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 DADOS DA LICITAÇÃO NR:449  

 Licitação 
Nº...: 

007/2018  Critério:  Menor Preço  Abertura:  19/03/2018 - 08:00:00  

       Processo Nº: 027/2018   Modalidade:  Pregão              Julgamento:  19/03/2018 - 08:00:00  

       
 Código Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total  

 26151 1 ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA): descartá-
vel, formato convencional de extremidades arredondadas e super-
fície lisa, de 14 cm de comprimento. Pacote com 100 unidades 
embaladas individualmente com data de fabricação, nº. lote, vali-
dade, Registro Anvisa. 

60,0000 PACOTE R$ 7,740000 R$ 464,40 

26152 2 ÁGUA OXIGENADA 10 V: solução de peróxido de hidrogênio 3%, 
envasado em frasco plástico de 1 litro, contendo data de fabrica-
ção, nº. lote, validade, Registro Anvisa. 

50,0000 FRASCO R$ 11,830000 R$ 591,50 

26153 3 ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE: água obtida através do 
processo de condensação do vapor de água obtido pela ebulição 
ou pela evaporação, água quimicamente pura ( isenta de íons) de 
baixa condutividade, descrita na Farmacopéia Brasileira III edição, 
envasado em frasco plástico de 5 litro, contendo data de fabrica-
ção, nº. lote e validade. 

50,0000 GALÃO R$ 18,030000 R$ 901,50 

26154 4 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4,5: com dispositi-
vo de segurança Conf. NR 32, estéril,atóxica, apirogênica de uso 
único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou 
luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconiza-
do,capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa 
e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas indivi-
dualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico , caixa 
com 100 unidades, contendo data de fabricação, nº. lote, validade, 
Registro Anvisa. 

70,0000 UNID R$ 77,890000 R$ 5.452,30 

26155 5 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5.0: com dispositi-
vo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, apirogênica de uso 
único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou 
luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, 
capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e 
canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individu-
almente em blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 
100 unidades, contendo data de fabricação, nº. lote, validade, 
Registro Anvisa. 

30,0000 UNID R$ 46,530000 R$ 1.395,90 

26156 6 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5: com dispositi-
vo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, apirogênica de uso 
único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou 
luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, 
capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e 
canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individu-
almente em blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 
100 unidades, contendo data de fabricação, nº. lote, validade, 
Registro Anvisa. 

50,0000 UNID R$ 86,740000 R$ 4.337,00 

26157 7 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X7.0: com dispositi-
vo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, apirogênica de uso 
único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou 
luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, 
capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e 
canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individu-
almente em blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 
100 unidades, contendo data de fabricação, nº. lote, validade, 
Registro Anvisa. 

30,0000 UNID R$ 86,740000 R$ 2.602,20 

26158 8 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X8.0: com dispositi-
vo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, apirogênica de uso 
único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou 
luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, 
capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e 
canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individu-
almente em blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 
100 unidades, contendo data de fabricação, nº. lote, validade, 
Registro Anvisa. 

30,0000 UNID R$ 86,740000 R$ 2.602,20 
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26159 9 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30X8.0: com dispositi-

vo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, apirogênica de uso 
único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou 
luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, 
capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e 
canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individu-
almente em blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 
100 unidades, contendo data de fabricação, nº. lote, validade, 
Registro Anvisa. 

30,0000 UNID R$ 86,740000 R$ 2.602,20  

26160 10 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X12.0: com disposi-
tivo de segurança Conf. NR 32, estéril, atóxica, apirogênica de uso 
único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer LocK ou 
luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, 
capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e 
canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individu-
almente em blister de plástico com papel grau cirúrgico, caixa com 
100 unidades, contendo data de fabricação, nº. lote, validade, 
Registro Anvisa. 

150,0000 UNID R$ 97,930000 R$ 14.689,50 

26161 11 ÁLCOOL EM GEL 70 %: para assepsia das mãos. Composição: 
sequentrate, polímeros, agente de neutralização e água deioniza-
da, envasado em galão plástico transparente com 5 litros. Emba-
lagem contendo data de fabricação, nº. lote, validade e Registro 
Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 23,790000 R$ 237,90 

26162 12 ÁLCOOL ETILICO70%: para anti-sepsia da pele, liquido incolor 
característico, envasado em frasco plástico transparente de 1 litro. 
Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, validade e 
Registro Anvisa. 

700,0000 UNID R$ 8,480000 R$ 5.936,00 

26163 13 ALCOOL IODADO: solução alcoólica contendo 0,1% de Iodo 
envasado em frasco de 100 ml. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. lote, validade e Registro Anvisa. 

100,0000 UNID R$ 5,800000 R$ 580,00 

26164 14 ALGODÃO: absorvente em rolo formato em camada sobrepostas 
de fibras de algodão, medindo entre 1 e 1,5 cm de espessuras por 
22 cm de largura e contendo 500 gr. O produto deve ter aspecto 
uniforme, sem grumos, sem substâncias estranhas e sem alve-
jantes ópticos, na cor branca (mínimo 80 % de brancura), enrolado 
em papel apropriado em toda a extensão. Embalagem resistente 
que mantenha a integridade do produto até o momento de sua 
utilização. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, vali-
dade e Registro Anvisa. 

150,0000 UNID R$ 21,960000 R$ 3.294,00 

26165 15 ALGODÃO ORTOPEDICO: não estéril, confeccionado em 100% 
puro algodão: macio e extra-absorvente, formato em Rolo, cor 
branco, embalagem de 420 gr, contendo data de fabricação, nº. 
lote, validade e Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 39,260000 R$ 392,60 

26166 16 ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO CURVO - AMBAR (escura): com 
capacidade para 250ml, composta por 03 (três) partes: bisnaga, 
bico rosqueador e tampa; bisnaga, confeccionada inteiramente em 
plástico apropriado, resistente, flexível, inteiriça, cor ambar (escu-
ra), com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular 
em toda extensão; bico, confeccionado em plástico flexível, provi-
do de encaixe adequado para fechamento perfeito, com rosquea-
dor confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcio-
nando perfeito encaixe da bisnaga; tampa, confeccionada em 
plástico rígido. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, 
validade e Registro Anvisa. 

50,0000 UNID R$ 5,670000 R$ 283,50 

26167 17 ALMOTOLIA PLÁSTICA BICO RETO: transparente, com capaci-
dade para 250ml, composta por 03 (três) partes: bisnaga, bico 
rosqueador e tampa; bisnaga, confeccionada inteiramente em 
plástico apropriado, resistente, flexível, inteiriça, cor transparente, 
com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em 
toda extensão; bico, confeccionado em plástico flexível, provido de 
encaixe adequado para fechamento perfeito, com rosqueador 
confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando 
perfeito encaixe da bisnaga, tampa, confeccionada em plástico 
rígido. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, validade 
e Registro Anvisa. 

50,0000 UNID R$ 5,340000 R$ 267,00 
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26168 18 APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL: punho de plástico, 

lâmina de aço inoxidável, revestido de teflon, nitrogênio, chrome. 
Embaladas individualmente e acondicionadas em pacotes com 5 
unidades, com dados de identificação e procedência. Embalagem 
contendo data de fabricação, nº. lote e validade. 

20,0000 UNID R$ 26,530000 R$ 530,60  

26169 19 ATADURA DE CREPE (ELÁSTICA): medindo 12cm x 2,20 m ( 
repouso ), composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% polies-
ter, confeccionado em algodão, não estéril, isenta de lanugens, 
impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e sem 
desfilamentos, com Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 
- portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos emba-
lados individualmente, constando dados de procedência, data de 
fabricação, nº lote e validade. 

250,0000 UNID R$ 26,740000 R$ 6.685,00 

26170 20 ATADURA DE CREPE (ELÁSTICA): medindo 15cm x 2,20 m 
(repouso), composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% polies-
ter, confeccionado em algodão, não estéril, isenta de lanugens, 
impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e sem 
desfilamentos, com Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 
- portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos emba-
lados individualmente, constando dados de procedência, data de 
fabricação, nº lote e validade. 

300,0000 UNID R$ 33,590000 R$ 10.077,00 

26171 21 ATADURA DE CREPE (ELÁSTICA): medindo 20cm x 2,20 m 
(repouso), composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% polies-
ter, confeccionado em algodão, não estéril, isenta de lanugens, 
impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e sem 
desfilamentos, com Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 
- portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos emba-
lados individualmente, constando dados de procedência, data de 
fabricação, nº lote e validade. 

150,0000 UNID R$ 44,060000 R$ 6.609,00 

26172 22 ATADURA DE CREPE (ELÁSTICA): medindo 30cm x 2,20 m 
(repouso), composição 54% poliamida, 23% algodão, 23% polies-
ter, confeccionado em algodão, não estéril, isenta de lanugens, 
impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e sem 
desfilamentos, com Certificações Registro ANVISA, NBR nº14056 
- portaria 106/2003 - INMETRO, pacote contendo 12 Rolos emba-
lados individualmente, constando dados de procedência, data de 
fabricação, nº lote e validade. 

100,0000 UNID R$ 58,060000 R$ 5.806,00 

26173 23 AVENTAL DESCARTÁVEL: não estéril, confeccionado em não 
tecido, gramatura 40g/m2, tamanho único, com manga longa e 
punho em malha tubular dupla canelada BRANCA, com compri-
mento mínimo de 1,20m, tendo par de tiras para amarrar na cintu-
ra e outro no decote, acabamento em overloque, pacote contendo 
10 unidades. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, 
validade e Registro Anvisa. 

50,0000 UNID R$ 44,660000 R$ 2.233,00 

26174 24 CANULA DE GUEDEL; tamanho nº 0, fabricado em PVC atoxico, 
transparente, inodoras, tamanho interno do orifício: 9,6mm x 
4,9mm e comprimento: 6cm, devem permitir esterilização em 
autoclave a vapor. Embalagem contendo data de fabricação, nº. 
lote, validade e Registro Anvisa. 

5,0000 UNID R$ 5,750000 R$ 28,75 

26175 25 CANULA DE GUEDEL: tamanho nº 1, fabricado em PVC atóxico, 
transparente, inodoras, tamanho interno do orifício: 
9,8mmx5,1mm; comprimento: 7cm, devem permitir esterilização 
em autoclave a vapor. Embalagem contendo data de fabricação, 
nº. lote, validade e Registro Anvisa. 

5,0000 UNID R$ 5,750000 R$ 28,75 

26176 26 CANULA DE GUEDEL: tamanho nº 2, fabricado em PVC atoxico, 
transparente, inodoras, tamanho interno do orifício: 10 mm x 5,2 
mm e comprimento: 8cm, devem permitir esterilização em auto-
clave a vapor. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, 
validade e Registro Anvisa. 

5,0000 UNID R$ 5,750000 R$ 28,75 

26177 27 CANULA DE GUEDEL; tamanho nº 3, fabricado em PVC atoxico, 
transparente, inodoras, tamanho interno do orifício: 11,4 mm x 5,2 
mm e comprimento: 9,5 cm, devem permitir esterilização em auto-
clave a vapor. embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, 
validade e Registro Anvisa. 

5,0000 UNID R$ 5,750000 R$ 28,75 
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26178 28 CANULA DE GUEDEL: tamanho nº 4, fabricado em PVC atoxico, 

transparente, inodoras, tamanho interno do orifício: 11,6 mm x 6,2 
mm e comprimento: 12 cm, devem permitir esterilização em auto-
clave a vapor. Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, 
validade e Registro Anvisa. 

