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ANEXO 08 

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES 

As especificações e as quantidades dos produtos registrados nesta ata encontram-se indicados na tabela abaixo: 
 

LOTES DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
ACIDO ASCÓRBICO  500MG/5ML - 

Injetável, ampola com 5 ml/Via de 

administração parenteral 

6.000 Amp.   

2.  
Acidos graxos essenciais (acido oleico, 

linoleico, palmítico) + vita+vita e + lecitina 

de soja, locao oleosa, frasco 100ml 

500 Frc   

3.  AGUA DESTILADA  Frasco com 10 ml  50.000 Amp.   

4.  
AMICACINA, SULFATO 250MG/ML 

Concentração/dosagem 250mg/ml/Forma 

farmacêutica solução injetável/ Forma de 

apresentação ampola/ Via de administração 

parenteral 

3.000 Amp.   

5.  
Aminofilina concentração/dosagem 

24mg/ml, forma farmacêutica solução 

injetável, forma de apresentação ampola, via 

de administração parenteral 

2.000 Amp   

6.  Amiodarona -  Concentração dosagem  de 50 
Mg/ML  de 50 Mg/ml forma farmacêutica  
solução injetável  forma de apresentação  em 
ampola  com 3 ML 

2.500 Amp   

7.  Amoxicilina  + clavulanato de potássio, 

concentração/dosagem 1g+200mg 

respectivamente, forma farmacêutica po 

liofilizado para solução injetável, forma de 

apresentação frasco-ampola, via de 

500 Amp   
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administração intravenosa 

8.  Atorvastatina cálcica – 

concentração/dosagem 20mg, forma 

farmacêutica comprimido revestido, via de 

administração oral 

720 Comp   

9.  Atracurio, besilato - 10 mg/ml, injetável, 

ampola 5 ml, endovenoso 

500 Amp   

10.  Atropina – sulfato – concentração /dosagem 

0,25 mg /ml Forma farmacêutica  solução 

injetável forma de apresentação ampola/via 

de administração parenteral. 

3.000 Amp.   

11.  
Baclofeno 10MG - Concentração/dosagem 

10 mg/ Forma farmacêutica comprimido/ 

Via de administração oral 

2.000 comp   

12.  
Benfotiamina – Concentração  150 Mg forma 

farmacêutica  drágea via administração oral. 

720 Comp   

13.  
Bicarbonato de sódio – concentração/ 

dosagem 8,4% forma  farmacêutica solução 

injetável, forma de apresentação  frasco via  

de administração parenteral. 

2.000 Amp   

14.  
Bromoprida -  concentração/dosagem  de 

5Mg/ml forma farmacêutica  injetável  forma  

de apresentação em ampola 2 Ml via 

parenteral 

10.000 Amp   

15.  
Cálcio, gliconato - concentracao/dosagem 

10%,forma farmaceutica solução 

injetavel,forma de apresentacao ampola,via de 

administracao parenteral 

1.000 Fras   
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16.  
Cefalotina sódica - cefalotina pó 1 g + 

diluente 5ml, forma farmacêutica solução 

injetavel, forma de apresentação em frasco 

10.000 Amp   

17.  
Ceftriaxona dissodica - 

concentracao/dosagem 1g,forma 

farmaceutica pó para solução injetavel,forma 

de apresentação frasco-ampola, via de 

administração intravenosa 

10.000 Amp.   

18.  
Cetamina, cloridrato - concentração/dosagem 

50 mg/ml, forma farmacêutica solução 

injetável, forma de apresentação frasco-

ampola, via de administração intramuscular 

300 Fras   

19.  
Cetoprofeno-200 mg, forma farmaceutica 

comprimido, forma de apresentacao em 

comprimidos, via oral 

1.000 comp   

20.  
Ciclobenzaprina, cloridrato - 

concentração/dosagem 5 mg, forma 

farmacêutica comprimido, via de 

administração oral 

300 Comp   

21.  
Cimetidina - concentração/dosagem 
150mg/ml, forma farmacêutica solução 
injetável, forma de apresentação ampola, via 
de administração parenteral 

5.000 Amp   

22.  
Ciprofibrato - concentração/dosagem 100 
mg, forma farmacêutica comprimido, via de 
administração oral 

1.000 Comp   

23.  Citalopram  - concentracao/dosagem 20 

mg,forma  farmacêutica comprimido, via de 

administracao oral 

1.000 Comp   
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24.  
Clindamicina, fosfato - 

concentracao/dosagem de 300 mg, forma 

farmaceutica injetavel, forma de apresentacao 

em ampola 2ml, via parenteral 

800 Amp   

25.  Clobazam - 20 mg, forma farmacêutica 

comprimido, via de administração oral. 

720 Comp   

26.  Clonidina, cloridrato - concentração/dosagem 

0,150 mg, forma farmacêutica comprimido, 

via de administração oral 

760 Comp   

27.  
Clonidina, cloridrato - concentração/dosagem 

150 mcg/ml,forma farmacêutica solução 

injetável, forma de apresentação ampola, via 

de administração parenteral, intratecal ou 

peridural 

2.000 Amp   

28.  
Cloranfenicol - concentracao/dosagem 1 

g,forma farmaceutica pó liofilizado para 

solução injetavel,forma de apresentacao 

frasco-ampola,via de administracao parenteral 

600 Amp   

29.  
Cloreto de potássio - concentracao/dosagem 

de 19,1%, forma farmaceutica injetavel, forma 

de apresentacao em ampola (5)ml. 

1.500 Amp   

30.  
Cloreto de sodio - concentracao/dosagem 

10%,forma farmaceutica solução 

injetavel,forma de apresentacao ampola,via de 

administracao parenteral 

1.500 Amp   

31.  
Clorpromazina - 2 mg,solução 

injetavel,ampola com 5 ml,injetavel,em caixa 

de papel 

1.500 Amp   
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32.  
Colírio - colírio anestésico, com cloridrato de 
tetracaina, cloridrato de fenilefrina, acido 
borico, embalado em frasco conta-gotas 10 
ml 

100 Unid   

33.  
Curativo de hidrogel - alginato de calcio e/ou 
sodio, amorfo, transparente, tubo/seringa de 
15g, embalado individualmente, estéril. 

