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00006511

ABAIXADOR DE LINGUA PCT/ 100 UND
descrição:
espátula de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e
bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a
sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm
de largura; 0,5 mm de espessura. pacote com 100 unidades.

1.203,00300 4,01PC00001

00031983

AGUA DESTILADA COM 10 ML
descrição:
- água destilada para injeção, ampola com 10 ml, estéril e apirogênica,
para uso de diluição de medicamentos.
- caixa com 200 unidades.

3.724,00100 37,24CX00002

00031982

AGUA DESTILADA COM 5 ML
descrição:
- água destilada para injeção, ampola com 5 ml, estéril r apirogênica, para
uso de diluição de medicamentos.
- caixa com 200 unidades.

10.534,00200 52,67CX00003

00014418

AGUA DESTILADA PARA ESTERILIZACAO - 5L
descrição:

água destilada para uso no processo de esterilização em autoclave, galão
com 5 litros.

2.710,00200 13,55GL00004

00027495
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 01 LT
descrição:
- água oxigenada 10 volumes, uso tópico, frasco com 1 litro.

4.710,001000 4,71FR00005

00002800
AGULHA 13 X 4,5
caixa com 100 unidades

838,00100 8,38CX00006

00017927
AGULHA 20 X 5,5
descrição:
- caixa com 100 unidades.

890,00100 8,90CX00007

00017929
AGULHA 25 X 7
descrição:
- caixa com 100 unidades.

2.466,00300 8,22CX00008

00031984
AGULHA 25X6
descrição:
- caixa com 100 unidades.

1.103,00100 11,03CX00009

00031985
AGULHA 25X8
descrição:
- caixa com 100 unidades.

2.066,00200 10,33CX00010

00031986
AGULHA 30X8
descrição:
- caixa com 100 unidades.

1.020,00100 10,20CX00011

00031987
AGULHA 40X12
descrição:
- caixa com 100 unidades.

977,00100 9,77CX00012

00031989
ALCOOL 70%
descrição:
- álcool etílico a 70%, frasco com 1 litro.

19.740,003000 6,58FR00013

00031990
ALCOOL 92,8%
descrição:
- álcool etílico 92,8%, frasco com 1 litro

15.660,002000 7,83FR00014

00031988

ALCOOL GEL
descrição:
- álcool gel a 70%, frasco com 500 ml, para uso externo como
complementação antisseptica das mãos.

18.700,002000 9,35FR00015

00028584
ALGINATO DE CALCIO EM GEL
alginato de cálcio em gel - é um gel hidratante e absorvente para feridas,
composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica num

72.360,003000 24,12TB00016
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excipiente aquoso, transparente e viscoso; cria um ambiente cicatricial
úmido ideal que favorece o processo natural de cicatrização da ferida. ao
mesmo tempo que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas,
também apresenta a capacidade de absorver o exsudato da ferida.
embalagem: tubo contendo 85g.

00031991

ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G
descrição:
- composto de fibras 100% algodão, isento de impurezas, capacidade de
alta absorção de líquidos;
- 100% puro algodão: macio, e etra absorvente;
- formato: rolo; cor branco; peso 500g.

12.830,001000 12,83RL00017

00031655

ALGODAO ORTOPEDICO 10CM

descrição:
- atadura de algodão ortopédico em manta uniforme, cor clara, sem
impurezas e farpas, medindo 10cm x 100cm de comprimento. embalado
em pacotes com 12 unidades.

1.556,00200 7,78PC00018

00031656

ALGODAO ORTOPEDICO 15CM

descrição:
- atadura de algodão ortopédico em manta uniforme, cor clara, sem
impurezas e farpas, medindo 15cm x 100cm de comprimento. embalado
em pacotes com 12 unidades.

938,00100 9,38PC00019

00031657

ALGODAO ORTOPEDICO 20CM

descrição:
- atadura de algodão ortopédico em manta uniforme, cor clara, sem
impurezas e farpas, medindo 20cm x 100cm de comprimento. embalado
em pacotes com 12 unidades.

1.134,00100 11,34PC00020

00031994

ALMOTOLIA COR AMBAR 250 ML
descrição:
- confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto,
capacidade 250 ml.

287,00100 2,87UN00021

00031995

ALMOTOLIA COR AMBAR 500 ML
descrição:
- confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto,
capacidade 500 ml.

391,00100 3,91UN00022

00031992

ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250 ML
descrição:
- confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto,
capacidade 250 ml.

330,00100 3,30UN00023

00031993

ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500 ML
descrição:
- confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto,
capacidade 500 ml.

468,00100 4,68UN00024

00031997

ALONGADOR TRICEPS
descrição:
- alongador tríceps, apoio de pés/tábua proprioceptiva, material madeira
com borracha antiderrapante, suporta peso de até 120 kg, dimensões:
39x35x17 (cxlxa).

236,082 118,04UN00025

00031996

ANDADOR ADULTO
descrição:
- andador adulto em alumínio com 7 níveis de regulagem e pegadores de
borracha, dimensões: 54x46x97,5 cm (cxaxl).

335,962 167,98UN00026

00031999

APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO) COM ESTETOSCOPIO
PARA USO ADULTO
descrição:
- aparelho para aferição de pressão arterial, para uso adulto, com

3.182,0050 63,64UN00027
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braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro, cor azul marinho ou
cinza, manguito com pera em pvc, acompanha estetoscópio com
auscultador duplo em aço inoxidavel, alta sensibilidade acústica, hastes
ajustáveis, olivas anatômicas, estojo pra viagem, 1 ano de garantia,
registro no inmetro

00032000

APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO) COM ESTETOSCOPIO
PARA USO EM PACIENTES OBESOS
descrição:
- aparelho para aferição de pressão arterial, para uso em pacientes
obesos, com braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro, cor
azul marinho ou cinza, manguito com pera em pvc, acompanha
estetoscópio com auscultador duplo em aço inoxidavel, alta sensibilidade
acústica, hastes ajustáveis, olivas anatômicas, estojo pra viagem, 1 ano
de garantia, registro no inmetro

3.345,3030 111,51UN00028

00031998

APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO) COM ESTETOSCOPIO
PARA USO INFANTIL
descrição:
- aparelho para aferição de pressão arterial, para uso infantil, com
braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro, cor azul marinho ou
cinza, manguito com pera em pvc, acompanha estetoscópio com
auscultador duplo em aço inoxidavel, alta sensibilidade acústica, hastes
ajustáveis, olivas anatômicas, estojo pra viagem, 1

2.798,4030 93,28UN00029

00032001

ARMARIO VITRINE
descrição:
- armário vitrine material aço inoxidável, porta em vidro transparente mín.
3mm espessura, 3- prateleiras vidro cristal c/ mín. 3mm espessura, 2-
portas c/ fechadura tipo yale c/ chaves, altura 1,50, largura 0,50,
profundidade 0,40, características adicionais estrutura em aço c/cantos
arredondados, tipo prateleiras altura regulável, teto/fundo chapa aço nº20
,pés c/ponteira borracha.

10.825,7010 1.082,57UN00030

00032172

ATA 70% - ACIDO TRICLOROACETICO 70%
descrição:
acido tricloroacético 70%
embalagem: frasco de 30 ml

99,802 49,90FR00031

00032002

ATADURA CREPOM 10 CMX1,80 M
descrição:
- tecido 100% algodão cru, fios de alta torção e resistência, densidade 18
fios/cm², alta elasticidade no sentido longitudinal, caixa/pacote com 12
unidades

26.820,003000 8,94CX00032

00030872

ATADURA CREPOM 15CM X 1,8M

descrição:
- tecido 100% algodão cru, fios de alta torção e resistência, densidade 18
fios\cm², alta elasticidade no sentido longitudinal. caixa/pacote com 12
unidades.

