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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 

 
ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO 

1 30 unidade 
Abocate nº 14 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com excepcional lisura de superfície radiopaco 
c/ bainha plástica), estéril. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa. 

2 30 unidade 
Abocate nº 16 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com excepcional lisura de superfície radiopaco 
c/ bainha plástica), estéril. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa. 

3 30 unidade 
Abocate nº 18 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com excepcional lisura de superfície radiopaco 
c/ bainha plástica), estéril. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa. 

4 200 unidade 
Abocate nº 20 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com excepcional lisura de superfície radiopaco 
c/ bainha plástica), estéril. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa. 

5 400 unidade 
Abocate nº 22 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com excepcional lisura de superfície radiopaco 
c/ bainha plástica), estéril. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa. 

6 400 unidade 
Abocate nº 24 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com excepcional lisura de superfície radiopaco 
c/ bainha plástica), estéril. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa. 

7 100 caixa 

Agulha 13 x 4,5 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não rombuda, ponta aguçada com 
canhão e protetor plástico de encaixe firme. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro 
na Anvisa. 

8 100 caixa 

Agulha 20 x 5,5 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não rombuda, ponta aguçada com 
canhão e protetor plástico de encaixe firme. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro 
na Anvisa. 

9 300 caixa 
Agulha 25 x 7 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não rombuda, ponta aguçada com canhão 
e protetor plástico de encaixe firme. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data 
e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa. 

10 300 caixa 
Agulha 25 x 8 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não rombuda, ponta aguçada com canhão 
e protetor plástico de encaixe firme. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data 
e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa. 

11 300 caixa 
Agulha 30 x 7 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não rombuda, ponta aguçada com canhão 
e protetor plástico de encaixe firme. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data 
e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa. 



12 30 caixa 
Agulha 30 x 8 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não rombuda, ponta aguçada com canhão 
e protetor plástico de encaixe firme. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data 
e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa. 

13 10 pacote 

Atadura de algodão ortopédico 15 cm de largura, no mínimo 1 m de comprimento (pacote com 12 unidades), 
elaborada a partir de fibras 100% algodão, baixo teor de impurezas. Disposto em forma de manta uniforme. Possui 
camada de soma aplicada em uma das faces para evitar aderências, não estéril. Embalagem contendo dados de 
identificação, procedência e data de fabricação. Apresentar amostra. 

14 20 pacote 

Atadura de crepe 10 cm (pacote com 12 unidades), no mínimo 4,5 m de comprimento, elaborada em tecido 100% 
cru, de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 a 18 fios por cm. Elasticidade no sentido 
longitudinal elevada, acondicionada em saco plástico, não estéril, podendo ser esterilizada em autoclave a vapor. 
Embalagem com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Apresentar amostra. 

15 100 pacote 

Atadura de crepe 20 cm (pacote com 12 unidades), no mínimo 4,5 m de comprimento, elaborada em tecido 100% 
cru, de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 a 18 fios por cm. Elasticidade no sentido 
longitudinal elevada, acondicionada em saco plástico, não estéril, podendo ser esterilizada em autoclave a vapor. 
Embalagem com dados de identificação, procedência e data de fabricação. Apresentar amostra. 

16 50 unidade 

Bolsa coletora de urina 200 ml descartável, sistema fechado, drenável, estéril laminados e tubos de PVC, conecção 
e clamps em polipropileno, tubo externo de drenagem com sistema prático de fixação à bolsa, alça para transporte 
e sistema de fixação à cama. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra com registro na Anvisa. 

17 5 unidade Colar cervical GG, flexível, em polietileno de alta densidade, reforçado na parte da frente. Apresentar amostra. 

18 10 unidade Colar cervical G, flexível, em polietileno de alta densidade, reforçado na parte da frente. Apresentar amostra 

19 5 unidade Colar cervical infantil, flexível em polietileno de alta densidade, reforçado na parte da frente. Apresentar amostra. 

20 20 unidade Colar cervical M, flexível, em polietileno de alta densidade, reforçado na parte da frente. Apresentar amostra. 

21 20 unidade Colar cervical P, flexível, em polietileno de alta densidade, reforçado na parte da frente. Apresentar amostra. 

22 5 unidade Colar cervical PP, flexível, em polietileno de alta densidade, reforçado na parte da frente. Apresentar amostra 

23 5 pacote 
Compressa cirúrgica para campo operatório(pacote com 50 unidades) , medindo 45 x 50 cm, tecida em 4 camadas 
de gazes sobrepostas, confeccionada com fios 100% algodão. O tecido é feito com amarrações para evitar 
deslizamento entre as mesmas. As laterais costiradas para evitar que desfie. Apresentar amostra. 

24 10 unidade Conjunto de máscara para aerosol, no ar comprimido, com extensão padrão. Apresentar amostra. 

25 10 pacote Eletrodo Ag/AgCl electrode, foam, pré-gelled 30x para desfibrilador (com 30 unidades). Apresentar amostra. 

26 4.000 unidade 
Equipo macrogotas COM FILTRO simples, pinça rolete de alta precisão, para administração de soluções 
parenterais, com injetor lateral, comprimento de 1,20 m. Embalagem contendo dados de identificação, 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior à 2 anos. Apresentar mostra. 

27 50 unidade 
Equipo macrogotas SEM FILTRO simples, pinça rolete de alta precisão, para administração de nutrições enterais, 
com injetor lateral, comprimento de 1,20 m. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade superior à 2 anos. Apresentar mostra. 

28 50 unidade 
Equipo microgotas, pinça rolete de alta precisão, para administração de soluções parenterais, com injetor lateral, 
comprimento de 1,20 m. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e 
tempo de validade superior à 2 anos. Apresentar mostra. 

