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ANEXO VII

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 500,000PC
ABAIXADOR DE LÍNGUA , material madeira, tipo descartável,
comprimento 14 cm, formato tipo espátula, largura 1,50 cm,
espessura 02 mm. embalagem plástica com 100 unidades

00002 150,000CXAGULHA descartável estéril 13 x 4,5, caixa com 100 unidades

00003 200,000CXAGULHA descartável estéril 20 x 5,5, caixa com 100 unidades

00004 200,000CXAGULHA descartável estéril 25 x 7,0, caixa com 100 unidades

00005 200,000CXAGULHA descartável estéril 25 x 8,0, caixa com 100 unidades

00006 400,000CXAGULHA descartável estéril 40 x 12, caixa com 100 unidades

00007 500,000UNALGODÃO hidrófilo pacote 500g.

00008 500,000UNAPARELHO de barbear comum

00009 30,000UN

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. validade mínima 03 anos.

00010 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. validade mínima 03 anos.

00011 20,000UN

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. validade mínima 03 anos.

00012
20.000,00

0
UN

ATADURA de crepom 10 cm x 1,8 m , 4,5 cm esticada , 13
fios/cm embalagem individual 80% algodão, 4% elastano e
16% poliéster.

00013
20.000,00

0
UN

ATADURA de crepom 15 cm x 1,8 m , 4,5 cm esticada , 13
fios/cm embalagem individual 80% algodão, 4% elastano e
16% poliéster.

00014
15.000,00

0
UN

ATADURA de crepom 20 cm x 1,8 m , 4,5 cm esticada , 13
fios/cm embalagem individual 80% algodão, 4% elastano e
16% poliéster.

00015
20.000,00

0
UN

ATADURA de crepom 6 cm x 1,8 m , 4,5 cm esticada , 13
fios/cm embalagem individual 80% algodão, 4% elastano e
16% poliéster.

00016 40,000UNBANDEJA inox retangular 30x20x04cm - cirúrgico

00017 20,000UNBANDEJA inox retangular 30x45x05cm - cirúrgico

00018 500,000UN

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,

00019 20,000UN
BOLSA térmica de gel frio e calor medidas: 26x15cm. tamaho
grande

00020 30,000UN
BOLSA térmica de gel frio e calor medidas: 26x15cm. tamaho
pequena
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00021 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.

00022 30,000UNBUPIVACAÍNA 5MG, FRASCO COM 20 ML

00023 1.000,000UN

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.

00024 1.000,000UN

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.

00025 10,000UN

CAIXA térmica para conservação de imunobiológicos,
capacidade para 12l, material polipropileno.corpo da caixa com
isolamento térmico em eps. tampa removível. apresenta alça de
mão articulavel com trava para tampa. dimensões aproximadas
27 cm (comp) x 36cm larg x 25 cm (alt)

00026 2.000,000UN
CAMPO CIRÚRGICO estéril em não tecido com fenestra em sms
40g tamanho 40x 40 cm apresentar no momento laudo ref. nbr
10993 (biocompatibilidade), bfe e vfe.

00027 100,000UNCARVÃO ativado em pó, pacote de 50 grama

00028 150,000CX
CATETER intravenoso periférico,	14	g2,	tipo abocath
descartável, estéril, caixa com 50 unidades.

00029 150,000CX
CATETER intravenoso periférico,	16	g2,	tipo abocath
descartável, estéril, caixa com 50 unidades.

00030 150,000CX
CATETER intravenoso periférico,	18	g2,	tipo abocath
descartável, estéril, caixa com 50 unidades.

00031 150,000CX
CATETER intravenoso periférico,	20	g2, tipo abocath
descartável, estéril, caixa com 50 unidades.

00032 150,000CX
CATETER intravenoso periférico,	22	g2, tipo abocath
descartável, estéril, caixa com 50 unidades.

00033 50,000CX
CATETER intravenoso periférico,	24	g2, tipo abocath
descartável, estéril, caixa com 50 unidades.

00034 300,000UN

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.

00035 500,000UN
CLOREXIDINA , digliconato de 2% antisséptico tópico e
antissepsia da pele no pré-operatório 1 litro. degermante.