31.740,003000 10,58CX00033

00030873

ATADURA CREPOM 20CM X 1,8M
descrição:
- tecido 100% algodão cru, fios de alta torção e resistência, densidade 18
fios\cm², alta elasticidade no sentido longitudinal. caixa/pacote com 12
unidades.

45.120,003000 15,04CX00034

00031658

ATADURA GESSADA 10 CM

descrição:
- ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de
corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico
circular perfurado ou triangular, medindo 10cm x 3m, com quantidade de
gesso suficiente para dar cremosidade após imersão em água, tempo de
secagem de 5 a 6 minutos. embalada individualmente em saco plástico em
caixa com 12 unidades.

3.181,00100 31,81CX00035
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00031659

ATADURA GESSADA 15CM

descrição:
- ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de
corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico
circular perfurado ou triangular, medindo 15cm x 3m, com quantidade de
gesso suficiente para dar cremosidade após imersão em água, tempo de
secagem de 5 a 6 minutos. embalada individualmente em saco plástico em
caixa com 12 unidades.

3.864,00100 38,64CX00036

00031660

ATADURA GESSADA 20CM

descrição:
- ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com laterais de
corte sinuoso, que evitam o desfiamento, enrolada em tubo plástico
circular perfurado ou triangular, medindo 20cm x 4m, com quantidade de
gesso suficiente para dar cremosidade após imersão em água, tempo de
secagem de 5 a 6 minutos. embalada individualmente em saco plástico em
caixa com 12 unidades.

3.088,5050 61,77CX00037

00025866

AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO
avental procedimento hospitalar; material: tecido nao tecido sms, 100%
polipropileno %; uso: descartavel; manga: manga longa; tamanho: tamanho
grande; cor: branco; gramatura: 30 g/m²; fechamento: para de amarrilhos
costas e cintura; esterilidade: nao esteril; embalagem: embalagem
individual em saco plastico transparente; rotulagem: devera conter
identificacao do material, dados do fabricante/importador, numero
lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme
resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes
posteriores; caracteristicas adicionais: barreira microbiana comprovada
por laudo de bfe e vfe, hipoalergenico, manga punhos com elastico,
sistema de ajuste e fixacao atraves de dois pares de amarrilhos nas
costas e cintura; norma: nr 6 - ministerio do trabalho e emprego - mte;
certificado aprovacao - ca: registro anvisa e certificado de aprovacao -
ca emitido pelo mte; legislacao: de acordo com legislacao atual vigente;
unidade de fornecimento: unidade

2.335,00500 4,67UN00038

00032003

BACIA REDONDA PARA CURATIVOS
descrição:
- bacia redonda para curativos, confeccionada em material aço inoxidavel,
garantia contra defeitos de fabricação, dimensões: 30x6,5 cm,
capacidade de 3000 ml.

1.319,4015 87,96UN00039

00027970

BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGICA
(curativo pós coleta de sangue) para pequenas punções de coleta,
perfuração de aplicação medicamentosa, e até mesmo proteção estética
para pequenos ferimentos.
na cor: bege (cor de pele)
caixa com 500 unidades.

83,155 16,63CX00040

00032004

BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA
descrição:
- bandagem elástica adesiva, 5 cmx5 metros (lxc), elasticidade de 30% a
40%, para uso em fisioterapia, de fácil aplicação, não contém látex. rolo
com 5 mts. cor azul ou verde

365,7010 36,57RL00041

00032005

BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL - BANDEJA RETANGULAR LISA,
TAMANHO:42X30X4CM
descrição:
- bandeja em aço inoxidável em formato retangular lisa, confeccionada em
aço inox (aisi 304 18/8) o que a torna mais leve. indicada para
esterilização em estufas e autoclaves (à vapor e óxido de etileno).
validade indeterminada. garantia contra defeitos de fabricação.

2.388,0015 159,20UN00042

00020496
BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML
adulto sistema fechado (com sistema anti refluxo)

2.015,00500 4,03UN00043
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00032006

BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA
descrição:
- bolsa para colostomia/ileostomia, sistema com uma peça, sendo placa
com suporte adesivo, composto por no minimo 03 hidrocoloides
(carboximetilcelulose sodica, goma guar e pectina), recortavel, com orificio
interno de 10mm e recorte maxima entre 65 a 76 mm. bolsa, drenavel,
transparente ou opaca, com carvão ativado integrado a bolsa, com
pelicula protetora e sistema de fechamento com clamp tipo envelope e que
nao permita extravazamento do conteudo. embalagem externa contendo
dados de identificaçao, procedencia, data fabricaçao/validade, lote e
registro no ms.

38.100,003000 12,70UN00044

00032007
BOLSA TÉRMICA
descrição:
- bolsa térmica gel, tamanho grande, tamanho: 52x52 (cxl).

365,6020 18,28UN00045

00030805

BRACADEIRA PARA INJECAO
material de confecção: aço inoxidável;
apoio do braço: aço inoxidável;
tipo: pedestal altura regulável;
garantia mínima de 12 meses.

2.437,0010 243,70UN00046

00028586

CABO PARA BISTURI N  03
para acoplar lâmina descartável de nº 10 a 15, confeccionado em aço
inox de primeira qualidade, embalado individualmente em plástico,
constando externamente os dados de identificação e procedência
nacional.
garantia do aço inox: 10 anos, registro na anvisa

293,7030 9,79UN00047

00028587

CABO PARA BISTURI N  04
para acoplar lâmina descartável de nº 20 a 24, confeccionado em aço
inox de primeira qualidade, embalado individualmente em plástico,
constando externamente os dados de identificação e procedência
nacional.
garantia do aço inox: 10 anos, registro na anvisa

284,1030 9,47UN00048

00032010

CABOS PARA APARELHOS DE ELETROTERAPIA
descrição:
- cabos duplos para aparelhos de eletroterapia, fabricados com fios de
silicone extra flexíveis com boa isolação, pino paciente tipo banana 661,
pino aparelho tipo db9, cor: laranja/preto

709,3212 59,11UN00049

00032008

CAIXA TERMICA 8 LITROS
descrição:
- caixa térmica com tampa removível e trava retrátil, cor vermelha ou azul.
capacidade 8 litros.

1.578,0020 78,90UN00050

00032009

CAIXA TÉRMICA 45 LITROS
descrição:
- caixa térmica com tampa removível e alças laterais, capacidade 45 litros,
cor azul ou vermelha

1.074,655 214,93UN00051

00028585
CATETER NASAL TIPO OCULOS
cateter nasal utilizado para oxigênoterapia em cilindros com encaixe de
silicone

660,00500 1,32UN00052

00028588

CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL - 20 LITROS
cilindro de aço, sem solda, projetado para conter gases comprimidos.
cilindro produzido e testado de acordo com especificações da abnt.
modelo 20 litros; capacidade 4m³; diâmetro/mm 219.0; altura 715mm;
peso/kg 30.0; acompanha válvula padrão para oxigênio, e capacete de
proteção da válvula. cilindro pintado na cor verde, conforme norma de
identificação de gases abnt (cilindro vazio).