200 Tb   

34.  
Curativo hidrocoloide c/borda - curativo 
hidrocoloide com bordaplaca 10 x 10, 
apresentação em curativo 

500 Unid   

35.  
Dabigatrana, etexilato - 
concentração/dosagem 150 mg, forma 
farmacêutica capsula, via de administração 
oral 

1.000 Comp   

36.  
Deslanosideo - concentração/dosagem 0,2 
mg/ml, forma farmacêutica solução injetavel, 
forma de apresentação ampola, via de 
administração parenteral 

3.000 Amp   

37.  
Dexametasona, fosfato dissodica - 
concentração/dosagem 4mg/ml, forma 
farmacêutica solução injetável, forma de 
apresentação frasco-ampola, via de 
administração parenteral 

15.000 Amp   

38.  
Diazepam - concentração/dosagem 

5mg/ml,forma farmacêutica solução injetavel, 

forma de apresentação ampola,via de 

administração parenteral 

10.000 Amp   

39.  
Diclofenaco sódico - concentração/dosagem 

75mg/ml, forma farmacêutica injetável, forma 

de apresentação em ampola 3ml, via 

intramuscular 

15.000 Amp   

40.  
Dimorf -  morfina 10mg/ml – ampola de 1 
ml - morfina, sulfato - concentracao/dosagem 
10 mg/ml,forma farmaceutica solucao 
injetavel,forma de apresentacao ampola,via de 

5.000 Und   
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administracao parenteral, peridural ou 
intratecal 

41.  
Dobutamina, cloridrato - 
concentração/dosagem 12,5mg/ml,forma 
farmaceutica solução injetavel, forma de 
apresentação ampola, via de administração 
intravenosa 

1.000 Amp   

42.  
Dopamina, cloridrato - 
concentracao/dosagem 5mg/ml,forma 
farmaceutica solução injetavel,forma de 
apresentacao ampola,via de administracao 
parenteral 

2.500  amp   

43.  
Duloxetina - 60 mg,forma farmaceutica 
capsula de liberacao retardada, via de 
administração oral. 

360 Comp   

44.  
Enoxaparina sódica 40mg/0,4ml 

500 Amp   

45.  
Enoxaparina sódica 80mg/0,8ml 

500 Amp   

46.  
Epinefrina - concentração/dosagem 1mg/ 
ml, forma farmacêutica injetável, forma de 
apresentação em ampola c/1ml 

2.000 Amp   

47.  
Escopolamina, butilbrometo - 
concentracao/dosagem 20mg/ml,forma 
farmaceutica solução injetavel,forma de 
apresentacao ampola,via de administracao 
parenteral 

3.000 Amp   

48.  
Escopolamina, butilbrometo + dipirona 
sodica - concentracao/dosagem 4mg/ml + 
500mg/ml,forma farmaceutica solução 
injetavel,forma de apresentacao ampola,via de 
administracao parenteral 

12.000 Amp   

49.  
Etilefrina, cloridrato - concentracao/dosagem 
10mg/ml,forma farmaceutica solução 
injetavel,forma de apresentacao ampola,via de 
administracao parenteral 

1.500 Amp   

50.  
Etodolaco - 400 mg,forma farmaceutica 
comprimido revestido,via de administracao 
oral. 

1.400 Comp   
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51.  
Fenoterol, bromidrato - 
concentracao/dosagem 5mg/ml,forma 
farmaceutica solução para inalação,forma de 
apresentacao frasco,via de administracao 
inalatoria 

1.000 Frc   

52.  
Fentanila, citrato - 0,0785 mg/ml de citrato 
de fentanila,(equivalentea 0,05mg de 
fentanila), injetavel, frasco-ampola de 5 ml, 
via parenteral 

1.000 Amp   

53.  
Fibrinolisina+desoxirribonuclease+cloranfeni
col - concentracao/dosagem 1u + 666u + 
30mg, forma farmaceutica ungüento, forma 
de apresentacao em bisnaga contendo 30g, via 
tópica 

1.000 Tubo   

54.  
Fitomenadiona - concentracao/dosagem 
10mg/ml,forma farmaceutica solução 
injetavel,forma de apresentacao ampola,via de 
administracao intramuscular 

3.000 Amp   

55.  
Formoterol, fumarato - 12 mcg,forma 
farmaceutica capsula,forma de apresentacao 
capsulas + inalador,via de administracao 
inalatoria. 

720 Caps   

56.  
Formoterol, fumarato + budesonida - 
concentracao/dosagem 12 mcg + 400 mcg 
respectivamente,forma farmaceutica 
capsula,forma de apresentacao frasco + 
inalador,via de administracao inalatoria 

1.000 Frc   

57.  
Fumarato de bisoprolol - 2,5mg,forma 
farmaceutica comprimido,forma de 
apresentacao em comprimidos,via de 
administracao oral. 

360 Comp   

58.  
Furosemida - concentracao/dosagem 
10mg/ml,forma farmaceutica solução 
injetavel,forma de apresentacao ampola,via de 
administracao parenteral 

3.000 Amp   

59.  
Gabapentina -  300 mg comprimido 

1.000 Comp   

60.  
Gabapentina - concentracao/dosagem de 400 
mg, forma farmaceutica comprimido, forma 

1000 Comp   
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de apresentacao em comprimido, via oral 

61.  
Gentamicina, sulfato - 
concentracao/dosagem 20mg/ml,forma 
farmaceutica solução injetavel,forma de 
apresentacao ampola,via de administracao 
parenteral 

3.000 Amp   

62.  
Gentamicina, sulfato - 
concentracao/dosagem 40mg/ml,forma 
farmaceutica solução injetavel,forma de 
apresentacao ampola,via de administracao 
parenteral 

5.000 Amp   

63.  
Gentamicina,sulfato - 80 mg /im/iv, injetavel, 
ampola 2 ml, via parenteral 

5.000 Amp   

64.  
Glicerina - concentracao/dosagem de 
12%,forma farmaceutica solucao para 
enema,forma de apresentacao em frasco com 
500ml com sonda,retal 

360 Fras   

65.  
Glicose 50% 10 ml cx com 200 amp. 
Concentracao/dosagem 50%,forma 
farmaceutica solucao injetavel,forma de 
apresentacao ampola,via de administracao 
intravenosa 

6.000 Amp   

66.  
Haloperidol - concentracao/dosagem 
5mg/ml,forma farmaceutica solução 
injetavel,forma de apresentacao ampola,via de 
administracao parenteral 

1.500 Amp   

67.  
Haloperidol decanoato - 
concentracao/dosagem de 70,52mg/ml, 
forma farmaceutica injetavel, forma de 
apresentacao em ampola 1ml, via 
intramuscular 

1.000 Amp   

68.  
Heparina sodica - concentracao/dosagem 
5000 ui/ml,forma farmaceutica solução 
injetavel,forma de apresentacao frasco-
ampola,via de administracao parenteral 

5.000 Ampola   

69.  
Hidralazina, cloridrato - 
concentracao/dosagem 20mg/ml,forma 
farmaceutica solução injetavel,forma de 

3.000 Amp   
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apresentacao ampola,via de administracao 
parenteral 

70.  
Hidrocortisona, succinato sódico - 
concentracao/dosagem 500mg,forma 
farmaceutica pó liofilizado para solução 
injetavel,forma de apresentacao frasco-
ampola,via de administracao parenteral 

10.000 Amp   

71.  
Hidroxicloroquina, sulfato - 400 mg,forma 
farmaceutica comprimido 

10.000 Comp   

72.  
Ibandronato de sodio -  150mg, forma 
farmaceutica comprimido, forma de 
apresentacao em comprimidos revestidos., via 
de administracao oral. 

