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ANEXO VII

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 3.000,000UN
FITA hipoalÉrgica, constituÍda de rayon viscoso nÃo trancado,
poroso, superfÍcie adesiva impregnada de substÂncia a base de
Éter sintÉtico, 50 mm x 10m.

00002 10,000RL
PAPEL grau cirÚrgico 10 cm x 100m rolo - composto de papel
celulose e filme laminado com indicador quÍmico para
esterilizaÇÃo a Óxido de etileno e vapor.

00003 50,000RL
PAPEL grau cirÚrgico 200mm x 100m rolo, composto de papel
celulose e filme laminado com indicador quÍmico para
esterilizaÇÃo a Óxido de etileno e vapor

00004 500,000PC
ABAIXADOR DE LÍNGUA , material madeira, tipo descartÁvel,
comprimento 14, formato tipo espÁtula, largura 1,50,
espessura 02. embalagem com 100 unidades

00005 150,000CXAGULHA descartÁvel estÉril 13 x 4,5, caixa com 100 unidades

00006 200,000CXAGULHA descartÁvel estÉril 20 x 5,5, caixa com 100 unidades

00007 200,000CXAGULHA descartÁvel estÉril 25 x 7,0, caixa com 100 unidades

00008 200,000CXAGULHA descartÁvel estÉril 25 x 8,0, caixa com 100 unidades

00009 400,000CXAGULHA descartÁvel estÉril 40 x 12, caixa com 100 unidades

00010 1.500,000UNALGODÃO HIDRÓFILO pacote 500g.

00011 10,000UN

ALICATE de corte, corte frontal dupla forÇa com vÍdea para fio
de aÇo material confeccionado em aÇo inox. material
autoclavÁvel, instrumento cirÚrgico nÃo articulado nÃo
cortante.

00012 150,000UN
ALMOTOLIA plÁstica - 250 ml, cor Âmbar, bico reto, tampa
plÁstica

00013 150,000UN
ALMOTOLIA plÁstica - 500 ml, cor Âmbar, bico reto, tampa
plÁstica.

00014 150,000UN
ALMOTOLIA plÁstica transparente - 250 ml, bico reto, tampa
plÁstica.

00015 150,000UN
ALMOTOLIA plÁstica transparente - 500 ml, bico reto, tampa
plÁstica.

00016 150,000UNAPARELHO de barbear comum

00017 50,000UN

APARELHO esfigmomanÔmetro adulto, completo, composto de
manÔmetro mecÂnico tipo relÓgio, com mostrador graduado em
mmhg, braÇadeira com fecho de metal, confeccionada em lona
de algodÃo, resistente, flexÍvel.

00018 20,000UN

APARELHO esfigmomanÔmetro adulto, para obeso, completo,
composto de manÔmetro mecÂnico tipo relÓgio, com mostrador
graduado em mmhg, braÇadeira com velcro, confeccionada em
lona de algodÃo, resistente, flexÍvel.

00019 30,000UN

APARELHO esfigmomanÔmetro infantil, completo, composto de
manÔmetro mecÂnico tipo relÓgio, com mostrador graduado em
mmhg, braÇadeira com velcro, confeccionada em lona de
algodÃo, resistente, flexÍvel.

00020 5.000,000UN
ATADURA de crepom 13 fios por cm² 100% algodÃo 28%
poliamida e 12% polÉster, largura 06 cm x 4,5cm.

00021
20.000,00

0
UN

ATADURA de crepom 13 fios por cm² 100% algodÃo 28%
poliamida e 12% polÉster, largura 10 cm x 4,5cm.
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00022
20.000,00

0
UN

ATADURA de crepom 13 fios por cm² 100% algodÃo 28%
poliamida e 12% polÉster, largura 15 cm x 4,5cm.

00023
15.000,00

0
UN

ATADURA de crepom 13 fios por cm² 100% algodÃo 28%
poliamida e 12% polÉster, largura 20 cm x 4,5cm.

00024 20,000UNBANDEJA inox retangular 30x20x04cm

00025 300,000UN

BOLSA coletora de urina sistema fechado, esterilizado a Óxido
de etileno, descartÁvel, capacidade 2.000 ml, confeccionado
em material apropriado, com escala para medir o fluxo urinÁrio,
pinÇa corta fluxo, fundo achatado para completo esvaziamento
do coletor, embalado individualmente em papel grau cirÚrgico,

00026 1.000,000UN

BOLSA para colostomia, drenÁvel, confeccionada em plÁstico
opaco, antiodor e antialÉrgico, com barreira protetora de pele À
base de resina sintÉtica e adesivo microporoso hipoalergÊnico,
recortÁvel com aproximadamente 64 mm, clamp individual com
filtro de carvÃo ativado.