8.760,1010 876,01UN00053

00028589

CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL - 7 LITROS
cilindro de aço, sem solda, projetado para conter gases comprimidos.
cilindro produzido e testado de acordo com especificações da abnt.
modelo 07 litros; capacidade 1m³; diâmetro/mm 165.1; altura 470mm;

3.693,655 738,73UN00054
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peso/kg 11,50; acompanha válvula padrão para oxigênio, e capacete de
proteção da válvula. cilindro pintado na cor verde, conforme norma de
identificação de gases abnt (cilindro vazio)

00032016

CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% POMADA GEL ESTÉRIL 30G
descrição:
- cloridrato de lidocaína, concentração/dosagem: 2%, forma farmacêutica:
pomada geléia anestésica estéril, forma de apresentação: tubo / pote /
bisnaga contendo 30 gramas, prazo de validade mínimo de 12 meses,
administração via tópica.

2.340,00300 7,80TUB00055

00032015

COLAGENASE 0,6 UI/G SEM CLORANFENICOL TUBO COM 30G
descrição:
- colagenase sem cloranfenicol, concentração / dosagem:0,60 ui / g,
forma farmacêutica: pomada, forma de apresentação: tubo com 30
gramas, prazo de validade mínimo de 18 meses, administração via tópica.

42.465,001500 28,31TUB00056

00032013

COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 07L
descrição:
- coletor de material perfurocortante, capacidade 07l, constituído de:
sacola plástica amarela + fundo rígido + cintal lateral + coleto semi-
montado + bandeja interna. capacidade de 07 litros. conforme norma abnt
nbr 13853, rdc 306, conama 358 e demais normas relacionadas.
simbologia de material infectante conforme nbr 7500 impresso em local
visível. registro no ministério da saúde.

1.443,00300 4,81UN00057

00032012

COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 10 LITROS
descrição:
- coletor de material perfurocortante, capacidade 10 litros, constituído de:
sacola plástica amarela + fundo rígido + cintal lateral + coleto semi-
montado + bandeja interna. capacidade de 20 litros. conforme norma abnt
nbr 13853, rdc 306, conama 358 e demais normas relacionadas.
simbologia de material infectante conforme nbr 7500 impresso em local
visível. registro no ministério da saúde.

6.810,001000 6,81UN00058

00032011

COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 20L
descrição:
- coletor de material perfurocortante, capacidade 20l constituído de:
sacola plástica amarela + fundo rígido + cintal lateral + coleto semi-
montado + bandeja interna. capacidade de 20 litros. conforme norma abnt
nbr 13853, rdc 306, conama 358 e demais normas relacionadas.
simbologia de material infectante conforme nbr 7500 impresso em local
visível. registro no ministério da saúde.

8.430,001000 8,43UN00059

00032014

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL CAIXA COM 400 PACOTES
descrição:
- compressa de gaze hidrófila estéril confeccionadas com fios 100%
algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de
7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas e 10 x 10cm
quando fechadas e 20 x 40cm quando abertas. são alvejadas, purificadas
e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes
corretivos, alvejantes ópticos. são também inodoras e insípidas. sua
esterilização é feita por irradiação gama ou por óxido de etileno. pode ou
não conter o filamento radiopaco. indicado para auxílio nas diversas
cirurgias, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e
prontos-socorros. tem como finalidade absorver líquidos ou secreções,
limpar e cobrir ferimentos e curativos em geral, nos quais a presença de
microorganismos ou qualquer tipo de impureza não é tolerável.

263.200,001000 263,20CX00060

00032017

CUBA RIM
descrição:
- cuba rim em aço inox, garantia contra defeitos de fabricação, registro na
anvisa, validade indeterminada, dimensões: 26x12 cm, capacidade 700 ml.

667,8020 33,39UN00061

00032018
CUNHA EM ESPUMA PARA FISIOTERAPIA
descrição:
- cunha em espuma de posicionamento para fisioterapia. medidas

511,293 170,43UN00062
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aproximadas: 50x50x30cm. sem preferência de cor.

00032019

DETECTOR FETAL PORTÁTIL
descrição:
- detector fetal portátil indicado para ausculta dos batimentos cardíaco
fetal e fluxo sanguíneo do cordão umbilical, além auxiliar na localização da
placenta a partir da 10ª semana de gestação. tem por finalidade avaliar a
partir da ausculta, a vitalidade fetal, sofrimento fetal, número de fetos e
posição fetal (local onde os batimentos cardíacos fetais são mais
intensos).

11.195,6020 559,78UN00063

00032044

DISCO INFLAVEL PROPRIOCEPTIVO
descrição:
- disco inflável proprioceptivo 35 cm com bomba de ar, material pvc
flexível, peso máximo suportado 100 kg. cor: cinza ou azul

207,813 69,27UN00064

00032045

ELETRODO ESPONJA VEGETAL
descrição:
- eletrodo esponja vegetal dimensões aproximadas: esponja 15x8 cm e
placa 14x7,5 cm

156,004 39,00UN00065

00032048

ELETRODO ESPONJA VEGETAL -
descrição:
- eletrodo esponja vegetal dimensões: esponja 9,5cm x 8,5cm  e placa
10cm x 9cm

183,724 45,93UN00066

00032049

ELETRODOS ADESIVOS
descrição:
- eletrodos adesivos para fisioterapia, dimensões 5x5 cm, pacote com 4
unidades

128,804 32,20PC00067

00032054

ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS
descrição:
- escada auxiliar com dois degraus, estrutura em tubo de aço inoxidável,
piso em madeira revestido com borracha antiderrpante. pés com ponteiras
de borracha. capacidade 110 kg

11.496,5050 229,93UN00068

00032055

ESPARADRAPO 10 CMX4,5M CARRETEL PLASTICO
descrição:
- esparadrapo 10cmx4,5m composto de tecido 100% algodão que recebe
tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem
desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de
borracha natural, óxido de zinco e resinas. apresentam bordas
serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem
a necessidade de instrumentos de corte, tornando o produto mais
econômico. apresentação: enrolando em carretéis lásticos com abas,
protegidos também por capas, que mantém a integridade do produto.

1.676,00200 8,38RL00069

00032056
ETER SULFÚRICO 50% FRASCO 100 ML
descrição:
- solução de éter sulfúrico 50%, frasco com 100 ml

179,5050 3,59FR00070

00032050
EXERCITADORES ELASTICOS
descrição:
- exercitadores elásticos intensidade leve

45,582 22,79UN00071

00032052
EXERCITADORES ELASTICOS  -
descrição:
- exercitadores elásticos intensidade forte

114,393 38,13UN00072

00032051
EXERCITADORES ELASTICOS -
descrição:
- exercitadores elásticos intensidade média

53,362 26,68UN00073

00032053
EXERCITADORES ELASTICOS-
descrição:
- exercitadores elásticos intensidade extraforte

135,303 45,10UN00074

00032061
FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M-
descrição:

8.840,002000 4,42UN00075
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- fita adesiva hospitalar crepada 19 mmx50 m

00032063
FITA MÉTRICA PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS
descrição:
- fita métrica de 1,5 metros para avaliação de medidas, fibra de vidro

420,0030 14,00UN00076

00032062

FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 50 M
descrição:
- fita adesiva hospitalar 19 mm x 50 m para autoclave, com indicador
térmico, resistente a alta temperatura.