360 Comp   

73.  Imunoglobulina anti-rho(d) - 
concentracao/dosagem 300 mcg,forma 
farmaceutica solucao injetavel,forma de 
apresentacao frasco-ampola,via de 
administracao parenteral 

500 Comp   

74.  
Insulina humana - concentracao/dosagem de 
100ui/ml, forma farmaceutica injetavel, forma 
de apresentacao em frasco-ampola 10ml, via 
subcutânea, tipo nph. 

480 Fras   

75.  
Insulina humana - concentracao/dosagem de 
100ui/ml, forma farmaceutica injetavel, forma 
de apresentacao em frasco-ampola 10ml, via 
subcutânea, tipo regular. 

100 Fras  

 

 

76.  
Isoxsuprina, cloridrato - 
concentracao/dosagem 10 mg,forma 
farmaceutica comprimido,via de 
administracao oral 

360 Comp   

77.  
Isoxsuprina, cloridrato - 
concentracao/dosagem 5 mg/ml,forma 
farmaceutica solução injetavel,forma de 
apresentacao ampola,via de administracao 
parenteral 

1.000 Amp   

 

78.  
Lamotrigina - concentracao/dosagem 100 
mg,forma farmaceutica comprimido,via de 
administracao oral 

2.000 Comp   
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79.  
Lidocaína, cloridrato - concentracao/dosagem 
de 2% sem vaso constritor, forma 
farmaceutica injetavel 

6.000 Fras   

80.  Lisdexanfetamina,  dimesilato - concentração 

30 mg, forma farmacêutica capsula, via de 

administração oral 

2.000 Comp   

81.  
Magnesio, sulfato - concentracao/dosagem de 
10 %, forma farmaceutica injetavel, forma de 
apresentacao em ampola 10ml, via iv/im 

2.000 Amp   

82.  
Manitol - concentracao/dosagem 20%,forma 
farmaceutica soluçãoinjetável,forma de 
apresentacao frasco (sistema fechado),via de 
administração  parenteral 

1.000 Fras   

83.  
Matergan imunoglobulina anti-rho(d) - 
concentracao/dosagem 300 mcg, forma 
farmaceutica injetavel, forma de apresentacao 
em ampola, via parenteral 

200 Amp   

84.  
Metadona, cloridrato - 10 mg,forma 
farmaceutica comprimido,via de 
administracao oral. 

720 Comp   

85.  
Metilergometrina, maleato - 
concentracao/dosagem 0,2 mg/ml,forma 
farmaceutica solução injetavel,forma de 
apresentacao ampola,via de administracao 
parenteral 

1.500 Amp   

86.  
Metilergometrina, maleato - 
concentracao/dosagem de 0.125mg, forma 
farmaceutica dragea, forma de apresentacao 
em dragea, via oral 

5.000 Comp   

87.  
Metronidazol - concentracao/dosagem de 
5mg/ml, forma farmaceutica injetavel, forma 
de apresentacao em frasco-ampola 100ml, via 
intravenosa 

3.000 Und   

88.  
Midazolan, cloridrato - 
concentracao/dosagem 5 mg/ml, forma 
farmaceutica injetavel, forma de apresentacao 
em ampola 10 ml, via de administracao 

2.000 Amp   
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im/iv.uso pediátrico/adulto. 

89.  
Misoprostol - concentracao/dosagem 200 
mcg,forma farmaceutica comprimido,via de 
administracao vaginal 

1.000 Comp   

90.  
Morfina, sulfato - concentracao/dosagem 0,2 
mg/ml, forma farmaceutica injetavel, formade 
apresentacao em ampola de 1 ml, via 
parenteral 

2.000 Amp   

91.  
Narcan - naloxona, cloridrato - concentracao 
de 0,4mg/ml,forma farmaceutica solucao 
injetavel,forma de apresentacao em ampola 
com 1ml,via parenteral 

1.000 Und   

92.  
Neocaina - bupivacaina, cloridrato hiperbarica 
- bupivacaina 0.5% + glicose 8%, ampola 
4ml, embalagem esteril individualizada, 
injetável. igual o similar cristalia. 

2.000 unid   

93.  
Neomicina + bacitracina - neomicina + 
bacitracina 0,5% + 250ui g,forma 
farmaceutica pomada,forma de apresentacao 
em bisnaga,via topica 

5.000 Tb   

94.  
Neostigmina, metilsulfato - 
concentracao/dosagem de 0,5 mg/ml, forma 
farmaceutica injetavel, forma de apresentacao 
em ampola 1ml, via parenteral 

500 Amp   

95.  
Nifedipino - concentracao/dosagem 
10mg,forma farmaceutica capsula 
gelatinosa,via de administracao oral 

720 Caps   

96.  
Nimodipino - concentracao/dosagem 30 
mg,forma farmaceutica comprimido,via de 
administracao oral 

360 Comp   

97.  
Nitrato de prata - concentracao/dosagem 5 
g/g, forma farmaceutica bastao, via de 
administracao topica 

1.000 Tb   

98.  
Olanzapina - concentracao/dosagem 10 
mg,forma farmaceutica comprimido 
revestido,via de administracao oral 

720 Comp   
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99.  
Olmesartana medoxomila + hidroclorotiazida 
- concentracao/dosagem 20 mg + 12.5 mg, 
respectivamente, forma farmaceutica 
comprimido, via de administracao oral. 