00027 30,000UN
BOLSA tÉrmica de gel frio e calor medidas: 26x15cm; peso:
410g.

00028 30,000UNBUPIVACAÍNA 5MG, FRASCO COM 20 ML

00029 4.000,000UN

CAIXA coletora para perfurocortante capacidade 13 litros,
confeccionada em papelÃo resistente a perfuraÇÃo, com saco
plÁstico e revestimento interno para descarte de objetos, alÇas
externas, tampa de seguranÇa com sistema de abertura.

00030 4.000,000UN

CAIXA coletora para perfurocortante capacidade 20 litros,
confeccionada em papelÃo resistente a perfuraÇÃo, com saco
plÁstico e revestimento interno para descarte de objetos, alÇas
externas, tampa de seguranÇa com sistema de abertura.

00031 20,000UNCAMPO CIRÚRGICO tecido 30cm x 30cm

00032 20,000UNCAMPO CIRÚRGICO tecido 56cm x 56cm

00033 20,000UNCARVÃO ATIVADO 250G em pÓ

00034 15,000CX
CATETER intravenoso perifÉrico, 14 g2, tipo abocath
descartÁvel, estÉril, caixa com 50 unidades.

00035 15,000CX
CATETER intravenoso perifÉrico, 16 g2, tipo abocath
descartÁvel, estÉril, caixa com 50 unidades

00036 15,000CX
CATETER intravenoso perifÉrico, 18 g2, tipo abocath
descartÁvel, estÉril, caixa com 50 unidades.

00037 150,000CX
CATETER intravenoso perifÉrico, 20 g2, tipo abocath
descartÁvel, estÉril, caixa com 50 unidades.

00038 150,000CX
CATETER intravenoso perifÉrico, 22 g2, tipo abocath
descartÁvel, estÉril, caixa com 50 unidades.

00039 150,000CX
CATETER intravenoso perifÉrico, 24 g2, tipo abocath
descartÁvel, estÉril, caixa com 50 unidades.

00040 300,000CX

CATETER nasal tipo Óculos adulto, com extensÃo de
aproximadamente 2,1m em pvc, flexÍvel, com ajuste e
adaptaÇÃo confortÁvel no paciente, sendo que o conector da
cavidade nasal deverÁ ser composto por pvc de alta qualidade,
flexÍvel, que nÃo cause ferimentos no paciente.

00041 100,000UN
CLOREXIDINA , digliconato de 2% antissÉptico tÓpico e
antissepsia da pele no prÉ-operatÓrio 1 litro.

00042 30,000UN
CLOREXIDINA , digliconato, dosagem 5% aplicaÇÃo soluÇÃo
alcoÓlica. 1 litro

00043 30,000UNCLOREXIDINA soluÇÃo aquosa 0,2 % - frasco 1.000 ml

00044 300,000TB
CLORIDRATO de lidocaÍna gelÉia 2% tubo com 30g uso
pediÁtrico e adulto, anestÉsico tÓpico.

00045 100,000UN
CLORIDRATO de lidocaÍna spray 10% frasco com 50 ml uso
pediÁtrico e adulto, anestÉsico tÓpico.
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00046 500,000TBCOLAGENASE pomada com cloranfenicol tubo com 30g

00047 500,000UN
COLETOR universal descartÁvel, estÉril, capacidade
aproximada de 90 ml, em plÁstico transparente, com tampa
rosqueada.

00048 1.000,000UN
COMPRESSA de gaze hidrÓfila, confeccionada com 09 fios, em
tamanho nominal de 7,5x 7,5 cm com 08 dobras, pacote com
500 unidades.

00049 2.000,000UN

COMPRESSA de gaze, estÉril, medindo 7,5 x 7,5 cm dobrada,
confeccionada em 100% algodÃo, sem filamento radiopaco,
densidade de 13 fios por cm2, apresentando 05 dobras e 08
camadas, alvejada e hidrofilizada, isenta de resÍduos, amido,
alvejante Óptico, manchas, fios soltos, dobras irregulares.
embalada em material que promova barreira microbiana e
abertura assÉptica, envelope c/10 unidades.

00050 20,000UN
CUBA redonda, bacia para assepsia em aÇo inoxidÁvel;
dimensÕes: 10 x 5 cm, capacidade: 300 ml, material: aÇo
inoxidÁvel

00051 60,000CX
CURATIVO ESTÉRIL , alta absorÇÃo, redondo, caixa com 500
unidades.