29 20 unidade 

Esfigmomanômetro aneróide, com fecho de metal, tamanho adulto, com registro no INMETRO, com manômetro 
resistente e de alta precisão. Braçadeira medindo 14 cm de largura e 54 cm de comprimento, bolsa de ar em 
borracha sintética, com 12 cm de largura e 24 cm de comprimento, resistente; pêra e válvula de alta precisão 
quanto à retenção e esvaziamento do ar para uma correta leitura de pressão arterial. Apresentar amostra. 

30 3 unidade 

Esfigmomanômetro aneróide, com fecho de metal, tamanho infantil, com registro no INMETRO, com manômetro 
resistente e de alta precisão. Braçadeira medindo 14 cm de largura e 54 cm de comprimento, bolsa de ar em 
borracha sintética, com 12 cm de largura e 24 cm de comprimento, resistente; pêra e válvula de alta precisão 
quanto à retenção e esvaziamento do ar para uma correta leitura de pressão arterial. Apresentar amostra. 



31 3 unidade 

Esfigmomanômetro aneróide, com fecho de metal, tamanho obeso, com registro no INMETRO, com manômetro 
resistente e de alta precisão. Braçadeira medindo 14 cm de largura e 54 cm de comprimento, bolsa de ar em 
borracha sintética, com 12 cm de largura e 24 cm de comprimento, resistente; pêra e válvula de alta precisão 
quanto à retenção e esvaziamento do ar para uma correta leitura de pressão arterial. Apresentar amostra. 

32 200 unidade 
Esparadrapo 10 x 4,5 m com capa, impermeável, 100% algodão, com tratamento acrílico a base de oxido de zinco 
borracha natural e resinas, isento de substâncias alérgicas, enrolado em carretel plástico, informando dados de 
identificação e procedência e data de validade superior à 2 anos. Apresentar amostra. 

33 100 unidade Fita para autoclave, 19 mm x 30 m, com boa aderência. Apresentar amostra. 

34 1.000 unidade 
Frasco para nutrição enteral, volume 400 ml, com tampa tipo rosca, adequada para equipo de infusão. Apresentar 
amostra. 

35 5 rolo 
Malha tubular ortopédica, com 15 cm de largura (rolo com 15 metros), elaborada 100% em algodão cru. Deve 
possuir boa elasticidade. Apresentar amostra. 

36 5 rolo 
Malha tubular ortopédica, com 05 cm de largura (rolo com 15 metros), elaborada 100% em algodão cru. Deve 
possuir boa elasticidade. Apresentar amostra. 

37 30 rolo 
Papel para ECG medindo 216x 30 metros, para registro de eletrocardiograma com escala própria, termosensível, 
compatível com aparelho BIONET CARDIOTHOUCH 300. Apresentar amostra. 

38 15.000 unidade 

Seringa 1 ml agulhada ultra-fine II, estéril, hipodérmica, descartável e estéril, com graduação milimetrada, bisel 
trifacetado maior capacidade de penetração, siliconizada, possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual 
estéril, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior à 2 
anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT, com registro na ANVISA. Apresentar amostra 

39 2.000 pacote 

Compressa de gase esteril de 11 fios em pacote que possuam (10 unidades cada). Alto grau de absorção. Isenta de 
impurezas. Suas obras são feitas para dentro, evitando desfiamento e soltura dos fios. 8 camadas e 5 dobras. 
Dimensões (fechada) 7,5x7,5 cm, (aberta) 30 x 15 cm. Densidade: 11 fios por cm2. Cor: branca. Apressentar 
amostra. 

40 50 litro 
Água oxigenada (10 volume), embalagem adequada de 1 litro, com dados de identificação e procedência. Validade 
mínima de 1 ano. 

41 1.000 unidade Álcool 70%, embalagem plástica tipo almotolia 100ml, segura , com dados de identificação e procedência. 

42 20 litro Álcool  iodado 0,1%, embalagem segura e resistente, de 1 litro, com dados de identificação e procedência. 

43 100 pacote 
Algodão hidrófilo (1/2 Kg), em manta fina com camadas sobrepostas, regularmente compacto, de aspécto 
homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, 
medindo 22 cm de largura. Embalagem com dados de identificação e procedência. 

44 15 unidade Almotolia de plástico, transparente, 250 ml com tampa protetora e bico reto. 

45 15 unidade Almotolia de plástico, marrom, 250 ml com tampa protetora e bico reto. 

46 3 unidade Ambu reanimador em silicone, com reservatório, tamanho adulto. 

47 2 unidade Ambu reanimador em silicone, com reservatório, tamanho infantil. 

48 2 unidade Ambu reanimador em silicone, com reservatório, tamanho neo-natal. 

49 3 caixa 
Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor - Ampola de teste de autoclave a vapor, para 
incubador biológico, modelo 1262 – BT, caixa contendo 10 unidades. 

50 10 unidade 

Atadura de gesso, 10 cm de largura, no mínimo 4 m de comprimento, em tecido de gaze especial, de cor branca, 
100% algodão, com ligamento tipo giro inglês, alvejada e isentas de amido, dextrina álcali, ácidos, corantes 
corretivos e alvejantes ópticos, impregnadas com massa viçosa, composta de gesso alfa hemo-hidratada, 
derivados de celulose, adesivos e solventes amidosos. Enroladas sobre um tubete plástico perfurado. Laterais de 
corte sinuoso para evitar o desfiamento e o garroteamento. Pacote individual contendo dados de identificação, 
procedência e data de validade superior à 2 anos. 

51 5 unidade 

Atadura de gesso, 20 cm de largura, no mínimo 4 m de comprimento, em tecido de gaze especial, de cor branca, 
100% algodão, com ligamento tipo giro inglês, alvejada e isentas de amido, dextrina álcali, ácidos, corantes 
corretivos e alvejantes ópticos, impregnadas com massa viçosa, composta de gesso alfa hemo-hidratada, 
derivados de celulose, adesivos e solventes amidosos. Enroladas sobre um tubete plástico perfurado. Laterais de 
corte sinuoso para evitar o desfiamento e o garroteamento. Pacote individual contendo dados de identificação, 
procedência e data de validade superior à 2 anos. 

