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Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 500,000PC
COMPRESSA cirúrgica/campo operatório, 4 camadas, com
cadarço de segurança, não estéril, 45x50cm, sem fio
radiopaco, 100% algodão. pacote com 50 unidades

00002 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.

00003 20,000UN
CUBA redonda, bacia para assepsia em aço inoxidável;
dimensões: 10 x 5 cm, capacidade: 300 ml.

00004 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.

00005 100,000UNFITA adesiva p/ autoclave 19 cm x 30 m.

00006 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.

00007 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.

00008 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.

00009 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.

00010 2.000,000UN
LÂMINA laboratório, material vidro, dimensões cerca de 75 x 25
mm, tipo borda fosca, caixa com 50 unidades.

00011 10,000UN
PINÇA dente de rato 30 cm, produto confeccionado em aço
inoxidável.

00012 40,000UNPORTA agulha mayo hegar com vídea 14 cm

00013 50,000UNSONDA aspiração traqueal nº 12.

00014 50,000UNSONDA aspiração traqueal nº 14.

00015 50,000UNSONDA aspiração traqueal nº 16.

00016 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.

00017 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.

00018 10,000UNSONDA gástrica levine nº 16

00019 10,000UNSONDA gástrica levine nº 18
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00020 10,000UNSONDA gástrica levine nº 20

00021 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.

00022 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.

00023 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

00024 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

00025 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.

00026 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.

00027 100,000UN
TOUCA descartável sanfonada 100% polipropileno, embalagem
com 100 unidades.

00028 10,000UNTUBO endotraqueal nº 3.0 com balão.

00029 10,000UNTUBO endotraqueal nº 4.0 com balão.

00030 10,000UNTUBO endotraqueal nº 7.0 com balão.

00031 10,000UNTUBO endotraqueal nº 7.5 com balão.

00032 10,000UNTUBO endotraqueal nº 8.0 com balão.

00033 100,000UNÓCULOS de proteção em policarbonato. incolor.
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