00052 100,000UN
CURATIVO HIDRATANTE com alginato de cÁlcio e sÓdio com
aprox 85g

00053 500,000UNDETERGENTE enzimÁtico. frasco 1 litro

00054 5,000UN
DRENO de penrose, s/ gase nÃo estÉril nº 01. pacote c/ 12
unidades

00055 5,000UN
DRENO de penrose, s/ gase nÃo estÉril nº 02. pacote c/ 12
unidades

00056 5,000UN
DRENO de penrose, s/ gase nÃo estÉril nº 03. pacote c/ 12
unidades

00057 5,000UN
DRENO de penrose, s/ gase nÃo estÉril nº 04. pacote c/ 12
unidades

00058 5,000UN
DRENO de penrose, s/ gase nÃo estÉril nº 05. pacote c/ 12
unidades

00059 20,000UN
ELETRODO com conector para desfibriladores, compatÍvel com
o modelo cmos drake.

00060 600,000UN

ELETRODO descartÁvel extra flexÍvel 10 cm x 4,5 cm, para
eletrocardiograma composto de dorso de espuma com adesivo
hipoalergenico para aplicaÇÕes de curta duraÇÃo, gel sÓlido de
cloreto de potÁssio, capa plÁstica para manter a umidade do
gel, pino de encaixe em aÇo inox.

00061 20.000,00
0

UN

EQUIPO macrogotas c/ injetor lateral, estÉril, contendo
conector perfurante biselado adaptÁvel, com tampa e frascos
de vidro ou ampola plÁstica, cÂmara gotejadora flexÍvel com
respiro e filtro, tubo conector vinÍlico, de no mÍnimo 1,20m de
extensÃo com pinÇa de rolete de alta precisÃo, injetor lateral
com borracha cicatrizante, conector luer (universal, com tampa
e adaptÁvel a qualquer dispositivo de infusÃo).

00062 200,000UN

EQUIPO micro gotas c/ injetor lateral equipo para
administraÇÃo de soluÇÕes parenterais em microgotas com
cÁlice maleÁvel ou rÍgido, com injetor lateral e extremidade com
rosca, com rÓtulos explicativos

00063 700,000UN
EQUIPO simples para gotejamento gravitacional de nutriÇÃo
enteral, com conexÃo universal, com aproximadamente 1,20m
de comprimento.
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00064 20,000CX

ESCOVA cervical descartÁvel cabo em poliestireno, com eixo
sustentÁvel em aÇo inoxidÁvel, altamente resistente À
traÇÕes, formato cÔnico com microcerdas macias, em nylon.
modelos: esterilizados por Óxido de etileno (embalados
individualmente) e nÃo estÉreis. caixa com 100 unidades.

00065 2.000,000UNESPARADRAPO impermeÁvel extra flexÍvel 10 cm x 4,5m

00066 20,000PC

ESPÁTULAS de ayres – confeccionada em madeira, resistentes,
pontas arredondadas descartÁveis, utilizada para coleta de
exames ginecolÓgicos, medindo no mÍnimo 18 cm de
comprimento, embalagem em pacotes contendo 100 unidades.

00067 5,000CXESPÉCULO DESCARTAVEL estÉril g, caixa com 100 unidades.

00068 20,000CXESPÉCULO DESCARTAVEL estÉril m, caixa com 100 unidades.

00069 30,000CXESPÉCULO DESCARTAVEL estÉril p, caixa com 100 unidades.

00070 5,000CXESPÉCULO DESCARTAVEL estÉril pp, caixa com 100 unidades.

00071 30,000UN

ESTETOSCÓPIO , tipo biauricular, material auscultador aÇo
inoxidÁvel, material articulaÇÃo y, aÇo inoxidÁvel, material
olivas silicone, material haste aÇo inoxidÁvel, caracterÍsticas
adicionais auscultador master, diafragma suspenso, anel
borracha, acessÓrios oliva anatÔmica, haste montada c/tubo
preto 67,5 cm.

00072 15,000UN

ESTETOSCÓPIO pediÁtrico. olivas em silicone transparente com
acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal
cromado, flexÍvel na curvatura do tubo y, auscultador simples,
pediÁtrico, com diafragma de alta sensibilidade. tubo y em
plÁsticos na cor preta.

00073 20,000CXFIO mono nylon 1.0 c/ agulha com 24 unidades.

00074 40,000CXFIO mono nylon 2.0 c/ agulha com 24 unidades.

00075 30,000CXFIO mono nylon 3.0 c/ agulha com 24 unidades.

00076 30,000CXFIO mono nylon 4.0 c/ agulha com 24 unidades.

00077 20,000CXFIO mono nylon 5.0 c/ agulha com 24 unidades.

00078 10,000CXFIO CAT gut cromo 2.0 c/ agulha com 24 unidades.

00079 10,000CXFIO CAT gut cromo 3.0 c/ agulha com 24 unidades.