720 Comp   

100.  
Omeprazol - concentracao/dosagem 20 
mg,forma farmaceutica po liofilizado para 
solucao injetavel,forma de apresentacao 
frasco-ampola + diluente,via de administracao 
intravenosa 

1.000 Amp   

101.  
Ondansetrona concentracao/dosagem 4 
mg/ml,forma farmaceutica solucao injetavel, 
forma de apresentação ampola. 

1.000 Amp   

102.  
Oxacilina sodica - concentração/dosagem 500 
mg, forma farmacêutica po para solucao 
injetavel, forma de apresentação frasco-
ampola, via de administração parenteral 

700 Amp   

103.  
Oxcarbazepina - concentracao de 60 mg/ml 
(6%), forma farmaceutica em suspensao, 
forma de apresentacao em frasco, via oral. 

50 Fras   

104.  
Oxcarbazepina - concentracao de 600 mg, 
forma farmaceutica em comprimido, forma 
de apresentacao em comprimido, via oral 

1.000 Comp   

105.  
Oxibutinina, cloridrato (retemic) - 
concentracao/dosagem 5 mg,forma 
farmaceutica comprimido,via de 
administração oral 

3.000 Comp   

106.  
Oxitocina - concentracao/dosagem 5 
ui/ml,forma farmaceutica solucao 
injetavel,forma de apresentacao ampola,via de 
administracao parenteral 

2.000 Amp   

107.  
Papaina - concentracao/dosagem de 5%, 
forma farmaceutica creme, forma de 
apresentacao em pote com 100g, via tópica. 

1.000 Fras   

108.  
Paroxetina - 20mg, forma farmaceutica 
comprimido, forma de apresentacao em 
comprimido revestido, via oral. 

720 Comp   

109.  
Penicilina cristalina - 5.000.00ui, injetavel, 

2.000 Und   
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injetavel apresentação em frasco/ampola, via 
parenteral 

110.  
Petidina, cloridrato - concentracao/dosagem 
50mg/ml,forma farmaceutica solução 
injetavel,forma de apresentacao ampola,via de 
administracao parenteral 

1.500 Amp   

111.  
Piracetam - concentracao/dosagem 800 
mg,forma farmaceutica comprimido 
revestido,via de administracao oral 

360 Comp   

112.  
Piroxicam - concentracao/dosagem 20 
mg,forma farmaceutica comprimido,via de 
administracao oral 

10.000 Comp   

113.  
Pregabalina - 150 mg,forma farmaceutica 
capsula,via de administracao oral. 

360 Comp   

114.  
Pregabalina - concentracao/dosagem 75 
mg,forma farmaceutica capsula,via de 
administracao oral 

360 Comp   

115.  
Pregabalina - 
concentracao/dosagem 50 mg,forma 
farmaceutica capsula,via de administracao oral 

1.000 Comp   

116.  
Propofol - concentracao/dosagem 10 
mg/ml,forma farmaceutica emulsao 
injetavel,forma de apresentacao frasco-
ampola,via de administracao intravenosa 

3.000 Amp   

117.  
Quetiapina - concentracao/dosagem 100 
mg,forma farmaceutica comprimido 
revestido,via de administracao oral 

5.000 Comp   

 

118.  
Quetiapina - conecentracao e dosagem de 25 
mg, forma farmaceutica em comprimido, 
forma de apresentacao comprimido, via oral 

1.000 Comp   

119.  
Ramipril - concentracao/dosagem 5 
mg,forma farmaceutica comprimido,via de 
administracao oral 

360 Comp   

120.  
Rivaroxabana - 15 mg,forma farmaceutica 
comprimido revestido,via de administracao 

1.000 Comp   
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oral. 

121.  
Rivastigmina  1,5 mg capsula 

360 Caps   

122.  
Rivastigmina  4,5 mg capsula 

360 Caps   

123.  
Rocuronio, brometo - concentracao/dosagem 
de 50 mg/ml, forma farmaceutica em 
injetavel, forma de apresentacao em frasco-
ampola 5ml, via endovenosa 

500 Amp   

124.  
Secnidazol - concentracao/dosagem de 
1.000mg, forma farmaceutica comprimido, 
forma de apresentacao em comprimido, via 
oral 

1.000 Und   

125.  
Sertralina, cloridrato - concentracao/dosagem 
50 mg,forma farmaceutica comprimido 
revestido,via de administracao oral 

2.000 Comp   

126.  
Sildenafila, citrato - 20 mg comprimido.. 

360 Comp   

127.  
Simeticona - concentracao/dosagem 75 
mg/ml,forma farmaceutica emulsão 
oral,forma de apresentacao frasco,via de 
administracao oral 

1.500 Fras   

128.  
Solucao fisiologica - solucao fisiologica de 
cloreto de sodio a 0,9% , 100ml, p/aplicacao 
endovenosa, esteril, apirogencia, isotonica, 
acondicionada em recipiente de plastico 
flexivel fechado o lote, a data de validade e 
fabricacao estampada na embalagem, 
translucido e transparente, c/alca de 
sustencao resistente a pressao e tracao 

2.000 Bolsa    

129.  
Soro fisiológico 1000 ml/Cloreto de sodio - a 
0,9 %, injetavel sistema fechado, bolsa 
plastica de 1000 ml, via parenteral, embalado 
em caixa 

2.000 Bolsa    

130.  
Soro fisiológico 250 ml/Cloreto de sódio - a 
0,9 %, injetável sistema fechado, bolsa 
plástica de 250 ml, via parenteral, embalado 
em caixa. 

10.000 Bolsa    

131.  
Soro fisiológico 500 ml/Cloreto de sodio - a 

20.000 Bolsa   
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0,9 %, injetavel sistema fechado, bolsa 
plastica de 500 ml, via parenteral, embalado 
em caixa 

132.  
Soro glicofisiológico 1000 ml/Glicose + 
cloreto de sodio - concentracao/dosagem 50 
mg/ml + 9 mg/ml respectivamente,forma 
farmaceutica solucao injetavel,forma de 
apresentacao bolsa (sistema fechado),via de 
administracao parenteral 1000ml 

2.000 Bolsa    

133.  
Soro glicofisiológico 500 ml/Glicose + 
cloreto de sodio - contem (glicose 5g + 
cloreto de sodio 0,9g)/100ml, forma 
farmaceutica solucao injetavel, forma de 
apresentacao em bolsa 500 ml, via parenteral 