00036 200,000UNCLOREXIDINA solução aquosa 0,2 % - frasco 1.000 ml

00037 100,000UN
CLORIDRATO de lidocaína, spray 10%, frasco com 50 ml, uso
pediátrico e adulto, anestésico tópico.

00038 300,000TB
CLORIDRATO de lidocaína, geleia 2%, tubo com 30g, uso
pediátrico e adulto, anestésico tópico.

00039 500,000TBCOLAGENASE pomada com cloranfenicol tubo com 30g

00040 500,000PC
COMPRESSA cirúrgica/campo operatório, 4 camadas, com
cadarço de segurança, não estéril, 45x50cm, sem fio
radiopaco, 100% algodão. pacote com 50 unidades
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00041
10.000,00

0
UN

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 com 10 unidades.

00042 2.000,000UN
COMPRESSA de gaze hidrófila, confeccionada com 13 fios, em
tamanho nominal de 7,5x 7,5 cm com 08 camadas, 05 dobras,
pacote com 500 unidades.

00043 20,000UN
CUBA redonda, bacia para assepsia em aço inoxidável;
dimensões: 10 x 5 cm, capacidade: 300 ml.

00044 60,000CX
CURATIVO ESTÉRIL , alta absorção, redondo, caixa com 500
unidades.

00045 500,000UN

DETERGENTE enzimÁtico, com ph neutro: atóxico, não irritante
para a pele e mucosas (comprovados por laudo de laboratórios
oficiais ou credenciados), não corrosivo e biodegradável, com
pelo menos 05 (enzimas). deve possibilitar o uso manual e em
lavadoras automáticas e ultra-sônicas, não espumante,
apresentando eficácia na ação seguindo-se as instruções de
diluição do fabricante. embalagem resistente, trazendo
externamente os dados de identificação, procedência, número
de lote, data de fabricação, prazo de validade e numero de
registro no ministério da saúde. concentrações enzimáticas
contidas no produto, modo de preparo da solução de uso,
prazo de validade desta solução e tempo de imersão dos
objetos de trabalho. o prazo de validade mínimo do detergente
antes da diluição deve ser de 12 (doze) meses a partir da data
de entrega. diluição de 1 ml do produto/ por litro de solução.
registrado de acordo com a rdc nº 55 de 14 de novembro de
2012. entregar em galão de 5 litros.

00046 5.000,000UN

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.

00047 20,000UN
ELETRODO com conector para desfibriladores, compatível com o
modelo cmos drake.

00048
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).

00049 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

00050 700,000UN
EQUIPO simples para gotejamento gravitacional de nutrição
enteral, com conexão universal, com aproximadamente 1,20m
de comprimento.

00051 50,000PC

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. pacote com 100 unidades.

00052 500,000UNESPARADRAPO impermeável extra flexível 10 cm x 4,5m
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00053 10,000CX

ESPECULO vaginal descartavel g espéculo vaginal descartável,
estéril, lubrificado, valvas produzidas em poliestireno cristal
apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias
e/ou protuberâncias, parafuso em poliacetal e acoplado ao
espéculo – tamanho grande

00054 20,000CX

ESPECULO vaginal descartavel m espéculo vaginal descartável,
estéril, lubrificado, valvas produzidas em poliestireno cristal
apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias
e/ou protuberâncias, parafuso em poliacetal e acoplado ao
espéculo – tamanho médio

00055 30,000CX

ESPECULO vaginal descartavel p espéculo vaginal descartável,
estéril, lubrificado, valvas produzidas em poliestireno cristal
apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias
e/ou protuberâncias, parafuso em poliacetal e acoplado ao
espéculo – tamanho pequeno

00056 10,000CX

ESPECULO vaginal descartavel pp espéculo vaginal descartável,
estéril, lubrificado, valvas produzidas em poliestireno cristal
apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias
e/ou protuberâncias, parafuso em poliacetal e acoplado ao
espéculo – tamanho pp

00057 50,000PC

ESPÁTULA 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.

00058 30,000UN
ESTETOSCÓPIO , tipo biauricular, material auscultador aço
inoxidável, material articulação y, aço inoxidável, material olivas
silicone, material haste aço inoxidável.  garantia mínima 5 anos.