00080 10,000CXFIO CAT gut cromo 4.0 c/ agulha com 24 unidades.

00081 10,000CXFIO CAT gut cromo 5.0 c/ agulha com 24 unidades

00082 10,000CXFIO CAT gut simples 2.0 c/ agulha com 24 unidades.

00083 15,000CXFIO CAT gut simples 3.0 c/ agulha com 24 unidades.

00084 5,000CXFIO CAT gut simples 4.0 c/ agulha com 24 unidades.

00085 600,000UNFITA ADESIVA p/ autoclave 19 cm x 30 m.

00086 10,000UNFORMOL lÍquido 10% 1 litro

00087 100,000UN
FRASCO para biopsia, tampa branca com rosqueamento fÁcil e
firme. capacidade de 30ml, material polipropileno

00088 600,000UN
FRASCO para nutriÇÃo enteral de 500 ml, de material plÁstico
atÓxico transparente, com graduaÇÃo. tampa com rosca,
rÓtulo para identificaÇÃo e dispositivo em alÇa na base.

00089 50,000UN
GARROTE , material borracha natural, lÁtex, tipo fita,
dimensÕes aprox cerca de 40 cm de comprimento.

00090 600,000UN
GAZE em rolo (tipo queijo) - gaze hidrÓfila em rolo, 100%
algodÃo altamente absorventes e isentas de impurezas, 13
fios/cm2. embalagem contendo 91 mm x 91m.
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00091 300,000UN

GEL para eletrocardiograma - gel de alta condutividade,
inodoro, nÃo escorre, nÃo É gorduroso, isento de sal e Álcool;
transmissÃo de impulsos elÉtricos entre a pele do paciente e o
equipamento de eletrocardiograma e; caracterÍsticas: ph
neutro, nÃo É gorduroso, inodoro, fabricadas totalmente com
matÉrias primas qualificadas. apresentaÇÃo frasco 100 ml.

00092 50,000UN
HASTE flexÍvel, com ponta de algodÃo, compacta nas
extremidades, nÃo estÉril, medindo aproximadamente 08 cm.
caixa com 75 unidades.

00093 100,000UNHIPOCLORITO de sÓdio 1%, embalagem com 01 litro.

00094 80,000UN
HISTERÔMETRO DE COLLIN, EM AÇO INOX, COM 28CM
APROXIMADAMENTE.

00095 100,000CX

KIT para nebulizaÇÃo para ar comprimido adulto, para
nebulizaÇÃo para rede de ar comprimido com mascara tamanho
adulto, translÚcida, ajuste anatÔmico, confortÁvel, macia,
atÓxica, tubo extensor translÚcido, flexÍvel, comprimento
mÍnimo de 150 cm com o conector para adaptaÇÃo a rede de ar
comprimido. recipiente para fluidos transparente, resistente,
com capacidade mÍnima de 15 ml e cabeÇote rosqueado que
permita adaptaÇÃo e vedaÇÃo segura. todo o conjunto deve
proporcionar fluxo seguro, ser resistente, de fÁcil manuseio.
embalagem com identificaÇÃo do produto, lote e validade.

00096 100,000UN

LANCETA : lanceta confeccionada em plÁstico rÍgido e com
design ergonÔmico, que possua protetor plÁstico e dispositivo
de seguranÇa onde a agulha retrÁtil É acionada por gatilho
para fÁcil manuseio e seguranÇa do profissional de saÚde no
ato da punÇÃo. possui agulha com 2,0mm de profundidade e
1,5mm de largura.

00097 20,000RL
LENÇOL de papel descartÁvel rolo: medidas aprox: 50cmx50m,
resistente, macio, isento de furos, manchas, rasgos,
uniformemente enrolado em tubo.

00098 2.000,000UNLUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 07 , par

00099 2.000,000UNLUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 08 , par

00100 2.000,000UNLUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5 , par

00101 2.000,000CXLUVAS de procedimento m, caixa c/ 100 unidades.

00102 1.500,000CXLUVAS de procedimento p, caixa c/ 100 unidades.

00103 2.000,000CXLUVAS de procedimento pp, caixa c/ 100 unidades.

00104 300,000CXLUVAS DE PROCEDIMENTO G CX C/ 100 UNIDADES

00105 10,000CXLÂMINA de bisturi, estÉril n° 11 caixa c/ 100 unidades.

00106 20,000CXLÂMINA de bisturi, produto estÉril n° 23 caixa c/ 100 unidades.

00107 40,000CXLÂMINA de bisturi, produto estÉril nº 15 caixa c/ 100 unidades.

00108 2.000,000UN
LÂMINA laboratÓrio, material vidro, dimensÕes cerca de 75 x
25 mm, tipo borda fosca, caixa com 50 unidades.

