
Observação importante: Este arquivo somente servirá para análise completa das especificações 

dos itens, a proposta deverá ser feita através do programa coleta de proposta disponibilizado 

no site da Prefeitura Municipal de Buritis – MG. 

É importante lembrar também que a ordenação dos itens deste documento não estão conforme 

o programa coleta de preços, havendo uma configuração diferente. 

 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 

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 30x0,7, 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 

9 

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 

10 

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 



11 

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 

12 

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 

13 

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 

14 

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 

15 

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 

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

17 
Almotolias em plástico rígido, transparente, bico reto, capacidade de 
250ml. Unidade 150 

18 

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 

19 Aparelho de Glicemia Accu-Chek Active  Unidade 50 

20 Aparelho de Glicemia On call plus II Unidade 100 

21 

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 



22 

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 

23 Aparelho de Pressão Digital Automático de Pulso Unidade 20 

24 

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 

25 

Atadura Crepom 12cm 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 

26 

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 

27 

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 

28 

Atadura de rayon  7,5cmx5m estéril - Confeccionada em fibras 
sintéticas 100% rayon;- Tamanho: 7,5Cm x 5m; -Livre de impurezas, 
rasgos, fios soltos e manchas.-Atóxica e apirogênico. -Esterilizado a Gás 
Oxido de Etileno. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização 
e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde Unidade 120 

29 

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 

30 

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 Caixa 100 



amostra durante o CERTAME e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação. 

31 

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 

32 
Avental descartáveis manga longa com punho c/elástico pacote com 10 
unidades. Pacote 3000 

33 Avental impermeável branco grande (para as lavadeiras) Unidade 50 

34 Azul de metileno frasco de 30ml  Unidade 80 

35 Balão de oxigênio de borracha - Tamanhos de ½ L; Unidade 2 

36 

Bandagem Elástica coban com corte manual bege 10 cm x 4,5metros. 
Fácil de aplicar, reposicionar ou remover. Adere sobre si mesma, 
mesmo se estiver molhada. Rolo 10 

37 
Bateria para termômetro digital- bateria de lítio de 1.5/1.55 V (não 
recarregável). 

Unidades 
100 

38 

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 

39 

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 

40 

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 

41 

BOLSA TÉRMICA DE GEL QUENTE / FRIA -bolsa térmica reutilizável, 
durável e contendo gel térmico não tóxico que mantém a temperatura 
por mais tempo que a água. 15,8 X 23,5 CM 

Unidade  

10 



42 Bomba Tira Leite Materno Manual  
Unidade 10 

43 
Braçadeira para aparelho de pressão adulto de  velcro. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde. Unidade 100 

44 

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

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

46 

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 

47 

Capa de Colchão Hospitalar impermeável Solteiro Azul - 0,88 x 1,88 x 
0,15 cm - Protetor para colchão/Gramatura : 285 g/m²/Material : Napa, 
Pvc  100% impermeável/Fechamento  : Com Zíper /Antialérgico / 
Antiácaro : Sim/Impermeável : Sim/Forro : Sim/Limpeza : Pano com 
álcool/Compatibilidade : Colchão solteiro padrão Unidade 20 

48 

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 

49 

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 1000 

50 

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 1500 

51 

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 8.000 

52 

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 10.000 

53 

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 8.000 



54 

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 

55 

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 

56 Circuito para Ventilador Pulmonar Microtak 920 – Takaoka Unidade 1 

57 
Clamp Umbilical - produto descartável e estéril embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico.  Unidade 100 

58 

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 

59 

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 

60 

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 

61 Colar cervical rígido em polietileno G Unidade 50 

62 Colar cervical rígido em polietileno M Unidade 50 

63 Colar cervical rígido em polietileno P Unidade 50 

64 

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 

65 
Coletor de Urina e Secreção Sistema Aberto Tipo Garrafa 1200 ml Sem 
Preservativo  Unidade 100 

66 Comadre Plástica Branca  Unidade 20 

67 

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 

68 

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 500 



69 

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 5.000 

70 

Conjunto de Tala Aramada - 4 Unidades. O conjunto de tala aramada 
em EVA é compostos  por quatro peças em cores e tamanhos 
diferentes. As talas são revestidas com material emborrachado/  
Utilizado em resgate/  Ideal para imobilização provisória de membros/ 
Tamanhos: PP, P, M e G/ Peso: 0.350 kg/ Dimensões: 90 x 10 x 10 cm. 

Kit com 04 
unidades 50 

71 
Cuba Rim Plástica 26 X 12 Cm - Dimensões: 26 x 12 cm/- Capacidade: 
700 ml/- Cor: Branco/- Material: Plástico Unidade 20 

72 

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. As dimensões são de 36 mm na direção vertical e 
32mm na direção horizontal. A extremidade inferior da haste deverá 
forma um bulbo de 3mm de diâmetro. O DIU deverá conter um fio de 
polietileno atado ao bulbo, resultando em duas linhas, cuja finalidade 
é auxiliar na remoção do DIU. O corpo deverá conter sulfato de bário, 
o que o torna radiopaco. O DIU deverá ter embalado junto um tubo 
de inserção e êmbolo em sua embalagem de envelopamento 
composta por um filme base e um filme de cobertura e esterilizado 
por radiação gama. O tubo de inserção deverá ser equipado com uma 
guia azul móvel para ajudar a medir a profundidade e orientação na 
qual o tubo de inserção é inserido pelo canal cervical e na cavidade 
uterina.Na embalagem deverá estar  impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da saúde.  Unidades 50 

73 

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 

74 

Eletrodos para monitorizão cardíaca adulto. Na embalagem deverá 
estar  impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da saúde.  Unidade 1000 

75 

Eletrodos para monitorizão cardíaca infantil. Na embalagem deverá 
estar  impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da saúde.  Unidade 1000 

76 

Envelope de papel de grau cirúrgico auto-Selante 150mm x 150mm – 
deve possui uma camada de filme plástico lâminado transparente + 
papel grau cirúrgico branco.  Atóxico.  Resistência Mecânica. 

Caixa com 
100 

unidades 100 

77 

Envelope de papel de grau cirúrgico auto-Selante 25mm x 350mm – 
deve possui uma camada de filme plástico lâminado transparente + 
papel grau cirúrgico branco.  Atóxico.  Resistência Mecânica. 

Caixa com 
100 

unidades 100 

78 

Envelope de papel de grau cirúrgico auto-Selante 80mm x 250mm – 
deve possui uma camada de filme plástico lâminado transparente + 
papel grau cirúrgico branco.  Atóxico.  Resistência Mecânica. 

Caixa com 
100 

unidades 100 



79 

Envelope de papel de grau cirúrgico auto-Selante 90mm x 260mm – 
deve possui uma camada de filme plástico lâminado transparente + 
papel grau cirúrgico branco.  Atóxico.  Resistência Mecânica. 

Caixa com 
100 

unidades 100 

80 

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 5000 

81 

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 15.000 

82 

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 50 

83 

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 

84 

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 500 

85 

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 500 



86 

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 

87 

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 

88 

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 

89 

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 

90 

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 

91 

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 1000 

92 

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 10.000 

93 

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 10.000 

94 

Estesiometro -  Kit  composto por um conjunto de sete monofilamentos 
de variadas espessuras, que permitem verificar o nível de sensibilidade 
de nervos periféricos, possibilitando aos profissionais e pacientes 
tomarem medidas para prevenir danos físicos irreversíveis e até 
amputações de membros em casos de neuropatias diabética, 
hansênica, tóxica e alcoólica, além de proporcionar o monitoramento 
da evolução de comprometimentos neurais. 

Unidade 

10 

95 
Estetóscopio adulto simples. Devidamente Registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 150 



96 
Estetóscopio infantil simples. Devidamente Registrado no Ministério da 
Saúde. Unidade 30 

97 
EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA frasco de 10ml frasco 

20 

98 
Férula Metálica em alumínio com espuma com 12mm  X 250 mm para 
aplicação em imobilização de mão (dedos) metro 30 

99 
Férula Metálica em alumínio com espuma com 16mm X 250 mm para 
aplicação em imobilização de mão (dedos) metro 40 

100 
Férula Metálica em alumínio com espuma com 19mm X 250 mm de 
comprimento para aplicação em imobilização de mão (dedos) metro 30 

101 

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 Saúde. 

caixa com 
36 

unidades 40 

102 

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 Saúde. 

caixa com 
36 

unidades 40 

103 

Fio de sutura absorvível PGA n°3.0 (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 Saúde. 

caixa com 
36 

unidades 40 

104 

Fio de sutura absorvível PGA n°4.0 (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 Saúde.  

caixa com 
36 

unidades 40 

105 

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.   Caixa 20 

106 

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.   caixa 40 

107 

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.  Caixa 40 

108 

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.  Caixa 20 



109 

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.  Caixa 10 

110 

Fio de Sutura Catgut simples n° 1.0   com agulha de 2cm 
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.   caixa 10 