6.130,001000 6,13UN00077

00028596

FOCO DE LUZ CLINICO E GINECOLOGICO
características técnicas:
foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos com haste
superior flexível e cromada;
pedestal com haste inferior pintada;
altura variável entre 90 a 150 cm;
pintura em epóxi a 250°c de alta resistência; base do pedestal com 04
rodizios; alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60hz;
lâmpada halógena 12v x 20w; registro anvisa.

10.493,0020 524,65UN00078

00032059

FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO TAMANHO G
descrição:
- fralda descartável geriátrica, para uso adulto, tamanho g,
confeccionada em material dermatologicamente testado, com aloe vera,
barreira antivazamento com dupla camada de absorção, fitas
reposicionáveis para facilitar o ajuste para adaptação ao corpo, indicador
de umidade. ideal para pacientes com peso entre 70 a 90 kg e com cintura
entre 110 a 150 cm. pacote com 8 unidades

6.165,00500 12,33FD00079

00032060

FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO TAMANHO GG
descrição:
- fralda descartável geriátrica, para uso adulto, tamanho eg,
confeccionada em material dermatologicamente testado, com aloe vera,
barreira antivazamento com dupla camada de absorção, fitas
reposicionáveis para facilitar o ajuste para adaptação ao corpo, indicador
de umidade. ideal para pacientes com peso acima de 90 kg e com cintura
entre 115 e 165 cm. pacote com 7 unidades

6.965,00500 13,93FD00080

00032058

FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO TAMANHO M
descrição:
- fralda descartável geriátrica, para uso adulto, tamanho m, confeccionada
em material dermatologicamente testado, com aloe vera, barreira
antivazamento com dupla camada de absorção, fitas reposicionáveis para
facilitar o ajuste para adaptação ao corpo, indicador de umidade. ideal
para pacientes com peso entre 40 a 70 kg e com cintura entre 80 a 115
cm. pacote com 10 unidades

2.886,00200 14,43FD00081

00032057

FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO TAMANHO P
descrição:
- fralda descartável geriátrica, para uso adulto, tamanho p, confeccionada
em material dermatologicamente testado, com aloe vera, barreira
antivazamento com dupla camada de absorção, fitas reposicionáveis para
facilitar o ajuste para adaptação ao corpo, indicador de umidade. ideal
para pacientes com peso entre 20 a 40 kg e com cintura entre 40 a 80 cm.
pacote com 10 unidades

2.410,00200 12,05FD00082

00015665

GEL ECG / FISIOTERAPIA  MEIO CONTATO ELETRODOS
descrição:
- gel condutor para uso em ultrassons, fisioterapia, eletrocardiograma,
galão de 5 litros

2.602,00100 26,02GL00083

00027499
GELOX REUTILIZAVEL E ATOXICO
, embalagem rígida capacidade 550 ml, tamanho 21,5x 14,5x 2,0 cm.
validade mínima de 2 anos.

1.962,00200 9,81UN00084

00032065 GELOX REUTILIZÁVEL E ATÓXICO- 1.832,00200 9,16UN00085
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descrição:
- gelo reutilizável e atóxico, embalagem rígida capacidade 400 ml, tamanho
aproximado: 17 x 9,5 x 2,5cm. validade mínima de 02 anos.

00032173

HIDROGEL SEM ALGINATO
descrição
- gel transparente, estéril, armazenado em tubo com 8 a 15 gramas,
embalagem individual contendo bula, dados de identificação, data de
fabricação e validade, lote, registro na anvisa, validade mínima de 12
meses a partir da emissão da nota fiscal de entrega.

39.500,001000 39,50UN00086

00026258

KIT GINECOLOGICO - TAM G -
descrição:
- kit para coleta de preventivo, descartável, contendo: 01 espéculo
grande, 01 par de luvas, 01 espátula de ayres, 01 escova cervical, 01
pinça cheron.

2.930,001000 2,93KIT00087

00026257

KIT GINECOLOGICO - TAM M-
descrição:
- kit para coleta de preventivo, descartável, contendo: 01 espéculo médio,
01 par de luvas, 01 espátula de ayres, 01 escova cervical, 01 pinça
cheron.

8.820,003000 2,94KIT00088

00026256

KIT GINECOLOGICO - TAM P -
descrição:
- kit para coleta de preventivo, descartável, contendo: 01 espéculo
pequeno, 01 espátula de ayres, 01 escova cervical, 01 pinça cheron.

4.720,002000 2,36KIT00089

00032067

KIT TESTE DENGUE
descrição:
- teste rápido imunocromatográfico in vitro, de uso único, para detecção
diferencial de anticorpos igg/igm dfo vírus da dengue em soro, plasma ou
sangue total humano.

2.995,986 499,33CX00090

00029203
LAMINA DE BISTURI N  24
descrição:
- lâmina de bisturi nº 24, caixa co 100 unidades

1.020,0030 34,00CX00091

00032068
LAMINA DE BISTURI N 12-
descrição:
- lâmina de bisturi nº 12, caixa com 100 unidades

676,8020 33,84CX00092

00032070
LAMINA DE BISTURI N 20
descrição:
- lâmina de bisturi nº 20, caixa com 100 unidades

1.020,0030 34,00CX00093

00028599
LAMINA PARA CROPOSCOPIA
para leitura manual, fosca lapidada; medidas: 2,6 x 7,6cm; espessura: 1,0
a 1,2mm. embalagem caixa com 50 unidades.

1.012,00200 5,06CX00094

00032072

LAMPADA INFRAVERMELHO
descrição:
- lâmpada de infravermelho, modelo rosca, refletor incandescente, 110
volts e 150 w, dimensões: 12,5x12,5x13,5 (cxlxa)

893,826 148,97UN00095

00030908

LANCETA COM LANCETADOR AUTOMATICO

descrição:
para amostragem de sangue capilar, ponta em bisel embutido no corpo
plástico ou outro material compatível, com tampa protetora de fácil
remoção e que proteja a lanceta após o uso. sistema que impede o reuso.
característica da lanceta: 21g/0,81mm. penetração 2,4 mm.
registro na anvisa.

43.500,00150000 0,29UN00096

00028600
LENCOL DESCARTAVEL 70 CM
rolo com 50 metros cada, em papel, indicado para uso hospitalar, rolo
embalado individualmente.

10.040,001000 10,04RL00097

00032176
LIMPADOR DE FERIDAS
descrição:
- limpador de ferida constituído de betaina e poliexanida. apresentação em

21.280,00200 106,40UN00098
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frasco entre 300 a 350 ml. deve manter estabilidade após aberto.
embalagem contendo bula, dados de identificação, fabricação, validade,
lote, registro no ms/anvisa. validade mínima de 12 meses a partir da
emissão da nota fiscal de entrega.

00032073
LIXEIRA EM AÇO INOX A PEDAL 15 LITROS
descrição:
- lixeira em aço inox, com pedal e tampa, capacidade 15 litros.

2.902,6020 145,13UN00099

00032074
LIXEIRA EM AÇO INOX A PEDAL 30 LITROS
descrição:
- lixeira em aço inox, com pedal e tampa, capacidade 30 litros.