00109 10,000UN
LÂMINA laboratÓrio, material vidro, dimensÕes cerca de 75 x
25 mm, tipo borda lisa, caixa com 50 unidades.

00110 100,000CX
MÁSCARA cirÚrgica descartÁvel, em trÊs camadas,
antialergÊnica, 100% polipropileno, nÃo estÉril, atÓxico, nÃo
inflamÁvel, com elÁstico, caixa com 50 unidades.

00111 50,000UN
PESCA LARVAS , confeccionado em arame coberto com
plÁstico, com cabo de 28 cm, e puÇÁ no seguinte tamanho 10,5
cm x 9 cm largura x 10 cm fundo (nylon branco)

00112 10,000UNPINÇA  kelly curva. 14 cm

00113 20,000UNPINÇA allis 15 cm



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo
Rua Ângela Savergnini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

00114 20,000UN
PINÇA dente de rato 16 cm, produto confeccionado em aÇo
inoxidÁvel.

00115 20,000UN

PINÇA dissecÇÃo abc anatÔmica 16cm, as pinÇas de dissecÇÃo
sÃo usadas para segurar uma parte do tecido, facilitando a
aÇÃo de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura,
produto confeccionado em aÇo inoxidÁvel - com serrilha.

00116 10,000UNPINÇA kelly reta 14 cm

00117 20,000UNPINÇA mosquito curva. 12 cm

00118 20,000UNPINÇA mosquito reta. 12 cm

00119 4.000,000UNPOLIFIX 2 VIAS com clamp.

00120 100,000UN
POMADA para dores musculares, contusÕes e torcicolos
canforada. essÊncia de terebentina, mentol e salicilato de
metila 50 gr.

00121 15,000UN
PONTEIRA de bisturi elÉtrico, eletrodo cirÚrgico cirurgia geral
ponta tipo faca reta longa.

00122 20,000UNPORTA AGULHA MAYO hegar com vÍdea 14 cm

00123 20,000UNPORTA AGULHA MAYO hegar sem videa 14 cm

00124 15,000PC
PORTA LÂMINAS para citologia capacidade 3 lÂminas –
confeccionados em polipropileno, tampa com rosca.
apresentaÇÃo – com 100 unidades.

00125 300,000UN
POTE para coleta de escarro, boca larga, tampa rosqueÁvel,
altura mÍnima de 40mm a largura mÍnima de 50mm, capacidade
de 35 a 50 ml.

00126 500,000UN
POTE COLETOR de fezes, capacidade aproximada de 90 ml, em
plÁstico transparente, com tampa rosqueada.

00127 500,000UNPOTE COLETOR de fezes, com pÁ, nÃo estÉril individual, 50ml.

00128 500,000UN
POTE COLETOR de urina, capacidade aproximada de 90 ml, em
plÁstico transparente, com tampa rosqueada.

00129 100,000UNPOVIDINE tÓpico (pvpi) - frasco com 1 litro.

00130 50,000UNPOVIDINE DEGERMANTE (PVPI) - frasco com 1 litro.

00131 5.000,000UN

SCALP Nº 21 estÉril, atÓxico, apirogÊnico, agulha com bisel
curto, biangulado, trifacetado, de aplicaÇÃo precisa, protetor
de agulha rÍgido cobrindo toda a extensÃo, asas de
empunhadeira (borboleta) flexÍveis de perfil delgado, com
gravaÇÃo do calibre em uma das asas, tubo extensor em pvc
transparente.

00132 6.000,000UN

SCALP Nº 23 estÉril, atÓxico, apirogÊnico, agulha com bisel
curto, biangulado, trifacetado, de aplicaÇÃo precisa, protetor
de agulha rÍgido cobrindo toda a extensÃo, asas de
empunhadeira (borboleta) flexÍveis de perfil delgado, com
gravaÇÃo do calibre em uma das asas, tubo extensor em pvc
transparente.

00133
100.000,0

00
UNSERINGA descartÁvel 01 ml com agulha estÉril.

00134
10.000,00

0UNSERINGA descartÁvel 03 ml com agulha estÉril

00135
20.000,00

0
UNSERINGA descartÁvel 05 ml com agulha estÉril

00136
15.000,00

0
UNSERINGA descartÁvel 10 ml com agulha estÉril

00137
20.000,00

0
UNSERINGA descartÁvel 20 ml com agulha estÉril
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00138 300,000UN
SOLUÇÃO de enema para uso retal, fosfato monossÓdico h2o
16g fosfato dissÓdico 7h2o 6g, frasco plÁstico de 130 ml com
bico aplicador lubrificado.

00139 150,000UNSONDA aspiraÇÃo traqueal nº 08.