111 

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 

112 

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. Caixa 40 

113 

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.  Caixa 20 

114 

Fio de Sutura mononylon n 0.0  com agulha de 20mm 3/8 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 

115 

Fio de Sutura mononylon n 2.0  com agulha de 20mm 3/8cortante, 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 

116 

Fio de Sutura mononylon n 3.0 com agulha de 20mm 3/8 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 

117 

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 



118 

Fio de Sutura mononylon n 4.0 com agulha de 20mm 3/8 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 

119 

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 

120 

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 

121 Fio guia para entubação/ mandril para entubação endotraqueal adulto Unidade 10 

122 Fio guia para entubação/ mandril para entubação endotraqueal infantil Unidade 10 

123 

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

124 

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 

125 

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 

126 

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 

127 Fita Métrica Simples 1,5m  Unidade 50 

128 

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

129 

Fixador para Sonda Endotraqueal Tubo Traqueal Adulto - Fixador para 
tubo endotraqueal composto por duas bandas, tendo e velcro adesivo. 
Confeccionado em tecido de algodão, atóxico, hipoalérgico e anti-
escaras. Livre de Látex.  Unidade 30 

130 Fluxômetro para oxigênio  Unidade 50 

131 

Fralda descartável Infantil, tamanho extra grande, gel ultra absorvente, 
com barreiras lateral antevazamento, prática, anatômica e confortável 
com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme 
de polietileno,fibras de polipropileno e adesivo termoplástico. Na 
embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote 
e validade 

Unidade 

1000 



132 

Fralda descartável Infantil, tamanho Grande, gel ultra absorvente, com 
barreiras lateral antevazamento, prática, anatômica e confortável com 
polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de 
polietileno,fibras de polipropileno e adesivo termoplástico. Na 
embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote 
e validade 

Unidade 

1000 

133 

Fralda descartável Infantil, tamanho médio, gel ultra absorvente, com 
barreiras lateral antevazamento, prática, anatômica e confortável com 
polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de 
polietileno,fibras de polipropileno e adesivo termoplástico. Na 
embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote 
e validade 

Unidade 

1000 

134 

Fralda descartável Infantil, tamanho Pequeno, gel ultra absorvente, 
com barreiras lateral antevazamento, prática, anatômica e confortável 
com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme 
de polietileno,fibras de polipropileno e adesivo termoplástico. Na 
embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote 
e validade 

Unidade 

1000 

135 

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

136 

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

137 

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

138 

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

139 

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 10000 

140 
Garrote com regulagem e trava, fecho em PVC, que permite ajuste fácil 
e confiável.   100 

141 

Gaze tipo queijo 13 fios 91x91cm. Embalagem contendo dados de 
procedência número do lote, data de validade. Devidamente registrada 
no Ministério da Saúde. Unidade 1500 

142 

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 30000 

143 

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 

144 

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 

145 

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 



146 

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 50 

147 

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

148 

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 50 

149 

Lâmina de bisturi n° 10,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 

150 

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 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 15 

151 

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 

152 

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 

153 

Lâmina de bisturi n° 21,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 

154 

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 

155 

Lâmina de bisturi n° 23,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 Caixa 50 



vencimento/validade e n° do lote. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde.  

156 

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 

157 

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 

158 

Lancetas Descartáveis – agulha metálica com base em polímero plástico 
esterilizada por raio gama, 28g, desenvolvida para realizar pulsão da 
polpa digital para obtenção da amostra de sangue. Os lancetadores 
deverão estar de acordo com as normas estabelecidas pelo ministério 
da SAÚDE/ANVISA.O vencedor  deste item deve ceder em doação 50 
(podendo ser acrescido de 25% se necessário) de canetas lancetadoras 
deverão ser compatíveis com as lancetas licitadas . Prazo de validade, 
não inferior a 12 meses a partir da data da entrega. Caixa com 100 
unidades Unidades 3000 

159 LANTERNA CLINICA PARA PUPILA Unidade 10 

160 

LANTERNA RECARREGÁVEL DE FIXAR NA CABEÇA ( PARA REALIZAR 
PREVENÇÃO NO PERÍODO DE CAMPANHA NA ZONA RURAL) 

Unidade 

10 

161 

Laringoscópio - Especificações Técnicas: Cabo Standard Médio/ 
Tamanho: Médio/ Alimentação: 02 Pilhas Tipo C (Não Inclusas) /Lâmina 
convencional Curva:Lâmina convencional Curva Nº0  Neonatal/- Lâmina  
convencional Curva Nº1 Infantil/- Lâmina convencional Curva Nº2 
Criança/- Lâmina  convencional Curva Nº3 Adulto Médio/- Lâmina 
convencional Curva Nº4 Adulto Grande/- Lâmina convencional  Curva 
Nº5 Adulto Grande. Registro Na Anvisa e garantia: 1 Ano 

kit com 06 
Lãminas 10 

162 

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 

163 Lixeira com tampa e pedal de 50 litros branca Unidade 40 

164 

Lixeira seletiva - 100litros - com suporte quatro cestos (Kit contendo 
quatro lixeiras de 100litros cada nas cores verde(vidro), Azul(papel), 
Amarela (metal) e vermelha(plástico) 

KIT 

15 

165 

Luvas cirúrgicas estéreis n°6,0, 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 500 



166 

Luvas cirúrgicas estéreis n°6,5, 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 500 

167 

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 

168 

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 

169 

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 



170 

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 

171 

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 

172 

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 

173 

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 

174 Luva de Látex Longa Ranhurada 40 cm Pares 100 

175 

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 

176 

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 

177 

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, Caixa 2000 



data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude 
e certificado de aprovacao no Ministerio do Trabalho. 

178 

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 

179 

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 100 

180 

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 P, em caixas com 100 unidades. caixa 100 

181 

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 100 

182 

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 100 

183 
Macacão de Isolamento. Material PP, gramatura 30mg/m2, elástico nos 
punhos e tornozelos, tamanho P-XG, zíper frontal Unidade 50 

184 

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 



185 

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 

186 

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 100 

187 
Manômetro para aparelho de pressão aneróide 300mm/hg com 
divisões de 2mm/hg com selo e certificado de IMETRO unidade 50 

188 

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 

189 

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 2000 

190 

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 

191 

Máscara de RCP Descartável - Desenvolvida em plástico impermeável, 
com válvula de segurança contra refluxo, que impede o retorno de ar e 
contato direto com a vítima, evitando assim risco de contaminação no 
momento do procedimento de respiração boca-a-boca.Peso: 
0.060kg/Dimensões: 15 x 15 x 5 cm 

Unidade 

40 

192 

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 

193 

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 



194 Máscara Descartável. Confecção  Unidade 20000 

195 

Mascara Respirador descartável PFF-2 - N95, azul e Branco. 
Característica:  Forro: Sim Material: Cinta Elástica 100% Algodão 
Tamanho: Único Tira Metálica na Parte Superior Para Ajuste 
Nasal.Dimensões: Respirador Facial PFF-2 Azul - Ferrari Altura:18,00 
Centimetros Largura:13,00 Centimetros Profundidade:2,00 Milimetros 
Peso:50,00 Gramas 

Unidade  

1000 

196 Óculos de proteção incolor. unidade 40 

197 

Óculos de Proteção Individual Anti-embaçante. Armação em 
policarbonato, lente em policarbonato com apoio nasal e proteção 
lateral. Unidade 50 

198 Oliva de borracha para estetoscópio. Unidade 100 

199 

Otoscópio com cabo em metal cromado inoxidável para duas pilhas 
médias comuns ( não inclusas), revestido por capa antiderrapante para 
melhor empunhadura. Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e 
baixa luminosidade. Visor móvel. Lâmpada incandescente de 2,5 V. 05 
(cinco) especulo auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos 
seguintes calibres e quantidades: - 01 espéculo de diâmetro 2,8 mm Nº 
1/ - 01 espéculo de diâmetro 4,15 mm Nº 2/  - 01 espéculo de diâmetro 
5,0 mm Nº 3/ - 01 espéculo de diâmetro 6,0 mm Nº 4/ - 01 espéculo de 
diâmetro 9,0 mm Nº 5/ Funciona com 2 pilhas médias (Tipo C). Unidade 30 

200 Oxímetro Digital de Pulso Portátil de Dedo Unidade 50 

201 

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 

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

203 

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 

204 

Pás infantil para o  Desfibrilador Externo Automático (DEA)  ISIS, da 
marca Instramed. Tamanho das Pás infantil = área: 30 
cm2.Devidamente registrado na ANVISA pares 10 

205 Pêra para aparelho de pressão com valvula  Unidade 20 

206 Pera para aspiração  Unidade 10 

207 Pêra para eletrocardiografo unidade 100 

208 Pilha média Unidade 250 

209 Pilha Palito  Unidade 40 

210 Pilha pequena  Unidade 500 

211 Pipeta descartável 1ml  Unidade  500 

212 Pipeta descartável 2ml  Unidade  500 

213 Pipeta descartável 3ml  Unidade  500 

214 

PRESERVATIVO FEMININO - Preservativo feminino fabricado em 
borracha nitrílica, material antialérgico, inodoro e atóxico, lubrificado 
com óleo de silicone. 