52 3 unidade Bacia de aço inox, 35 cm de diâmetro, capacidade de 4.700 ml. 

53 4 Unidade Bandeja confeccionada em aço inox, medindo 32 x 24 x 0,4 cm, sem tampa. 

54 4 unidade Bandeja retangular de aço inox, 29 x 18 x 1,5 cm. 



55 3 unidade 
Cânula de traqueostomia reusável nº 0, tamanho médio de diâmetro, confeccionada em aço inox, com ponta 
arrendondada, cânula externa com impressão do número em local visível, trava para fixação de cadarço e 
acabamento que não cause traumatismo traqueal; cânula interno com encaixe e fixação interna. 

56 5 unidade 
Cânula de traqueostomia reusável nº 2, tamanho médio de diâmetro, confeccionada em aço inox, com ponta 
arrendondada, cânula externa com impressão do número em local visível, trava para fixação de cadarço e 
acabamento que não cause traumatismo traqueal; cânula interno com encaixe e fixação interna. 

57 5 unidade 
Cânula de traqueostomia reusável nº 3, tamanho médio de diâmetro, confeccionada em aço inox, com ponta 
arrendondada, cânula externa com impressão do número em local visível, trava para fixação de cadarço e 
acabamento que não cause traumatismo traqueal; cânula interno com encaixe e fixação interna. 

58 5 unidade 
Cânula de traqueostomia reusável nº 4, tamanho médio de diâmetro, confeccionada em aço inox, com ponta 
arrendondada, cânula externa com impressão do número em local visível, trava para fixação de cadarço e 
acabamento que não cause traumatismo traqueal; cânula interno com encaixe e fixação interna. 

59 5 unidade 
Cânula de traqueostomia reusável nº 5, tamanho médio de diâmetro, confeccionada em aço inox, com ponta 
arrendondada, cânula externa com impressão do número em local visível, trava para fixação de cadarço e 
acabamento que não cause traumatismo traqueal; cânula interno com encaixe e fixação interna. 

60 3 unidade 
Cânula de traqueostomia reusável nº 6, tamanho médio de diâmetro, confeccionada em aço inox, com ponta 
arrendondada, cânula externa com impressão do número em local visível, trava para fixação de cadarço e 
acabamento que não cause traumatismo traqueal; cânula interno com encaixe e fixação interna. 

61 100 unidade 
Cateter para oxigênio tipo óculos (adulto e infantil), com tubo fabricado PVC atóxico e flexível; Narinas anatômicas 
em PVC macio, atóxicas e conector universal de fácil adaptação. Embalagem individual e esterilização em óxido de 
etileno. 

62 20 caixa 
Coletor para material perfuro-cortante, capacidade de 13 litros, confeccionado em material resistente à 
perfurações, impermeável, com sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio. Com embalagem 
contendo dados de identificação e procedência. Caixa com 10 unidades. 

63 2.000 unidade Coletor universal externo (50 ml), com tampa tipo rosca, estéril. 

64 5 conjunto Conjunto de braçadeiras de eletro, tipo clip, em 4 cores: vermelho, amarelo, verde e preto. 

65 5 conjunto 
Conjunto de cinto  tipo aranha confeccionado em nylon, altamente resistente, engate rápido em PVC, sistema de 
fechamento de 2 pontas, fivelas ajustáveis, para prancha longa. 

66 3 unidade Cuba redonda, confeccionada em aço inox, medindo 13 x 0,6 mL, para assepsia. 

67 5 unidade Cuba rim, em aço inox 26 x 12 cm, com capacidade para 700 ml. 

68 20 rolo Curativo redondo, tipo blood stop, rolo com 200 unidades. 

69 3 pacote 
Escova endocervical descartável (pacote com 100 unidades), cabo longo com no mínimo 15 cm, cerdas macias. 
Embalagem individual estéril, contendo dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo 
de validade superior à 2 anos. 

70 15 pacote 
Espátula de Ayres (pacote com 100 unidades), de madeira, descartável. Embalagem contendo dados de 
identificação e procedência. 

71 100 unidade Espéculo vaginal descartável M, embalagem individual. 

72 200 unidade Espéculo vaginal descartável P, embalagem individual. 

73 10 unidade Estetoscópio biauricular adulto, resistente. 

74 1 unidade Exercitador respiratório e pulmonar.( DEA) 

75 2 pacote Extensão de silicone, calibre 204, embalagem contendo 15 metros. 

76 1 caixa 

Fio catgut 3-0 agulhado, absorvível, agulha 2,5 cm, embalado em material que promova barreira microbiana, 
abertura asséptica. Produto contendo dados de identificação, procedência, laudo que comprove sua esterilidade, 
com data de validade superior à 2 anos. Ter certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Sáude. 
Caixa com 24 unidades. 

77 1 caixa 

Fio catgut 4-0 agulhado, absorvível, agulha 2,5 cm, embalado em material que promova barreira microbiana, 
abertura asséptica. Produto contendo dados de identificação, procedência, laudo que comprove sua esterilidade, 
com data de validade superior à 2 anos. Ter certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Sáude. 
Caixa com 24 unidades. 



78 1 caixa 

Fio catgut 5-0 agulhado, absorvível, agulha 2,5 cm, embalado em material que promova barreira microbiana, 
abertura asséptica. Produto contendo dados de identificação, procedência, laudo que comprove sua esterilidade, 
com data de validade superior à 2 anos. Ter certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Sáude. 
Caixa com 24 unidades. 

79 3 caixa 

Fio de sutura nylon, monofilamento composto por poliamida, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, nº 
3-0, agulha 3/8, círculo triangular de 3 cm, embalado em material que promova barreira microbiana, abertura 
asséptica. Produto contendo dados de identificação e procedência, laudo que comprove sua esterilidade, com data 
de validade superior à 2 anos. Ter certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Saúde. Caixa com 
24 unidades. 