00140 150,000UNSONDA aspiraÇÃo traqueal nº 10.

00141 150,000UNSONDA aspiraÇÃo traqueal nº 12.

00142 150,000UNSONDA aspiraÇÃo traqueal nº 14.

00143 150,000UNSONDA aspiraÇÃo traqueal nº 16.

00144 250,000UNSONDA de alimentaÇÃo enteral nº 08.

00145 250,000UNSONDA de alimentaÇÃo enteral nº 12.

00146 150,000UN

SONDA foley n° 14 - sonda vesical de demora, tipo foley, 100%
siliconizado. estÉril, com duas vias, de lÁtex atÓxico,
apirogÊnico, siliconizada, balÃo com capacidade de 05 a 10 ml,
comprimento de 25 cm, embalagem individual em papel grau
cirÚrgico ou filme.

00147 150,000UN

SONDA foley n° 16 - sonda vesical de demora, tipo foley, 100%
siliconizado. estÉril, com duas vias, de lÁtex atÓxico,
apirogÊnico, siliconizada, balÃo com capacidade de 05 a 10 ml,
comprimento de 25 cm, embalagem individual em papel grau
cirÚrgico ou filme.

00148 150,000UN

SONDA foley n° 18 - sonda vesical de demora, tipo foley, 100%
siliconizado. estÉril, com duas vias, de lÁtex atÓxico,
apirogÊnico, siliconizada, balÃo com capacidade de 05 a 10 ml,
comprimento de 25 cm, embalagem individual em papel grau
cirÚrgico ou filme.

00149 150,000UN

SONDA foley n° 20 - sonda vesical de demora, tipo foley, 100%
siliconizado. estÉril, com duas vias, de lÁtex atÓxico,
apirogÊnico, siliconizada, balÃo com capacidade de 05 a 10 ml,
comprimento de 25 cm, embalagem individual em papel grau
cirÚrgico ou filme.

00150 150,000UN

SONDA foley n° 22 - sonda vesical de demora, tipo foley, 100%
siliconizado. estÉril, com duas vias, de lÁtex atÓxico,
apirogÊnico, siliconizada, balÃo com capacidade de 05 a 10 ml,
comprimento de 25 cm, embalagem individual em papel grau
cirÚrgico ou filme.

00151 150,000UN

SONDA foley nº 12 - sonda vesical de demora, tipo foley, 100%
siliconizado. estÉril, com duas vias, de lÁtex atÓxico,
apirogÊnico, siliconizada, balÃo com capacidade de 05 a 10 ml,
comprimento de 25 cm, embalagem individual em papel grau
cirÚrgico ou filme,

00152 80,000UNSONDA gÁstrica levine nº 12

00153 80,000UNSONDA gÁstrica levine nº 14

00154 80,000UNSONDA gÁstrica levine nº 16

00155 80,000UNSONDA gÁstrica levine nº 18

00156 80,000UNSONDA gÁstrica levine nº 20

00157 50,000UNSONDA nasogÁstrica curta nº 12

00158 50,000UNSONDA nasogÁstrica curta nº 14

00159 50,000UNSONDA nasogÁstrica curta nº 16

00160 50,000UNSONDA nasogÁstrica curta nº 18

00161 50,000UNSONDA nasogÁstrica longa nº 12

00162 50,000UNSONDA nasogÁstrica longa nº 14
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00163 50,000UNSONDA nasogÁstrica longa nº 16

00164 50,000UNSONDA nasogÁstrica longa nº 18

00165 50,000UNSONDA nasogÁstrica nº 12

00166 50,000UNSONDA nasogÁstrica nº 14

00167 50,000UNSONDA nasogÁstrica nº 16

00168 50,000UNSONDA nasogÁstrica nº 18

00169
30.000,00

0UN

SONDA uretral nº 10, dispositivo indicado para drenagem de
urina na uretra e bexiga. material descartÁvel e de uso Único,
composto de tubo de pcv atÓxico flexÍvel, apresenta 02 furos
e conector com tampa.

00170
30.000,00

0
UN

SONDA uretral nº 12, dispositivo indicado para drenagem de
urina na uretra e bexiga. material descartÁvel e de uso Único,
composto de tubo de pcv atÓxico flexÍvel, apresenta 02 furos
e conector com tampa.

00171 200,000UN

SONDA uretral nº 14, dispositivo indicado para drenagem de
urina na uretra e bexiga. material descartÁvel e de uso Único,
composto de tubo de pcv atÓxico flexÍvel, apresenta 02 furos
e conector com tampa.

00172 200,000UN

SONDA uretral nº 16, dispositivo indicado para drenagem de
urina na uretra e bexiga. material descartÁvel e de uso Único,
composto de tubo de pcv atÓxico flexÍvel, apresenta 02 furos
e conector com tampa.