Unidade 

240 

215 Preservativo Masculino Lubrificado 52mm Unidade 30.000 

216 Preservativo Masculino não  Lubrificado 52mm Unidade 1440 

217 Protetor Auricular de Espuma sem cordão 

Caixa com 
200 

unidades 2 

218 Protetor Auricular tipo concha  Unidade 5 

219 

Protetor Facial com Viseira Flexível. Display transparente, material 
policarbonato, tratamento anti-embaçamento, altura 32 cm, largura 22 
cm. Unidade 50 



220 Protetor Ocular Adulto  

Caixa com 
12 

unidades 10 

221 Protetor Solar fator 50 frasco 200ml Frasco 200 

222 Reanimador Manual  Infatil (AMBU)  Unidade 5 

223 Reanimador Manual  Infatil com reservatório (AMBU)  Unidade 10 

224 Reanimador Manual Adulto (AMBU)  Unidade 5 

225 Reanimador Manual Adulto com reservatório (AMBU)  Unidade 10 

226 Reanimador Manual Neo natal (AMBU) Unidade 5 

227 Reanimador Manual Neo natal com reservatório (AMBU) Unidade 10 

228 

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 

229 

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 

230 Saco de Óbito com zíper frontal e identificação   Unidade 20 

231 Salto ortópedico quadrado grande 100x70x30 mm. Unidade 60 

232 Salto ortopédico quadrado pequeno 70x50x30 mm. Unidade 60 

233 Sapatilha de TNT Descartável  Unidade 50.000 

234 

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 

235 

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 

236 

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 

237 

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 

238 

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 



239 

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 

240 

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 

241 

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 

242 

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 

243 

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 

244 

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 

245 

Seringa 50ml 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 Unidade 1.000 



dados de esterilização e validade. Devidadamente registrado na 
Ministério da Saúde.Aprentar uma amostra durante o CERTAME e 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. 

246 

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 

247 

Seringa 60ml 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 

248 

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 

249 

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 

250 

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 500 

251 

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 

252 

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 2000 

253 

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 

254 

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 100 

255 

Sonda de Aspiração traqueal 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 



256 

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 50 

257 

Sonda Foley n°06 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 

258 

Sonda Foley n°08 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 

259 

Sonda Foley n°10 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 

260 

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 

261 

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 

262 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 

263 

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 

264 

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 

265 

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 

266 

Sonda Nasoentérica nº 06. .Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização 
e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  

Unidade 

24 

267 

Sonda Nasoentérica nº 08. .Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização 
e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  

Unidade 

24 

268 

Sonda Nasoentérica nº 12. .Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização 
e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  

Unidade 

24 

269 

Sonda Nasoentérica nº 14. .Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização 
e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  

Unidade 

24 

270 

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 

271 

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 200 



272 

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 

273 

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 200 

274 

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 

275 

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 

278 

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 

279 

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 

280 

Sonda nasogástrica Longa 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 

281 

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 

282 

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 

283 

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 

284 

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 

285 

Sonda uretral n°02. Produto estéril, descartável embalado 
individualmente em papel de grau cirúrgico,com dados de esterilização 
e validade. Devidamente registrado no Ministério da Saúde.  Unidade 50 

286 

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 

287 

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 

288 

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 

289 

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 



290 

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 

291 

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 

292 

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 

293 

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 

294 

Sonda uretral 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 50 

295 

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

296 

Sonda uretral 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 50 

297 

Sutura Steri-Strip 6mm x 38mm. Medidas: 6mmx38mm;- O envelope 
contém 3 suturas;- Dorso de rayon de Viscose não tecido; - Reforçado 
por tiras de poliéster;- Adesivo acrílico hipoalergênico; - Livre de látex. 

Envelope 
com 03 

unidades 100 

298 

Sutura Steri-Strip 6mm x 75mm. Medidas: 6mmx75mm;- O envelope 
contém 3 suturas;- Dorso de rayon de Viscose não tecido; - Reforçado 
por tiras de poliéster;- Adesivo acrílico hipoalergênico; - Livre de látex. 

Envelope 
com 03 

unidades 100 

299 

Termômetro Clínico Digital • Faixa de medição: 32,0°C – 43,9°C - Com 
indicador de temperaturas inferiores (“L”) e superiores (“H”) à esta 
faixa de medição.• Fonte de alimentação: bateria de lítio de 1.5/1.55 V 
(não recarregável).• Retenção da temperatura máxima: em cada 
medição, a temperatura máxima aparece no mostrador, até o aparelho 
se desligar. • Sinal sonoro: indica que o aparelho está pronto a ser 
utilizado ou que a medição terminou. • Auto-verificação automática: 
caso a mensagem «ERR» apareça no seu visor significa que há algum 
problema em sua medição. Não utilize seu termômetro, entre em 
contato conosco! • Resultados das medições: expressos em grau Celsius 
(°C). • Erro máximo de indicação dos resultados: ± 0,2°C entre 34°C – 
42°C a uma temperatura ambiente entre 18°C-28°C.•Tempo total da 
medição da temperatura de 90 a 120 segundos. • Visor de cristal 
líquido: é possível visualizar alterações de temperatura de 0.1°C. • 
Memória: guarda automaticamente a última temperatura medida. • 
Desligamento automático: após aproximadamente 10 minutos, para 
assegurar prolongamento da vida da bateria. 

Unidade 

200 

300 Termômetro Clínico Digital com Infravermelho  sem contato Unidade 50 

301 

TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO MAX/MIN  com cabo 
extensor /Memória das Temperaturas Máxima e Mínima. - Termômetro 
para Geladeira e Vacina  

Unidade  
30 

302 

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% Unidade 4 

http://www.medjet.com.br/subcategoria/termometro-para-geladeira-e-vacina/25/601
http://www.medjet.com.br/subcategoria/termometro-para-geladeira-e-vacina/25/601
http://www.medjet.com.br/subcategoria/termometro-para-geladeira-e-vacina/25/601


URPrecisao do termometro + - 1ºC /+ - 2FPrecisao do higrometro 8% 
URDimensöes 110 x 70 x 20mmMaterial Plastico  

303 
Teste indicador Biológico para esterilização a vapor com 10 unidades - 
Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Caixa 20 

304 

Tipóia Em TNT branca - Tipóia em TNT simples para imobilização de 
braço em design universal. Desenvolvido em tecido leve e confortável 
que se ajusta perfeitamente tanto ao braço direito quanto esquerdo. 
Tem que possuir  fivela deslizante para que permite a regulagem de 
altura adequada para cada pessoa Unidade 200 

305 
Tira de glicemia marca ACCU- Chek Active 

Unidade 
20000 

306 
Tira de glicemia on call Plus  Unidade 

20000 

307 

Tiras Reagentes para detecção de glicemia capilar, com método de 
leitura fotométrica ou amperométrica, com faixa de medição entre 20 e 
500 mg/dl, amostra de sangue até 2,5 microlitros, para  leitura em 
medidor portátil de fácil leitura, deve possuir registro no ministério da 
Saúde e/ou Anvisa, CBPF conforme RDC 59/200. O vencedor deste item 
deve ceder em regime de doação  até 150 (podendo ser acrescido de 
25% se necessário) de aparelhos medidores de glicose (glicosimetro 
capilar) compatíveis com as tiras licitadas. Prazo de validade, não 
inferior a 12 meses a partir da data da entrega. Caixa com 50 unidades. Caixa 5000 

308 

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 

309 
Tubo de látex  n° 203 pacote com 15m. Devidamente registrado no 
Ministério da Saúde Pacote 3 

310 
Tubo de látex (garrote) n° 200 pacote com 15m. Devidamente 
registrado no Ministério da Saúde. Pacote 4 

311 

Tubo endotraqueal c/ 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 50 

312 

Tubo endotraqueal c/ 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 50 

313 

Tubo endotraqueal c/ 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 50 

314 

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 50 

315 

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 50 

316 

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 50 



317 

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 50 

318 

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 50 

319 

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 50 

320 

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 

321 

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 

322 

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 

323 

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 

324 

Umidificador 250 ml com Extensão e Máscara p/ Oxigênio Adulto - 
constituído por:01 tampa em Nylon com conforme especificação, 01 
tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas e 01 Copo 
translúcido. Unidade 50 

325 

Umidificador 250ml com Extensão e Máscara p/ Oxigênio Infantil - 
constituído por:01 tampa em Nylon com conforme especificação, 01 
tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas e 01 Copo 
translúcido. Unidade 50 

326 Umidificador para bala de oxigenio Unidade 50 

327 Circuito para Ventilador Pulmonar Takaoka Smart Unidade 1 

328 Válvula reguladora para cilindro de oxigenio c/01 saída (similar OXIGEL) Unidade 50 

    