80 3 caixa 

Fio de sutura nylon, monofilamento composto por poliamida, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, nº 
4-0, agulha 3/8, círculo triangular de 3 cm, embalado em material que promova barreira microbiana, abertura 
asséptica. Produto contendo dados de identificação e procedência, laudo que comprove sua esterilidade, com data 
de validade superior à 2 anos. Ter certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Saúde. Caixa com 
24 unidades. 

81 3 caixa 

Fio de sutura nylon, monofilamento composto por poliamida, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, nº 
5-0, agulha 3/8, círculo triangular de 3 cm, embalado em material que promova barreira microbiana, abertura 
asséptica. Produto contendo dados de identificação e procedência, laudo que comprove sua esterilidade, com data 
de validade superior à 2 anos. Ter certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Saúde. Caixa com 
24 unidades. 

82 3 caixa 

Fio de sutura nylon, monofilamento composto por poliamida, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, nº 
2-0, agulha 3/8, círculo triangular de 3 cm, embalado em material que promova barreira microbiana, abertura 
asséptica. Produto contendo dados de identificação e procedência, laudo que comprove sua esterilidade, com data 
de validade superior à 2 anos. Ter certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Saúde. Caixa com 
24 unidades. 

83 60 unidade Fita adesiva com 5 cm de largura , com boa aderência.(50mm x 50m) 

84 100 unidade Fita adesiva hospitalar 2 cm de largura, 16 mm x 50 m, com boa aderência. 

85 10 frasco Fixador para lâmina de citologia (Colpocitologia) Spray, 100 ml. 

86 5 unidade Fluxômetro para ar comprimido. 

87 5 unidade Fluxômetro para oxigênio. 

88 5 caixa 
Haste de polipropileno, flexível e inquebrável, com pontas de algodão que não se soltam e nem largam fiapos. 
Embalagem contendo no mínimo 75 unidades, procedência e data de validade superior à 2 anos. Ter certificado de 
isenção ou nº 67 de registro no Ministério da Saúde. 

89 50 galão Hipoclorito de Sódio 1%, com registro no MS e Laudo Técnico. Galão de 5 litros. 

90 5 caixa 
Lâmina de bisturi nº 11 (caixa com 100 unidades), embalado individualmente por unidade, estéril, lâmina de aço 
com excelente ação cortante. Embalagem contendo data de validade e procedência, com registro na ANVISA. 

91 5 caixa 
Lâmina de bisturi nº 15 (caixa com 100 unidades), embalado individualmente por unidade, estéril, lâmina de aço 
com excelente ação cortante. Embalagem contendo data de validade e procedência, com registro na ANVISA. 

92 5 caixa 
Lâmina de bisturi nº 22 (caixa com 100 unidades), embalado individualmente por unidade, estéril, lâmina de aço 
com excelente ação cortante. Embalagem contendo data de validade e procedência, com registro na ANVISA. 

93 5 caixa 
Lâmina de bisturi nº 23 (caixa com 100 unidades), embalado individualmente por unidade, estéril, lâmina de aço 
com excelente ação cortante. Embalagem contendo data de validade e procedência, com registro na ANVISA. 

94 10 caixa 
Lâmina para microscopia com ponta fosca, beiradas não lapidadas, com medidas 25,4 x 76,2 mm (1” x 3”), 
espessura de 1 mm (caixa com 50 unidades). 

95 2 unidade 
Laringoscópio adulto e infantil, iluminação convencional, com 5 lâminas curvas em aço inox a escolher; acompanha 
cabo e bolsa. 

96 10 pacote 
Lençol descartável de 20 gramas, com elástico 2,0 x 0,9 m, indicado para macas entre 50 e 70 cm de largura, 
pacote contendo 10 unidades. 

97 2 rolo Linha 100% algodão glacê, tipo cordonê. 

98 80 caixa 
Luva de procedimento G (caixa com 100 unidades), de látex, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura 
uniforme sem falhas, talcada ou lubrificada não estéril. Embalagem externo com dados de identificação, 
quantidade, procedência e data de validade superior à 2 anos. Com registro na ANVISA. 

99 400 caixa 
Luva de procedimento M (caixa com 100 unidades), de látex, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura 
uniforme sem falhas, talcada ou lubrificada não estéril. Embalagem externo com dados de identificação, 
quantidade, procedência e data de validade superior à 2 anos. Com registro na ANVISA. 



100 200 caixa 
Luva de procedimento P (caixa com 100 unidades), de látex, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura 
uniforme sem falhas, talcada ou lubrificada não estéril. Embalagem externo com dados de identificação, 
quantidade, procedência e data de validade superior à 2 anos. Com registro na ANVISA. 

101 100 caixa 
Luva de procedimento PP (caixa com 100 unidades), de látex, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura 
uniforme sem falhas, talcada ou lubrificada não estéril. Embalagem externo com dados de identificação, 
quantidade, procedência e data de validade superior à 2 anos. Com registro na ANVISA. 

102 50 caixa 
Luva de procedimento M (caixa com 100 unidades), de vinil, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura 
uniforme sem falhas, Embalagem externo com dados de identificação, quantidade, procedência e data de validade 
superior à 2 anos. Apresentar amostra com registro na ANVISA 

103 50 par 

Luva estéril nº 6,0, cirúrgica, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e 
resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento no punho, textura uniforme sem falhas, 
envelopada aos pares, talcada ou lubrificada. Embalagem estéril, contendo dados de identificação, procedência, 
tipo de esterilização e tempo de validade superior à 2 anos. Certificado de isenção ou número de registro no MS. 