20.000 Bolsa   

134.  
Soro glicosado 1000 ml/Glicose soro - a 5 %, 
injetavel ( sistema fechado ), bolsa plastica 
1000 ml, parenteral 

1.000 Bolsa    

135.  
Soro glicosado 250 ml/Glicose soro - a 5 %, 
injetavel ( sistema fechado ), bolsa plastica 
250 ml, parenteral 

10.000 Bolsa    

136.  
Soro glicosado 500 ml/Glicose soro - a 5 %, 
injetavel ( sistema fechado ), bolsa plastica 
500 ml, parenteral 

10,000 Bolsa   

137.  
Soro ringer com lactato 500 ml/Solucao de 
ringer com lactato - concentracao/dosagem 
500 ml, forma farmaceutica solucao injetavel, 
forma de apresentacao em bolsa com 500 ml 
sistema fechado (conforme norma anvisa), via 
de administracao endovenosa 

5.000 Bolsa   

138.  
Soro ringer simples 500 ml//solucao 
fisiologica - soro ringer ampola,embalagem 
com 500ml 

5.000 Bolsa   

139.  
Sulfadiazina de prata - 1%, pomada, pote com 
500 g, via de administracao topica. 

200 Pote   

140.  
Suxametonio, cloreto de succinilcolina - 
concentracao/dosagem de 500mg, forma de 
apresentacao em frasco-ampola 10ml, via 
parenteral, forma farmaceutica injetavel 

200 Amp   
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141.  
Tansulosina 0,4 mg 

360  Comp    

142.  
Terbutalina, sulfato - concentracao/dosagem 
0,5mg/ml,forma farmaceutica solução 
injetavel,forma de apresentacao ampola,via de 
administracao parenteral 

700 Amp   

143.  
Tibolona - 2,5 mg,forma farmaceutica 
comprimido,via de administracao oral. 

720 Comp   

144.  
Tinidazol + miconazol - 
concentracao/dosagem de (30 mg + 20 
mg)/g, respectivamente, forma farmaceutica 
creme vaginal, forma de apresentacao em 
bisnaga + aplicador, via topica 

500 Unid   

145.  
Topiramato - concentracao/dosagem 100 
mg,forma farmaceutica comprimido 
revestido,via de administração oral 

2.000 Comp   

146.  
Topiramato 50 mg 

720 Comp   

147.  
Tramadol, cloridrato - concentracao/dosagem 
50 mg, forma farmaceutica comprimido,via de 
administracao oral 

1.000 Und   

148.  
Tramadol, cloridrato - concentracao/dosagem 
de 50 mg/ml, forma farmaceutica injetavel, 
forma de apresentacao em ampola 1ml, via im 
/iv. 

5.000 Und   

149.  
Trazodona, cloridrato - 
concentracao/dosagem 50 mg,forma 
farmaceutica comprimido revestido,via de 
administracao oral 

1.000 Comp   

150.  
Valsartana - 320 mg+ 10mg de anlodipino 
forma farmaceutica comprimido revestido,via 
de administracao oral. 

120 Comp   

151.  
Venlafaxina, cloridrato - 75 mg,forma 
farmaceutica comprimido,via de 
administracao oral. 

360 Comp   

152.  
Vitaminas do complexo b - 
concentracao/dosagem de b1 100mg., forma 

10.000 Amp   
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farmaceutica injetavel, forma de apresentacao 
em ampola com 1ml, via parenteral 

153.  
Vitelinato de prata - concentração/dosagem 
10%, forma farmacêutica solução oftalmica, 
forma de apresentacao frasco c/ 5ml, via de 
administracao oftálmica. 

1.000 Unid   

154.  
(Álcool 70% 1l)  MP álcool etilico - forma de 
apresentacao liquido,concentracao 70° gl,cor 
incolor,embalagem frasco   

10.000 Unid   

155.  
(Algodão hidrófilo rolo com 500 gramas) 
algodão hidrofilo - cor branca, boa 
absorvencia, macio e inodoro, em camadas 
uniformes e compacta prensado em 
quadrados, com (05cm larg.x 05cm 
comp.)Aprox., em plastico atoxico, o produto 
devera estar acondicionado de forma a 
garantir sua integridade, a apresentacao do 
produto devera obedecer a legislacao atual 
vigente 

600 Rolo   

156.  
(Almotolia opaca 250 ml) almotolia - de 
plastico atoxico, opaco, 
fotossensivel,desinfeccoes e queda,composto 
por corpo rosqueado a tampa e bico com 
dosador,embalagem apropriada 

300 Und   

157.  
(Atadura de algodão 10 cm) atadura de 
algodao ortopedico - em algodao, com 
relativa impermeabilidade e esteril, embalado 
em plastico atoxico e/ou papel rolo, 
apresentacao conforme dec. Lei 79094/77 
combinado com o art.31 l.8078/90, medindo 
10cm x 1,80m 

2.000 Unid   

158.  
(Bloqueador solar diário, fps mínimo de 58 
uva/uvb hipoalérgico de 120 ml peso liquido 
120g, testado dermatologicamente, muito 
água resistente. Bloqueador solar - fator de 
proteção solar tipo corporal para uso 
profissional, fps 50, com proteção uva e uvb, 
forma farmaceutica loção cremosa, 
formulação com ingredientes não perigosos a 
pele e a saúde, não oleoso, não 
comedogenico, com hidratante, resistente a 
água, hipoalergenico, dermatologicamente 

2.000 Unid    
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testado, forma de apresentação bisnaga 
plástica 120ml, via de administração tópica. 

159.  
(Bolsa coletora para urina sistema fechado) 
coletor de urina - sistema fechado - bolsa 
coletora em pvc flexivel com dupla face 
sendo a anterior transparente e a posterior 
branca, capaciadade 2000ml graduada a cada 
100ml p/ pequenos volumes de 25 a 
100ml,alca de sust.rigida ¨u¨, valvula anti-
refluxo tipo menbrana,camara de 
pasteur,filtro de ar hidrofobo,cordao para 
deambulacao, tubo extensor flexivel,120cm de 
comp.diametro interno de 0,9cm,pinca ou 
clamp para vedacao, conector escalonado 
p/sonda uretro vesicais com ponto de 
coleta,tubo de saida central e vertical. 

2.500 Unid    

160.  
(Capacete de acrilico infantil - em material 
atoxico acrilico transparente, no formato 
semi-circular tamanho grande capacete para 
oxigenoterapia com 02 (duas) aberturas 
laterais para saida de co2 orificio para saida de 
excesso de oxigenio, com orificio e tampa 
abertura frontal para o pescoco orificio na 
parte central da tampa para entrada de 
termometro e sensores defletor interno 
abertura frontal aproximada:(100x100) mm  
dimensoes aproximadas:( 250x180) mm, 
tamanho medio para criancas de 01 a 05kg. 