 MATERIAL PARA O RAIO X    
  Descrição do Material UNIDADE QUANTIDADE 

1 
Alfabeto de chumbo para identificação de filme radiológico em Raio 
X.Kit com 26 letras de A a Z. Kit 2 

2 

Avental de Chumbo - Avental padrão sem proteção nas costas, com 
alças cruzadas para maior conforto e segurança. Equivalência em 
chumbo de 0,50mm Pb unidade 2 

3 

Protetor de tireóide infantil 0,50mmpb Plumbífero /Protetor De 
Tireóide Infantil Confeccionado Em Borracha Plumbífera Flexível Com 
Equivalência Em Chumbo De 0,50Mm, Acabamento Em Nylon 
Lavável.Largura:120 mm/Comprimento:500 mm/Peso Bruto:0.2700 
kg/Peso líquido:0.2100 kg Unidade 2 



4 

Protetor Tireóide para Paciente Adulto Com 0,25mm de chumbo (Pb). 
/Acabamento em Polikroy (corino especial). /Cores: Azul ou Cinza./ 
Garantia de 5 anos./ Medida: 56x13cm. Unidade 2 

    

 MATERIAL CIRÚRGICO    
  Descrição da Mercadoria UNIDADE QUANTIDADE 

1 Afastador de  Farabeuf, 13x125mm Unidade 10 

2 Afastador de Balfour Valva 45x80mm Haste nº Rmal Unidade 50 

3 Afastador de Farabeuf 14cm Unidade 50 

4 Afastor Deaver 50mmx30cm Unidade 50 

5 

Agulha para raque nº 26, é fabricada em aço inoxidável conforme a 
norma ISO 9626, possui canhão com visor translúcido e inteiramente 
cônico, mandril metálico com encaixe anatômico e capa protetora para 
a agulha, sendo embaladas individualmente em Papel Blister. Unidade  1000 

6 

Agulha para raque nº 27, é fabricada em aço inoxidável conforme a 
norma ISO 9626, possui canhão com visor translúcido e inteiramente 
cônico, mandril metálico com encaixe anatômico e capa protetora para 
a agulha, sendo embaladas individualmente em Papel Blister. Unidade 1000 

7 Aspirador de Yankauer Unidade 30 

8 
Bacia redonda confeccionada em aço inoxidável,com 35x 7cm com 
capacidade 4700ml  Unidade 30 

9 
Bacia redonda confeccionada em aço inoxidável,com 41 x 8,5 cm com 
capacidade 6300ml  Unidade 30 

10 Bandeja de Inóx Retangular 22 x 17 x 1.5cm Unidade 10 

11 Bandeja em Aço Inox 40x28x02 cm Unidade 10 

12 Bandeja em Aço Inox, 22x17x1,5 cm  Unidade 10 

13 Bandeja em Aço Inox,30x20x04cm Unidade 10 

14 

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. Unidade 30 

15 

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 30 

16 Cuba para Assepsia em aço inox (redonda) 10cm Unidade 30 

17 Cuba Rim em aço inox  Unidade 30 

18 

Escova de Assepsia- Utilizado para assepsia pré-operatória das mãos e 
braços. Embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de 
clorexidina 2% e tensoativo.* Dupla Face. Unidade 1000 

19 Espatula Ribbon 40mmx33cm Unidade 50 

20 Estilete Bi-Olivar 15cm Unidade 50 

21 

Fio de sutura absorvível PGA n°0.0 (vicryl) com agulha cilindrica estriada 
1/2 círculo 4cm. 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 
36 

unidades 50 

22 

Fio de sutura absorvível PGA n°0.0 (vicryl) com agulha cilindrica estriada 
1/2 círculo 5cm. 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 
36 

unidades 50 



23 

Fio de Sutura Algodão-0 com agulha 5cm,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.    50 

24 

Fio de Sutura Algodão-0 sem agulha,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.    50 

25 

Fio de Sutura Catgut Cromado n° 0.0   com agulha de 3cm 
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.   Caixa 50 

26 

Fio de Sutura Catgut Cromado n° 0.0   com agulha de 5cm 
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. Caixa 50 

27 

Fio de Sutura Catgut Cromado n° 2-0  com agulha de 5cm 
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. Caixa 50 

28 

Fio de Sutura Catgut simples n° 0.0   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.  Caixa 50 

29 

Fio de Sutura Catgut simples n° 0.0   com agulha de 5cm,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.  Caixa 50 

30 

Fio de Sutura Propileno-0 agulhado 3cm 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. caixa 30 

31 

Lâmina de bisturi n° 24,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 

32 LIxeira com pedal e tampa 30 litros  Unidade 30 



33 Lixeira com pedal e tampa cromada 12 litros  Unidade 30 

34 Lixeira com tampa e pedal100 litros Unidade 30 

35 Pinça Allis 15cm Unidade 50 

36 Pinça Allis 19cm Unidade 50 

37 Pinça Anatômico dente de rato 14cm  Unidade 50 

38 Pinça Babcock 16cm Unidade 50 

39 Pinça Backhaus 13cm  Unidade 50 

40 Pinça Collin Reta 25cm Unidade 50 

41 Pinça Crile Reta 16cm Unidade 50 

42 Pinça Cushing Reta com Serrilha 17cm  Unidade 30 

43 Pinça de disseccção stark anatômica 14cm Unidade 50 

44 Pinça Desjardins Figura  Unidade 50 

45 Pinça Dissecção Dente 16 cm Unidade 50 

46 Pinça Dissecção Dente 25 cm Unidade 50 

47 Pinça Dissecção Serrilha 16cm  Unidade 50 

48 Pinça Dissecção Serrilha 25cm  Unidade 50 

49 Pinça Foerster Serrilha curva 25cm Unidade 50 

50 Pinça Foerster Serrilha reta 25cm Unidade 50 

51 Pinça Hemostática Crafford, reta, 24 cm, em aço inoxidável.  Unidade 30 

52 Pinça Hemostática Mosquito Curva 12cm Unidade 50 

53 Pinça Hemostática Mosquito Curva 18cm Unidade 50 

54 Pinça Hemostática Mosquito Reta 12cm Unidade 50 

55 Pinça Hemostática Mosquito Reta 18cm Unidade 50 

56 Pinça Kelly curva 16cm  Unidade 100 

57 Pinça Kelly reta 16cm  Unidade 100 

58 Pinça Kocher Int.Atraumata rt 22cm Unidade 50 

59 Pinça Kocher Reta 14cm Unidade 100 

60 Pinça Manguil curva adulto em aço inoxidável 18cm Unidade 20 

61 Pinça Manguil curva infantil em aço inoxidável 17cm Unidade 20 

62 Pinça Manguil reta adulto em aço inoxidável 18cm Unidade 20 

63 Pinça Manguil reta infantil em aço inoxidável 17cm Unidade 20 

64 Pinça Mixter 23cm Unidade 50 

65 Pinça Moynihan curva 23cm Unidade 50 

66 
Pinça para retirada de corpo estranho com haste curvada e ponta em 
forma de concha Unidade 15 

67 Pinça Pozzi 24cm, p/ colo uterino  Unidade 15 

68 Pinça Professor Medina 24cm, 2mm para biopsia uterina Unidade  4 

69 Pinça Professor Medina 24cm, 4mm para biopsia uterina Unidade  4 

70 Pinça Rochester Pean curva 18cm Unidade 50 

71 Pinça senkeen 12cm Unidade 30 

72 Pinça Tentacânula 15cm Unidade 15 

73 Pinças Adson Curva 18cm Unidade 50 

74 Pinças Crile Curva 16cm Unidade 50 

75 Porta Agulha de Mayo Hegar 15cm  Unidade 50 

76 Porta Agulha de Mayo Hegar Serrilha 16cm  Unidade 50 

77 Porta Agulha de Mayo Hegar Serrilha 20cm  Unidade 50 

78 Porta papel toalha de plastico branco  Unidade 30 

79 Propofol 10mg/ml frasco-ampola de 20ml  Unidade 100 

80 Saboneteira com dispenser Maxdherm  Unidade 30 

81 Tesoura de Iris curva 12cm Unidade 100 

82 Tesoura de Iris reta 12cm Unidade 100 

83 Tesoura de Lister para bandagem 17cm  Unidade 10 



84 Tesoura de Lister para bandagem 19cm  Unidade 10 

85 Tesoura Joseph reta 14cm Unidade 100 

86 Tesoura Mayo-Stille Curva 17 cm Unidade 50 

87 Tesoura Mayo-Stille Curva 19cm Unidade 50 

88 Tesoura Mayo-Stille Reta 17 cm Unidade 50 

89 Tesoura Metzenbaum curva 18cm Unidade 50 

90 Tesoura Metzenbaum curva 23cm Unidade 50 

91 Tesoura RR reta 19 cm  Unidade 50 

92 Tesoura Spenser 9cm para retirar pontos Unidade 100 

93 Tetacanula 15cm Unidade 50 

94 Valva de Doyen 45x90 Unidade 50 

100 Valva de Doyen 60x120 Unidade 50 

    