5,0000 UNID R$ 5,750000 R$ 28,75  

26179 29 CANULA DE GUEDEL: tamanho nº 5, fabricado em PVC atoxico, 
transparente, inodoras, tamanho interno do orifício: 16 mm x 8,6 
mm e comprimento: 12,5 cm, devem permitir esterilização em 
autoclave a vapor. Embalagem contendo data de fabricação, nº. 
lote, validade e Registro Anvisa. 

5,0000 UNID R$ 5,750000 R$ 28,75 

26180 30 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: tamanho nº. 14G,(2,1 x 
45 mm - laranja) com dispositivo de segurança, conforme NR 32, 
agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma 
fácil punção, cor do canhão laranja. Embalado individualmente em 
blister de plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de 
fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa. 

200,0000 UNID R$ 4,830000 R$ 966,00 

26181 31 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: tamanho nº. 16G,(1,7 x 
45 mm - cinza) com dispositivo de segurança, conforme NR 32, 
agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma 
fácil punção, cor do canhão cinza. Embalado individualmente em 
blister de plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de 
fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa. 

200,0000 UNID R$ 4,830000 R$ 966,00 

26182 32 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: tamanho nº. 18G,(1,3 x 
45 mm - verde) com dispositivo de segurança, conforme NR 32, 
agulha com interior de parede fina e ponta obliqua assegura uma 
fácil punção, cor do canhão verde. Embalado individualmente em 
blister de plástico estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de 
fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa. 

300,0000 UNID R$ 4,830000 R$ 1.449,00 

26183 33 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: tamanho nº. 20G, com 
dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com interior de 
parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do 
canhão rosa. Embalado individualmente em blister de plástico 
estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, 
nº. lote, Registro Anvisa. 

2.000,0000 UNID R$ 4,830000 R$ 9.660,00 

26184 34 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: tamanho nº. 22G, com 
dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com interior de 
parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do 
canhão azul. Embalado individualmente em blister de plástico 
estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, 
nº. lote, Registro Anvisa. 

4.000,0000 UNID R$ 4,830000 R$ 19.320,00 

26185 35 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: tamanho nº. 24G, com 
dispositivo de segurança, conforme NR 32, agulha com interior de 
parede fina e ponta obliqua assegura uma fácil punção, cor do 
canhão amarela. Embalado individualmente em blister de plástico 
estéril, papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, 
nº. lote, Registro Anvisa. 

5.000,0000 UNID R$ 5,380000 R$ 26.900,00 

26186 36 CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO: co-
nector universal de fácil adaptação, embalagem individual, esteri-
lização em óxido de etileno, contendo tubo fabricado em Cloreto 
de Polivinila (PVC) atóxico, flexível na cor verde. Narinas anatô-
micas em PVC macio, atóxicas. Embalagem contendo data de 
fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa 

50,0000 UNID R$ 2,520000 R$ 126,00 

26187 37 CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO: conector 
universal de fácil adaptação, embalagem individual, esterilização 
em óxido de etileno, contendo tubo fabricado em Cloreto de Polivi-
nila (PVC) atóxico, flexível na cor verde. Narinas anatômicas em 
PVC macio, atóxicas. Embalagem contendo data de fabricação, 
validade, nº. lote, Registro Anvisa 

200,0000 UNIDADES R$ 2,490000 R$ 498,00 

26188 38 CLAMP UMBILICAL: confeccionado em plástico, atóxico, com 
trava. estéril e descartável.  pacote contendo 100 unidades. em-
balagem contendo data de fabricação, validade, nº. lote, registro 
ANVISA.CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO: 
conector universal de fácil adaptação, embalagem individual, 
esterilização em óxido de etileno, contendo tubo fabricado em 
Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, flexível na cor verde. Narinas 
anatômicas em PVC macio, atóxicas. Embalagem contendo data 
de fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa 

5,0000 UNID R$ 54,260000 R$ 271,30 
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26190 39 CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL FENESTRADOM: manu-

faturados em "Não Tecido" (polipropileno) gramatura 50, esterili-
zados por óxido de etileno, dimensões  de  50cm x 50 cm, fenes-
tra: com 5cm de diâmetro, embalados em papel grau cirúrgico de 
fácil abertura, cor branca. Embalagem contendo data de fabrica-
ção, validade, nº. lote, Registro Anvisa 

200,0000 UNID R$ 22,880000 R$ 4.576,00  

26191 40 COLAR CERVICAL: tamanho P, confeccionado em espuma de 
poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobili-
zadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. 
Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate 
em Un 1 26 qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. 
Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Embalagem contendo 
data de fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa. 

3,0000 UNID R$ 40,560000 R$ 121,68 

26192 41 COLAR CERVICAL: tamanho M, confeccionado em espuma de 
poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobili-
zadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. 
Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate 
em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais 
fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Un 1 30. Embalagem contendo 
data de fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa. 

3,0000 UNID R$ 40,560000 R$ 121,68 

26193 42 COLAR CERVICAL: tamanho G, confeccionado em espuma de 
poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobili-
zadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. 
Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate 
em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais 
fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Embalagem contendo data de 
fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa. 

3,0000 UNID R$ 40,560000 R$ 121,68 

26194 43 COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: confeccionado em nylon lavável, 
com acabamento em viés, permitindo a imobilização da cabeça, 
pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser totalmente 
estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotranparentes, 
que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vitima. 
Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do 
tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e 
em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser 
acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação 
da cabeça da vitima. O colete possui também duas correias de 
fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros 
inferiores da vitima. Devera possuir resistência para imobilização e 
transporte de ate 165 Kg. Tamanho adulto. 

2,0000 UNID R$ 322,400000 R$ 644,80 

26195 44 COLETE KED IMOBILIZAÇÃO: confeccionado em nylon lavável, 
com acabamento em viés, permitindo a imobilização da cabeça, 
pescoço e tronco da vitima (coluna vertebral). Deve ser totalmente 
estruturado, em sua parte interna, com hastes radiotranparentes, 
que fornecem sustentação e imobilização ao corpo da vitima. 
Possuem em suas extremidades laterais (dobráveis), 3 tirantes do 
tipo engate rápido, confeccionado em nylon de 50 mm de largura e 
em 3 cores diferentes (amarelo vermelho e verde). Devera ser 
acompanhado de almofada retangular e duas fitas para a fixação 
da cabeça da vitima. O colete possui também duas correias de 
fixação posicionada na parte superior para fixação dos membros 
inferiores da vitima. Devera possuir resistência para imobilização e 
transporte de ate 165 Kg. Tamanho infantil. 

2,0000 UNID R$ 322,400000 R$ 644,80 

26196 45 COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES: capacidade 
07 litros - confeccionada em papelão ondulado resistente à perfu-
ração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de 
objetos, com alças externas, tampa de segurança com sistema de 
abertura e fechamento prático e segurança , estando de acordo 
com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Emba-
lado em caixa de papelão com 10 unidades. Embalagem contendo 
data de fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa. 

150,0000 UNID R$ 49,040000 R$ 7.356,00 
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26197 46 COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES: capacidade 

13 litros - confeccionada em papelão ondulado resistente à perfu-
ração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de 
objetos, com alças externas, tampa de segurança com sistema de 
abertura e fechamento prático e segurança , estando de acordo 
com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Emba-
lado em caixa de papelão com 10 unidades. Embalagem contendo 
data de fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa. 

200,0000 UNID R$ 64,600000 R$ 12.920,00  

26198 47 COLETOR DE URINA: sistema fechado, esterilizado a óxido de 
etileno, descartável, capacidade 2000 ml, confeccionado em mate-
rial apropriado, com escala para medir o fluxo urinário, fundo 
achatado para completo esvaziamento do coletor, embalado indi-
vidualmente. Embalagem contendo data de fabricação, validade, 
nº. lote, Registro Anvisa 

300,0000 UNID R$ 11,210000 R$ 3.363,00 

26199 48 COMPRESSA DE GAZE: estério 13 fios 7.5cm x 7.5 cm (dobrada) 
- embalagem contendo 10 unidades, altamente absorvente na cor 
branca, insento de amido, alvejante óticos, substancias gorduro-
sas ou qualquer outros componentes que possam trazer riscos - 
100% algodão hidrófilo; 5 dobras e 8 camadas; Atóxica; Apirogê-
nica. Embalagem contendo data de fabricação, validade, nº. lote, 
Registro Anvisa. 

1.500,0000 UNID R$ 1,690000 R$ 2.535,00 

26200 49 COMPRESSAS CIRURGICAS CAMPO OPERATÓRIO:  estéril, 
medindo no mínimo 25x28cm, confeccionadas com fios 100% 
algodão em tecido quádruplo sobreposto tipo tela, fixadas entre si, 
de forma a evitar deslizamento das camadas, com no mínimo 20 
gramas por unidade e FILAMENTO RADIOPACO. Possuir costu-
ras para evitar desfiamento das laterais e cadarço duplo formando 
uma alça livre contendo no mínimo 30cm de comprimento. A com-
pressa deve ser isentas de substâncias gordurosas, amido, co-
rantes corretivos, alvejantes ópticos, manchas, impurezas, fios 
soltos, rasgos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam 
afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas em pacotes de 
papel grau cirúrgico com filme termoplástico contendo 50 unida-
des. O produto deverá atender na íntegra as especificações da 
NBR 14.767, sob pena de desclassificação. Embalagem contendo 
data de fabricação, validade, nº. lote, Registro Anvisa. 

3,0000 UNID R$ 106,580000 R$ 319,74 

26201 50 DETERGENTE ENZIMÁTICO: composição química: Tensoativo 
não iônico, Álcool Isopropílico, Enzima Lípase, Enzima Protease, 
Enzima Amilase, Corante, Essência. Apresentação: Frasco plásti-
co com 1 litro e lacre , contendo data de fabricação e validade, Nº 
lote e Nº de registro na Anvisa. 

30,0000 UNID R$ 52,570000 R$ 1.577,10 

26202 51 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA: solução aquosa a 2%, com 
excelente poder bactericida e não interfere na adesão dos materi-
ais restauradores, Embalada em frasco plástico com capacidade 
de 1000 ml. Embalagem contendo data de fabricação, validade, 
nº. lote, Registro Anvisa. 

50,0000 UNID R$ 27,190000 R$ 1.359,50 

26204 52 EQUIPO MACRO GOTAS: flexível sem rosca, com injetor lateral e 
câmara graduada, dispositivo para infusão, controle de fluxo e 
dosagem de soluções parenterais, conecta o recipiente de solu-
ções (frasco ou bolsa) ao dispositivo de acesso venoso (scalp, 
cateter intravenoso, ou agulha), viabiliza o controle de fluxo de 
soluções.Características Gerais: Composição básica: Lanceta 
perfurante para conexão ao recipiente de solução, Câmara para 
visualização de gotejamento, Extensão em PVC, Controlador de 
fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete, Conexão luer para dispositivo 
de acesso venoso. Acessórios: Entrada de ar com filtro hidrófobo 
bacteriológico na tampa da bureta permitindo a troca de fluidos 
(ar) em sistema fechado, evitando a contaminação com sistema de 
infusão, macro gotejador: 20 gotas/ml, utilização em diluição e 
controle de fluxo de infusão. - Injetor Lateral em Y situado a 20 cm 
do conector luer distal. Embalagem contendo data de fabricação, 
validade, nº. lote, Registro Anvisa 

3.500,0000 UNID R$ 2,150000 R$ 7.525,00 
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26205 53 ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL: descartável, ponta ativa produzida 

com micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço inoxi-
dável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente 
às trações. Com eixo longitudinal da haste + ponta ativa - 200 mm, 
eixo longitudinal da ponta ativa - 21 mm e Diâmetro da ponta ativa 
- 0,7 mm, embalada individualmente contendo 100 unidades, 
apresentando data de esterilização, fabricação e validade, Regis-
tro Anvisa. 