20 Unid    

161.  
(catgut cromado agulhado (agulha cilíndrica) 
1.0 – cx. C/ 24 unidades) fio de sutura, catgut 
cromado com agulha, 1-0, compr. Mínimo 70 
cm, 1/2 círculo cilíndrica, 2,5 cm, estéril. 

105 Cx   

162.  
(Clamp umbilical) clamp para cordao 
umbilical - esteril, confeccionado em plastico 
resistente, atoxico, de aproximadamente 
5,5cm de comprimento. 

1.000 Unid   

163.  
(Descarpak 13 litros) recipiente 

para materiais perfurocortantes - revestimento 
interno de papelao e saco plastico extra para 
material nao perfuro/cortante,apresentar alca 
lateral e tampa dupla, uma delas com orificio 
arredondado e outra para vedacao,com 
sistema de fechamento instrucoes de 

2.000 Unid    
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montagem e manuseio nas laterais. 

164.  
(Digliconato de clorexidina 0,2% 

1l ) clorexidina, digliconato - 
concentracao/dosagem 0,2%,forma 
farmaceutica solucao aquosa,forma de 
apresentacao frasco,via de administracao 
topica 

100 Unid   

165.  
(Dispositivo de infusão intravenosa - scalp nº 
19) dispositivo intravenoso tipo scalp - n.19, 
para puncao venosa periferica, esteril, atoxico, 
apirogenico, tubo transparente,flexivel com 
protetor enroscasdo, individual em papel grau 
cirurgico ou filme termoplastico, embalagem 
asseptica com dados de identificacao, 
procedencia tipo de esterilizacao, validade e 
regist, ro no ms. 

400 Unid    

166.  
(Dispositivo de infusão 

intravenosascalp nº 21) dispositivo 
intravenoso tipo scalp - numero 21, com 
extensao em vinil flexivel de 19,00cm,para 
coleta de sangue a vacuo,com conexao padrao 
¨luer¨, conectado a adaptador para tubos de 
coleta de sangue a vacuo,fabricado em 
plastico rigido, agulha com bisel trifacetado, 
descartavel, esteril,embalagem individual com 
frente plastica e verso em papel, com abertura 
em petala,com trava de seguranca que atenda 
a nr32. Contendo dados de identificacao, 
procedencia, tipo de esterilizacao, validade e 
registro no ministerio da saúde. 

5.000 Unid    

167.  
(Equipo bureta microgotas) 

equipo para administracao de solucoes 
parenterais - em pvc, tipo med d microgotas, 
com lanceta com ponta perfurante em 3 
niveis, bureta com capacidade de no minimo 
100ml, graduada p/ml, com regulador de 
fluxo tipo rolete, com injetor para medicacao, 
filtro de ar, alca de sustentacao, oclusor de 
fluxo, com camara flexivel de gotejamento 
transparente, tuboflexivel transparente, 
embalado em papel grau cirurgico e ou filme 
termoplastico, rotulagem respeitando o 
decreto lei 79094/77 ms. 

5.000 Unid   
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168.  
(Equipo macrogotas  c/ injetor 

lateral ) equipo macrogotas c/suspiro e 
filt.antimicrobiano. - equipo macrogotas c/ 
suspiro e filtro antimicrobiano e injetor 
lateral, com pinca rolete,, composta de lanceta 
c/perfurante, escalonada,regulador de fluxo 
tipo rolete, tu, em pvc medindo no minimo 
1,20 metros,c/ injetorlateral,com membrana 
autovedante, filtro de ar hidrofobo, suspiro 
lateral e adaptador luer., esteril ,atoxico , 
apirogenico., embalagem individual em papel 
grau cicirugico e filme termoplastico com 
abertura em petala,, constanto de dados de 
identificacaoe procedencia,data e tipo de 
esterilizacao,, tempo de validade e registro no 
Ministério da saúde. 

12.000 Unid    

169.  
(fita para autoclave 19mmx30 1222-b) fita 
indicadora - em papel crepado, adesiva, para 
autoclave, na medida de 19mm x 30m, 
acondicionado em rolo com 30 metros 

1.000 Unid   

170.  
(Gaze tipo queijo 08 

camadas/09fios/91cm/91metros) gaze 
hidrofila - de fios de algodao (tipo queijo), 
com 9 fios, medindo ( 91 x 91 )cm, bom 
acabamento,sem fios soltos dobrada. 

2.000 Unid   

171.  
(Gel para ultrasson pote de 01 

litro) gel condutor, eletrocardiografia. 

300 Unid   

172.  
(Glutaraldeido solução 2%  

galão com 05  litros + pó ativador emb. Com 
20 gramas) reagentes quimicos - solucao a 
base glutaraldeido 2%, categoria p.a., 
acondicionado em galao de 5 litros. 

200 Unid   

173.  
(Indicador biologico para 

autoclave) indicador biologico - em fita, tiras 
impregnadas com esporo de 
b.stearothermophilus, esterilizacao por 
autoclave, controle de esterilizacao, 
acondicionado em caixas. 

1.000 Unid   

174.  
(Mascara de proteção n95) 

mascara de protecao - facial com camadas 
filtrantes sinteticas tratadas 
eletrostaticamente,n 95, padrao,para protecao 

2.000 Unid   
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contra gases, vapores e particulas,com 
protecao e estribo para o apoio no nariz 

175.  
(Mascara tripla c/ elástico 

branca mascara descartavel - tripla camada 
com filtro,que proporciona bfe eficiencia de 
filtracao,bacteriana maior que 95%.solda por 
ultrassom. Cor branca com elastico,embalado 
em caixa 

30.000 Unid   

176.  
 (Micropore 10cmx4, 5 metros) 

fita micropore - medindo (10 cm x 4,5 
m),embalagem em carretel com capa plastica 
de protecao, contendo dados de identificacao, 
procedencia , lote e validade. 