 

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 
MICROMED Unidades 3 

    

  Equipamentos para Unidade Mista de Saúde e PSFs     

  DESCRIÇÃO DA MERCADORIA UNIDADE QUANTIDADE 

1 

Autoclave Horizontal Porta Deslizante 100 Litros -ESPECIFICÕES 
TÉCNICAS Volume interno: 100 litros./ Dimensões internas: Largura 
400mm; altura 400mm; profundidade 625mm./Dimensões externas: 
Largura 700mm; altura 1.650mm; profundidade 900mm./ Porta: Uma 
porta deslizante vertical automática. Alimentação elétrica: Trifásico 
com neutro e terra 220 V (opcional 380V), consumo máximo 13,6 KW. 
Garantia: O prazo de garantia é de 12 meses contra defeitos de 
fabricação. A garantia cobre componentes e mão de obra, porém 
despesas com transporte aéreo e estadia para um profissional ocorrem 
por conta do cliente Unidade   

2 • Autoclave 56 litros esterilizadora compacta de mesa que esteriliza 
pequenos materiais / instrumentais autoclaváveis (resistentes à alta 
temperatura) de diversas especialidades médicas e outros segmentos, 
por meio de vapor de água sob pressão.Características: • Capacidade: 
56 litros/• Voltagem: 220 V/• Potência elétrica: 4,7 kW• Câmara: Aço 
inoxidável (cilíndrica)/• Quantidade de bandejas: 03 unidades (aço 
inoxidável)/• Dimensões externas (mm): 540 (largura) x 465 (altura) x 
1.700 (profundidade)/• Dimensões da câmara (mm): 304 (diâmetro) x 
790 (profundidade)• Peso: 121 kg          Itens Inclusos: - 01  Autoclave 
de 56 litros/ - 01 Filtro sintetizado/ - 01  Proteção da resistência/ - 03  
Bandejas/  - 01 Manual de instruções/ - 01  Guia rápido.              
Informações adicionais: • Garantia: 01 ano (exceto a câmara de aço 
inox que possui 05 anos de garantia).• Certificações: Produzida dentro 

Unidade 

5 



dos padrões ISO 9.001 (Gestão da Qualidade) e ISO 13.485 (Gestão de 
Projetos) 

3 Balança Antropométrica Digital 300 Kilos Divisão 50 gramas Plataforma 
40 x 50cm visor em LED. Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua 
antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 
dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura Plataforma 400 x 500 
mm c/ pintura a pó de alta resistência; Estrutura em aço carbono; Cor 
branca;de pintura em esmalte PU; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ 
chaveamento automático;Função TARA até a capacidade máxima de 
pesagem. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de 
garantia; Assistência técnica em todo território nacional.  

Unidade 

8 

4 

Balança Antropométrica Mecânica Adulto 150kg - Capacidade para 150 
kg, divisões de 100g; Pesagem mínima de 2 kg; Plataforma de 380 x 290 
mm; Altura de 1,35 m; Régua antropométrica com escala de   2,00 m 
em alumínio anodizado, com escala de 0,5cm; Tapete em borracha anti-
derrapante; Pés reguláveis;  Régua em aço cromado; Cursor em aço 
inoxidável 

Unidade 

6 

5 

Balança Infantil, de Ferro.Pintada na cor branca, com concha anatômica 
em propilenleno, capacidade para 16 Kg, sensibilidade 10 em 10g, régua 
em aço cromado com acabamento perfeito, pés de borracha sintética . 
Aferida pelo IMETRO. 

Unidade 

12 

6 Balança Pediátrica Digital. Capacidade kg: 15kg Características: - Digital/ 
Alimentação elétrica Bivolt/ Garantia de 12 meses/ capacidade 15kg/ 
Divisões: 5g/• Prato em forma de concha que garante maior segurança 
e conforto ao bebê além de higienizável e atóxico. 

Unidade 

8 

7 Cadeira de Hospital: Medidas105 cm x 70 cm x 75 cm (A x L x P)/ Altura 
do assento:40 cm/ Peso: 23 Kg/ Peso sugerido: Até 110 Kgs/ Reclinável: 
Sim/ Garantia: 12 Meses 

Unidade 
10 

8 Monitor Fetal Cardiotocógrafo Gemelar - Equipamento de alta 
tecnologia que dispõe de recursos precisos e confiáveis que analisa e 
monitora em tempo real a vitalidade fetal, o sofrimento fetal, número 
de fetos e posição fetal, bem como exibe o valor numérico dos 
resultados medidos, imprime-os graficamente e também reproduz o 
som dos batimentos do coração fetal./Monitoração não invasiva e 
simultânea de gestação de gêmeos;/FHR (Frequência Cardíaca Fetal), 
UC (Contração Uterina) e FM (Movimento Fetal);/Display de TFT LCD 
touchscreen colorido;/Visor numérico e gráfico;/Painel de controle 
interativo com 10 teclas de membrana com 16 funções dedicadas e 
atalhos, ícones indicativos de função e luzes indicadoras;/Impressora 
térmica integrada, permite imprimir os exames realizados, em um 
relatório em formato contínuo ou em um formato predefinido em carta 
ou A4. Permite o uso de papel fax e diferentes velocidades de 
impressão.Possui conexões para transdutores de Doppler por Ultrassom 
e TOCO, energia elétrica e conexões para sistemas de comunicação 
LAN, USB e conversor USB Wifi;Bateria recarregável de Li-íon 11.1 Vdc 
(opcional);/Transdutor de ultrassom de alta sensibilidade de 1 
MHz;/Alça de transporte para fácil mobilidade;/Memória de 72 horas 
de armazenamento;/Armazenamento USB para exportar arquivo JPG 
para prontuários médicos eletrônicos;/Permite adicionar até 100 notas 
em uma lista de eventos clínicos;Alarmes sonoros e visuais para fácil 
reconhecimento de eventos relacionados ao paciente ou 
equipamento;/Sistema Multi Central de Monitoramento Fetal sem fio 
para até 16 leitos;Suporte com rodízios e/ou carro de transporte 
opcionais. 

Unidade 

2 

9 Cabo para bisturi elétrico MEDCIR BM560 Unidade  6 



10 
Cabo para Eletrocardiograma compativel com  o Eletrocardiograma 
MICROMED - Com encaixe USB Unidades 3 

11 
Cabo para Eletrocardiograma compativel com  o Eletrocardiograma 
MICROMED - Com encaixe serial Unidades 3 

12 

Carrinho de Emergência: construído em chapa metálica, com 
tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada, com 04 
rodízios de movimento de 360 graus e freio em 02 rodas. Gaveteiro 
composto de 03 gavetas, sendo uma com 18 divisões para guardar 
medicamentos e duas para instrumentos. Um compartimento fechado 
com tampa basculante, para uso geral, tampo superior em material 
sintético dividido em dois módulos para acomodação de 
desfibrilador/monitor ou cardioversor Unidade 2 

13 
Eletrodo Eletrocirúrgico Alça Quadrada - Ø 0,3 mm x 10 mm x 10 mm 
para bisturi MEDCIR BM560 

Unidade 
5 

14 

Eletrodo Eletrocirúrgico Alça Redonda - Ø 0,3 mm x 5 mm para bisturi 
MEDCIR BM560 

Unidade 
5 

15 

Eletrodo Eletrocirúrgico Alça Redonda - Ø 0,3 mm x 6 mm para bisturi 
MEDCIR BM560 

Unidade 
5 

16 

Eletrodo Eletrocirúrgico Alça Triangular - Ø 0,08 mm x 8,5 mm para 
bisturi MEDCIR BM560 

Unidade 
5 

17 

Eletrodo Eletrocirúrgico Bola Reto - Ø 3 mm (bola) - 75 mm (haste) para 
bisturi MEDCIR BM560 

Unidade 
5 

18 
Eletrodo Eletrocirúrgico Faca Reta - haste 65 mm para bisturi MEDCIR 
BM560 

Unidade 
5 

19 

Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste 
superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura 
variável entre 100 a 150 cm.Pintura em epóxi a 250° C de alta 
resistência.Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior 
sustentação e segurança ao equipamento.Alimentação elétrica 
automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz.Lâmpada de Led (luz fria e 
branca).Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo 
observado.Peso líquido: 5 kg ,medidas 15 x110 x 100 Produto projetado 
em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-
IEC 60.601-1-2. 

Unidade 

18 

20 

Suporte, para soro em aço inox com capacidade para dois 
frascos.Suporte para soro em tubo redondo de aço inox com altura 
regulável, capacidade para 2 frascos.   