00059 15,000UN

ESTETOSCÓPIO pediátrico. olivas em silicone transparente com
acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em aço
inoxidável, flexível na curvatura do tubo y,  auscultador
simples, pediátrico, com diafragma de alta  sensibilidade. tubo y
em plásticos na cor preta. garantia mínima 5 anos.

00060 25,000CXFIO cat gut cromo 2.0 c/ agulha com 24 unidades.

00061 25,000CXFIO cat gut cromo 3.0 c/ agulha com 24 unidades.

00062 25,000CXFIO cat gut cromo 4.0 c/ agulha com 24 unidades.

00063 25,000CXFIO cat gut cromo 5.0 c/ agulha com 24 unidades.

00064 25,000CXFIO cat gut simples 2.0 c/ agulha com 24 unidades.

00065 25,000CXFIO cat gut simples 3.0 c/ agulha com 24 unidades.

00066 25,000CXFIO cat gut simples 4.0 c/ agulha com 24 unidades.

00067 40,000CXFIO mono nylon 2.0 c/ agulha com 24 unidades.

00068 50,000CXFIO mono nylon 3.0 c/ agulha com 24 unidades.

00069 50,000CXFIO mono nylon 4.0 c/ agulha com 24 unidades.

00070 50,000EVFIO mono nylon 5.0 c/ agulha com 24 unidades.

00071 50,000CXFIO mono nylon 6.0 c/ agulha com 24 unidades.

00072 20,000CXFIO mono nylon 1.0 c/ agulha com 24 unidades.

00073 1.000,000UN
FITA hipoalérgica, constituída de rayon viscoso não trancado,
poroso, superfície adesiva impregnada de substância a base de
éter sintético, 50 mm x 10m.

00074 100,000UNFITA ADESIVA p/ autoclave 19 cm x 30 m.

00075 10,000UNFORMOL líquido 10% 1 litro
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00076 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.

00077 700,000UN
FRASCO para biópsia, tampa branca com rosqueamento fácil e
firme. capacidade de 30ml, material polipropileno

00078 50,000UN
GARROTE preto 85% poliéster e 15% borracha natural, fecho
em pvc com auto trava, permitindo melhores ajustes.
dimensões aprox.. 450 x 20 x 30 mm.

00079 100,000UN
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.

00080 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 300 ml.

00081 100,000BS

GEL para uso em feridas, composto de 0,1% de polihexanida
(phmb), 0,1% de betaina, carboximetilcelulose, glicerina e água
purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação,
com condutividade, com propriedade umectante, emoliente e
desbridante; com laudos de: ação bactericida para
pseudômonas, salmonella e outros germes.
toxicidade/reatividade biológica intracutânea; sensibilidade
cutânea e avaliação do potencial de citotoxidade. frasco de
polietileno transparente, flexível com bico próprio para
dispensar o produto, membrana inviolável, com abertura no
momento do uso. registrado na anvisa como produto para
saúde, classe de risco iv. bisnaga 100g

00082 30,000UN

GELO REUTILIZÁVEL , medidas aproximadas: 21,5 x 14,5 x 2,5
cm, embalagem de estrutura rígida, composto por gel atóxico,
para ser utilizado no  armazenamento de conservação de
imunobiológicos.

00083 200,000UN
HASTE flexível, com ponta de algodão, compacta nas
extremidades, não estéril, medindo aproximadamente 08 cm.
caixa com 75 unidades.

00084 700,000UN
INDICADOR classe ii teste bowie & dick pacote pronto uso para
monitorização do funcionamento da autoclave. deverá ser
apresentado no momento doccertame o laudo bsi.

00085 1.500,000UN

INDICADOR biológico 24h esporos autocontidos: geobacillus
stearothermophilus. caixa 10 unidades deverão ser  entregues
em regime de comodato 02 incubadoras. deverá ser
apresentado no momento do certame o laudo bsi.

00086 3.000,000UN
INTEGRADOR químico classe 5 tipo pastilha para monitorização
do ciclo de esterilização dos pacotes esterilizados. deverá
apresentar laudo bsi no momento do certame

00087 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.
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00088 500,000UN

LANCETA : lanceta em forma de t 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 diâmetro da 28g,
0.36mm.