20,0000 UNID R$ 41,360000 R$ 827,20  

26206 54 ESFIGMOMANÔMETRO: tamanho adulto, instrumento médico 
para Medição de Pressão Arterial, possuindo braçadeira de tecido 
Brim , fecho de metal, Manômetro aneróide em duro metal com 
pintura texturizada, visor graduado de 0 a 300 mm/hg, com preci-
são e de fácil leitura, tamanho aproximado de 14, 50 x 53,0 cm c/ 
manguito (bolsa de ar medindo 23,5 x 13,00cm), pêra insufladora 
de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado 
permitindo a retenção e o esvaziamento de ar, manguitos (bolsa 
de ar), tubos conectores em borracha (látex) na cor preta, conten-
do dados de identificação, data de fabricação, nº. lote. elo de 
qualidade do INMETRO, Registro Anvisa, acondicionado em esto-
jo bolsa  para acomodar o aparelho. 

15,0000 UNID R$ 125,660000 R$ 1.884,90 

26207 55 ESPARADRAPO: impermeável composto de tecido 100% 
algodão com resina acrílica impermeabilizante, aplicação 
de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de 
zinco e resina. Apresentação: rolo com capa medindo 10 
cm x 4,5 m, contendo data de fabricação nº. lote, Registro 
Anvisa. 

500,0000 UNID R$ 15,790000 R$ 7.895,00 

26208 56 ESPÁTULA DE AYRES: confeccionada em madeira resistente, 
pontas arredondadas, descartável, Pacote com 100 
unidades, contendo data de fabricação e N° de lote, Registro 
Anvisa. 

30,0000 UNID R$ 13,630000 R$ 408,90 

26210 57 ESPECULO VAGINAL: descartável, tamanho Pequeno fecho tipo 
borboleta, produzido em poliestireno cristal, estéril, e lubrificado, 
permitindo excelente transparência e 
transmissão luminosa, valvas anatômicas de contornoslisos e 
regulares, Dispositivo de abertura (parafusoborboleta) fabricado 
em poliestireno de alto impacto (PSAI), fabricado em poliestireno 
de alto impacto (PSAI),pigmentado e indeformável de formato 
anatômicofavorecendo um exame indolor ao paciente, embala-
gemcontendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro 
Anvisa. 

300,0000 UNID R$ 2,130000 R$ 639,00 

26211 58 ESPECULO VAGINAL: descartável, tamanho Médio, fecho tipo 
borboleta, produzido em poliestireno cristal, estéril, eLubrificado, 
permitindo excelente transparência etransmissão luminosa, valvas 
anatômicas de contornoslisos e regulares, Dispositivo de abertura 
(parafusoborboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto 
(PSAI), fabricado em poliestireno de alto impacto 
(PSAI),pigmentado e indeformável de formato anatômico favore-
cendo um exame indolor ao paciente, embalagem contendo data 
de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa. 

600,0000 UNID R$ 2,190000 R$ 1.314,00 

26212 59 ESPECULO VAGINAL: descartável, tamanho Grande, fecho tipo 
borboleta, produzido em poliestireno cristal, estéril, e lubrificado, 
permitindo excelente transparência e 
transmissão luminosa, valvas anatômicas de contornos lisos e 
regulares, Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado 
em poliestireno de alto impacto (PSAI), fabricado em poliestireno 
de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável de formato 
anatômico favorecendo um exame indolor ao paciente, embala-
gem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro 
Anvisa. 

100,0000 UNID R$ 2,510000 R$ 251,00 
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26213 60 ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, ECG e DI-

AGNÓSTICOS: descartável tamanho adulto, feito de espuma 
emborrachada, impermeável, com placa de metal recoberta de 
rata/cloreto de prata, impregnada com gel sólido de cloreto de 
potássio, protegido por revestimento que mantenha a  umidade 
do gel. Com adesivo hipoalergênico que mantenha o eletrodo 
aderido por pelo menos 48 horas, resistente à manipulação e 
sudorese e eu não cause danos à pele. Pino universal em aço inox 
na face superior adaptável aos cabos de aparelhos de registro 
cardiográfico.  Embalado conforme a praxe do fabricante, trazen-
do externamente os dados de identificação, procedência, número 
de lote, data de fabricação, prazo de validade e  número de regis-
tro no  Ministério da Saúde. Pacote com 50 unidades 

2,0000 UNID R$ 41,780000 R$ 83,56  

26214 61 ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, ECG e DI-
AGNÓSTICOS: descartável, tamanho infantil, feito de espuma 
emborrachada, impermeável, com placa de metal recoberta de 
rata/cloreto de prata, impregnada com gel sólido de cloreto de 
potássio, protegido por revestimento que mantenha a  umidade 
do gel. Com adesivo hipoalergênico que mantenha o eletrodo 
aderido por pelo menos 48 horas, resistente à manipulação e 
sudorese e eu não cause danos à pele. Pino universal em aço inox 
na face superior adaptável aos cabos de aparelhos de registro 
cardiográfico.  Embalado conforme a praxe do fabricante, trazen-
do externamente os dados de identificação, procedência, número 
de lote, data de fabricação, prazo de validade e  número de regis-
tro no  Ministério da Saúde. Pacote com 50 unidades 

2,0000 UNID R$ 41,780000 R$ 83,56 

26216 62 ELETRODO AUTO ADESIVO 5X5 CM: eletrodo indicado para 
trabalho de reeducação, fortalecimento muscular e eletroanalge-
sia. Dispensa o uso de gel e fita adesiva, deve ter uma excelente 
aderência e condutibilidade. Proporciona uma melhor distribuição 
da corrente no momento da aplicação de forma mais precisa. A 
distribuição da corrente deve ser uniforme, reutilizados, mantendo 
suas características elétricas e mecânicas praticamente inaltera-
das. Deve ser flexível permite sua colocação em regiões não 
anatômicas dispensando a utilização de fitas e faixas de fixação. 
Medindo. Embalagem contendo 4 unidades, trazendo externa-
mente os dados de identificação, procedência, número de lote, 
data de fabricação, prazo de validade e  número de registro no  
Ministério da Saúde. ELETRODO AUTO ADESIVO 5X5 CM: ele-
trodo indicado para trabalho de reeducação, fortalecimento mus-
cular e eletroanalgesia. Dispensa o uso de gel e fita adesiva, deve 
ter uma excelente aderência e condutibilidade. Proporciona uma 
melhor distribuição da corrente no momento da aplicação de forma 
mais precisa. A distribuição da corrente deve ser uniforme, reutili-
zados, mantendo suas características elétricas e mecânicas prati-
camente inalteradas. Deve ser flexível permite sua colocação em 
regiões não anatômicas dispensando a utilização de fitas e faixas 
de fixação. Medindo. Embalagem contendo 4 unidades, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, número de 
lote, data de fabricação, prazo de validade e  número de registro 
no  Ministério da Saúde. 

20,0000 UNID R$ 40,850000 R$ 817,00 

26217 63 ESTETOSCÓPIO: tamanho adulto, ausculta cardiológica e pul-
monar, com conjunto bi-auricular em metal cromado resistente, 
curvatura do tubo "Y" flexível, alta sensibilidade acústica, permi-
tindo a máxima escuta dos sons do paciente e mínimo escuta do 
som do ambiente; diafragma de 
campânula; olivas anatômicas de material confortável aos 
ouvidos; acabamento sem rebarbas, recambiáveis e 
laváveis, embalagem contendo dados do fabricante, data 
de fabricação, nº. lote. 

10,0000 UNID R$ 99,330000 R$ 993,30 
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26218 64 EXTENSOR PARA INFUSAO PARENTERAL: de soluções múlti-

plas com 2 (duas) vias, com tampa extensor para infusão paren-
teral de soluções múltiplas com 2 (duas) vias, tubo extensor em 
pvc transparente e flexível, pinça corta fluxo (clamp) em cada via, 
com tampa em cada via e no mínimo 2 tampas sobressalente 
embaladas individualmente, com conectores luer femea e luer 
macho com protetor. medindo aproximadamente 23 cm (+ - 3 cm) 
de comprimento, atóxico, apirogenico. estéril, embalagem indivi-
dual, estéril, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplastico, com 
abertura em pétala, data e validade de esterilização, lote, registro 
no ministério da saúde. 

80,0000 UNID R$ 3,640000 R$ 291,20  

26219 65 FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 300 MILILITRO (ML): frasco 
para dieta, em plástico, descartável, transparente, para alimenta-
ção enteral, com graduação de 50 ml com tampa de rosquear o 
gargalo de aproximadamente 02 cm, capacidade de 300 ml, com 
base que permite apoio sobre a mesa para facilitar o envase, 
atóxico. embalagemcontendo data de fabricação, nº. lote e vali-
dade, Registro 
Anvisa. 

50,0000 UNID R$ 1,850000 R$ 92,50 

26220 66 FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR: com espessuras de  19 
mm x 50 m, cor branca, monoface com superfície impregnada com 
substância adesiva, enrolada uniformemente em dorso de pape-
lão, apropriada para uso hospitalar, indicada para fechamento de 
pacotes cirúrgicos (resistente à autoclavação). Embalagem con-
tendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa. 

500,0000 UNID R$ 5,390000 R$ 2.695,00 

26221 67 FIO GUIA MANDRIL: para intubação Infantil, produto de haste 
flexível com uma esfera na extremidade, facilitando o manuseio. 
Composição: Haste infantil: 300mmde comprimento. Haste con-
feccionada em cobre recozido eo Mandril de intubação sofre ba-
nho de intubação. Embalagem contendo data de fabricação, nº. 
lote e validade, Registro Anvisa. 

2,0000 UNID R$ 41,000000 R$ 82,00 

26222 68 FIO GUIA MANDRIL PARA: intubação Adulto, produto de haste 
flexível com uma esfera na extremidade,facilitando o manuseio. 
Composição: Haste para adulto:400mm de comprimento. Haste 
confeccionada em cobre 
recozido e o Mandril de intubação sofre banho deintubação. Em-
balagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro 
Anvisa. 

2,0000 UNID R$ 41,000000 R$ 82,00 

26223 69 FIO DE SUTURA 2-0: composto por agulha de aço inoxidável de 3 
cm  e fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade. 
Fio não absorvível e esterilizado por óxido de etileno. Produto de 
uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 54,080000 R$ 540,80 

26224 70 FIO DE SUTURA 3-0: composto por agulha de aço inoxidável de 3 
cm  e fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade. 
Fio não absorvível e esterilizado por óxido de etileno. Produto de 
uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 54,080000 R$ 540,80 

26225 71 FIO DE SUTURA 4-0: composto por agulha de aço inoxidável de 3 
cm  e fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade. 
Fio não absorvível e esterilizado por óxido de etileno. Produto de 
uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 54,080000 R$ 540,80 

26226 72 FIO DE SUTURA 5-0: composto por agulha de aço inoxidável de 2 
cm  e fio de nylon monofilamento, possuindo 45 cm cada unidade. 
Fio não absorvível e esterilizado por óxido de etileno. Produto de 
uso único. Caixa com 24 unidades. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 54,080000 R$ 540,80 
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26227 73 FIO DE SUTURA CATGUT 2-0: fio de sutura cirúrgica estéril ab-

sorvível, simples, com agulha 3 cm, estéril, composta por tecido 
conectivo purificado (principalmente colágeno) ou a camada sub-
mucosa ficrosa de intestino de bovinos. Caixa com 24 unidades. 
Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e 
Registro Anvisa. 