104 50 par 

Luva estéril nº 6,5, cirúrgica, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e 
resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento no punho, textura uniforme sem falhas, 
envelopada aos pares, talcada ou lubrificada. Embalagem estéril, contendo dados de identificação, procedência, 
tipo de esterilização e tempo de validade superior à 2 anos. Certificado de isenção ou número de registro no MS. 

105 100 par 

Luva estéril nº 7,0, cirúrgica, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e 
resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento no punho, textura uniforme sem falhas, 
envelopada aos pares, talcada ou lubrificada. Embalagem estéril, contendo dados de identificação, procedência, 
tipo de esterilização e tempo de validade superior à 2 anos. Certificado de isenção ou número de registro no MS. 

106 100 par 

Luva estéril nº 7,5, cirúrgica, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e 
resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento no punho, textura uniforme sem falhas, 
envelopada aos pares, talcada ou lubrificada. Embalagem estéril, contendo dados de identificação, procedência, 
tipo de esterilização e tempo de validade superior à 2 anos. Certificado de isenção ou número de registro no MS. 

107 50 par 

Luva estéril nº 8, cirúrgica, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e 
resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento no punho, textura uniforme sem falhas, 
envelopada aos pares, talcada ou lubrificada. Embalagem estéril, contendo dados de identificação, procedência, 
tipo de esterilização e tempo de validade superior à 2 anos. Certificado de isenção ou número de registro no MS. 

108 20 par 

Luva estéril nº 8,5, cirúrgica, confeccionada em látex natural, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e 
resistência, formato anatômico, perfeita adaptação, acabamento no punho, textura uniforme sem falhas, 
envelopada aos pares, talcada ou lubrificada. Embalagem estéril, contendo dados de identificação, procedência, 
tipo de esterilização e tempo de validade superior à 2 anos. Certificado de isenção ou número de registro no MS. 

109 10 unidade 
Manta cobertor térmica aluminizada, confeccionada em poliéster metalizada de 23 microns, tamanho 2,10 x 1,40 
m. 

110 50 caixa Máscara descartável em TNT com elástico, caixa contendo 50 unidades. 

111 50 unidade 
Máscara para oxigenoterapia, formato anatômico, perfeito encaixe, macia, com tubo e conexão padrão, com bolsa 
reservatória, tamanho adulto. 

112 10 unidade 
Máscara para oxigenoterapia, formato anatômico, perfeito encaixe, macia, com tubo e conexão padrão, com bolsa 
reservatória, tamanho infantil. 

113 200 unidade 
Micropore 2,5 cm x 10 m, sem capa, microporosa antialérgica, boa aderência. Conter dados de identificação e 
procedência.Apresentar amostra 

114 100 unidade 
Micropore 5 cm x 10 m, sem capa, microporosa antialérgica, boa aderência. Conter dados de identificação e 
procedência.Apresentar amostra 

115 2 unidade 
Otoscópio com cabo de metal, para 2 pilhas médias, acompanham 5 espéculos permanentes em plástico, com 
diâmetro de 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 8,0 mm, lâmpada halógena e regulador de intensidade de luz. 

116 2 unidade 
Oxímetro de pulso de dedo, portátil, com display de LED, que exiba SPO2 com intervalo de medição entre 70-99% e 
precisão de mais ou menos 2%; freqüência de pulso com intervalo de medição entre 30-235 BPM e precisão de 
mais ou menos 2 BPM ou 2%; e intensidade de pulso com indicação em gráfico de barra. 

117 50 rolo 
Papel grau cirúrgico medindo 15 cm x 100 m; sob pressão frente em filme 54 g/m2, termplástico bi-laminado de 
polietileno e polipropileno, verso em papel grau cirúrgico para vapor com mudança de cor, apresentação em 
bobina, que cumpre as exigências da NBR 12946 e 14707 e normas técnicas da ABNT. 



118 10 rolo 
Papel grau cirúrgico medindo 30cm x 100 m; sob pressão frente em filme 54 g/m2, termplástico bi-laminado de 
polietileno e polipropileno, verso em papel grau cirúrgico para vapor com mudança de cor, apresentação em 
bobina, que cumpre as exigências da NBR 12946 e 14707 e normas técnicas da ABNT. 

119 800 Rolo Papel Lençol 70 x 50, cor pardo textura firme e resistente. Embalagem contendo procedência e identificação. 

120 5 Unidade Pinça anatômica dente de rato em aço inoxidável, tamanho de 14 cm. 

121 50 Unidade Pinça cheron descartável, estéril, em embalagem de papel cirúrgico ou Bopp. 

122 5 Unidade Pinça cheron em aço inoxidável, tamanho de 25 cm. 

123 5 Unidade Pinça reta Kelly em aço inoxidável, tamanho de 14 cm. 

124 5 Unidade Porta agulha em aço inoxidável, tamanho 17 cm. 

125 5 unidade Tesoura pequena com ponta fina para retirada de ponto 

126 5 unidade Ponta reta de eletro cautério 

127 20 Litro 
PVPI degermante (iodopovidona 10%), embalagem adequada de 1 litro, com registro na ANVISA, registros de 
procedência e especificações, data de validade mínima de 02 anos. 

128 30 Litro 
PVPI tópico, embalagem adequada de 1 litro com registro na ANVISA, registros de procedência e especificações, 
data de validade mínima de 02 anos. 

129 300 Unidade Gel condutor, com ótima viscosidade e condutibilidade, frasco almotolia com 100 gr 

130 100 Bolsa  
Ringer- lactato – 500 ml com data de validade superior a 02 anos com registro na ANVISA /MS contendo 
procedência, embalagem primeira individual, frasco com sistema fechado para uso em terapia parenteral. 

131 30 Galão 
Sabão multi enzimático de ação Sinérgica com PH neutro, 100% biodegradável, não corrosivo não irritante, 03 
enzimas, para uso em equipamentos de endoscopia, galão com 05 litros. 