00089 300,000RL
LENÇOL de papel descartável, rolo: medidas aprox: 50cmx50m,
resistente, macio, isento de furos, manchas, rasgos,
uniformemente enrolado em tubo.

00090 600,000PC
LENÇOL descartável com elástico, branco, 2,10x0,90m, 30g,
pacote com 10 unidades

00091 2.000,000UNLUVA cirúrgica estéril nº 6,5, par.

00092 2.000,000UNLUVA cirúrgica estéril nº 7,0, par.

00093 2.000,000UNLUVA cirúrgica estéril nº 7,5, par.

00094 2.000,000UNLUVA cirúrgica estéril nº 8,0, par.

00095 500,000CX
LUVA de procedimento antimicrobiana g, caixa com 100
unidades

00096 2.000,000CX
LUVA de procedimento antimicrobiana m, caixa com 100
unidades

00097 1.500,000CX
LUVA de procedimento antimicrobiana p, caixa com 100
unidades

00098 2.000,000CX
LUVA de procedimento antimicrobiana pp, caixa com 100
unidades

00099 10,000CXLÂMINA de bisturi, estéril n° 11 caixa c/ 100 unidades.

00100 20,000CXLÂMINA de bisturi, produto estéril n° 23 caixa c/ 100 unidades.

00101 40,000CXLÂMINA de bisturi, produto estéril nº 15 caixa c/ 100 unidades.

00102 2.000,000UN
LÂMINA laboratório, material vidro, dimensões cerca de 75 x 25
mm, tipo borda fosca, caixa com 50 unidades.

00103 100,000CX
MÁSCARA cirúrgica descartável, em três camadas,
antialergênica, 100% polipropileno, não estéril, atóxico, não
inflamável, com elástico, caixa com 50 unidades.

00104 150,000RL

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. apresentar no
momento do certame laudo de citotoxidade, bfe, vfe e laudo
14990.

00105 150,000RL

PAPEL grau cirúrgico 20 cm x 100m rolo, composto de papel
celulose e filme laminado com indicador químico para
esterilização a óxido de etileno e vapor. apresentar no
momento do certame laudo de citotoxidade, bfe, vfe e laudo
14990.

00106 10,000RL

PAPEL grau cirúrgico 30 cm x 100m rolo, composto de papel
celulose e filme laminado com indicador químico para
esterilização a óxido de etileno e vapor. apresentar no
momento do certame laudo de citotoxidade, bfe, vfe e laudo
14990.

00107 100,000UNPERA para eletro preta pequena em látex.

00108 24,000UN
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).

00109 40,000UNPINÇA allis 15 cm

00110 40,000UN
PINÇA dente de rato 16 cm, produto confeccionado em aço
inoxidável.
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00111 10,000UN
PINÇA dente de rato 30 cm, produto confeccionado em aço
inoxidável.

00112 20,000UN

PINÇA dissecção abc anatômica 16 cm. 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.

00113 20,000UNPINÇA kelly curva. 14 cm

00114 20,000UNPINÇA kelly reta 14 cm

00115 40,000UNPINÇA mosquito curva. 12 cm

00116 40,000UNPINÇA mosquito reta. 12 cm

00117 40,000UNPINÇA pozzi para colo uterino 24 cm

00118 4.000,000UNPOLIFIX 2 VIAS com clamp.

00119 100,000UN
POMADA para dores musculares, contusões e torcicolos
canforada. essência de terebentina, mentol e salicilato de
metila 50 gr.

00120 10,000UN
PONTEIRA de bisturi elétrico, eletrodo cirúrgico cirurgia geral
ponta tipo faca reta longa. compatível com o aparelho medcir
bmo 870 solid state

00121 40,000UNPORTA agulha mayo hegar com vídea 14 cm

00122 40,000UNPORTA agulha mayo hegar sem vídea 14 cm

00123 20,000PC
PORTA lâminas para citologia capacidade 3 lâminas –
confeccionados em	polipropileno,	tampa	com rosca.
apresentação – com 100 unidades.

00124 5.000,000UN
POTE coletor de fezes com pá, capacidade aproximada de 90
ml, em plástico transparente, com tampa rosqueada.

00125 5.000,000UN
POTE coletor universal descartável, estéril, capacidade
aproximada de 90 ml, em plástico transparente, com tampa
rosqueada.