5,0000 UNID R$ 54,080000 R$ 270,40  

26228 74 FIO DE SUTURA CATGUT 3-0: fio de sutura cirúrgica estéril ab-
sorvível, simples, com agulha 3 cm, estéril, composta por tecido 
conectivo purificado (principalmente colágeno) ou a camada sub-
mucosa ficrosa de intestino de bovinos. Caixa com 24 unidades. 
Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e 
Registro Anvisa. 

5,0000 UNID R$ 130,000000 R$ 650,00 

26229 75 FIO DE SUTURA CATGUT 4-0: fio de sutura cirúrgica estéril ab-
sorvível, simples, com agulha 3 cm, estéril, composta por tecido 
conectivo purificado (principalmente colágeno) ou a camada sub-
mucosa ficrosa de intestino de bovinos. Caixa com 24 unidades. 
Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e 
Registro Anvisa. 

5,0000 UNID R$ 130,000000 R$ 650,00 

26230 76 FIO DE SUTURA CATGUT 5-0: fio de sutura cirúrgica estéril ab-
sorvível, simples, com agulha 3 cm, estéril, composta por tecido 
conectivo purificado (principalmente colágeno) ou a camada sub-
mucosa ficrosa de intestino de bovinos. Caixa com 24 unidades. 
Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade e 
Registro Anvisa. 

5,0000 UNID R$ 130,000000 R$ 650,00 

26231 77 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL: tamanho Pequeno (P), gel 
ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, prática, 
anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super 
absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e 
adesivo termoplástico, embalada em pacote com no mínimo 8 
unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados 
do fabricante, lote e validade 

10,0000 UNID R$ 27,430000 R$ 274,30 

26232 78 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL: tamanho medio (M), gel ultra 
absorvente, com barreiras lateral antevazamento, prática, anatô-
mica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super 
absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e 
adesivo termoplástico, embalada em pacote com no mínimo 8 
unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados 
do fabricante, lote e validade 

10,0000 UNID R$ 27,430000 R$ 274,30 

26233 79 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL: tamanho grande (G), gel 
ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, prática, 
anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super 
absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e 
adesivo termoplástico, embalada em pacote com no mínimo 8 
unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados 
do fabricante, lote e validade 

10,0000 UNID R$ 27,430000 R$ 274,30 

26234 80 FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA: tamanho Pequeno, gel 
ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, prática, 
anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polimero super 
absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e 
adesivo termoplástico, embalada em pacote com no mínimo 8 
unidades e máximo 24 unidades. Na embalagem deverão estar 
impressos todos os dados do fabricante, lote e validade 

200,0000 UNID R$ 35,820000 R$ 7.164,00 

26235 81 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA: tamanho Médio, prática, 
anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super 
absorvente, com barreiras lateral antevazamento, elásticos, filme 
de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, 
embalada em no mínimo 8 unidades e máximo 24 unidades. Na 
embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabrican-
te, lote e validade. 

400,0000 UNID R$ 35,820000 R$ 14.328,00 

26236 82 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA: tamanho Grande, práti-
ca, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero 
super absorvente, com barreiras lateral antevazamento, elásticos, 
filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, 
embalada em no mínimo 8 unidades e máximo 24 unidades. Na 
embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabrican-
te, lote e validade 

2.000,0000 UNID R$ 35,820000 R$ 71.640,00 
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26237 83 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA: tamanho Extra-Grande, 

prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polí-
mero super absorvente, com barreiras lateral antevazamento, 
elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo 
termoplástico, embalada em pacote no mínimo 8 unidades e má-
ximo 24 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos 
os dados do fabricante, lote e validade. 

2.000,0000 UNID R$ 35,820000 R$ 71.640,00  

26238 84 FITA MICROPORE COM CAPA: Composição: Rayon de viscose 
não-tecido com adesivo acrílico hipoalergênico. Apresentação: rolo 
com capa medindo: 25 mm x 10 m. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº. lote e validade e Registro Anvisa. 

500,0000 UNID R$ 6,480000 R$ 3.240,00 

26239 85 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE A VAPOR: confeccionada 
com dorso de papel crepado à base de celulose, contendo em 
uma de suas faces massa adesiva à base de borracha natural, 
óxido de zinco e resinas e, na outra face uma fina camada imper-
meabilizante de resina acrílica, para o fechamento de pacotes que 
serão esterilizados em 
autoclave, o produto deverá possui listras diagonais de tinta ter-
moreativa que, quando submetidas à esterilização, 
mudam sua coloração de branco para preto. Rolo com 18 
mm x 30 m. Embalagem contendo data de fabricação, nº. 
lote e validade e Registro Anvisa. 

300,0000 UNID R$ 7,480000 R$ 2.244,00 

26240 86 FIXADOR CELULAR CITOLÓGICO: solução spray para esfrega-
ços vaginais, composto de álcool etílico extra fino a 95%, car-
bowax a 2,5%, propelentes de butano/propano 4 (80/20), Apre-
sentação, frasco de 100 ml, embalagem contendo data de fabri-
cação, nº. lote e validade e Registro 
Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 12,940000 R$ 129,40 

26241 87 GEL PARA ULTRA-SOM: composição: pH balanceado, inodoro, 
hidrossolúvel, isento de sal, hipoalergênico e com 
viscosidade adequada. Acondicionado em frasco translucido, com 
bico dosador e tampa, com capacidade de 1000 ML. Embalagem 
contendo data de fabricação, nº. lote e 
validade e Registro na Anvisa. 

150,0000 UNID R$ 18,050000 R$ 2.707,50 

26242 88 HIPOCLORITO DE SÓDIO A 0,5%: apresentação: frasco plástico 
de 01 litro. Embalagem contendo, data de fabricação, n° lote e 
validade. Registro Anvisa 

30,0000 UNID R$ 11,410000 R$ 342,30 

26243 89 HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1 %: apresentação: frasco plástico e 
01 litro. Embalagem contendo, data de fabricação, n° lote e vali-
dade. Registro Anvisa 

30,0000 UNID R$ 12,340000 R$ 370,20 

26244 90 IMOBILIZADOR DE CABEÇA: imobilizador lateral de cabeça, 
confeccionado em material de espuma vinil emborrachada, preso 
com Velcro ao tecido com dois cintos de imobilização, auricular 
para verificação de sangramento de 80 mm, impermeável, lavável, 
base fixada na prancha 39 x 24 cm, laterais fixadas na base 23 x 
13 x 5 cm. Altura de 9 cm, largura 38 cm, profundidade de 25 cm, 
peso de aproximadamente 0,550 kg e cor amarela.Embalagem 
contendo, data de fabricação, n° lote e Registro Anvisa. 

3,0000 UNID R$ 2,380000 R$ 7,14 

26245 91 IMOBILIZADOR DE CABEÇA: imobilizador lateral de cabeça, 
confeccionado em material de espuma vinil emborrachada, preso 
com Velcro ao tecido com dois cintos de imobilização, auricular 
para verificação de sangramento de 80 mm, impermeável, lavável, 
base fixada na prancha 40 x 26 cm, laterais fixadas na base 23,5 x 
14 x 6 cm. Altura de 8 cm, largura 38 cm, profundidade de 23 cm, 
peso de aproximadamente 0,680 kg e cor amarela.Embalagem 
contendo, data de fabricação, n° lote e Registro Anvisa. 

3,0000 UNID R$ 2,390000 R$ 7,17 
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26246 92 INDICADOR /EMULADOR QUÍMICO CLASSE 6: para monitorar 

ciclos de esterilização em autoclaves a vapor.Avalia ciclos especí-
ficos quando expostos por pelo menos 5,3 minutos a 134°C, 15 
minutos a 121°C; Emuladores desenvolvidos para reagir somente 
quando exposta a condições testadas para tornar os itens estéreis 
Apresentação: Caixa com 25 unidades;rotulo com dados do fabri-
cante, responsável técnico, data de validade e numero de lote. 

500,0000 UNID R$ 315,840000 R$ 157.920,00  

26247 93 LACRE PLÁSTICO: lacre plástico de segurança, em polipropileno, 
tipo escada, numerado, medida: 23 cm (ponta a ponta). Embala-
gem contendo data de fabricação, nº. lote, tipo de esterilização e 
validade, pacote com 100 unidades. 

4,0000 UNID R$ 0,000000 R$ 0,00 

26248 94 LÂMPADA INFRAVERMELHO: lâmpada Infravermelho Para Fisi-
oterapia, Termoterapia, Fototerapia, que converte energia em 
fonte de radiação de calor Potência: 150wRefletor interno 100% 
aluminizado, Filamento pequeno e arredondado, Soquete tipo 
ROSCA (E27), com Bom equilíbrio entre vida útil e saída de calor. 
Garantia mínima de 3 meses (defeitos de fabricação) 

4,0000 UNID R$ 215,860000 R$ 863,44 

26249 95 LÂMINA DE BISTURI - Nº. 11: estéril em aço inoxidável ou aço 
carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio 
curvado em sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, esterilizado a 
cobalto 60, envelope em alumínio que permita abertura, com 
acabamento asséptico hermeticamente fechado, com forro interno 
de proteção para o fio da lâmina. Caixa com 100 unidades. Emba-
lagem contendo data de fabricação, nº. lote, tipo de esterilização e 
validade e Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 47,530000 R$ 475,30 

26250 96 LÂMINA DE BISTURI - Nº. 15: estéril em aço inoxidável ou aço 
carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado em 
sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, 
esterilizado a cobalto 60, envelope em alumínio que permita aber-
tura, com acabamento asséptico 
hermeticamente fechado, com forro interno de proteção para o fio 
da lâmina. Caixa com 100 unidades. Embalagem contendo data 
de fabricação, nº. lote, tipo de esterilização e validade e Registro 
Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 47,530000 R$ 475,30 

26251 97 LÂMINA DE BISTURI - Nº. 24: estéril em aço inoxidável ou aço 
carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, fio curvado em 
sua ponta, perfeita adaptação ao cabo, 
esterilizado a cobalto 60, envelope em alumínio que 
permita abertura, com acabamento asséptico 
hermeticamente fechado, com forro interno de proteção 
para o fio da lâmina. Caixa com 100 unidades. Embalagem con-
tendo data de fabricação, nº. lote, tipo de esterilização e validade e 
Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 47,530000 R$ 475,30 

26252 98 LÂMINA PARA MICROSCOPIA: ponta fosca, lamina de vidro de 
alta qualidade com espessura entre 1,0 e 1,2mm e amanho de 26 
x 76 mm. Intercaladas uma a uma com folha de papel com trata-
mento anti-fungo e seladas a vácuo. Caixa com 50 unidades, 
contendo na embalagem dados de identificação, nº. lote e validade 
e Registro Anvisa. 

40,0000 UNID R$ 23,260000 R$ 930,40 

26253 99 LENÇOL DESCARTÁVEL: confeccionado em papel 100% celulo-
se virgem cor branca e fibras longas, picotado, rolo com 70m x 70 
cm, invólucro individual em plástico atóxico, embalagem contendo 
data de fabricação, nº. lote, validade dados de procedência. 