132 1.500 Unidade 
Scalp nº 21, estéril, descartável, ponta aguçada com protetor plástico,  embalagem individual. Embalagem 
contendo dados de identificação e procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 02 anos. 
Com registro na Anvisa. 

133 2.000 Unidade 
Scalp nº 23, estéril, descartável, ponta aguçada com protetor plástico,  embalagem individual. Embalagem 
contendo dados de identificação e procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 02 anos. 
Com registro na Anvisa. 

134 500 Unidade 
Scalp nº 25, estéril, descartável, ponta aguçada com protetor plástico,  embalagem individual. Embalagem 
contendo dados de identificação e procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade  superior a 2 anos. 
Com registro na Anvisa. 

135 5.000 Unidade 

Seringa 10 ml s/  agulha hipodérmica descartável estéril hipodérmica descartável estéril graduação milimetrada, 
bico simples, sem rosca,  com borracha na ponta do embolo possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual 
estéril, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 
anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT. Com registro na Anvisa. 

136 3.000 Unidade 

Seringa 20 ml s/ agulha hipodérmica descartável estéril hipodérmica descartável estéril graduação milimetrada, 
bico simples, sem rosca,  com borracha na ponta do embolo possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual 
estéril, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 
anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT. Com registro na Anvisa. 

137 1.000 Unidade 

Seringa 3 ml s/  agulha hipodérmica descartável estéril hipodérmica descartável estéril graduação milimetrada, 
bico simples, com borracha na ponta do embolo possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual estéril, 
contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. 
Estar em conformidade com as normas da ABNT. Com registro na Anvisa. 

138 6.000 Unidade 

Seringa 5 ml s/  agulha hipodérmica descartável estéril hipodérmica descartável estéril graduação milimetrada, 
bico simples, com borracha na ponta do embolo possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual estéril, 
contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. 
Estar em conformidade com as normas da ABNT. Com registro na Anvisa. 

139 5 Unidade 
Sonda endotraqueal nº 03 descartável estéril com balão confeccionada em material atóxico transparente 
embalagem individual contendo dados de identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de 
validade superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com registro na ANVISA. 

140 10 Unidade 
Sonda endotraqueal nº 08 descartável estéril com balão confeccionada em material atóxico transparente 
embalagem individual contendo dados de identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de 
validade superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com registro na ANVISA. 



141 5 Unidade 
Sonda endotraqueal nº 4 descartável estéril com balão confeccionada em material atóxico transparente 
embalagem individual contendo dados de identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de 
validade superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com registro na ANVISA. 

142 5 Unidade 
Sonda endotraqueal nº 5 descartável estéril com balão confeccionada em material atóxico transparente 
embalagem individual contendo dados de identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de 
validade superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com registro na ANVISA. 

143 5 Unidade 
Sonda endotraqueal nº 6 descartável estéril com balão confeccionada em material atóxico transparente 
embalagem individual contendo dados de identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de 
validade superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com registro na ANVISA. 

144 15 Unidade 
Sonda endotraqueal nº 7 descartável estéril com balão confeccionada em material atóxico transparente 
embalagem individual contendo dados de identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de 
validade superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com registro na ANVISA. 

145 10 Unidade 
Sonda endotraqueal nº 7,5 descartável estéril com balão confeccionada em material atóxico transparente 
embalagem individual contendo dados de identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de 
validade superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com registro na ANVISA. 

146 10 Unidade 
Sonda endotraqueal nº 8,5 descartável estéril com balão confeccionada em material atóxico transparente 
embalagem individual contendo dados de identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de 
validade superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com registro na ANVISA. 

147 10 Unidade 

Sonda Foley nº 12, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconada, com 2 vias nas extremidades distal 
e a ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios contra laterais. Cada sonda devera apresentar o nº em local 
visível e permanente. Embalagem individual estéril contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade superior a 02 anos. Ter certificado de isenção ou nº de registro no Ministério da 
saúde. 

148 10 Unidade 

Sonda Foley nº 14, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconada, com 2 vias nas extremidades distal 
e a ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios contra laterais. Cada sonda devera apresentar o nº em local 
visível e permanente. Embalagem individual estéril contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade superior a 02 anos. Ter certificado de isenção ou nº de registro no Ministério da 
saúde. 

149 30 Unidade 

Sonda Foley nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconada, com 2 vias nas extremidades distal 
e a ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios contra laterais. Cada sonda devera apresentar o nº em local 
visível e permanente. Embalagem individual estéril contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade superior a 02 anos. Ter certificado de isenção ou nº de registro no Ministério da 
saúde. 

150 10 Unidade 

Sonda Foley nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural, siliconada, com 2 vias nas extremidades distal 
e a ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios contra laterais. Cada sonda devera apresentar o nº em local 
visível e permanente. Embalagem individual estéril contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de 
esterilização e tempo de validade superior a 02 anos. Ter certificado de isenção ou nº de registro no Ministério da 
saúde. 

151 10 Unidade 
Sonda Nasogastrica nº 10, longa, descartável estéril confeccionada em polivinil atóxico, flexível, transparente. 
Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de validade 
superior a 2 anos. 

152 10 Unidade 
Sonda Nasogastrica nº 12, longa, descartável estéril confeccionada em polivinil atóxico, flexível, transparente. 
Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de validade 
superior a 2 anos. 

153 10 Unidade 
Sonda Nasogastrica nº 14, longa, descartável estéril confeccionada em polivinil atóxico, flexível, transparente. 
Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de validade 
superior a 2 anos. 

154 15 Unidade 
Sonda Nasogastrica nº 16, longa, descartável estéril confeccionada em polivinil atóxico, flexível, transparente. 
Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de validade 
superior a 2 anos. 

155 10 Unidade 
Sonda Nasogastrica nº 18, longa, descartável estéril confeccionada em polivinil atóxico, flexível, transparente. 
Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de validade 
superior a 2 anos. 