00126 500,000UN
POTE para coleta de escarro, boca larga, tampa rosqueável,
altura mínima de 40 mm a largura mínima de 50mm, capacidade
de 35 a 50 ml.

00127 40,000UNPOVIDINE tópico (pvpi) - frasco com 1 litro.

00128 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.

00129 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.

00130
50.000,00

0
UNSERINGA descartável 01 ml com agulha estéril

00131
10.000,00

0
UNSERINGA descartável 03 ml com agulha estéril

00132
20.000,00

0
UNSERINGA descartável 05 ml com agulha estéril

00133
15.000,00

0
UNSERINGA descartável 10 ml com agulha estéril
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00134
20.000,00

0
UNSERINGA descartável 20 ml com agulha estéril

00135 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.

00136 5.000,000UNSOLUÇÃO fisiológica 0,9 %, frasco com 240 ml.

00137 2.000,000UNSOLUÇÃO fisiológica 0,9 %, frasco com 500 ml.

00138 50,000UNSONDA aspiração traqueal nº 08.

00139 50,000UNSONDA aspiração traqueal nº 10

00140 50,000UNSONDA aspiração traqueal nº 12

00141 50,000UNSONDA aspiração traqueal nº 14

00142 50,000UNSONDA aspiração traqueal nº 16

00143 20,000UN

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

00144 20,000UN

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.

00145 20,000UN

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.

00146 20,000UN

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.

00147 20,000UN

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.

00148 20,000UN

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.

00149 10,000UNSONDA gástrica levine nº 12

00150 10,000UNSONDA gástrica levine nº 14

00151 10,000UNSONDA gástrica levine nº 16

00152 10,000UNSONDA gástrica levine nº 18

00153 10,000UNSONDA gástrica levine nº 20

00154 20,000UNSONDA nasogástrica curta nº 12

00155 20,000UNSONDA nasogástrica curta nº 14

00156 20,000UNSONDA nasogástrica curta nº 16

00157 100,000UNSONDA nasogástrica curta nº 18
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00158 20,000UNSONDA nasogástrica longa nº 12

00159 20,000UNSONDA nasogástrica longa nº 14

00160 20,000UNSONDA nasogástrica longa nº 16

00161 20,000UNSONDA nasogástrica longa nº 18

00162 20,000UNSONDA nasogástrica nº 12

00163 20,000UNSONDA nasogástrica nº 14

00164 20,000UNSONDA nasogástrica nº 16

00165 20,000UNSONDA nasogástrica nº 18

00166
20.000,00

0
UN

SONDA uretral nº 10, dispositivo indicado para drenagem de
urina na uretra e bexiga. material descartável e de uso único,
composto de tubo de pvc atóxico flexível, apresenta 02 furos e
conector com tampa.

00167
20.000,00

0UN

SONDA uretral nº 12, dispositivo indicado para drenagem de
urina na uretra e bexiga. material descartável e de uso único,
composto de tubo de pvc atóxico flexível, apresenta 02 furos e
conector com tampa.

00168 500,000UN

SONDA uretral nº 14, dispositivo indicado para drenagem de
urina na uretra e bexiga. material descartável e de uso único,
composto de tubo de pvc atóxico flexível, apresenta 02 furos e
conector com tampa.

00169 500,000UN

SONDA uretral nº 16, dispositivo indicado para drenagem de
urina na uretra e bexiga. material descartável e de uso único,
composto de tubo de pvc atóxico flexível, apresenta 02 furos e
conector com tampa.

00170 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 pvc atóxico flexível, apresenta 02 furos e
conector com tampa.

00171
10.000,00

0
UN

SONDA uretral nº 8, dispositivo indicado para drenagem de
urina na uretra e bexiga. material descartável e de uso único,
composto de tubo de pvc atóxico flexível, apresenta 02 furos e
conector com tampa.

00172 20,000UN

SONDA de alimentação enteral com fio guia esterill nº 10 , longa
permanência, confeccionada em silicone biocompatível,
transparente, linha radiopaca, macia e maleável, anatômica,
confortável com oficio central e 2 laterais, conexão universal
com tampa, conector em y com segunda via para administração
de medicação, marca de medida, fio guia de aço inox,
acompanha seringa com lubrificante para retirada da guia.