50,0000 UNID R$ 23,660000 R$ 1.183,00 

26254 100 LENÇOL DESCARTÁVEL: com elástico, tamanho: 2,00 m x 0,90 
cm, confeccionado em TNT - tecido não tecido 100% polipropileno, 
material descartável, atóxico, cor: branco. Embalagem c/ 10 uni-
dades, contendo data de fabricação, nº. lote e validade 

300,0000 UNID R$ 28,520000 R$ 8.556,00 
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26255 101 LUVA CIRÚRGICA Nº. 7,0: estéril, Tamanho: 7,0 - Espessura: 

0,17 mm - Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro látex 
natural - Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, 
Lubrificados com 
finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. Embalagem 
contendo data de fabricação, nº. lote e validade, Registro 
Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 
30/06/2008. 

150,0000 UNID R$ 2,180000 R$ 327,00  

26256 102 LUVA CIRÚRGICA Nº. 7,5: estéril, Tamanho: 7,0 - Espessura: 
0,17 mm - Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro látex 
natural - Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, 
Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. 
Embalagem ontendo data de fabricação, nº. lote e validade, Re-
gistro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 de 
30/06/2008. 

150,0000 UNID R$ 2,180000 R$ 327,00 

26257 103 LUVA CIRÚRGICA Nº. 8,0: estéril, Tamanho: 7,0 - Espessura: 
0,17 mm - Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro látex 
natural - Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, 
Lubrificados com finíssimo pó bio-absorvível - Punho reforçado. 
Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, 
Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 
de 
30/06/2008. 

150,0000 UNID R$ 2,180000 R$ 327,00 

26259 104 LUVA CIRÚRGICA Nº. 8,5: estéril, Tamanho: 7,0 - Espessura: 
0,17 mm - Comprimento: 280 mm - Matéria Prima: puro látex 
natural - Embalagem em papel grau cirúrgico contendo um par, 
Lubrificados com finíssimo pó bio absorvível - Punho reforçado. 
Embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e validade, 
Registro Anvisa, estando em conformidade com a portaria N° 233 
de 30/06/2008. 

150,0000 UNID R$ 2,180000 R$ 327,00 

26262 105 LUVA DE LÁTEX PROCEDIMENTO: tamanho P, não estéril, 
ambidestra, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, caixa 
com 100 unidades caixa com 100 unidades contendo dados de 
identificação, nº. lote, data de fabricação, Registro Anvisa, estando 
em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008 

300,0000 UNID R$ 36,760000 R$ 11.028,00 

26263 106 LUVA DE LÁTEX PROCEDIMENTO: tamanho M, não estéril, 
ambidestra, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, caixa 
com 100 unidades caixa com 100 unidades contendo dados de 
identificação, nº. lote, data de fabricação, Registro Anvisa, estando 
em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008 

500,0000 UNID R$ 36,760000 R$ 18.380,00 

26264 107 LUVA DE LÁTEX PROCEDIMENTO: tamanho G, não estéril, 
ambidestra, levemente pulverizada com pó bio-absorvível, caixa 
com 100 unidades caixa com 100 unidades contendo dados de 
identificação, nº. lote, data de fabricação, Registro Anvisa, estando 
em conformidade com a portaria N° 233 de 30/06/2008 

500,0000 UNID R$ 36,760000 R$ 18.380,00 

26265 108 MÁSCARA CIRURGICA: descartável, retangular, camada tripla 
com filtro, sem costura, com elástico, camada interna absorve e 
externa repele líquidos, reforçada, que filtre com 98% de eficiência 
p/ partículas de 0,5 micra. Caixa com 50 unidades, contendo nº. 
lote, data de fabricação, validade, Registro Anvisa. 

1.000,0000 UNID R$ 12,840000 R$ 12.840,00 

26266 109 MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICA VENTURI: Kit composto 
por máscara confeccionada em material siliconizado,  transpa-
rente, flexível, atóxico com elástico para ajuste facial e orifícios 
superiores, traquéia, conectores coloridos para % de FIO2, copo 
em plástico rígido transparente com entrada para ar comprimido, 
porlongamento de oxigênio. Embalagem contendo nº. lote, data de 
fabricação, validade e Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 27,650000 R$ 276,50 
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26267 110 MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTA VENTURI: Kit composto por 

máscara confeccionada em material siliconizado,  transparente, 
flexível, atóxico com elástico para ajuste facial e orifícios superio-
res, traquéia, conectores coloridos para % de FIO2, copo em 
plástico rígido transparente com entrada para ar comprimido, 
porlongamento de oxigênio. Embalagem contendo nº. lote, data de 
fabricação, validade, 
Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 27,650000 R$ 276,50  

26268 111 MANOMETRO/FLUXOMETRO PARA OXIGENOTEREPIA: válvula 
reguladora para cilindro com fluxometro para oxigenio, confeccio-
nada em metal cromado, rosca de entrada 
universal, manometro de alta pressão com escala de 0 a 
315 kg/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,5 Kg/cm² e rosca de 
saída padrão ABNT com válvula de segurança. 

5,0000 UNID R$ 218,700000 R$ 1.093,50 

26269 112 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL: (Kit de micronebuli-
zado para inalação, de fácil desinfecção e reutilizável. Peças: 
Máscara, conector, tubo de oxigênio (5mm OD, 2 metros de com-
primento), embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e 
validade. 

10,0000 UNID R$ 15,380000 R$ 153,80 

26270 113 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO: (Kit de micronebuli-
zado para inalação, de fácil desinfecção e reutilizável. Peças: 
Máscara, conector, tubo de oxigênio (5mm OD, 2 metros de com-
primento), embalagem contendo data de fabricação, nº. lote e 
validade. 

10,0000 UNID R$ 15,380000 R$ 153,80 

26271 114 OTOSCÓPIO: com 05 especulos e estojo, com iluminação branca 
e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem, conexão para 
pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana 
timpânica (pera opcional), espéculos disponíveis em diversos 
tamanhos e modelos, fácil substituição da lâmpada, cabo em 
metal recartilhado para melhor ergonomia e segurança durante o 
exame, reostato para controle de intensidade da luz, alimentação 
através de 2 pilhas alcalinas tipo, cabo compatível com todas as 
cabeças e apa antiderrapante para melhor empunhadura, acondi-
cionado em bolsa própria de curvin, aprovado pelo inmetro e com 
garantia mínima de 01 ano, embalagem contendo data de fabri-
cação, nº. lote, validade e registro na ANVISA. 
validade e Registro na Anvisa. 

4,0000 UNID R$ 747,800000 R$ 2.991,20 

26272 115 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: Monitor de Dedo, faixa 
de Medição Saturação: 35% - 100% com precisão da Sp02: 70% - 
99% com desvio de ±2%; Faixa de Medição Pulso: 30-250 bpm, 
Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm, Atualização de 
dados: menos de 2 segundos - Média: 4 para Sp02; 8 para Pulsa-
ção; Alimentação: 2 Pilhas AAA; Parâmetros: SpO2 e Pulso; com 
Barra Gráfica e Indicador de carga baixa. Mede e mostra valores 
confiáveis da Sp02 e da freqüência cardíaca; Indicador de pulso; 
Botão único de ligação para facilitar a operação; Visor Grande de 
fácil visualização (LED vermelho); Compacto, portátil e iluminado. 
Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 
horas.  Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos 
sem atividade. Peso: aproximadamente 37g (excluindo as pilhas); 
Tamanho: aproximadamente 63.5 x 34 x 35mm Garantia de míni-
ma de 1 ano, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, 
validade e registro na ANVISA. 

4,0000 UNID R$ 257,460000 R$ 1.029,84 

26273 116 ÓCULOS DE PROTEÇÃO: lentes em policarbonato com trata-
mento anti-risco visor curvo para proteção lateral,  
confeccionado em uma única peça de policarbonato com cordão 
de segurança, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, 
validade e registro na ANVISA. 

20,0000 UNID R$ 29,920000 R$ 598,40 

26274 117 PVPI DEGERMANTE 10%: apresentação: frasco de 1 litro, 
com tampa sem bico dispensador, solução degermante 
contendo 1% de Iodo, contendo na embalagem dados de 
identificação, nº. lote, validade, Registro Anvisa. 

30,0000 UNID R$ 38,110000 R$ 1.143,30 
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26275 118 PVPI TÓPICO 10%: princípio Ativo: Polivinilpirrolidona Iodo 

Anti-séptico de amplo espectro para pele e mucosa. 
Apresentações: frasco de 1 litro, contendo na embalagem 
dados de identificação, nº. lote, validade, Registro Anvisa. 

30,0000 UNID R$ 38,610000 R$ 1.158,30  

26276 119 SABONETE ASSÉPTICO: para ás mãos, com poder germicida, 
formulado com substâncias cosméticas, emolientes e so-
bre-engordurantes, com capacidade de limpeza e 
extrema suavidade para as mãos. Isento de perfume. Cor 
transparente, Aspecto líquido transparente pH de 5,5 a 6, 5, den-
sidade a 20ºC a 1040g/l, galão plástico com 5 litros, contendo data 
de fabricação, nº. lote e validade, Registro Anvisa. 

20,0000 UNID R$ 117,600000 R$ 2.352,00 

26277 120 SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
hospitalar-infectantes branco leitoso com capacidade para 50 
litros, 7 micra de espessura, constituído de Polietileno de Alta 
Densidade, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Pacote 
com 100 unidades, embalagem contendo os dados de identifica-
ção, nº. lote e validade. 

50,0000 UNID R$ 48,420000 R$ 2.421,00 

26278 121 SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
hospitalar-infectantes branco leitoso com capacidade para 100 
litros, 7 micra de espessura, constituído de Polietileno de Alta 
Densidade, compatível com os padrões da ABNT e do IPT. Pacote 
com 100 unidades, embalagem contendo os dados de identifica-
ção, nº. lote e validade. 

50,0000 UNID R$ 85,260000 R$ 4.263,00 

26279 122 SCALP Nº. 16: cateter para infusão venosa com agulha 
aguçada de bisel, curto trifacetado com asas de plástico, 
tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e 
apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para 
conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco 
plástico, contendo data de fabricação, validade, estando de 
acordo com a NR 32, certificado de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF). Registro Anvisa. Caixa com 100 
unidades. 

3,0000 UNID R$ 137,640000 R$ 412,92 

26280 123 SCALP Nº. 18: cateter para infusão venosa com agulha 
aguçada de bisel, curto trifacetado com asas de plástico, 
tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e 
apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para 
conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco 
plástico, contendo data de fabricação, validade, estando de 
acordo com a NR 32, certificado de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF). Registro Anvisa. Caixa com 100 
unidades. 

4,0000 UNID R$ 137,640000 R$ 550,56 

26281 124 SCALP Nº. 20: cateter para infusão venosa com agulha 
aguçada de bisel, curto trifacetado com asas de plástico, 
tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e 
apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para 
conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco 
plástico, contendo data de fabricação, validade, estando de 
acordo com a NR 32, certificado de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF). Registro Anvisa. Caixa com 100 
unidades. 

20,0000 UNID R$ 137,640000 R$ 2.752,80 

26282 125 SCALP Nº. 22: cateter para infusão venosa com agulha 
aguçada de bisel, curto trifacetado com asas de plástico, 
tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e 
apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para 
conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco 
plástico, contendo data de fabricação, validade, estando de 
acordo com a NR 32, certificado de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF). Registro Anvisa. Caixa com 100 
unidades. 

