 Pinça Manguil curva adulto em aço inoxidável 18cm Unidade 1
22 Pinça Manguil curva infantil em aço inoxidável 17cm Unidade 1
23 Pinça Manguil reta adulto em aço inoxidável 18cm Unidade 1
24 Pinça Manguil reta infantil em aço inoxidável 17cm Unidade 1
25 Pinça para retirada de corpo estranho com haste curvada e ponta em forma de concha Unidade 10
26 Pinça Pozzi 24cm, p/ colo uterino Unidade 5
27 Pinça Tentacânula 15cm Unidade 5
28 Porta Agulha de Mayo Hegar 15cm Unidade 50
29 Porta papel toalha de plastico branco Unidade 30
30 Saboneteira com dispenser Maxdherm Unidade 30
31 Tesoura de Iris curva Unidade 50
32 Tesoura de Iris reta Unidade 60
33 Tesoura de Lister para bandagem 17cm Unidade 5
34 Tesoura de Lister para bandagem 19cm Unidade 5
35 Tesoura Joseph reta 14cm Unidade 50
36 Tesoura Spenser 9cm para retirar pontos Unidade 80
37 Válvula reguladora para cilindro de oxigenio c/01 saída (similar OXIGEL) Unidade 20

MATERIAL PARA O ELETROENCEFALOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA 
DESCRIÇÃO DA MERCADORIA UNIDADE QUANTIDADE

1 Creme adesivo e condutivo para o eletroencefalograma pote de 1kg Potes 50

2 Jogo de eletrodos para o eletroencefalograma digital (MEDITRON) banhado a ouro com fio leitoso Jogos 8

MATERIAL PARA O  E ELETROCARDIOGRAMA 
DESCRIÇÃO DA MERCADORIA UNIDADE QUANTIDADE

1 Braçadeira Cardiochip Adulto para Eletrocardiograma 
Jogo com 04 

pares 8
2 Cabo para Eletrocardiograma compativel com  o Eletrocardiograma ECAFIX unidades 3
3 Cabo para Eletrocardiograma compativel com  o Eletrocardiograma MICROMED Unidades 3
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Rouparia para a U.M.S e PSFs
ITEM DESCRIÇÃO DA MERCADORIA UNIDADE QUANTIDADE

1

Camisola Ginecológica em linhol 100% algadão branca personalizada em azul                                       
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                      
UNIDADE MISTA DE  SAÚDE Unidade 100

2

Campo Fenestrado de brim grosso - GRANDE - (SANTISTA) branco                     PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                      UNIDADE MISTA 
DE  SAÚDE (modelo segue anexo) Unidade 300

3

Campo Fenestrado de brim grosso - PEQUENO - (SANTISTA) branco                     PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                      UNIDADE MISTA 
DE  SAÚDE (modelo segue anexo) Unidade 200

4

Campo para esterilização de material cirúrgico de brim grosso (SANTISTA)                 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                      
UNIDADE MISTA DE  SAÚDE (modelo segue anexo) Unidade 200

5

Capote em linhol 100% algodão branca personalizada em azul                                       
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                      
UNIDADE MISTA DE  SAÚDE (modelo segue anexo) Unidade 10

6

Lençol sem elástico para berço 1,70x1,00 m em linhol 100% algodão branco personalizado em 
azul. PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                           UNIDADE 
MISTA DE  SAÚDE                                                                                      Unidade 200

7

Lençol sem elástico para cama 1,80x1,50m em linhol 100% algodão branco personalizado em 
azul.  PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                          
UNIDADE MISTA DE SAÚDE Unidade 500

8

Lençol sem elástico para cama 1,80x1,50m em linhol 100% algodão verde água personalizado em 
preto.  PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                          
UNIDADE MISTA DE SAÚDE Unidade 500

9

Lençol sem elástico para maca 1,80x1,00m em linhol 100% algodão branco personalizado em 
azul.    PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                        
UNIDADE MISTA DE SAÚDE Unidade 500

10

Lençol sem elástico para maca 1,80x1,00m em linhol 100% algodão verde água personalizado em 
preto.    PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                        
UNIDADE MISTA DE SAÚDE Unidade 500

11

Toalha de banho branca personalizada e azul (de boa qualidade)                                                           
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                        
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Unidade 200

31



Secretaria Municipal de Saúde 

12

Toalha de rosto branca personalizada e azul (de boa qualidade)                                                              
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS                                                                                         
UNIDADE MISTA DE SAÚDE Unidade 300

_____________________________________ 
  Iolanda de Freitas Soares

______________________________________ 
       Eliane Andrade Ferreira Demeneghi
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