Unidade 
10 

21 

Inalador e Nebulizador Hospitalar duas Saídas - Suporte para máscaras, 
Kit de nebulizaçãoCompressor isento de óleo, Potência 1/3 ou 1/4 hp 
50/60hz,Rotação 1.750 RPM40 ou 80 libras, Voltagem: 110/220v ou 
Bivolt automático. Unidade 10 

22 

Inalador e Nebulizador Hospitalar 4 Saídas -Aparelho de Aerosol com 4 
saídas. Suporte para máscaras, Kit de nebulização, Compressor isento 
de óleo, Potência 1/3 ou 1/4 hp 50/60hz, Rotação 1.750 RPM, 40 ou 80 
libras, Voltagem: 110/220v ou Bivolt automático Unidade 10 

23 

Inalador e Nebulizador Hospitalar três Saídas - Protetor térmico (desliga 
o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga 
elétrica). Suporte para máscaras.Kit de nebulização; Compressor isento 
de óleo; Régua com válvula de impacto; Potência de 1/3 ou ¼ HP 50/60 
hz; Rotação 1750 rpm; 40 ou 80 libras; Voltagem: 110/220V ou Bivolt 
Automático; Unidade 10 



24 

Mini incubadora biológica. - Incubadora biológica desenvolvida para 
incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à 
monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor.-
Temperatura Máxima de Incubação: 60 ºC-Capacidade: 4 indicadores-
Potência:10 Watts-Voltagem: 127 / 220 V - Comutação Automática, 
garantia de 1 ano; Unidade 15 

25 

Régua Antropometrica, Régua Antropométrica (pediátrica) em madeira, 
escala de 100 cm, graduação em milímetros e numerada a cada 
centímetro. 

Unidade 
4 

26 

Fita antropométrica, (Trena) Indicada para aferição de perímetros 
(circunferências) corporais entre os quais a de cintura pélvica e a 
abdominal de indivíduos, adultos ou jovens. Fabricada em aço flexível 
com pintura epóxi, própria para higienização. Bordas protegidas para 
evitar ferimentos nos avaliados. 2m de comprimento; largura de 6 mm; 
escala seqüencial; resolução em milímetros.Início da numeração há 10 
cm do início da trena. Peso 24g. 

Unidade 

20 

27 
Apoio de perna / para mesa cirúrgica / para a ginecologia / em aço 
inoxidável pares 10 

28 

Hamper inox, com armação tubular em aço inoxidável, pés com rodízio 
e saco. Aro: confeccionado em tubo de aço inoxidável de Ø3/4" x 
1,00mm. Pés: confeccionado em tubo de aço inoxidável de Ø3/4" x 
1,00mm. Rodízios: giratórios de Ø1"1/2. Acessório fornecido: saco de 
lona lavável.Dimensões: Ø0,50 x 0,80 (DxA). Capacidade: 100 Litros.  Unidade 10 

29 

Suporte para Braço Braçadeira para Injeção punção venosa; Base em 
tripé de tubo de aço carbono quadrado; Coluna em tubo de aço 
carbono redondo; Haste em tubo de aço inox redondo; Concha em 
chapa de aço inox com 200mm de comprimento; Altura regulável por 
meio de manípulo; Pés com ponteiras plásticas. Acabamento em 
pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso; Acompanha Capinha 
estofada; Dimensão Mínimo: 800 mm - Máximo: 1300 mm 

Unidade 

20 

30 

Armário Vitrine - 2 Portas - Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto 
em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 3 
mm e 4 prateleiras. Dimensões externas aproximadas: 66 cm comp. x 
40 cm prof. x 1,65 m de altura.Cubagem: 0,527 M³. Cubagem com 
engradado: 0,618 M³. Unidade 10 

31 

Armário Vitrine - 1 Porta. Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto 
em chapa de aço em pintura epóxi. Porta e laterais de vidro cristal de 
3mm e 03 prateleiras. Dimensões externas aproximadas: 50 cm comp. x 
40 cm prof. x 1,50 m altura.  Unidade 10 

32 

Mesa Auxiliar, com 02 prateleiras.Tampo e prateleira em chapa 
0,75mm;  Pés com rodízios de 2"; Gaveta em chapa 0,75mm; Pintura 
esmaltada epóxi branca; Dimensões: 0,40x0,60x0,80m;Tratamento anti-
ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Pés em tubos 7/8";Tampo e 
prateleira em chapa 0,75mm;Gaveta em chapa 0,75mm; Pintura 
esmaltada epóxi branca;Dimensões: 0,40x0,60x0,80m; Tratamento anti-
ferruginoso, pintura eletrostática à pó. 

Unidade 

10 

33 

Mocho a Gás, Mocho com sistema de elevação do assento através de 
Pistão à Gás; Encosto super Anatômico tipo Concha; Aro para 
sustentação dos pés na base com 05 rodízios;  Estrutura: Modelo 
Italiano. Peso Líquido: 8,5 Kg. Modelo: KM 

Unidade 

10 

34 

Biombo, Duplo para Clínicas,consultórios e Hospitais.Biombo de duas 
faces com rodízios, construído em tubos de aço redondo, pintura 
eletrostática pó base epoxi de alta resistência, tecido resistente na cor 
bege. Dimensões: Aberto 1,75x1,35m (AxP).  Fechado 1,75x0,67x0,59m 
(AxPxL).  Garantia 01 ano. 

Unidade 

12 



35 

Biombo, Triplo para Clínicas,consultórios e Hospitais.Biombo de três 
faces com rodízios, construído em tubos de aço redondo, pintura 
eletrostática pó base epoxi de alta resistência, tecido resistente na cor 
bege. Garantia 01 ano. Medidas 1,71x1,97x0,53m  

Unidade 

12 

36 

Mesa De Mayo Pintura Epóxi, Construída em tubo1; Bandeja inox 
removível 48x33cm;  Altura regulável, haste em tubo 5/8; 03 pés com 
rodízios; dimensões 0,63 x 0,50m;  Altura: 0,85 à 1,20m; 

Unidade 

30 

37 

Negatoscópio de um Corpo em chapa de aço, pintura epóxi, com frente 
de acrílico leitoso e fixação de RX por roletes, sendo que a iluminação 
se dá por duas lâmpadas fluorescentes de 15W. Material: Aço. 
Voltagem: Bivolt.Dimensões: 47x38x9cm (A x L x P) 

Unidade 

10 

38 

Mesa Ginecológica Simples - estrutura tubular em aço redondo, porta 
coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas, acompanha 
gaveta para escoamento de líquidos.  - Leito estofado dividido em três 
partes/ Encosto regulável/ Apoio para os pés/ Assento fixo/ gaveta para 
escoamento de líquidos/ Pés com ponteiras plásticas/ Revestimento em 
courvin / Pintura em epóxi/  Dimensões aberta: 1,85x0,50x1,22 m Unidade 10 

39 

Maca, divã para exames clínicos. Própria para exames, repouso e 
massagens. Armação tubular.Esmaltado.Leito acolchoado em espuma e 
napa.Cabeceira reclinável.Acompanha suporte para lençol de papel 
descartável de 50cm. Dimensões: 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m 
altura.Suporta até 200kg. 

Unidade 

20 

40 

Manequim Torso para Treino de RCP (Reanimação Cardiopulmonar) - 
Manequim torso para manobra de RCP com dimensões do tronco de 
um adulto; Confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere 
fino acabamento e detalhes anatômicos realísticos; O Manequim de 
Reanimação Cardiopulmonar SD-4002/B está em acordo com a diretriz 
da AHA 2015 (American Heart Association) o que lhe confere um alto 
grau de confiabilidade para os procedimentos; Apresenta detalhes 
anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifoide; 
Sistema anti-refluxo do ar feito por 3 vias e sendo direcionado para a 
lateral do simulador; Provido de um display eletrônico que possui 9 
pontos que indicam os seguintes procedimentos:A) Ventilação: Correto 
(verde) / Atenção (amarelo) / Incorreto (vermelho);/B) Massagem 
Cardíaca: Correto (verde) / Insuficiente (amarelo) / Excessivo 
(vermelho);/C) Quando o ponto da massagem estiver incorreto: Correto 
(verde) / Incorreto (vermelho);/D) Abertura das Vias Aéreas: Aberto 
(verde);E) Hiperventilação: Oxigênio no estômago (vermelho);/F) Alerta 
sonoro quando algum procedimento estiver incorreto;/G) Luz indicando 
a frequência de massagens 100 por Minuto; É indicado para: Prática da 
abertura e Desobstrução das vias respiratórias; /Massagem cardíaca;/ 
Respiração artificial;/Simulação manual do pulso da artéria carótida 
bilateral;/Identificação e diferenciação de pupila: Midríase, Miose e 
Anisocória;/Treinamento do procedimento de RCP em conjunto com 
DEA (Desfibrilador Externo Automático “Treino”);  Acompanha: 01 Bolsa 
em nylon com alças para o fácil transporte;/02  Máscaras de 
reposição;/05 Pulmões de reposição;/01 Caixa com 50 lenços para 
procedimento de respiração;/01 Manta para acomodar o 
manequim;/01 Manual de instruções em português;/01 Termo de 
garantia;/ Alimentação elétrica: Bivolt automático 

  

  