30,0000 UNID R$ 137,640000 R$ 4.129,20 
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26283 126 SCALP Nº. 24: cateter para infusão venosa com agulha 

aguçada de bisel, curto trifacetado com asas de plástico, 
tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e 
apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para 
conectar seringas, equipo, embalagem individual em saco 
plástico, contendo data de fabricação, validade, estando de 
acordo com a NR 32, certificado de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF). Registro Anvisa. Caixa com 100 
unidades. 

40,0000 UNID R$ 137,640000 R$ 5.505,60  

26284 127 SERINGA DESCARTÁVEL: 01 ml Insulina C/Agulha fixa, 
dimensões 13 x 4,5 mm. Características: estéril, 
atóxica, apirogênica, livres de látex, com agulha fixa, 
siliconizada em toda sua extensão com silicone grau 
médico que permite melhor penetração do bisel e deslize 
suave da cânula em todo percurso, fácil leitura da 
graduação, linhas e numeração da escala impressos de 
forma legível, graduação 100 UI: escala com intervalo de 2 
em 2 unidades, agulha curta 13 x 4,5 mm (30G). Registro 
Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

70,0000 UNID R$ 49,890000 R$ 3.492,30 

26285 128 SERINGA DESCARTÁVEL: 10 ml sem agulha, de uso único, bico 
slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, 
anel de proteção impedindo o 
desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e 
resistente, embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, Registro 
Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

60,0000 UNID R$ 55,450000 R$ 3.327,00 

26286 129 SERINGA DESCARTÁVEL: 20 ml sem agulha, de uso único, bico 
slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, 
anel de proteção impedindo o 
desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e 
resistente, embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, Registro 
Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

40,0000 UNID R$ 85,200000 R$ 3.408,00 

26287 130 SERINGA DESCARTÁVEL: 3 ml sem agulha, de uso único, bico 
slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, 
anel de proteção impedindo o 
desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e 
resistente, embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, Registro 
Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

40,0000 UNID R$ 36,770000 R$ 1.470,80 

26288 131 SERINGA DESCARTÁVEL: 5 ml sem agulha, de uso único, bico 
slip estéril, apirogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, 
anel de proteção impedindo o 
desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e 
resistente, embaladas individualmente em papel grau 
cirúrgico, contendo data de fabricação, nº do lote, validade, Regis-
tro Anvisa. Caixa com 100 unidades. 

60,0000 UNID R$ 40,170000 R$ 2.410,20 

26289 132 SOLUÇÃO ÉTER SULFÚRICO 35%: éter alcoolizado (licor de 
hoffman), acondicionado em embalagem de 100 ml,  contendo 
data de fabricação, nº do lote, validade, registro anvisa. 

10,0000 UNID R$ 0,000000 R$ 0,00 

26290 133 SOLUÇÃO RETAL DE GLICERINA 12%: Solução estéril em fras-
cos plásticos de 500 mL, sistema fechado com sonda, embalagem 
contendo data de fabricação, nº do lote, validade, Registro Anvisa. 

40,0000 UNID R$ 16,660000 R$ 666,40 

26291 134 SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO: solução injetável, límpi-
da, estéril e apirogênica, frasco de polipropileno transparentes 
sistema fechado contendo 500 ml. Embalagem contendo data de 
fabricação, nº do lote, validade, Registro Anvisa. 

100,0000 UNID R$ 5,040000 R$ 504,00 
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26292 135 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n°. 4: sonda de aspiração 

traquea descartável, estéril, confeccionada em polivini ou similar, 
atóxico, apirogênico, flexível e transparente, com orifício central na 
extremidade proximal e outro lateral próximo à ponta, com conec-
tor que se adapte perfeitamente à conexão de vácuo, com ponta 
aberta e delicada, que proporcione fácil manuseio sem causar 
lesão na mucosa, pacote com 10 unidades, embalagem contendo 
data de fabricação, nº do lote, validade, Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 13,480000 R$ 134,80  

26293 136 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n°. 8: sonda de aspiração 
traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil ou similar, 
atóxico, apirogênico, flexível e transparente, com orifício centra lna 
extremidade proximal e outro lateral próximo à ponta, com conec-
tor que se adapte perfeitamente à conexão de vácuo, com ponta 
aberta e delicada, que proporcione fácil manuseio sem causar 
lesão na mucosa, pacote com 10 unidades, embalagem contendo 
data de fabricação, nº do lote, validade, Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 13,680000 R$ 136,80 

26294 137 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n°. 10: sonda de aspiração 
traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivini ou similar, 
atóxico, apirogênico, flexível e transparente, com orifício centralna 
extremidade proximal e outro lateral próximo à ponta, com conec-
tor que se adapte perfeitamente à conexão de vácuo, com ponta 
aberta e delicada, que proporcione fácil manuseio sem causar 
lesão na mucosa, pacote com 10 unidades, pacote com 10 unida-
des, embalagem contendo data de fabricação, nº do lote, validade, 
Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 13,780000 R$ 137,80 

26295 138 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n°. 12: sonda de aspiração 
traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivini ou similar, 
atóxico, apirogênico, flexível e transparente, com orifício central na 
extremidade proximal e outro lateral próximo à ponta, com conec-
tor que se adapte perfeitamente à conexão de vácuo, com ponta 
aberta e delicada, que proporcione fácil manuseio sem causar 
lesão na mucosa, pacote com 10 unidades, pacote com 10 unida-
des, embalagem contendo data de fabricação, nº do lote, validade, 
Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 13,890000 R$ 138,90 

26296 139 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n°. 14: sonda de aspiração 
traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil ou similar, 
atóxico, apirogênico, flexível e transparente, com orifício central na 
extremidade proximal e outro lateral próximo à ponta, com conec-
tor que se adapte perfeitamente à conexão de vácuo, com ponta 
aberta e delicada, que proporcione fácil manuseio sem causar 
lesão na mucosa, pacote com 10 unidades, pacote com 10 unida-
des, embalagem contendo data de fabricação, nº do lote, validade, 
Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 14,260000 R$ 142,60 

26297 140 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n°. 16: sonda de aspiração 
traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil ou similar, 
atóxico, apirogênico, flexível e transparente, com orifício central na 
extremidade proximal e outro lateral próximo à ponta, com conec-
tor que se adapte perfeitamente à conexão de vácuo, com ponta 
aberta e delicada, que proporcione fácil manuseio sem causar 
lesão na mucosa, pacote com 10 unidades, pacote com 10 unida-
des, embalagem contendo data de fabricação, nº do lote, validade, 
Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 14,350000 R$ 143,50 

26298 141 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n°. 18: sonda de aspiração 
traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil ou similar, 
atóxico, apirogênico, flexível e transparente, com orifício central na 
extremidade proximal e outro lateral próximo à ponta, com conec-
tor que se adapte perfeitamente à conexão de vácuo, com ponta 
aberta e delicada, que proporcione fácil manuseio sem causar 
lesão na mucosa, pacote com 10 unidades, pacote com 10 unida-
des, embalagem contendo data de fabricação, nº do lote, validade, 
Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 16,210000 R$ 162,10 
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26299 142 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n°. 20: sonda de aspiração 

traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil ou similar, 
atóxico, apirogênico, flexível e transparente, com orifício central na 
extremidade proximal e outro lateral próximo à ponta, com conec-
tor que se adapte perfeitamente à conexão de vácuo, com ponta 
aberta e delicada, que proporcione fácil manuseio sem causar 
lesão na mucosa, embalagem individual, pacote com 10 unidades, 
embalagem contendo data de fabricação, nº do lote, validade, 
Registro Anvisa. 

10,0000 UNID R$ 17,190000 R$ 171,90  

26300 143 SONDA DE FOLLEY Nº. 12 COM 2 VIAS (BALÃO 05-15ML): 
sonda em borracha natural,  siliconizada, com duas vias, dois 
orifícios laterais- em lados opostos e na mesma altura, balão de 
textura reforçada e uniforme com capacidade de 05- 15m l e vál-
vula luer lock. embalagem estéril individual, com proteção dupla, 
com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca 
estampados em local  de fácil visuallzação e  de 
caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem 
conforme RDC 185 de 22/10/200l 

20,0000 UNID R$ 8,390000 R$ 167,80 

26301 144 SONDA DE FOLLEY Nº. 14 COM 2 VIAS  (BALÃO 05-15ML): 
sonda em borracha natural,  siliconizada, com duas vias, dois 
orifícios laterais- em lados opostos e na mesma altura, balão de 
textura reforçada e uniforme com capacidade de 05- 15m l e vál-
vula luer lock. embalagem estéril individual, com proteção dupla, 
com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca 
estampados em local  de fácil visualização e  de 
caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem 
conforme RDC 185 de 22/10/200l.   

20,0000 UNID R$ 8,390000 R$ 167,80 

26302 145 SONDA DE FOLLEY Nº. 16 COM 2 VIAS (BALÃO 05-20ML): 
sonda em borracha natural,  siliconizada, com duas vias, dois 
orifícios laterais- em lados opostos e na mesma altura, balão de 
textura reforçada e uniforme com capacidade de 05- 20m l e vál-
vula luer lock. embalagem estéril individual, com proteção dupla, 
com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca 
estampados em local de fácil visualização e de caráter permanen-
te, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 
185 de 22/10/200l.   

30,0000 UNID R$ 8,390000 R$ 251,70 

26303 146 SONDA DE FOLLEY Nº. 18 COM 2 VIAS (BALÃO 05-30ML): 
sonda em borracha natural,  siliconizada, com duas vias, dois 
orifícios laterais- em lados opostos e na mesma altura, balão de 
textura reforçada e uniforme com capacidade de 05- 30m l e vál-
vula luer lock. embalagem estéril individual, com proteção dupla, 
com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca 
estampados em local de fácil visuallzação e  de caráter per-
manente, contendo externamente dados de rotulagem conforme 
RDC 185 de 22/10/200l.   

30,0000 UNID R$ 8,390000 R$ 251,70 

26304 147 SONDA DE FOLLEY Nº. 20 COM 2 VIAS (BALÃO 05-30ML): 
sonda em borracha natural,  siliconizada, com duas vias, dois 
orifícios laterais- em lados opostos e na mesma altura, balão de 
textura reforçada e uniforme com capacidade de 05- 30ml e vál-
vula luer lock. embalagem estéril individual, com proteção dupla, 
com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca 
estampados em local  de fácil visuallzação e  de 
caráter permanente, contendo externamente dados de rotulagem 
conforme rdc 185 de 22/10/200l 

30,0000 UNID R$ 8,390000 R$ 251,70 

26305 148 SONDA FOLEY DE SILICONE(100%) 3 VIAS N° 18 (BALÃO 
15ML) (25029): cateter urológico que consiste de um tubo 100% 
silicone transparente que contém balão inflável em sua parte 
distal. O tubo contém condutos internos (lúmens). Um lúmen per-
mite que a porção do tubo onde é o balão se infle, enquanto o 
outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Na parte final ex-
terna do tubo deverá haver válvula luer para que se infle e desinfi-
le o balão. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com 
identificação do calibre. 

20,0000 UNID R$ 43,660000 R$ 873,20 
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26306 149 SONDA URETRAL - N° 10: sonda de alívio, estéril, descartável, 

confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
01 furo lateral e ponta fechada, sem rebarbas de manufatura, fácil 
introdução atraumática e conector de perfeita adaptação a serin-
gas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel 
grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 10 unidades, 
constando externamente especificação do produto, procedência, 
n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e registro na 
ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 13,780000 R$ 137,80  

26307 150 SONDA URETRAL - N° 12: sonda de alívio, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
01 furo lateral e ponta fechada, sem rebarbas de manufatura, fácil 
introdução atraumática e conector de perfeita adaptação a serin-
gas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel 
grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 10 unidades 
constando externamente especificação do 
produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de 
validade e registro na ANVISA.  