156 10 Unidade 
Sonda Nasogastrica nº 20, longa, descartável estéril confeccionada em polivinil atóxico, flexível, transparente. 
Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de validade 
superior a 2 anos. 

157 10 Unidade 
Sonda Nasogastrica nº 8, longa, descartável estéril confeccionada em polivinil atóxico, flexível, transparente. 
Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de validade 
superior a 2 anos. 



158 10 unidade 
Sonda para  aspiração traqueal nº 4,estéril,  curta descartável confeccionada em polivinil atóxico, flexível, 
transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de 
validade superior a 2 anos. 

159 30 Unidade 
Sonda para  aspiração traqueal nº 8,estéril,  curta descartável confeccionada em polivinil atóxico, flexível, 
transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de 
validade superior a 2 anos. 

160 500 Unidade 
Sonda para aspiração traqueal nº 10, estéril, curta descartável confeccionada em polivinil atóxico, flexível, 
transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de 
validade superior a 2 anos. 

161 1.000 Unidade 
Sonda para aspiração traqueal nº 12, estéril, curta descartável confeccionada em polivinil atóxico, flexível, 
transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de 
validade superior a 2 anos. 

162 80 Unidade 
Sonda para aspiração traqueal nº 14, estéril, curta descartável confeccionada em polivinil atóxico, flexível, 
transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de 
validade superior a 2 anos. 

163 20 Unidade 
Sonda para aspiração traqueal nº 16, estéril,  curta descartável confeccionada em polivinil atóxico, flexível, 
transparente. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de 
validade superior a 2 anos. 

164 2.000 Unidade 
Sonda Uretral  Nº 10 – estéril,   descartável confeccionada em polivinil atóxico, flexível, transparente. Embalagem 
Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 
anos. 

165 20 unidade 
Sonda Uretral  Nº 6 – estéril,   descartável confeccionada em polivinil atóxico, flexível, transparente. Embalagem 
Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de validade 0,70superior a 2 
anos. 

166 30 Unidade 
Sonda Uretral  Nº 8 – estéril,   descartável confeccionada em polivinil atóxico, flexível, transparente. Embalagem 
Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 
anos. 

167 100 Unidade 
Sonda Uretral. Nº 12 – estéril descartável confeccionada em polivinil atóxico, flexível, transparente. Embalagem 
Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 
anos. 

168 2.500 Bolsa 
Soro fisiológico 0,9% 100 ml com data de validade superior a 02 anos com registro na ANVISA /MS contendo 
procedência, embalagem primeira individual, frasco com sistema fechado para uso em terapia parenteral. 

169 1.000 Bolsa 
Soro fisiológico 0,9% 250 ml com data de validade superior a 02 anos com registro na ANVISA /MS contendo 
procedência, embalagem primeira individual, frasco com sistema fechado para uso em terapia parenteral. 

170 1.000 Bolsa 
Soro fisiológico 0,9% 500 ml com data de validade superior a 02 anos com registro na ANVISA /MS contendo 
procedência, embalagem primeira individual, frasco com sistema fechado para uso em terapia parenteral. 

171 100 Bolsa 
Soro glicosado 5% 250 ml com data de validade superior a 02 anos com registro na ANVISA /MS contendo 
procedência, embalagem primeira individual, frasco com sistema fechado para uso em terapia parenteral. 

172 50 bolsa 
Soro glicofisiológico 250 ml com data de validade superior a 02 anos com registro na ANVISA /MS contendo 
procedência, embalagem primeira individual, frasco com sistema fechado para uso em terapia parenteral 

173 3 Unidade 
Tala de alumínio acolchoada com 2,5 mm de espuma de um lado, com pontas arredondadas, férula medindo 1.8 
cm x 18 cm. Embalagem contendo dados de identificação e procedência 

174 20 Unidade 
Tala ortopédica, em formato retangular, confeccionada em tela aramada, maleável, galvenizada, coberta com EVA 
ou espuma anti-alérgica, tamanho G, para membros inferiores. 

175 20 Unidade 
Tala ortopédica, em formato retangular, confeccionada em tela aramada, maleável, galvenizada, coberta com EVA 
ou espuma anti-alérgica, tamanho M, para membros inferiores. 

176 20 Unidade 
Tala ortopédica, em formato retangular, confeccionada em tela aramada, maleável, galvenizada, coberta com EVA 
ou espuma anti-alérgica, tamanho P, para membros inferiores. 

177 20 Unidade 
Tala ortopédica, em formato retangular, confeccionada em tela aramada, maleável, galvenizada, coberta com EVA 
ou espuma anti-alérgica, tamanho G, para membros superiores. 

178 20 Unidade 
Tala ortopédica, em formato retangular, confeccionada em tela aramada, maleável, galvenizada, coberta com EVA 
ou espuma anti-alérgica, tamanho M, para membros superiores. 

179 20 Unidade 
Tala ortopédica, em formato retangular, confeccionada em tela aramada, maleável, galvenizada, coberta com EVA 
ou espuma anti-alérgica, tamanho P, para membros superiores. 

180 100 Metro Tecido 100% algodão cru. 



181 20 Unidade 
Termômetro clínico digital com ponta flexível, emborrachada, 100% resistente a água, verificado e parovado pelo 
INMETRO, bateria de longa duração e substituível 

182 4 Unidade Termômetro para caixa de vacina, com cabo flexível, base plástica, digital, cabo de 70 cm. 

183 10 Unidade Tesoura cirúrgica reta, em aço inox, tamanho de 14 cm. 

184 20 Unidade Umidificador - frasco para oxigênio. 

185 20 Unidade Urupen N º 05 

186 20 Unidade Urupen Nº 04 

187 20 Litro 
Vaselina Liquida, embalagem adequada de 1 litro, com registros de procedência e especificações, data de validade 
mínima de 02 anos. 