41 

Carro Para Transporte De Roupa Suja - Estrutura construída em chapa 
de aço pintado;Duas tampas superiores com puxadores; Fundo com 
vinco para escoamento de líquidos e válvula com tampa;Puxador na 
parte frontal do carro;Para-choque termoplástico em toda volta; 
Rodízios de 4 polegadas sendo duas fixas e duas giratórias com freio; 
Pintura eletrostática à pó. Dimensões:1000x700x950mm (CxLxA). Unidade 5 



42 

Aspirador Cirúrgico 3,0 Litros com Frasco Autoclavável/ Tensão: 110V 
/220V - Bivolt automático/Acompanha:01 Bomba de Vácuo/01 Frasco 
Coletor 3 litros/01 Tampa de Borracha com Válvula de Segurança 
Acoplada/01 Tubo de silicone/01 Cânula de latão cromado/01 Manual 
de Instruções/01 Relação de Assistências Técnicas Autorizadas 

Unidade 

5 

43 
Colchonete para maca 180x60x5 cm Unidade 20 

44 

Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo 
portátil. Gabinete em ABS. Botão liga ou desliga com regulagem de 
intensidade do volume. Ausculta de batimentos cardíacos a partir da 
10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone 
de ouvido ou gravador de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência 
de 2,0 a 2,25MHz. Faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm. Alojamento 
para transdutor na parte inferior do estojo. Compartimento para a 
bateria na parte inferior interna. Alimentação por 02 baterias de 9 v. 
(não inclusas no aparelho). LED indicador de bateria fraca localizada no 
painel frontal. Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido 
biauricular para ausculta individual, estojo de couro sintético. 
Dimensões: (L. P. A) 85 x 45 x 19 0mm. Peso líquido: 360 gr. Produto 
projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 
60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Garantia de 02 anos contra defeitos de 
fabricação. 

Unidade 

20 

45 Encosto Anatômico triangular  com Capa 50x60x35cm Unidade 10 

46 

Mascara Respirador descartável PFF-2 - N95, azul e Branco. 
Característica:  Forro: Sim Material: Cinta Elástica 100% Algodão 
Tamanho: Único Tira Metálica na Parte Superior Para Ajuste 
Nasal.Dimensões: Respirador Facial PFF-2 Azul - Ferrari Altura:18,00 
Centimetros Largura:13,00 Centimetros Profundidade:2,00 Milimetros 
Peso:50,00 Gramas 

Unidade  

500 

47 
Escada 2 Degraus - Pintura epóxi/ Degraus revestidos/ Estrutura em 
tubos redondos/Cor: Branca/ Ponteiras de borracha Unidade 10 

48 
Escada 3 Degraus - Pintura epóxi/ Degraus revestidos/ Estrutura em 
tubos redondos/Cor: Branca/ Ponteiras de borracha Unidade 10 

49 

Caixa térmica, 15 litros revestida com material plástico, resistente, cor 
azul para conservação de vacina em sala de vacina. Com termômetro 
para verificação de temperatura interior. 

Unidade 

8 

50 

Caixa térmica, 32 litros revestida com material plástico, resistente, cor 
azul para conservação de vacina em sala de vacina. Com termômetro 
para verificação de temperatura interior. 

Unidade 

5 

51 

Caixa térmica, 45 litros revestida com material plástico, resistente, cor 
azul para conservação de vacina em sala de vacina. Com termômetro 
para verificação de temperatura interior. 

Unidade 
6 

52 

Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste 
superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura 
variável entre 100 a 150 cm.Pintura em epóxi a 250° C de alta 
resistência.Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior 
sustentação e segurança ao equipamento.Alimentação elétrica 
automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz.Lâmpada de Led (luz fria e 
branca).Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo 
observado.Peso líquido: 5 kg ,medidas 15 x110 x 100 Produto projetado 
em conformidade aos requisitos das normas:NBR-IEC 60.601-1 e NBR-
IEC 60.601-1-2. 

Unidade 

10 



53 

Seladora pedal tubular reforçada 42cm x 3mm - - Seladora Pedal 
Tubular Reforçada 42cm x 3mm com Temporizador, 220 Volts/- 
Voltagem: Bivolt Automatica/- Acionamento por pedal, dotada de 
sistema de solda única de fita níquel cromo 3 mm, Tendo regulador 
eletrônico de Tempo ajustável de acordo com a espessura da 
embalagem/- Fabricado com estrutura tubular reforçada, chapa de 
aço/- Peso: 15 Kg / 25 Kg/- Pintura em Epóxi Eletrostática/Ideal para 
embalar areia, pedra, carvão, gelo, auto-peças, parafusos, gêneros 
alimentícios e outros. 

Unidade 

2 

54 

Seladora para papel Grau Cirúrgico com Guilhotina/ Comprimento de 
solda - 30 centímetros/Temperatura de solda  - 160ºC a 
200ºC/Espessura de solda -  10 milímetrosTempo de aquecimento - 4 a 
7 minutos/Carenagem - Plástico ABS Injetado/Tensão - Bivolt 
Automático/Freqüência  - 50 / 60 Hertz/Potência - 80 
watts/Dimensões (mm) - 80A x 470C x 94L/Peso - 0,972 Kg/Lâmina da 
Guilhotina  - Bisturi nº 12/Cor- Azul /Lilás /Cristal /Verde/ 
Vermelho/Garantia - 02 anos 

Unidade 

2 

55 

Câmara fria com gerador acoplado para sala de vacina capacidade 120 
Litros.Câmara para conservação de imunobiológicos, termolábeis e 
hemoderivadosREFRIGERAÇÃO – Através de compressor hermético, 
com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC.ALARMES - 
Temperatura abaixo de 2ºc, temperatura alta acima de 8ºc, falta de 
energia elétrica, ambas com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 
10 minutos.FAIXA DE TRABALHO - Entre 3,5ºc a 5,5ºc, com ponto fixo 
em 4ºc. REGISTRADOR DE TEMPERATURA- Registrador eletrônico das 
temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um 
toque. DISCADOR- Sistema automático que realiza ligações telefônicas 
via central telefônica, linha fixa direta e celular, para até três números 
sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA.SISTEMA 
DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA - Através de 
conversor 12 volts (CC) para 110/220 volts (AC), mantendo todas as 
funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com 
autonomia para até 48 horas. Montado na parte inferior da câmara, 
com gaveta móvel para a bateria selada.DATA-LOGGER - Software de 
gerenciamento que emite relatórios e gráficos de performance, 
inclusive retroativos. Permitindo o gerenciamento remoto à distância 
da câmara através da internet.capacidade interna- 120 
litros.funcionamento- 127/220 VOLTS 50/60 hz.Registro na anvisa 

Unidade 

1 

56 

Bisturi Eletrônico - Potência monopolar: -Corte: 150w, carga 300 Ohms/ 
-Blend1: 100w, carga 300 Ohms/-Blend2: 75w, carga 300 Ohms/-
Blend3: 23w, carga 300 Ohms.Potência bipolar: -Corte: 70w, carga 100 
Ohms/-Blend1: 50w, carga 100 Ohms/-Blend2: 30w, carga 100 Ohms/-
Blend3: 20w, carga 100 Ohms. Características:-Alimentação 110/220 
volts automático (bivolt)/-Controle de potência linear e independente 
para corte e bipolar/-Sinalização audiovisual/-Alarme de segurança que 
bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e 
sobrepotencia de saída./-Saídas bipolares totalmente isoladas/-
Regulação de rede -20% ou 10w (qual for a maior)/-Pedal contra 
penetração nociva de água /Acompanham o aparelho :1 Placa neutra 
permanente em inox (150 x 100 x 0,5mm)/1 Cabo de ligação da placa 
neutra/1 Pedal simples/1 Caneta padrão autoclavável de baixa 
cirurgia/1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm)/1 Eletrodo tipo bola 
(2,1mm)/- Eletrodo tipo bola (4,2mm) 1 Eletrodo tipo alça pequena 
(4,5mm)/1 Eletrodo tipo agulha (85mm)/1 Eletrodo tipo agulha 
depilação (66mm)/1 Manual do usuário/1 Certificado de garantia. Unidade 1 

57 Tubo latex n° 204  15 metros Unidade 3 

58 Cilindro de oxigênio medicinal, em aço, 1 metro cúbico Unidade 20 



59 Divã para exames pediátricos construído em tubos pintados de 1 1/4” x 
1,06mm de espessura, trava em “H” em tubos pintados de 5/8” x 
0,9mm de espessura.Leito estofado em espuma D23 revestido em 
curvim lavável. Dimensões: 1,15m x 0,50m x 0,80m. 