10,0000 UNID R$ 13,890000 R$ 138,90 

26308 151 SONDA URETRAL - N° 14: sonda de alívio, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
01 furo lateral e ponta fechada, sem rebarbas de manufatura, fácil 
introdução atraumática e conector de perfeita adaptação a serin-
gas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel 
grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 10 unidades 
constando externamente especificação do 
produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de 
validade e registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 14,260000 R$ 142,60 

26309 152 SONDA URETRAL - N° 16: sonda de alívio, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
01 furo lateral e ponta fechada, sem rebarbas de manufatura, fácil 
introdução atraumática e conector de perfeita adaptação a serin-
gas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel 
grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 10 unidades 
constando externamente especificação do 
produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de 
validade e registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 14,350000 R$ 143,50 

26310 153 SONDA URETRAL - N° 18: sonda de alívio, estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
01 furo lateral e ponta fechada, sem rebarbas de manufatura, fácil 
introdução atraumática e conector de perfeita adaptação a serin-
gas no lado distal do tubo, embalada individualmente em papel 
grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 10 unidades 
constando externamente especificação do 
produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de 
validade e registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 14,830000 R$ 148,30 
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26311 154 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 04: estéril, descartável, 

confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem ebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 16,250000 R$ 162,50  

26312 155 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 06: estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 16,300000 R$ 163,00 

26313 156 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 08: estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 16,450000 R$ 164,50 

26314 157 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 10: estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo  
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 16,550000 R$ 165,50 

26315 158 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 12: estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 16,670000 R$ 166,70 

26316 159 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 14: estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 17,030000 R$ 170,30 
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26317 160 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 16: estéril, descartável, 

confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 17,120000 R$ 171,20  

26318 161 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 18: estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 17,600000 R$ 176,00 

26319 162 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA - N° 20: estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada eapirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 50cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 17,880000 R$ 178,80 

26320 163 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 04: estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 80cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 17,050000 R$ 170,50 

26321 164 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 06: estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 80cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 17,140000 R$ 171,40 

26322 165 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 08: estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 80cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 17,400000 R$ 174,00 
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26324 166 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 12: estéril, descartável, 

confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 80cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 17,910000 R$ 179,10  

26325 167 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 14: estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 80cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 17,950000 R$ 179,50 

26326 168 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 16: estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 80cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 18,610000 R$ 186,10 

26327 169 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 18: estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 80cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 19,010000 R$ 190,10 

26328 170 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 20: estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 80cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 19,710000 R$ 197,10 

26329 171 SORO FISIOLÓGICO 100ML: sistema fechado, estéril, em frascos 
/bolsa de polipropileno,transparente, um ponto de infusão embor-
racha e um ponto de conexão para equipamento em polipropileno, 
para irrigação, não necessita de adaptadores. Acondicionado em 
frasco/bolsas de 100 ml, constando externamente especificação 
do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de 
validade e registro na ANVISA. 

5.000,0000 UNID R$ 3,710000 R$ 18.550,00 
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26330 172 SORO FISIOLÓGICO 250ML: sistema fechado, estéril, em frascos 

/bolsa de polipropileno, transparente, um ponto de infusão em 
borracha e um ponto de conexão para equipamento em polipropi-
leno, para irrigação, não necessita de adaptadores. Acondicionado 
em frasco/bolsas de 250 ml, constando externamente especifica-
ção do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo 
de validade e registro na ANVISA. 

4.000,0000 UNID R$ 3,980000 R$ 15.920,00  

26331 173 SORO FISIOLÓGICO 500ML: sistema fechado, estéril, em frascos 
/bolsa de polipropileno, transparente, um ponto de infusão em 
borracha e um ponto de conexão para equipamento em polipropi-
leno, para irrigação, não necessita de adaptadores. Acondicionado 
em frasco/bolsas de 500 ml, constando externamente especifica-
ção do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo 
de validade e registro na ANVISA. 

3.000,0000 UNID R$ 4,700000 R$ 14.100,00 

26332 174 SORO FISIOLÓGICO 1000 ML: sistema fechado, estéril, em fras-
cos /bolsa de polipropileno, transparente, um ponto de infusão em 
borracha e um ponto de conexão para equipamento em polipropi-
leno, para irrigação, não necessita de adaptadores. Acondicionado 
em frasco/bolsas de 1000 ml, constando externamente especifi-
cação do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, 
prazo de validade e registro na ANVISA. 

3.000,0000 UNID R$ 7,280000 R$ 21.840,00 

26333 175 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML: sistema fechado, estéril, em 
frascos/ bolsa de polipropileno, transparente, um ponto de infusão 
em borracha e um ponto de conexão para equipamento em poli-
propileno, para irrigação, não necessita de adaptadores. Acondi-
cionado em frasco/bolsas de 500 ml, constando externamente 
especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabri-
cação, prazo de validade e registro na ANVISA. 

600,0000 UNID R$ 5,200000 R$ 3.120,00 

26334 176 SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML: sistema fechado, estéril, em 
frascos / bolsa de polipropileno, transparente, um ponto de infusão 
em borracha e um ponto de conexão para equipamento em poli-
propileno, para irrigação, não necessita de adaptadores. Acondi-
cionado em frasco/bolsas de 1000 ml, constando externamente 
especificação do produto, procedência, n° do lote, data de fabri-
cação, prazo de validade e registro na ANVISA. 

250,0000 UNID R$ 8,240000 R$ 2.060,00 

26335 177 SORO DE MANITOL 20%: sistema fechado, estéril, em frascos / 
bolsa de polipropileno, transparente, um ponto de infusão em 
borracha e um ponto de conexão para equipamento em polipropi-
leno, para irrigação, não necessita de adaptadores. Acondicionado 
em frasco/bolsas de 250 ml, constando externamente especifica-
ção do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo 
de validade e registro na ANVISA. 

25,0000 UNID R$ 6,510000 R$ 162,75 

26336 178 SORO GLICOSADO 5%: sistema fechado, estéril, em frascos 
/bolsa de polipropileno, transparente, um ponto de infusão em 
borracha e um ponto de conexão para equipamento em polipropi-
leno, para irrigação, não necessita de adaptadores. Acondicionado 
em frasco/bolsas de 250 ml, constando externamente especifica-
ção do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo 
de validade e registro na ANVISA. 

1.000,0000 UNID R$ 4,080000 R$ 4.080,00 

26337 179 SORO GLICOSADO 5%: sistema fechado, estéril, em frascos 
/bolsa de polipropileno, transparente, um ponto de infusão em 
borracha e um ponto de conexão para equipamento em polipropi-
leno, para irrigação, não necessita de adaptadores. Acondicionado 
em frasco/bolsas de 100 ml, constando externamente especifica-
ção do produto, procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo 
de validade e registro na ANVISA. 

3.000,0000 UNID R$ 3,730000 R$ 11.190,00 

 

  
 

 PREFEITURA DE CORGUINHO  Página 73 



 

 

  ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  Quality Sistemas 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO  Exercício: 2018  

   R:ANTONIO FURTADO MENDONÇA, , CENTRO, CORGUINHO/MS  08/03/2018 - 08:10:46 

    

 Relação de Produtos da Licitação   

 
26338 180 PAPEL GRAU CIRÚRGICO: rolo com lO cm x lOO m, com gra-

matura de 60 a 70 g/m2, descartável, termoselavel, para fabrica-
ção de embalagens de artigos médico hospitalares em esteriliza-
ção a vapor saturado e formaldeido, por pressão (autoclave a 
vapor), com as seguintes características: resistente a rasgo du-
rante o processo de abertura, porosidade controlada, filme LÂMI-
NA do transparente, em polietileno e polipropileno, gramatura bem 
próxima de 54 g/m2, sistema de selagem tripla em filete, resistente 
ao calor em ambas faces até 140° C, que preserve a integridade 
física do material após a esterilização, conter impresso no papel o 
indicador químico visível para a esterilização a vapor saturado por 
pressão com espaço máximo de até 15cm e que possibilite a 
migração de tinta para o próprio papel, com sinalização que indi-
que o sentido correto de abertura, a data de esterilização, valida-
de, nome do responsável técnico, o papel deve obedecer as nor-
mas preconizadas pela NBR-12946/1993. . Com registro no M.S. e 
laudo de barreira microbiana. 

50,0000 UNID R$ 74,950000 R$ 3.747,50  

26339 181 PAPEL GRAU CIRÚRGICO: rolo com 25cm x lOOm, com grama-
tura de 60 a 70 g/m2, descartável, termoselavel, para fabricação 
de embalagens de artigos médico hospitalares em esterilização a 
vapoi saturado e formaldeído, por pressão (autoclave a vapor), 
com as seguintes características: resistente a rasgo durante o 
processo de abertura, porosidade controlada, filme laminado 
transparente, em polietileno e polipropileno, gramatura bem pró-
xima de 54 g/m2, sistema de selagem tripla em filete, resistente ao 
calor em ambas faces até 140° C, que preserve a integridade 
física do material após a esterilização, conter impresso no papel o 
indicador químico visível para a esterilização a vapor saturado por 
pressão com espaço máximo de até 15cm e que possibilite a 
migração de tinta para o próprio papel, com sinalização que indi-
que o sentido correto de abertura, a data de esterilização, valida-
de, nome do responsável técnico, o papel deve obedecer as nor-
mas preconizadas pela NBR-12946/1993. Com registro no M.S. e 
laudo de barreira microbiana. 

50,0000 UNID R$ 175,270000 R$ 8.763,50 

26340 182 PAPEL GRAU CIRÚRGICO: rolo com 30cm x lOOm, com grama-
tura de 60 a 70 g/m2, descartável, termoselavel, para fabricação 
de embalagens de artigos médico hospitalares em esterilização a 
vapor saturado e formaldeido , por pressão (autoclave a vapor), 
com as seguintes características: resistente a rasgo durante o 
processo de abertura, porosidade controlada, filme LÂMINA do 
transparente, em 3olietileno e polipropileno, gramatura bem pró-
xima de 54 g/m2, sistema de selagem tripla em filete, resistente ao 
calor em ambas faces até 140° C, que preserve a integridade 
física do material após a esterilização, conter impresso no papel o 
indicador químico visível para a esterilização a vapor saturado por 
pressão com espaço máximo de até 15cm e que possibilite a 
migração de tinta para o próprio papel, com sinalização que indi-
que o sentido correto de abertura, a data de esterilização, valida-
de, nome do responsável técnico, o papel deve obedecer as nor-
mas preconizadas pela NBR-12946/1993. Com registro no M.S. e 
laudo de barreira microbiana. 