4.000 Unid   

177.  
(Multivias extensão em pvc 

dotadas de clamp abre/fecha) extensor para 
equipo - intermediario de duas vias, tubo 
transparente em pvc, latex-free,conector luer 
slip,conectores distais luer femea com 
protetores de cone lue,pincas tipo clamp 
(corta-fluxo),tampas protetoras reserva,esteril 
e apirogenico.,embalagem individual 
apropriada 

15.000 Unid   

178.  
(Óculos de proteção em acrílico) 

oculos de protecao - em acrilico, tipo 
paramedico, lentes incolores, tamanho padrao 

100 Unid    

179.  
(Pvpi degermante) anti-septico - 

povidini, composto de degermante (pvpi), 
topico, embalado em frasco com 1000 ml 

200 Unid   

180.  
(Pvpi tópíco) anti-septico - 

povinilpirrolidona, composto de 
povinilpirrolidona-iodo(pvpi),com 1% de 
iodo ativo, topico, embalado em frasco com 
1000 ml 

300 Unid   

181.  
(spray repelente de insetos, 

refresh com longa duração, sensação 
refrescante com ação dermcool, testado 
dermatologicamente, aplicação 360c, frasco 
com 100ml, marca compatível ou melhor que 
a off! Da johnson)  repelente - tipo spray, 
liquido, apresentado em tubo, repele e 

2.000 Unid   
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cicatriza, contra insetos. 

182.  
(Termômetro digital com cabo 

extensor para geladeira) termometro digital - 
com limite operacional de termometro digital 
tipo indicador, para geladeira, com display de 
exibicao grande e clara e indicador de bateria 
fraca, montado em caixa abs, encaixe facil e 
painel, sensor ntc em cabo impermeavel 150 
cm, 28 x 48 mm, na faixa de temperatura de 
cabo extensor de no mimino 1,5 metro , faixa 
de -50 a 70ºc, usado em botao reset, na 
voltagem de bateria 1,5 v lr44, garantia 
minima de 01 (um) ano, utilizado para laudo 
de calibracao assistencia tecnica autorizada no 
estado de mato grosso. 

50 Unid   

183.  
Termometro - composto por 

visor digital e leitor infravermelho com mira 
laser e emissao ajustavel, com funcao maxima 
e minima, trava, °c/°f, lcd iluminado com luz 
de fundo ambar, alarme hi-low, funcao auto 
desligamento em 60 segundos,estrutura em 
plastico rigido,escala de temperatura de - 33 a 
+ 500 °c, resolucao do display de 0,1 °c/f, 
resolucao do focal de 11:1 e precisao de + ou 
- 2°c,embalagem individual,apresentando 
rotulo de acordo com a legislacao vigente. 

20 Unid    

184.  
(Touca descartável) touca 

cirurgica descartavel - confeccionada a base 
de confeccionada em fibra 
sintética,descartável, formato anatomico, com 
total capacidade de ventilacao, com resistente, 
apresentacao conforme decreto lei 79094/77 

20.000 Unid   

185.  
(Tubo de latex/ profissional 

n°200 (garrote) mts) tubo de latex - latex 
flexivel e natural, medindo no.200. 

120 Metros   

186.  
(Vaselina liquida 1 litro) vaselina 

- concentracao/dosagem 100%,forma 
farmaceutica liquida,forma de apresentacao 
frasco,via de administracao topica 

30 Unid   

187.  
Abaixador de lingua - de 

madeira, de uso unico, extremidades 
arredondadas,sem rebarbas, medindo 

50.000 Unid   
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(14cmx1,5cm de largura)x(1,5mm de 
espessura), embalado em plastico transparente 
atoxico e resistente, rotulagem respeitando 
legislacao atual vigente 

188.  
Alcool etilico - com teor 

alcoolico 70%, hidratado, embalado em tubo 
com 500 ml, em forma de gel bactericida. 

2.000 Unid   

189.  
Bolsa de colostomia com 

sistema de acople mecânico e fechamento 
seguro da bolsa coletora a base adesiva filtro 
integrado para evitar o risco da bolsa sofrer 
abalamento e neutralizador de odor.( bolsa 
para estoma intestinal - para colostomia 
sistema de 02 pecas drenavel, com plastico 
antiodor, atoxico, hipoalergico, macio, 
transparente 60mm, com filtro de carvao 
ativado, recortavel de 10 a 55mm, adulto). 

2.000 Unid    

190.  
Copo para umidificador: frasco 

de plástico de 250 ml com indicação de nível 
mínimo e máximo (umidificador - nao 
aquecido, compativel com rede de oxigenio, 
composto de copo plastico com tampa 
plastica e anel de vedacao, em pvc atoxico 
leitoso, esterilizavel a oxido de etileno, 
alimentacao: pneumatico) 

500 Unid    

191.  
 

Curativo adesivo - com 
microaderencia, curativo redondo pequeno 
para coleta de sangue, com miolo branco 
blood stop, involucro individual, conforme 
ministerio da saúde 

10.000 Unid   

192.  
Equipo p/transfusao de sangue 

e compon. Sanguineos. - com camaras duplas 
e flexiveis, filtro fixadoao teto e isento de 
flashball ou elastomero. Embalagem de papel 
grau cirurgico e ou filme termo plastico que 
permita abertura asseptica. 

360 Unid   

193.  
Esparadrapo (10cmx4,5 metros) 

esparadrapo antialergico - medindo 10 cm x 
4,5 metros, com boa adesividade., embalagem 
em carretel com capa plastica de proteção. 

5.000 Und   
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194.  
Fio de sutura de algodao - azul, 

diametro 2.0, com 01 agulha, agulha de 2.0 
cm, formato 1/2 circulo triangular, fio com 
45cm. 

2.500 Unid   

195.  
Fio de sutura de algodao - de 

algodao inabsorvivel, 0-0, sem agulha, fio com 
45cm ( 03 fios ), rotulagem respeitando o 
decreto lei 79094/77 legislacao vigente, 
apresentacao conforme decreto lei 79094/77 
legislacao vigente. 

1.000 Unid   

196.  
Fio para sutura acido 

poliglicolico n. 0-0 - vicril (am acido 
poliglicolico), absorvivel, sintetico, fio com 70 
a 75 cm de comprimento, agulha cilindrica de 
3 cm. Embalagem esteril em papel grau 
cirúrgico com abertura em petala, com dados 
de identificacao, tipo de esterelizacao. 
Apresentacao caixa com 36 envelopes de 1 
unidade. 

5.000 Cx   

197.  
Fio para sutura acido 

poliglicolico n. 1-0 - vicril (am acido 
poliglicolico), absorvivel, sintetico, fio com 70 
a 75 cm de comprimento, agulha cilindrica de 
3 cm. Embalagem esteril em papel grau 
cirúrgico com abertura em petala, com dados 
de identificacao, tipo de esterelizacao. 
Apresentacao caixa com 36 envelopes de 1 
unidade. 

5.000 Cx   

198.  
Gaze - compressa de gaze 

esteril, com 13 fios por cm2, 8 camadas, 5 
dobras, medindo: 7,5x 7,5cm (fechada) e 
15cmx30cm (aberta),para assepsia e 
curativos,em embalagem apropriada. 