Unidade 

10 

60 Cama Hospitalar (estrado em chapa) ACOMPANHA COLCHÃO 
HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL.GARANTIA 12 MESES. A 
estrutura da Cama é construída com perfis de aço 50X25X2,65mm Leito 
constituído por quatro divisórias de articulações com cantoneiras de 
1”X1/8” e revestidas por chapas de aço na espessura de 0,6mm que 
garantem um movimento suave e silencioso e que são fixadas por trás 
do leito para evitar o acumulo de sujeira e bactéria garantindo também 
a fácil higienização do leito. Movimentos à partir de 2 manivelas 
articuláveis com rolamentos blindados para realizar os movimentos 
descritos abaixo com maior leveza e suavidade.Cabeceira e Peseira 
construídas em estrutura de tubo de aço carbono de 1” ¼ X1,20mm que 
são removíveis através de um sistema de encaixe e desencaixe 
fácil.Grades de Proteção Lateral Estrutura de aço carbono de 1” ¼ 
X1,20mm com sistema articulável rebatível que permite abertura da 
grade através de um sistema de segurança de encaixe “trava” e 
“destrava”.Pintura Eletrostática em epóxi na cor branca. Medidas do 
Leito880X1950mm. Altura do Leito550mm. Rodízios:Rodízios de 3” de 
diâmetro, sendo dois com freio e dois sem freio em 
diagonal.Capacidade Máxima suportada: 130 KG. 

Unidade 

5 

61 

Ventilador Pulmonar* MODOS VENTILATÓRIOS/ ADULTO / 
PEDIÁTRICO:- VCV Assistido / Controlado/- PCV Assistido / Controlado/- 
PSV/CPAP/- SIMV (VCV) + PSV/- Ventilação de Respaldo (VCV)/- 
Ventilação de Respaldo (PCV)/* NEONATAL:- Fluxo Contínuo/- CPAP 
nasal/ALARMES PROGRAMÁVEIS:- Pressão Máxima/- Pressão Mínima/- 
VT Inspirado Máxima/- VT Inspirado Mínima- Apnéia - Frequência 
Máxima/* ALARMES AUTOMÁTICOS:- Inversão I:E/- PEEP/- Baixa 
Pressão de entrada de O2/- Ciclo Interrompido/- Bateria Baixa./* 
PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS:- FiO2 : 50 - 100%/- Rise Time: 5 níveis/- 
Tempo Inspiratório: 0,2 - 2 seg (+2s pausa)/- Frequência: 1 - 150 com/- 
Volume Corrente: 10 - 2500 mL/- Pressão Controle: 2 - 30 cm H2O/- 
Pressão Suporte: 2 - 30 cm H2O/- PEEP: 0 - 20 cm H2O/- Sensibilidade 
de disparo: -0,5 a -10,0 cmH2O - Compensação de altitude: 0 - 6000 
msnm/* PAUSA INSPIRATÓRIA:-> 0,10 - 2 seg/ *PARÂMETROS DE 
SAÍDA:- Pressão Pico: 0 - 120 cm H2O/- Pressão Base: 0 - 100 cm H2O- 
Vol. Corrente Inspirado: 10 - 1500 mL/- Frequência: 1- 150 com/- I:E: 
5:1 - 1:99/* GRÁFICO:- Curva Pressão – Tempo/- Congelar Gráficos/- 
Seleção Automática de Escalas/* OUTRAS FUNÇÕES:- Histórico de 
Alarmes/- Mecânica Respiratória: Auto PEEP/* OUTROS MENUS:- 
Histórico de alarmes/- Pausa inspiratória/- Menu de indicação de horas 
de uso e serviços realizados/- Ajuste de altitude para compensação de 
volume/- Possibilidade de troca de idioma/ALIMENTAÇÃO:- Fonte 
externa/- Bateria interna recarregável com duração mínima de 900 min. Unidade 2 



  

Ventilador portátil, controlado por microprocessador, é um 
equipamento apropriado para utilização em unidades móveis e pronto-
socorros. A visualização dos parâmetros ocorre através de um display 
LCD, e sua operação é feita facilmente através de um botão rotativo 
(encoder). Modos Ventilatórios Adulto e Pediátrico: Ventilação 
Controlada a Volume (VCV)/Eletrônico Microprocessado. Esp. Técnicas: 
FiO2: -50 a 70% (Através de Sistema Venturi)/ -21 a 100% (Através de 
Blender Externo)/Tempo Inspiratório: 0,1 a 10 seg/Relação I:E 1:99 a 
5:1 (Invertido)/Frequência do Ventilador 1-150 R.P.M./Volume Corrente 
0 a 2,50 L/Pressão Inspiratória: 0 a 100 cm H2O2/PEEP/CPAP 0 a 20 cm 
H2O (Válvula Externa)/Fluxo Inspiratório: 0 a 60 lpm/Forma de Onda 
Fluxo: Quadrada/Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória 
Ajustada em 120 cm H2O/STAND BY para manter a programação sem 
ciclado/Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de O2 
Incorporada/Internamente ao Equipamento/Parâmetros de 
Saída:Pressão da Via Aérea (Barra de LED) - 10 a 100 cm H2O/ Tempo 
Inspiratório 0,1 - 10 segundos/Volume Corrente Inspirado 0 a 2,50 
L/Fluxo Inspiratório 0 a 90 lpm/Frequência 1 a 150 
R.P.M./Alarmes:Pressão Inspiratória Máxima da Via Aérea/Pressão 
Inspiratória Mínima da Via Aérea (Desconexão do Circuito)/Alarme de 
Pressão Contínua/Alarme de Baixo Volume Tidal/Fonte de Alimentação 
de Gases (Ar-O2 )/Queda de Energia Elétrica/Baixa Carga de 
bateria/Microprocessador/Alimentação:Fonte externa: 11,5 a 15,0V dc 
(mínimo 2,15A)/Bateria interna recarregável com duração mínima de 
360 min/ Unidade 2 

    

 Testes Rápidos  para a U.M.S e PSFs   
  DESCRIÇÃO DA MERCADORIA UNIDADE QUANTIDADE 

1 

Teste rápido de HIV - TESTE RAPIDO DE HIV - I E II  caixa c/ 
25testes 

100 

2 
 TESTE DE TOLERÂNCIA A LACTOSE frasco de 300ml - LACT-UP 50G-
300ML 

Frasco 
30 

3 
Teste rápido de dengue Caixa c/ 25 

unidades 80 

4 
Teste rápido de gravidez caixa c/ 50 

testes 150 

5 

Teste rápido de Hepatite B. Cada kit inclui:- 25 envelopes selados cada 
cassete contendo um teste, uma pipeta um dessecante. - 1 frasco 
goteiro buffer para amostras de sangue total de sangre. Tempo do 
resultado: Leitura do resultado em 30 minutos /Tipo da amostra: 
Sangue total, soro ou plasma /Volume da amostra: Sangue total: 75 µL 
Soro ou plasma: 3 gotas/ Validade: 25 meses/ Temperatura de 
armazenamento: 4-30°C 

Caixa c/ 25 
unidades 

100 

6 

Teste rápido de Hepatite C. Cada kit inclui:- 25 envelopes selados cada 
cassete contendo um teste, uma pipeta um dessecante. - 1 frasco 
goteiro buffer para amostras de sangue total de sangre. Tempo do 
resultado: Leitura do resultado em 30 minutos /Tipo da amostra: 
Sangue total, soro ou plasma /Volume da amostra: Sangue total: 75 µL 
Soro ou plasma: 3 gotas/ Validade: 25 meses/ Temperatura de 
armazenamento: 4-30°C 

Caixa c/ 25 
unidades 

100 

7 
Teste rápido de sífilis  caixa c/ 25 

testes 100 

8 TESTE RÁPIDO DE TIPAGEM SANGUÍNEA caixa 200 

9 
Teste rápido de toxoplasmose Caixa c/ 25 

unidades 100 



10 Teste Rápido para Covid IGG e IGM Unidades 500 

 
KiTs  DIDÁTICOS 

  
  DESCRIÇÃO DA MERCADORIA UNIDADE QUANTIDADE 

1 

KIT CONSULTOR EM ALEITAMENTO MATERNO - Acompanha: Boneca  
com peso e tamanho real, orifício bucal para ensino da pega correta, 
coto umbilical, umbigo e coluna vertebral. Com órgão genital sendo 
sexo feminino, sexo masculino ou sem sexo + Avental com Mamas + 
Mama Didática (anatomia interna com ductos, seios lactíferos, alvéolos, 
bico e aréola e um nódulo que simula um ducto obstruído para orientar 
massagens) + Mamas e Mamilos com seis tipos de bicos/mamilos e 
anatomia interna com ductos, seios lactíferos, alvéolos, bico e aréola! Unidade 3 

2 

Kit didática Mamamiga - modelo de mama para ser tocado pelas 
pessoas e se verificar os tipos de alterações no qual pode indicar um 
câncer de mama. Esse modelo pode ser fixado nas paredes de postos 
de saúde, hospitais, escolas, universidades, banheiros públicos e 
farmácias onde as mulheres poderão tocar e observar através do toque 
as alterações.Cada alteração indica o que a mulher tem que fazer.  Unidade 3 

3 

Kit Didático Simulador de Parto - Barriga com Bebê com cerca de 46 cm 
e de 2,0 kgs, peso, e tamanho reais, umbigo, coto, cordão umbilical e 
placenta, além de Mamas com textura especial que simula uma mama 
com leite. Unidade 3 

 