10.283,5050 205,67UN00100

00028592

LOCAO OLEOSA CICATRIZANTE
é um óleo para proteção da pele de pessoas acamadas e com peles
sensíveis (dermoprotetor) também é usado como cicatrizante de feridas.
pode ser usado na prevenção das fissuras mamilares da
gestação/amamentação. é composto por ácidos graxos essenciais (ácido
linoléico), triglicerídeos de cadeia média (ácido caprílico, ácido cáprico,
ácido láurico), lecitina de soja, vitamina a e vitamina e, com isenção de
componentes de origem animal e qualquer componente alcoólico. todos os
componentes são anti-alérgicos. não possui componentes que agridem a
pele ou os ferimentos. por isso auxilia na manutenção da integridade da
pele e na cicatrização mais rápida. é indicado para qualquer ferimento
limpo, que não contenha necrose ou corpos estranhos. embalagem em
forma de almotolia, frasco de 200ml.

6.800,001000 6,80FR00101

00009091 LUVA CIRURGICA ESTERIL N 08 845,00500 1,69PAR00102

00020502 LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0 645,00500 1,29PAR00103

00009090 LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5 665,00500 1,33PAR00104

00032075
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO
descrição:
- tamanho p, caixa com 100 unidades

55.740,003000 18,58CX00105

00021679
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO PP
cx com 100 und. 37.160,002000 18,58CX00106

00032077
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM G
descrição;
- tamanho g, caixa com 100 unidades

18.580,001000 18,58CX00107

00032076
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M
descrição:
- tamanho m, caixa com 100 unidades

70.602,004100 17,22CX00108

00032069
LÂMINA DE BISTURI Nº 15
descrição:
- lâmina de bisturi nº 15, caixa com 100 unidades

680,0020 34,00CX00109

00032078

MACA FIXA RECLINAVEL PARA EXAMES
descrição:
- maca de exame clinico, estrutura tubular em aço; pintura epoxi;
cabeceira reclinável em 4 posições; leito estofado com espuma d23; pés
com ponteiras; dimensões aproximadas: 1,85m comprimento x 0,70m
largura x 0,80m altura.

6.775,0515 451,67UN00110

00032079

MALA PRIMEIROS SOCORROS
descrição:
- material 100 poliamida, largura 25, altura 35, profundidade 90,
características adicionais: térmica, 2 partes (materiais imobilização
provisória e acessórios materiais primeiros socorros), conteúdo da mala:
vazia.

900,005 180,00UN00111

00031661 MALHA TUBULAR 10CM 408,8040 10,22RL00112
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descrição:
- confeccionada em tecido 100% algodão;
- elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda
sua extensão;
- compressão uniforme em toda sua extensão para manter a proteção do
membro;
- alta resistência para preservação da integridade tecidual;
- garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
embalagem: rolo com 15 ou 20 metros

00031662

MALHA TUBULAR 15CM

descrição:
- confeccionada em tecido 100% algodão;
- elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda
sua extensão;
- compressão uniforme em toda sua extensão para manter a proteção do
membro;
- alta resistência para preservação da integridade tecidual;
- garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
embalagem: rolo com 15 ou 20 metros.

446,1030 14,87RL00113

00028601
MANGUEIRA DE LATEX
diametro externo 18,5mm, diametro interno 12mm, espessura 3,25mm.
embalagem com 5 metros.

41,655 8,33UN00114

00032080

MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL 3 CAMADAS EM TIRAS, CAIXA 50
UNIDADES
descrição:
- máscara descartável, retangular, camada tripla com filtro, sem costura,
com tiras, camada interna absorve e externa repele líquidos, reforçada,
que filtre com 98% de eficiência para partículas de 0,5 cicra. caixa com 50
unidades.

760,00100 7,60CX00115

00032081

MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL
descrição:
- protetor facial com visor moldado em petg incolor de alta qualidade com
resistência a impactos. o ajuste à cabeça do usuário é feito através de
uma carneira simples. indicada para uso em montadora, serralheria,
laboratório f´pisico, manuseio de material orgânico etc. alta resistencia
contra impactos de partículas frontais e luminosidade intensa.

36,942 18,47UN00116

00032083

MASCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF-2
descrição:
- mascara descartável indicada para proteção ao bacilo da tuberculose,
filtro para particulas classe pff-2, eficiencia mínima de filtragem de 94%,
bfe> 99% (eficiencia bacteriologica, cor branca, tamanho regular, formato
concha, fabricado e testado no brasil, aprovado pelo ministerio da saúde e
emprego, registro anvisa, unidade de fornecimento: 35 unidades.

1.281,3010 128,13CX00117

00032088

MESA AUXILIAR-
descrição:
- mesa auxiliar para armazenamento de produtos ou equipamentos,
modelo tubular, 2 gabinetes, possui 2 prateleiras; estrutura em aço
carbono, com pintura epóxi branca; prateleiras em aço carbono, com
pintura epóxi branca; rodízios, rodinhas; parafusos; tamanho aproximado
das prateleiras: de cima: 48 cm x 38 cm; de baixo: 45 cm x 35 cm

3.822,0010 382,20UN00118

00027515

MICRONEBULIZADOR MASCARA EXTENSAO COPINHO PARA
MEDICAMENTOS
adapta-se a qualquer marca de inalador/nebulizador.
micronebulizador com máscara, em pvc atóxico, com entrada de ar
através de bico, extensão que o acompanha, cachimbo na cor azul, sendo
as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho adulto.

339,0030 11,30UN00119
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00027516

MICRONEBULIZADOR MASCARA EXTENSAO COPINHO PARA
MEDICAMENTOS:
adapta-se a qualquer marca de inalador/nebulizador.
micronebulizador com máscara, em pvc atóxico, com entrada de ar
através de bico, extensão que o acompanha, cachimbo na cor azul, sendo
as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho infantil.

345,0030 11,50UN00120

00028602

MICROPORE 5CM X 4,5M
ideal para peles sensíveis, deixa a pele transpirar, hipoalergênico com
lacre de segurança que impede violação. indicação de uso: ideal para
curativos em geral em regiões do corpo com mais sensibilidade, uso diário
e prolongado.

18.900,005000 3,78RL00121

00032089

MINI BIKES/PEDALINHO PARA FISIOTERAPIA
descrição:
- mini bikes ou pedalinhos para fisioterapia com estrutura em metal,
indicado para exercitar braços e pernas, bidirecional, tiras para fixação
dos pés, sapatas antiderrapantes para evitar o deslocamento do aparelho
durante a sua utilização. construído em aço com pintura eletrostática

983,724 245,93UN00122

00032090

MOCHO COM ENCOSTO
descrição:
- mocho com encosto confeccionado em material aço carbono, estofado
em courvim, garantia de 12 meses, dimensão do assento: 38 cm,
dimensão do encosto: 38x11 cm (lxa), altura em relação ao chão: mínima
de 42 cm e máxima de 52 cm.

1.300,524 325,13UN00123

00032091

NEGATOSCÓPIO
descrição:
- negatoscópio com 02 corpos para fixação em paredes; luminosidade
através de luz fluorescente homogênea, visor em acrílico translúcido e
flexível; com prendedor de radiologia; moldura em chapa de aço pintado,
após tratamento anti-ferruginoso. dimensões aproximadas: 38cm de
comprimento, 95cm de largura e 11cm de espessura.

13.344,0020 667,20UN00124

00028603

OTOSCOPIO
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)
espéculos 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.  o otoscópio é um equipamento
para fazer um exame detalhado das partes internas do ouvido, utilizando
espéculos (adaptadores) de diferentes tamanhos que se ajustam ao
formato anatômico de cada paciente. seus componentes principais são:
espéculos, lâmpada, lente com aumento de 2,5 vezes e dial de luz com
potenciômetro para controlar a iluminação através de um feixe de luz
concentrado, onde o profissional tem a nitidez e a amplitude suficientes
para fazer um diagnóstico adequado. o equipamento possui também um
bico na lateral do cabeçote que é utilizado para otoscopia pneumática.