50,0000 UNID R$ 207,660000 R$ 10.383,00 
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26341 183 REANIMADOR MANUAL DE SILICONE NEONATAL: kit com 

reanimador reutilizável, máscara, bolsa reservatório e tubo de 
oxigênio. Todos os materiais devem ser livres de látex e os sacos 
de máscara, ou conector bolsa reservatório devem ser confeccio-
nado em silicone 100% grau médico. Conexão rotativa, Balão de 
silicone 320ml com Válvula Pop-Off com limite de pressão ajusta-
da e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio. Reser-
vatório de oxigênio de silicone 900ml. Volume de Entrega (volume 
sistólico): 140ml. Resitência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm 
H2O; Espaço morto: Menor que 7,0 ml; Limitador de Pressão: 40 
ou 60 cm H2O; Temperatura Opercional: -18ºC a 50ºC; Tubo de 
oxigênio de 2,10m. Válvulas e conexões em polisulfona. Máscara 
de silicone neonatal. Pode ser desmontado e montado, as cone-
xões devem estar em conformidade com as especificações ISO 
10651-4.Todas as peças deveram ser autoclaváveis a 134ºC. 
Embalado individualmente, contendo data de fabricação, nº do 
lote, validade e registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 ano. 

2,0000 UNID R$ 288,850000 R$ 577,70  

26342 184 REANIMADOR MANUAL DE SILICONE NEONATAL: kit com 
reanimador reutilizável, máscara, bolsa reservatório e tubo de 
oxigênio. Todos os materiais devem ser livres de látex e os sacos 
de máscara, ou conector bolsa reservatório devem ser confeccio-
nado em silicone 100% grau médico. Conexão rotativa, Balão de 
silicone 550ml com Válvula Pop-Off com limite de pressão ajusta-
da e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio. Reser-
vatório de oxigênio de silicone 2.700ml. Volume de Entrega (vo-
lume sistólico): 320ml. Resitência expiratória/inspiratória: 2cm 
H2O/3cm H2O; Espaço morto: Menor que 7,0 ml; Limitador de 
Pressão: 40 ou 60 cm H2O; Temperatura Opercional: -18ºC a 
50ºC; Tubo de oxigênio de 2,10m. Válvulas e conexões em poli-
sulfona. Máscara de silicone pediatrica. Pode ser desmontado e 
montado, as conexões devem estar em conformidade com as 
especificações ISO 10651-4.Todas as peças deveram ser auto-
claváveis a 134ºC. Embalado individualmente, contendo data de 
fabricação, nº do lote, validade e registro na ANVISA. Garantia 
mínima de 01 ano. 

2,0000 UNID R$ 288,850000 R$ 577,70 

26343 185 PAPEL TOALHAS: interfolhas, medindo 20x22cm, com  02 do-
bras, embalagem com 1000 unidades. Embalagem contendo data 
de fabricação, nº do lote, validade. 

100,0000 UNID R$ 22,790000 R$ 2.279,00 

26344 186 TALA MUDÁVEL: confeccionada em EVA (4mm), tamanho PP: 
(30 x 8 cm), na cor roxa, não requer água quente ou vapor para 
sua aplicação, lavável e reutilizável, embalada individualmente, 
contendo data de fabricação, nº do lote, validade e registro na 
ANVISA. 
 
 

10,0000 UNID R$ 10,500000 R$ 105,00 

26345 187 TALA MUDÁVEL: confeccionada em EVA (4mm), tamanho P: (53 
x 8 cm), na cor azul, não requer água quente ou vapor para sua 
aplicação, lavável e reutilizável, embalada individualmente, con-
tendo data de fabricação, nº do lote, validade e registro na ANVI-
SA. 

10,0000 UNID R$ 45,000000 R$ 450,00 

26346 188 TALA MUDÁVEL: confeccionada em EVA (4mm), tamanho M: (63 
x 9 cm), na cor laranja, não requer água quente ou vapor para sua 
aplicação, lavável e reutilizável, embalada individualmente, con-
tendo data de fabricação, nº do lote, validade e registro na ANVI-
SA. 

10,0000 UNID R$ 16,500000 R$ 165,00 

26347 189 TALA MUDÁVEL: confeccionada em EVA (4mm), tamanho PP: 
(86,5 x 10 cm), na cor verde, não requer água quente ou vapor 
para sua aplicação, lavável e reutilizável, embalada individual-
mente, contendo data de fabricação, nº do lote, validade e registro 
na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 24,000000 R$ 240,00 
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26348 190 TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO: com ponta flexível, totalmente 

resistente à água, com bateria de longa duração, tempo mínimo 
aproximado de medição: 1 minuto, faixa de medição/uso: 32°C a 
42ºC, com estojo de proteção, 
contendo data de fabricação, nº do lote, validade e registro na 
ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 20,380000 R$ 203,80  

26349 191 TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR: 
confeccionada em plástico, com área reativa para 
determinação quantitativa de glicose no sangue, leitura em 
monitor portátil apresentando resultado até 10 segundos 
após a aplicação do sangue na tira, volume da amostra de 
sangue de 1 a 5 microlitros, monitor compatível com as 
tiras, sensibilidade na faixa de 20 a 600mg/gl após a 
aplicação do sangue na tira, caixa com 02 Refil contendo 
50 unidades cada, embalagem constando dados de 
identificação, procedência, nº. de lote, data de fabricação, 
validade, Registro no MS/ Anvisa. A empresa vencedora 
deverá fornecer gratuitamente 20 em regime de 
comodato os aparelhos compatíveis com as tiras, sendo 
que este número pode ser alterado para mais ou para 
menos. A contratada deverá repor os aparelhos que 
apresentarem algum problema de funcionamento em até 72 horas, 
bem como dar o treinamento aos pacientes e 
profissionais da área de saúde. 

250,0000 UNID R$ 81,400000 R$ 20.350,00 

26350 192 TOUCA DESCARTÁVEL: não estéril, fabricado em não-tecido 
spunbonded 100% prolipopileno utilizando sondagem eletrônica 
por ultrassom, hipoalergênicas, possuem elástico revestido espe-
cial em todo o perímetro da touca, cor branca - tamanho 1,9" (45 x 
50cm ) pacote com 100 unidade, contendo data de fabricação, nº 
do lote, validade e registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 13,660000 R$ 136,60 

26351 193 TUBO DE LÁTEX GARROTE N°200: diâmetro interno de 3,0mm e 
diâmetro externo de 5,5mm. Pacote com 15 mt, atóxico, não esté-
ril. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, numero do lote e registro M.S. 
Prazo de validade: 75% do prazo de validade total na data de 
entrega da mercadoria 

3,0000 UNID R$ 78,730000 R$ 236,19 

26352 194 TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5: com balão fabricado de material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, 
válvula ABS com mola inoxidável, contendo data de fabricação, nº 
do lote, validade e registro na ANVISA. 

5,0000 UNID R$ 296,540000 R$ 1.482,70 

26353 195 TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0: com balão fabricado de material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, 
válvula ABS com mola inoxidável, contendo data de fabricação, nº 
do lote, validade e registro na ANVISA. 

5,0000 UNID R$ 296,540000 R$ 1.482,70 

26354 196 TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5: com balão fabricado de material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, 
válvula ABS com mola inoxidável, contendo data de fabricação, nº 
do lote, validade e registro na ANVISA. 

5,0000 UNID R$ 296,540000 R$ 1.482,70 

26355 197 TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0: com balão fabricado de material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, 
válvula ABS com mola inoxidável, contendo data de fabricação, nº 
do lote, validade e registro na ANVISA. 

5,0000 UNID R$ 296,540000 R$ 1.482,70 
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26356 198 TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5: com balão fabricado de material 

plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, 
válvula ABS com mola inoxidável, contendo data de fabricação, nº 
do lote, validade e registro na ANVISA. 

5,0000 UNID R$ 296,540000 R$ 1.482,70  

26357 199 TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0: com balão fabricado de material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, 
válvula ABS com mola inoxidável, contendo data de fabricação, nº 
do lote, validade e registro na ANVISA. 

5,0000 UNID R$ 296,540000 R$ 1.482,70 

26358 200 TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5: com balão fabricado de material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, 
válvula ABS com mola inoxidável, contendo data de fabricação, nº 
do lote, validade e registro na ANVISA. 

5,0000 UNID R$ 296,540000 R$ 1.482,70 

26359 201 TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0: com balão fabricado de material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, 
válvula ABS com mola inoxidável, contendo data de fabricação, nº 
do lote, validade e registro na ANVISA. 

5,0000 UNID R$ 296,540000 R$ 1.482,70 

26360 202 TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5: com balão fabricado de material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, 
válvula ABS com mola inoxidável, contendo data de fabricação, nº 
do lote, validade e registro na ANVISA. 

5,0000 UNID R$ 296,540000 R$ 1.482,70 

26361 203 TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0: com balão fabricado de material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, 
válvula ABS com mola inoxidável, contendo data de fabricação, nº 
do lote, validade e registro na ANVISA. 

5,0000 UNID R$ 296,540000 R$ 1.482,70 

26362 204 TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5:  com balão fabricado de material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, 
válvula ABS com mola inoxidável, contendo data de fabricação, nº 
do lote, validade e registro na ANVISA. 

5,0000 UNID R$ 296,540000 R$ 1.482,70 

26363 205 TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0: com balão fabricado de material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, 
válvula ABS com mola inoxidável, contendo data de fabricação, nº 
do lote, validade e registro na ANVISA. 

5,0000 UNID R$ 296,540000 R$ 1.482,70 

26364 206 TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5: com balão fabricado de material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, 
válvula ABS com mola inoxidável, contendo data de fabricação, nº 
do lote, validade e registro na ANVISA. 

5,0000 UNID R$ 296,540000 R$ 1.482,70 

26365 207 TUBO ENDOTRAQUEAL 9,0: com balão fabricado de material 
plástico utilizado para entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem individual tipo Blister, de 
fácil abertura em Papel grau Cirúgico; Fabricado em polipropileno, 
válvula ABS com mola inoxidável, contendo data de fabricação, nº 
do lote, validade e registro na ANVISA. 

5,0000 UNID R$ 296,540000 R$ 1.482,70 
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26366 208 UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO: com extensão e máscara. tampa 

e corpo de nylon com rosca em metal. frasco plástico de 250 ml, 
com níveis máximo e mínimo, conexão de entrada de oxigênio 
com rosca padrão 9/16" x 18 fios. Adapta-se a qualquer válvula 
reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. 
com extensão em tubo de PVC, com intermediário e máscara 
plástica, formando-se assim o conjunto para umidificação. Emba-
lagem contendo data de fabricação, nº do lote, validade e registro 
na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 29,140000 R$ 291,40  

26367 209 VASELINA LÍQUIDA: frasco de 1000 ml. Observações gerais para 
as coberturas: Embalagem: O produto ofertado deverá ser acondi-
cionado individualmente de acordo com as normas de embalagens 
e esterilização, garantindo abertura e transferência com técnica 
asséptica e ser rotulados conforme a legislação em vigor,  deverá 
apresentar prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) me-
ses, a partir da entrega na unidade requisitante. 

10,0000 UNID R$ 49,940000 R$ 499,40 

26323 210 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N° 10: estéril, descartável, 
confeccionada em PVC (polivinil), transparente, flexível, atóxico, 
siliconizada e apirogênica, formato cilíndrico reto longo, medindo 
aproximadamente 80cm de comprimento, extremidade proximal c/ 
02 (dois) furos nas laterais e ponta fechada, sem rebarbas de 
manufatura, fácil introdução atraumática, conector de perfeita 
adaptação a seringas no lado distal do tubo, embalada individual-
mente em papel grau-cirúrgico ou filme de polietileno, pacote com 
10 unidades, constando externamente especificação do produto, 
procedência, n° do lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registro na ANVISA. 

10,0000 UNID R$ 17,740000 R$ 177,40 

 
   
 Qtde de Itens......: 

210 
 210  

   Valor Global........:  826.680,51 
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