188 5 Unidade Fio guia para intubação 300mm cobre 06 FR (tubo 2,5 a 4,5) 

189 5 unidade Fio guia para intubação 300mm cobre 14 FR (tubo 5,0 a 10,0) 

190 20 unidade 

Sonda nasoenteral nº 10. Tubo fabricado em poliuretano flexível leitoso com marcações de posicionamento e com 
cilindro de tungstênio na ponta , do mesmo tamanho do tubo. Arame guia , fio de aço inoxidável usado para 
facilitar a introdução do tubo nos pacientes. Conector em Y, dupla via com tampa em PVC atóxico. Esterilização a 
óxido de etileno. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo 
de validade superior a 2 anos. 

191 20 unidade 

Sonda nasoenteral nº 12. Tubo fabricado em poliuretano flexível leitoso com marcações de posicionamento e com 
cilindro de tungstênio na ponta , do mesmo tamanho do tubo. Arame guia , fio de aço inoxidável usado para 
facilitar a introdução do tubo nos pacientes. Conector em Y, dupla via com tampa em PVC atóxico. Esterilização a 
óxido de etileno. Embalagem Individual contendo dados de identificação procedência tipo de esterilização e tempo 
de validade superior a 2 anos. 

192 100 pacote Tubo para coleta de sangue a vácuo, volume de 3,5 ml com gel na cor amarelo.  Embalagem com 100 un. 

193 30 pacote Tubo para coleta de sangue a vácuo, volume de 04 ml na cor roxo.  Embalagem com 100 un. 

194 10 pacote Tubo para coleta de sangue a vácuo, volume de 04 ml com anticoagulante na cor cinza .  Embalagem com 100 un. 

195 6 pacote Tubo para coleta de sangue a vácuo, volume de 4,5ml com anticoagulante na cor azul .  Embalagem com 100 un. 

196 80 galão Agua destilada não injetável, não esterilizada em galão de 05 litros. 

197 3 caixa 
Coletor de Urina Infantil Unissex fita dupla face, hipoalergênica; Recipiente com 18x7cm - Estéril; Capacidade para 
até 100ml - Graduado; Selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco para que não 
ocorra vazamento e lesões ao paciente. Caixa com 100 unidades embaladas individualmente. 

198 10.000 unidade Soro Fisiológico 0,9% injetável flaconete de 10 ml. Solução isotônica, estéril e apirogênica. 

199 5 Caixa 
Agulha vacutainer  com dispositivo de segurança. Agulha 25X7 para coleta de sangue á vácuo com dispositivo de 
segurança com identificação do calibre, data de validade e nº lote. CX 48 un 

200 3 Caixa 
Agulha vacutainer  com dispositivo de segurança. Agulha 25X8 para coleta de sangue á vácuo com dispositivo de 
segurança com identificação do calibre, data de validade e nº lote. CX 48 un 

201 10 Unidade Adaptador para agulha vacutainer 

202 6 Unidade 

Imobilizador de cabeça impermeável .  Confeccionado em nylon impermeável composto por duas almofadas com 
orifício para verificação do ouvido, uma fronha (base) com velcro para fixar as duas almofadas, duas fitas para 
fixar na parte superior da maca e mais duas para poder  fixar e ajustar as almofadas  (testa e queixo). 
Equipamento  translucido ao RX. 

203 1.000 Caixa 

Tiras reagentes para detecção de glicemia do sangue capilar , no code, sem chip ou tira calibradora, leitura através 
de qualquer enzima exceto, GDH-PQQ ou MULT(atendendo os alertas da ANVISA 992 E 1596) quantidade de 
sangue para leitura (amostra) de até 1 microlito por aspiração sem que possibilite o contato do sangue com o 
aparelho, evitando acúmulo de resíduos e infecções cruzadas em domicílio, com leitura em monitor portátil de 
calibragem fácil e rápida tempo de leitura de 5 segundos, com faixa de medição de 20 a 600 mg/dl. Os aparelhos 
devem ter memória mínima de 400 resultados e software de gerenciamento de resultados em língua portuguesa, 
possibilitando acompanhamento médico com analise de todos os resultados de hemoglucoteste e estimativa de 
curva glicêmica. As tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 tiras. Atendendo a ISSO 15.197/2013. 

204 5 unidade Cabo para bisturi em aço inox numero 4 

205 5 unidade Cabo para bisturi em aço inox numero 3 

206 300 pacote Compressas de Gazes não estéril com 9 fios , pacote com 500 unidades 

207 50 unidade Anuscopio em plástico fechado 



208 20 unidade Escova cirúrgica 

209 3 litro Formol unidades com 1 litro cada 

210 30 unidades Compressa para curativo cirúrgico estéril (10cmx50cm), alta abssorção, 100% algodão 

211 1.000 unidade 
Equipo para nutrição enteral; fabricado em PVC câmara de gotejamento flexível; ponta perfurante com tampa 
protetora; pinça rolete corta fluxo; conector luer slip; atóxico; livre de pirogênios ou endotoxinas bacterianas; 
estéril. Esterilizado por óxido de etileno, produto de uso único. 

212 3 pacote Tubo de látex cirúrgico nº200 15 mts 

213 20.000 unidades Lanceta com dispositivo de segurança1,5mmx28G- 100 unidades 

214 50 unidades 
Solução de glicerina a 120 mg/dl -  12% 500 ml com data de validade superior a 02 anos com registro na ANVISA 
/MS contendo procedência, embalagem primeira individual, frasco com sistema fechado para uso exlusivo via retal 
com sonda inclusa. 

212 3 jogos Eletrodos para ECG tipo precordial com pera de silicone adulto (jogo com 6 peras) 

216 30 rolo Papel para ECG, medindo 80mmX 30mm. Papel termosensível Apresentar amostra. 

217 150 pacote 
Abaixador de língua descartável (pacote com 100 unidades), confeccionado em madeira, sem rebarbas, 
embalagem com identificaçãoe procedênica. 

 

 
 