11.280,6030 376,02UN00125

00032171

PINCA CHERON ESTERIL DESCARTAVEL
descrição:
pinça confeccionada em poliestireno na cor branca, possui sistema de
trava de fechamento por cremalheira, discreto desvio caudal da
extremidade proximal e ponta semi aguda.
comprimento total: 24,5 cm
esterilidade: estéril por óxido etileno (eto)
embalagem: estéril: embalada em papel grau cirúrgico e filme de
polietileno/polipropileno.
pinça cheron descartável, no mesmo modelo e para o mesmo uso
proposto para versão metálica, permite economia com o processo de

504,00300 1,68UN00126
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esterilização, trazendo ainda maior segurança à paciente.

00031395

PINCA DENTE DE RATO - 14 CM
descrição:
- pinça anatômica dente de rato, tamanho 14 cm de comprimento,
fabricada em material aço inox. embalagem plastica individual, constando
os dados de identificação e procedencia. garantia 10 anos contra defeito
de fabricação.

1.996,00100 19,96UND.00127

00031385

PINCA KELLY - CURVA 14 CM
descrição:
- pinça kelly curva para retirada de pontos, tamanho 14 cm de
comprimento, fabricada em material aço inox. embalagem plastica
individual, constando os dados de identificação e procedencia. garantia 10
anos contra defeito de fabricação.

2.789,00100 27,89UND.00128

00014615

PINCA KELLY RETA 14 CM
descrição:
- pinça kelly reta para retirada de pontos, tamanho 14 cm de comprimento,
fabricada em material aço inox. embalagem plastica individual, constando
os dados de identificação e procedencia. garantia 10 anos contra defeito
de fabricação.

2.770,00100 27,70UND00129

00032169

PINCA PARA BIOPSIA UTERINA 4MM
descrição:
material: produto confeccionado em aço inoxidável aisi – 420
tamanho: 24cm
garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação
embalagem: unidade

193,101 193,10UN00130

00032096

PINÇA ANATOMICA PARA RETIRADA DE PONTOS
descrição:
- pinça anatômica para retirada de pontos, 14 cm de comprimento,
fabricada em material aço inox. embalagem plastica individual, constando
os dados de identificação e procedencia. garantia 10 anos contra defeito
de fabricação.

1.182,00100 11,82UN00131

00032097

PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO CURVA
descrição:
- pinça anatômica dente de rato curva, tamanho 14 cm de comprimento,
fabricada em material aço inox. embalagem plastica individual, constando
os dados de identificação e procedencia. garantia 10 anos contra defeito
de fabricação.

1.752,00100 17,52UN00132

00032098

PIPETA DE TRANSFERENCIA GRADUADA 3 ML
descrição:
- pipeta de transferência graduada, capacidade 3 ml em material
polietileno. material não estéril. pacote com 100 unidades

993,0050 19,86PCT00133

00032174

PLACA HIDROCOLÓIDE 10X10 CM
descrição:
- curativo hidrocolóide estéril, composto de carboximetilcelulose e alginato
de cálcio, membrana inteligente de permeabilidade seletiva e grade
demarcadora da ferida, sistema de aplicação sem toque e sinal de troca.
tamanho 10x10 cm. embalagem unitária, estéril. embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização que garanta esterilidade do
produto e permita abertura asséptica, trazendo externamente dados de
identificação do produto, marca do fabricante, procedência, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.

2.220,00100 22,20UN00134

00032175

PLACA HIDROCOLÓIDE 15X15 CM
descrição:
- curativo hidrocolóide estéril, composto de carboximetilcelulose e alginato
de cálcio, membrana inteligente de permeabilidade seletiva e grade
demarcadora da ferida, sistema de aplicação sem toque e sinal de troca.
tamanho 15x15 cm. embalagem unitária, estéril. embalagem individual
íntegra, apropriada ao método de esterilização que garanta esterilidade do

2.900,00100 29,00UN00135
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produto e permita abertura asséptica, trazendo externamente dados de
identificação do produto, marca do fabricante, procedência, lote, método e
data de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.

00020507
POTE COLETOR DE ESCARRO - 80ML
em plástico transparente com tampa de rosca 80 ml

230,00500 0,46UN00136

00020506
POTE COLETOR DE FEZES - 40ML
em plástico transparente com pazinha e tampa de rosca 40ml

410,001000 0,41UN00137

00032100

PRANCHA DE ALONGAMENTO
descrição:
- prancha de alongamento para panturrilha em material madeira, piso
antiderrapante, ângulo de 60 graus

183,102 91,55UN00138

00032099

PRANCHA DE EQUILÍBRIO/ TÁBUA DE EQUILÍBRIO
descrição:
- prancha/tábua de equilíbrio para propriocepção, formato retangular, em
madeira, com piso antiderrapante, 60x40 cm

331,262 165,63UN00139

00028606

REGULADOR PARA OXIGENIO MEDICINAL
válvula redutora de pressão de cilindro (alta pressão) com 1 manômentro,
desenvolvido para controlar a pressão de saída de ar comprimido
medicinal, oxigênio.
especificações técnicas:
escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315 kgf/cm²); corpo:
latão cromado; saída do gás calibrado: 3,5 +-0,3 kgf/cm²;
conexões de entrada e saída, conforme a norma abnt.

2.183,1010 218,31UN00140

00032102
RIFAMICINA 10 MG/ML SV SÓDICA SPRAY
descrição:
-  rifamicina 10 mg/ml sv sódica spray. frasco contendo 20 ml.

7.550,00500 15,10FR00141

00032103

ROLO DE POSICIONAMENTO
descrição:
- rolo de posicionamento confeccionado em espuma de poliuretano macia
densidade 12, revestido com capa de courvim e fechamento em zíper-
tamanho 40x15 cm

273,243 91,08UN00142

00032104

ROLO DE POSICIONAMENTO TAM 60X15 CM
descrição:
- rolo de posicionamento confeccionado em espuma de poliuretano macia
densidade 12, revestido com capa de courvim e fechamento em zíper-
tamanho 60x15 cm

217,263 72,42UN00143

00032105

ROLO DE POSICIONAMENTO TAM 80X30 CM
descrição:
- rolo de posicionamento confeccionado em espuma de poliuretano macia
densidade 12, revestido com capa de courvim e fechamento em zíper-
tamanho 80x30 cm

557,703 185,90UN00144

00032101

RÉGUA ANTROPOMÉTRICA
descrição:
- régua antropométrica pediátrica em marfim, escala de 100 cm,
graduação em milímetros numerada a cada centímetro, com marcador
removível, com cordão.

787,5612 65,63UN00145

00032107

SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE EM SACHÊ DE 800 ML
descrição:
- sabonete líquido para higienização de mãos antes e após
procedimentos, aroma erva doce, sache com 800 mg.