00173 200,000UN

SONDA uretral nº 6, dispositivo indicado para drenagem de
urina na uretra e bexiga. material descartÁvel e de uso Único,
composto de tubo de pcv atÓxico flexÍvel, apresenta 02 furos
e conector com tampa.

00174
30.000,00

0UN

SONDA uretral nº 8, dispositivo indicado para drenagem de
urina na uretra e bexiga. material descartÁvel e de uso Único,
composto de tubo de pcv atÓxico flexÍvel, apresenta 02 furos
e conector com tampa.

00175 800,000UN

SORO de ringer c/ lactato 500 ml, acondicionado em bolsa
flexÍvel de sistema fechado, com ponto para adiÇÃo de
medicamentos, com tubo membrana de acesso a conexÃo para
equipo, com rÓtulo adesivo contendo escala para infusÃo de
soro,

00176 1.000,000UN

SORO de ringer simples 500 ml, acondicionado em bolsa flexÍvel
de sistema fechado, com ponto para adiÇÃo de medicamentos,
com tubo membrana de acesso a conexÃo para equipo, com
rÓtulo adesivo contendo escala para infusÃo de soro,

00177 2.000,000UN

SORO fisiolÓgico 0,9 % 1.000 ml, acondicionado em bolsa
flexÍvel de sistema fechado, com ponto para adiÇÃo de
medicamentos, com tubo membrana de acesso a conexÃo para
equipo, com rÓtulo adesivo contendo escala para infusÃo de
soro,

00178
10.000,00

0
UN

SORO fisiolÓgico 0,9 % 500 ml, acondicionado em bolsa flexÍvel
de sistema fechado, com ponto para adiÇÃo de medicamentos,
com tubo membrana de acesso a conexÃo para equipo, com
rÓtulo adesivo contendo escala para infusÃo de soro,

00179 5.000,000UNSORO fisiolÓgico 0,9 %, frasco com 250 ml.

00180 2.000,000UNSORO fisiolÓgico 0,9 %, frasco com 500 ml.

00181 7.000,000UN

SORO fisiolÓgico 0,9% 100 ml, acondicionado em bolsa flexÍvel
de sistema fechado, com ponto para adiÇÃo de medicamentos,
com tubo membrana de acesso a conexÃo para equipo, com
rÓtulo adesivo contendo escala para infusÃo de soro,
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00182 7.000,000UN

SORO fisiolÓgico 0,9% 250 ml, acondicionado em bolsa flexÍvel
de sistema fechado, com ponto para adiÇÃo de medicamentos,
com tubo membrana de acesso a conexÃo para equipo, com
rÓtulo adesivo contendo escala para infusÃo de soro,

00183 1.000,000UN

SORO glicofisiolÓgico 250 ml, acondicionado em bolsa flexÍvel
de sistema fechado, com ponto para adiÇÃo de medicamentos,
com tubo membrana de acesso a conexÃo para equipo, com
rÓtulo adesivo contendo escala para infusÃo de soro,

00184 800,000UN

SORO glicofisiolÓgico 500 ml acondicionado em bolsa flexÍvel de
sistema fechado, com ponto para adiÇÃo de medicamentos,
com tubo membrana de acesso a conexÃo para equipo, com
rÓtulo adesivo contendo escala para infusÃo de soro,

00185 1.000,000UN

SORO glicosado frasco c/ 1000ml  acondicionado em bolsa
flexÍvel de sistema fechado, com ponto para adiÇÃo de
medicamentos, com tubo membrana de acesso a conexÃo para
equipo, com rÓtulo adesivo contendo escala para infusÃo de
soro,

00186 1.500,000UN

SORO glicosado frasco c/ 250ml acondicionado em bolsa flexÍvel
de sistema fechado, com ponto para adiÇÃo de medicamentos,
com tubo membrana de acesso a conexÃo para equipo, com
rÓtulo adesivo contendo escala para infusÃo de soro,

00187 1.500,000UN

SORO glicosado frasco c/ 500ml acondicionado em bolsa flexÍvel
de sistema fechado, com ponto para adiÇÃo de medicamentos,
com tubo membrana de acesso a conexÃo para equipo, com
rÓtulo adesivo contendo escala para infusÃo de soro,

00188 600,000UN

SORO manitol 250 ml acondicionado em bolsa flexÍvel de
sistema fechado, com ponto para adiÇÃo de medicamentos,
com tubo membrana de acesso a conexÃo para equipo, com
rÓtulo adesivo contendo escala para infusÃo de soro,

00189 100,000UN
SULFADIAZINA DE PRATA + NITRATO DE CÉRIO POMADA
TUDO COM 30G

00190 500,000UNSULFADIAZINA DE PRATA BISNAGA COM 50 G

00191 100,000UN
SUPORTE para coletor de material perfuro-cortante, 13 lts ,
revestido por tinta branca, com kit para instalaÇÃo.