00173 20,000UN

SONDA de alimentação enteral com fio guia esterill nº 12 , longa
permanência, confeccionada em silicone biocompatível,
transparente, linha radiopaca, macia e maleável, anatômica,
confortável com oficio central e 2 laterais, conexão universal
com tampa, conector em y com segunda via para administração
de medicação, marca de medida, fio guia de aço inox,
acompanha seringa com lubrificante para retirada da guia.
comprimento aprox de 105cm.

00174 1.000,000UN

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,

00175 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,
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00176 500,000UN

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,

00177 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,

00178 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,

00179 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,

00180 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,

00181 500,000UN

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,

00182 500,000UN

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,

00183 3.000,000UN

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,

00184 5.000,000UN

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,

00185 5.000,000UN

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,

00186 500,000BSSULFADIAZINA de prata pomada tubo com 50g

00187 100,000BS
SULFADIAZINA de prata + nitrato de cério pomada tubo com
30g

00188 30,000UN

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.

00189 100,000UN
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.

00190 5,000UN
TENTACÂNULA , instrumento próprio para guiar a ponta do
bisturi, 16 cm.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

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

E-mail: compras@marilandia.es.gov.br

00191 1,000UN

TERMÔMETRO pirômetro infravermelho com variação de
temperatura de -60°c+500°c (-76°f+932°f).  apresenta as
funções máxima e mínima e scan.
resolução de 0,1°c; precisão de ±2°c e distância focal de 12:1.
termômetro com desligamento automático e com visualização de
carga baixa. apresenta sensor infravermelho com mira laser.
confeccionado em material plástico abs; e alimentado por duas
pilhas 1,5v tipo aaa. peso de 110 gramas. dimensões:
47x150x110mm.

00192 200,000UN
TERMÔMETRO clínico digital, temperatura em centígrafos com
caixa acifica para melhor conservação,

00193 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.

00194 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, 12 cm

00195 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.

00196 20,000UNTESOURA mayo stille reta 19 cm

00197 10,000UN
TESOURA de corte frontal dupla força com vídea para  fio de
aço material confeccionado em aço inox, 12 cm. material
autoclavável, instrumento cirúrgico.

00198 5,000UNTINTURA DE IODO 1000ML

00199 100,000UN
TOUCA DESCARTÁVEL sanfonada	100% polipropileno,
embalagem com 100 unidades.

00200 10,000UNTUBO endotraqueal nº 3.0 com balão.

00201 10,000UNTUBO endotraqueal nº 4.0 com balão.

00202 10,000UNTUBO endotraqueal nº 7.0 com balão.

00203 10,000UNTUBO endotraqueal nº 7.5 com balão.

00204 10,000UNTUBO endotraqueal nº 8.0 com balão.

00205 1.000,000UN
TUBO transparente, medindo 12mm de diámetro externo. 75mm
de comprimento com tampa

00206 30,000UNVASELINA LÍQUIDA 1000ML

00207 700,000UN

ÁCIDO graxo essencial 200 ml – acidos graxos essenciais a
base de Ácido cáprico, óleo de girassol clarificado, ácido
caprílico, ácido capróico,ácido láurico, ácido linoléico, lecitina,
palmitato de retinol,acetato de tocoferol e alfa-tocofero, com
vitaminas a e e , utilizados no processo de cicatrização de
feridas como: úlceras por pressão (escaras) de graus i, ii e iii,
úlceras venosas, arteriais e diabéticas, possui ação bactericida
e revitalizante, auxiliando a pele no processo de cicatrização de
feridas. embalagem tipo almotolia 200 ml

00208 500,000UNÁGUA oxigenada vol. 10, embalagem 1 litro

00209 600,000UN
ÁLCOOL 70% 1 litro, álcool etílico, teor alcoólico 70
apresentação líquido 1l.  registro na anvisa.

00210 300,000UNÁLCOOL absoluto 99% 1 litro. registro na anvisa.
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00211 300,000UN
ÁLCOOL etílico, teor alcoólico 70%, apresentação gel com
500g. registro na anvisa.

00212 20,000UNÉTER , solução de éter alcoolizado com 01 litro.

00213 100,000UNÓCULOS de proteção em policarbonato. incolor.
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