3.720,00500 7,44UN00146

00032106

SACO DE LIXO 100 LITROS BRANCO LEITOSO
descrição:
- saco de lixo branco leitoso para material infectante, capacidade de 100l,
pacote com 100 unidades

4.357,00100 43,57PCT00147

00032163 SCALP N 21 CX COM 100 UNIDADES 559,6020 27,98CX00148

00032108 SCALP Nº 23 763,0020 38,15CX00149
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descrição:
- caixa com 100 unidades

00032109
SCALP Nº 25
descrição:
- caixa com 100 unidades

268,0010 26,80CX00150

00032110
SCALP Nº 27
descrição:
- caixa com 100 unidades

261,2010 26,12CX00151

00032111
SERINGA DE 03 ML SEM AGULHA DESCARTÁVEL
descrição:
- seringa de 3 ml sem agulha, caixa com 500 unidades

8.817,00100 88,17CX00152

00032112
SERINGA DE 05 ML SEM AGULHA DESCARTÁVEL
descrição:
- seringa de 5 ml sem agulha, caixa com 500 unidades

11.900,00100 119,00CX00153

00032113
SERINGA DE 10 ML SEM AGULHA DESCARTÁVEL
descrição:
- seringa de 10 ml sem agulha caixa com 100 unidades

3.064,0050 61,28CX00154

00032114
SERINGA DE 20 ML SEM AGULHA DESCARTÁVEL
descrição:
- seringa de 20 ml sem agulha, caixa com 100 unidades

2.049,9030 68,33CX00155

00028607

SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA
capacidade: 1 ml/100ui; graduação/escala: escala graduada nitida e
permanente por unidade insulinica; agulha 0,38 x 0,13 mm, embalada com
capa protetora; acabamento perfeito que permita movimento livre e suave
do embolo em todo percurso com ajuste preciso, volume residual: 0,01 ml;
propriedades fisicas: atóxica apirogenica; esterilização: esteril;
embalagem: acondicionado em material que promova barreira microbiana e
abertura asseptica; rotulagem: deverá conter identificação do material,
dados fabricante/importador, número lote/serie, condições de
armazenamento e demais instruções conforme resolução rdc nº 185, de
22/10/201, anvisa e suas alterações posteriores; legislação de acordo
com a atual vigente.

63.000,00100000 0,63UN00156

00032115

SOLUÇAO DE LUGOL DE SCHILLER
descrição:
- soluçao aquosa de lugol para teste de schiller - composiçao: iodo 2%,
iodeto de potassio 4%, agua destilada q.s.p. - envasado em vasilhame de
cor ambar, frasco contendo 01 litro cada

13.440,00200 67,20UN00157

00032116

SOLUÇAO DE PVPI DEGERMANTE (POLVIDINE DEGERMANTE) FRASCO
C/1000 ML
descrição:
- solução (poli vinil pirrolidona iodo 10% - 1% de iodo ativo), ação
antisséptica, indicado para limpeza e assepsia da pele (paciente e equipe
de saúde), no pré-operatório indicado para degermação prévia, frasco
opaco com 1.000 mililitros. embalagem com dados de identificação e
procedência, data de fabricação e prazo de validade.

8.100,00300 27,00UN00158

00032117

SOLUÇÃO DE PVPI TÓPICO (POLVIDINE TÓPICO) FRASCO COM 1.000 ML
descrição:
- solução (poli vinil pirrolidona iodo 10% - 1% de iodo ativo), ação
anti-séptica, indicado para assepsia complementar da pele do paciente, do
pré-operatório, queimaduras, mucosas e feridas, frasco com 1000
mililitros. embalagem com dados de identificação e procedência, data de
fabricação e prazo de validade.

7.500,00300 25,00UN00159

00032177

SONDA NASOGASTRICA TAM 10
descrição:
- sonda nasogastrica, tamanho n. 10 longa, comprimento mínimo de 1,00
metro, em pvc, atóxica, transparente, siliconizada, flexível, atraumática,
orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal. estéril e
descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.

1.500,001000 1,50UN00160
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00032178

SONDA NASOGASTRICA TAM 12
descrição:
- sonda nasogastrica, tamanho n. 12 longa, comprimento mínimo de 1,00
metro, em pvc, atóxica, transparente, siliconizada, flexível, atraumática,
orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal. estéril e
descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.

1.480,001000 1,48UN00161

00032179

SONDA NASOGASTRICA TAM 14
descrição:
- sonda nasogastrica, tamanho n. 14 longa, comprimento mínimo de 1,00
metro, em pvc, atóxica, transparente, siliconizada, flexível, atraumática,
orifícios laterais na extremidade, conector com tampa universal. estéril e
descartável, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.

1.300,001000 1,30UN00162

00032119

SONDA URETRAL N.º 06
descrição:/
- sonda uretral descartável, nº. 06, estéril, confeccionada em polivinil,
atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal,
com no minimo 35 centimetros, embalagem individual, embalada em papel
grau cirurgico, com dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade

680,001000 0,68UN00163

00032120

SONDA URETRAL N.º 08
descrição:
- sonda uretral descartável, nº. 08, estéril, confeccionada em polivinil,
atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal,
com no minimo 35 centimetros, embalagem individual, embalada em papel
grau cirurgico, com dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade.

710,001000 0,71UN00164

00032121

SONDA URETRAL N.º 10
descrição:
- sonda uretral descartável, nº. 10, estéril, confeccionada em polivinil,
atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal,
com no minimo 35 centimetros, embalagem individual, embalada em papel
grau cirurgico, com dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade.

780,001000 0,78UN00165

00032122

SONDA URETRAL N.º 12
descrição;
- sonda uretral descartável, nº. 12, estéril, confeccionada em polivinil,
atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal,
com no minimo 35 centimetros, embalagem individual, embalada em papel
grau cirurgico, com dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade.

1.600,002000 0,80UN00166

00032123

SONDA URETRAL N.º 14
descrição:
- sonda uretral descartável, nº. 14, estéril, confeccionada em polivinil,
atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal,
com no minimo 35 centimetros, embalagem individual, embalada em papel
grau cirurgico, com dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade.

1.700,002000 0,85UN00167

00032124

SONDA URETRAL N.º 16
descrição:
- sonda uretral descartável, nº. 16, estéril, confeccionada em polivinil,
atóxica, flexível, transparente, para sondagem uretral, conector universal,
com no minimo 35 centimetros, embalagem individual, embalada em papel
grau cirurgico, com dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade.

860,001000 0,86UN00168

00023809

SONDA VESICAL FOLEY N  10
descrição:
- sonda vesical foley n.º 10, 2 vias, fabricada em materail 100% látex,
siliconozada e atóxica. registro no ministério da saúde

297,00100 2,97UN00169
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00016590

SONDA VESICAL FOLEY N  16
descrição;
- sonda vesical foley n.º 16, 2 vias, fabricada em materail 100% látex,
siliconozada e atóxica. registro no ministério da saúde

870,00200 4,35UN00170

00016591

SONDA VESICAL FOLEY N  18
descrição:
- sonda vesical foley n.º 18, 2 vias, fabricada em materail 100% látex,
siliconozada e atóxica. registro no ministério da saúde

954,00200 4,77UN00171

00016592

SONDA VESICAL FOLEY N  20
descrição:
- sonda vesical foley n.º 20, 2 vias, fabricada em materail 100% látex,
siliconozada e atóxica. registro no ministério da saúde

410,00100 4,10UN00172

00020511

SONDA VESICAL FOLEY N 14
descrição:
- sonda vesical foley n.º 14, 2 vias, fabricada em materail 100% látex,
siliconozada e atóxica. registro no ministério da saúde

475,00100 4,75UN00173

00032118

SONDA VESICAL FOLEY Nº 12
descrição:
-  sonda vesical foley n.º 12, 2 vias, fabricada em materail 100% látex,
siliconozada e atóxica. registro no ministério da saúde

371,00100 3,71UN00174

00000790

SORO FISIOLOGICO 500 ML 0,9%
descrição:
- solução de cloreto de sódio a 0,9%, frasco com 500 ml, para uso em
nebulizações, lavagem de feridas e hidratação da pele.