00192 100,000UN
SUPORTE para coletor de material perfuro-cortante, 20 lts ,
revestido por tinta branca, com kit pta instalaÇÃo.

00193 20,000UN

SUSPENSÃO OFTÁLMICA dexametasona micronizada bifÁsica
0,001 g, sulfato de neomicina (equivalente a 3,5 mg da base)
0,005 g, sulfato de polimixina b 6000 ui e hipromelose
(hidroxipropilmetilcelulose) 0,005 g em veÍculo constituÍdo de
cloreto de sÓdio, polissorbato 20, cloreto de benzalcÔnio,
frasco com 20 ml.

00194 50,000UN

SWAB haste plÁstica com meio de stuart, tipo ponta, ponta em
algodÃo hidrÓfilo, apresentaÇÃo embalagem individual em
papel grau cirÚrgico, esterilidade estÉril, tipo de uso
descartÁvel.

00195 5,000UN
TENTACÂNULA , instrumento prÓprio para guiar a ponta do
bisturi, 16cm.

00196 20,000UN
TERMÔMETRO clÍnico analÓgico, temperatura em centÍgrafos
com caixa acifica para melhor conservaÇÃo, nÃo necessita de
pilha.

00197 30,000UN
TERMÔMETRO clÍnico digital, temperatura em centÍgrafos com
caixa acifica para melhor conservaÇÃo,
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00198 10,000UN

TERMÔMETRO para caixa de vacina de temperatura mÁxima,
mÍnima e momento: instrumento de mediÇÃo precisa da
temperatura interna e externa, assim com das suas mÁximas e
mÍnimas. visor em cristal lÍquido, de fÁcil visualizaÇÃo. funÇÃo
°c / °f. mediÇÃo precisa de temperatura interna e externa, com
cabo extensor, sendo leve e compacto.

00199 20,000UN

TESOURA metzembaum curva, de dissecÇÃo curva de
metzembaum,  possui pontas finas e delicadas, podendo ser
utilizada na secÇÃo e divulsÃo ou descolamento
alternadamente, 12cm

00200 20,000UN

TESOURA metzembaum reta, de dissecÇÃo reta de
metzembaum,  possui pontas finas e delicadas, podendo ser
utilizada na secÇÃo e divulsÃo ou descolamento
alternadamente, 12 cm.

00201 10,000UNTINTURA DE IODO 1000ML

00202 100,000UN
TOUCA DESCARTÁVEL sanfonada 100% polipropileno,
embalagem com 100 unidades.

00203 10,000UNTUBO endotraqueal nº 3.0 com balÃo.

00204 10,000UNTUBO endotraqueal nº 4.0 com balÃo.

00205 10,000UNTUBO endotraqueal nº 7.0 com balÃo.

00206 10,000UNTUBO endotraqueal nº 7.5 com balÃo.

00207 10,000UNTUBO endotraqueal nº 8.0 com balÃo.

00208 1.000,000UN
TUBO transparente, medindo 12mm de diÁmetro externo.
75mm de comprimento com tampa

00209 50,000UNVASELINA LÍQUIDA 1000ML

00210 100,000UN

ÁCIDOS graxos essenciais, composiÇÃo composto dos Ácidos
caprÍlico, cÁprico, lÁurico, componentes linolÊico, lecitina de
soja, apresentaÇÃo associados com vitaminas ´a´ e ´e´, tipo
loÇÃo oleosa. frasco com 1.000ml.

00211 300,000UN

ÁCIDOS graxos essenciais, composiÇÃo composto dos Ácidos
caprÍlico, cÁprico, lÁurico, componentes linolÊico, lecitina de
soja, apresentaÇÃo associados com vitaminas ´a´ e ´e´, tipo
loÇÃo oleosa. frasco com 200ml.

00212 500,000UNÁGUA oxigenada vol. 10, embalagem 1 litro

00213 1.500,000UN
ÁLCOOL 70% 1litro, Álcool etÍlico, teor alcoÓlico 70
apresentaÇÃo lÍquido 1l.

00214 300,000UNÁLCOOL absoluto 99% 1 litro.

00215 300,000UN
ÁLCOOL etÍlico, teor alcoÓlico 70%, apresentaÇÃo gel com
500g

00216 50,000UNÉTER , soluÇÃo de Éter alcoolizado com 01 litro.

00217 20,000UNÓCULOS de proteÇÃo em policarbonato. incolor
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