16.600,005000 3,32FR00175

00032125

SORO FISIOLÓGICO 250ML 0,9%
descrição:
- solução de cloreto de sódio a 0,9%, frasco com 250 ml, para uso em
nebulizações, lavagem de feridas e hidratação da pele.

17.350,005000 3,47FR00176

00025736

SULFADIAZINA DE PRATA
descrição:
- pomada hidrofílica, composta por sulfadiazina de prata 10%, para
tratamento de queimaduras. pote de 400g

23.445,00500 46,89POTE00177

00032140

SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA SUÍÇA
descrição:
- suporte individual para bola suíça, diâmetro 35 cm, material metal,
garantia de 3 meses, incluso material para instalação: bucha e parafuso

190,443 63,48UN00178

00032170

SWAB HASTE PLASTICA ESTERIL
descrição:
haste confeccionada em polipropileno (pp).
algodão especial de alta absorção.
esterilizados por óxido de etileno.
apresentação: embalagem com 100 unidades, embaladas individualmente.
swab estéril em haste plástica para coleta de material biológico como
secreções de orofaringe, ocular, material genético, procedimentos
ginecológicos e todo tipo de coleta de material que precise ser absorvido.
o swab estéril vem com algodão especial de alta absorção, que garante
uma abundante coleta facilitando assim a análise do material coletado.
para maior segurança do paciente e credibilidade do laboratório, os
swabs estéreis deverão ser esterilizados por sistema de raio gama e
embalados individualmente, pacotes com 100 unidades.

109,755 21,95PCT00179

00031663

TALA METALICA 12X180MM

descrição:
confeccionada em alumínio com pontas arredondadas e espuma de
densidade 23/cm³.
tamanho 12x180mm
embalagem pacote com 12 unidades.

90,0010 9,00PC00180

00032142 TATAME/TAPETE DE EVA 1.410,4080 17,63UN00181
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descrição:
-  tatame/tapete de eva com encaixe, piso escola, placas de 50x50 (lxc) e
espessura de 2 com, para uso em exercício fisicos. sem preferência de
cor.

00032032
TENS E FES
aparelho tens/fes 4 canais, timer ajustável, bivolt. desligamento automático

4.360,004 1.090,00UN00182

00032189

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL COM BATERIA

descrição:
- termômetro clinico digital com visor digital de cristal líquido, de fácil
visualização, (04 dígitos), bateria de longa duração, (livre de mercúrio),
bipe sonoro que indica o final da medição, indicador de bateria baixa,
memória para o ultimo resultado, ponta (sensor) resistente à água e a
quedas, cor branca. temperatura entre 32ºc e 42,9º c, desligamento
automático. com 2 baterias reserva. embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua
utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de
registro no ministério da saúde (ms) anvisa e inmetro. apresentar manual
explicativo e garantia contra defeitos de fabricação.

2.027,00100 20,27UND00183

00027502

TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA
com função interna e externa, com alarme sonoro. fabricado em plástico
abs. sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm. displays de cristal
líquido (lcd) de três dígitos.

5.511,00100 55,11UN00184

00008572

TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS 12 CM INOX
descrição:
- tesoura íris para retirada de pontos, ponta reta, 12 cm de comprimento,
fabricada em aço inox. embalagem plastica individual, constando os dados
de identificação e procedencia. garantia 10 anos contra defeito de
fabricação.

2.084,00100 20,84UN00185

00030907

TIRA REAGENTE - GLICEMIA
tira reagente - glicemia -
descrição:
aplicação: determinação quantitativa de glicemia; amostra: sangue capilar
fresco; uso: monitor de glicemia compatível; faixa medição: 10~20 a
500~600 mg/dl; metodologia de leitura: amperométrica ou fotométrica para
minimizar ação de substâncias interferentes; temperatura armazenamento:
5~25 ºc; embalagem: embalado individualmente ou em frasco; rotulagem:
número do lote e data de validade presentes nas embalagens;
características adicionais: garantia de fornecimento de 1 glicosímetro para
cada 600 tiras em regime de comodato, profissional de saúde responsável
por treinamento e capacitação no uso do equipamento; legislação: de
acordo com legislação atual vigente; unidade de fornecimento: unidade,
registro na anvisa. deverá ser apresentado no ato da entrega dos
produtos, registro junto a anvisa com data de validade vigente.

157.500,00150000 1,05UN00186

00032146

TORNOZELEIRA CANELEIRA
descrição:
- par de tornozeleira/caneleira para exercícios, fecho ajustável em velcro;
composição: latex vitrovinil; enchimento de areia; cor azul; peso 3 kg.

198,155 39,63PAR00187

00032145

TORNOZELEIRA CANELEIRA-
descrição:
- par de tornozeleira/caneleira para exercícios, fecho ajustável em velcro;
composição: latex vitrovinil; enchimento de areia; cor azul; peso 2 kg.

135,455 27,09PAR00188

00032144

TORNOZELEIRA/ CANELEIRA
descrição:
- par de tornozeleira/caneleira para exercícios, fecho ajustável em velcro;
composição: latex vitrovinil; enchimento de areia; cor azul; peso 1 kg.

161,655 32,33PAR00189

00032147 TOUCA DESCARTÁVEL 1.866,00200 9,33PCT00190
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descrição:
- touca descartável, safonada, 100% elastico em todo perímetro da touca,
tamanho único, embalagem com 100 unidades

00032143

TRAVESSEIRO DE ESPUMA REVESTIDO COM COURVIM
descrição:
- travesseiro de espuma revestido de courvim, garantia de 3 meses,
material espuma, revestimento: courvim, medidas: 40x60 cm, cores:
preferencialmente azul.

442,7010 44,27UN00191

00032148

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO
descrição;
- tubo para coleta de sangue a vácuo, 10 ml, em plástico transparente,
estéril, com rolha de borracha convencional e siliconada. caixa com 100
unidades

268.200,005000 53,64CX00192

00032141

TÁBUA PROPRIOCEPTIVA
descrição:
- tábua proprioceptiva redonda 50 cm, em madeira e eva e piso revestido
de material antiderrapante (pvc)

261,303 87,10UN00193

00028615

UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO
umidificador de oxigenio composto de tampa e corpo de nylon, plástico de
250ml com niveis de máximo e minimo, conexão de entrada de oxigênio
com rosca metal padrão 9/16 x 18 fios.

527,4030 17,58UN00194

00032149
VASELINA LIQUIDA
descrição:
- vaselina líquida, frasco com 500 ml

6.335,00500 12,67FR00195

00032092

ÓCULOS
descrição:
- óculos de proteção profissional (54mm) – armação em nylon com
formato anatômino com possibilidade de visualização num ângulo de 120°,
lentes e laterais em peça única de policarbonato, anti embaçante,
anti-risco, lavável e passível de desinfecção química e/ou autoclavável,
hartes duplas, fortes, dobráveis e com regulagem de tamanho. embalagem
individual, contendo dados de identificação do produto e do fabricante,
procedência e certificado de aprovação no mte. tamanho único

207,0050 4,14UN00196

1.864.976,40
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