50.000 Unid   

199.  
Glicerina - 

concentracao/dosagem 950 mg/g,forma 
farmaceutica supositorio infantil (1,75 g),via 
de administracao retal 

1.000 Fras   

200.  
Kit para drenagem de torax - 

com frasco 1000 ml com tampa e conectores, 
extensoes e dreno, sendo, frasco c/ tampa 
rosqueada,pvc rigido,transparente, c/tampa 
polipropileno,c/escala de graduacao bem 

20 Unid   
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determinada,com trava de seguranca,rosca, c/ 
pinca corta fluxo,tubo externo c/ flexibilidade 
adequada tamanho universal,calibre nº.22 
atoxico apirogenico hipoalergenico pvc 
transparente multi perfurado de puro 
silicone,esteril a oxido de etileno. 

201.  
Lanceta - em plastico com ponta 

em inox, com ponta trifacetada e 
revestimento siliconizado da lamina, diametro 
e 0,4 mm, esteril, descartavel, para perfuracao 
de dedo, acondicionado em caixa com 
lancetas 

40.000 Unid   

202.  
Termômetro digital tamanho 

100x100 tipo 3kb php) termometro - com 
digital para uso clinico, visor amplo para 
facilitar a leitura, em material resistente, 
graduada em 35 graus a 44 graus, precisao de 
0,1 graus centigrado, embalagem individual, 
rotulagem de acordo com legislacao vigente. 

50 Unid   

203.  
Tiras reagente para 

determinacao de glicose - de plastico, com 
area reativa, para afericao da glicemia em 
amostra de sangue, compativel com aparelho 
glicosimetro marca G-TECH free 
lite,embalagem contendo tiras reagentes em 
embalagem rotulada com indicacao da data de 
validade e numero do lote, validade das tiras 
de no minimo, 12 meses contados da data de 
aquisicao 

100.000 Unid   

204.  
Tubo endotraqueal n 3 

500 Unid   

     205 

 
(fio de polipropileno 3.0 – cx. C/ 24 unidades 
fio de sutura de polipropileno azul 
monofilamento 3-0, 75cm, c/ agulha 3cm 3/8 
círc. Cilíndrica.) Fio de sutura de 
polipropileno calibre 3-0. 

2.500 Unid   

 

LOTE 206- ABOCAT  

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
(Abocat n° 14) dispositivo intravenoso - 
confeccionado em teflon,cateter intravenoso, 
periferico(jelco)do tipo por fora da 

2.000 Unid   
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agulha,cateter conector luer-lok translucido 
com camara e com ranhuras , camara de 
refluxo em cristal , tampa filtro da camara do 
tipo bio seletivo periferica, para infusao de 
media duracao ,comprimento do cateter 
4,5cm,agulha siliconizada c/bisel biangulado e 
trifacetado com protetor de encaixe,estéril 
numero 14. 

2.  
(Abocat n° 16) dispositivo intravenoso - 
confeccionado em teflon,cateter intravenoso, 
periferico(jelco)do tipo por fora da 
agulha,cateter conector luer-lok translucido 
com camara e com ranhuras , camara de 
refluxo em cristal , tampa filtro da camara do 
tipo bio seletivo periferica, para infusao de 
media duracao ,comprimento do cateter 
4,5cm,agulha siliconizada c/bisel biangulado e 
trifacetado com protetor de encaixe,esteril,n.16 

2.400 Unid   

3.  
(Abocat n° 18) dispositivo intravenoso - 
confeccionado em teflon , cateter intravenoso, 
periferico(jelco)do tipo por fora da 
agulha,cateter conector luer-lok translucido 
com camara e com ranhuras , câmara de 
refluxo em cristal , tampa filtro da câmara do 
tipo bio seletivo periferica, para infusao de 
media duracao ,comprimento do cateter 
4,5cm,agulha siliconizada c/bisel biangulado e 
trifacetado com protetor de encaixe,esteril,n.18 

2.400 Unid   

4.  
(Abocat n° 20) dispositivo intravenoso - 
confeccionado em teflon,cateter intravenoso, 
periferico(jelco)do tipo por fora da 
agulha,cateter conector luer-lok translucido 
com camara e com ranhuras , camara de 
refluxo em cristal , tampa filtro da camara do 
tipo bio seletivo periferica, para infusao de 
media duracao ,comprimento do cateter 
4,5cm,agulha siliconizada c/bisel biangulado e 
trifacetado com protetor de encaixe,esteril,n.20 

5.000 Unid   

5.  
(Abocat n° 22) dispositivo intravenoso - 
dispositivo intravenoso p/acesso periferico 
c/cateter externo, confeccionado em teflon,, 
sem aletas,radiopaco,flexivel,atoxico,c/camara 
derefluxo sanguineo transparente cristal,, 
agulha com protetor de encaixe,esteril,n.22. 

6.000 Unid   
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6.  
(Abocat n° 24) cateter intravenoso - teflon, 
radiopaco, media, semi-implantavel, n 24  com 
acessórios, esteril, rotulagem conforme 
legislacao vigente, apresentação e embalagem 
conforme legislacao vigente n° 24 

9.000 Unid   

 
TOTAL 

 

 

  LOTE 207-  AGULHA  

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1. . 
(Agulha 0,30 x 13) agulha para aplicacao de 
insulina - em sistemas de aplicacao preenchidas 
e descartaveis,,0,30 g x 13 mm. 

3.000 Unid   

2. . 
(Agulha 0,55 x 20) agulha hipodermica 
descartavel - confeccionada em aco inoxidavel, 
canhao plastico atoxico, parede fina canula 
siliconizada,haste em aco inoxidavel canhao na 
cor violeta,bisel trifacetado com ponta afiada e 
encaixe firme,com perfeita adaptacao ao 
canhao,protetor plastico atoxico em 
polipropileno,dimensoes de 55 x 20 mm ou 24g 
x 3/4,embalado em material que garanta 
esterilidade com dispositivo de seguranca que 
atenda a nr32, individual, esteril, contendo 
dados de identificacao e procedencia,o produto 
devera ser entregue com laudo analitico que 
comprove comprimento da nbr 09259, registro 
no ms/anvisa 

6.000 Unid   

3.  
(Agulha 0,70 x 25) agulha hipodermica 
descartavel bipolar - canhao tipo luer,haste em 
aco inox,com bisel medio trifacetado, com 
janela de visualizacao de sangue, para coleta 
multipla a vacuo,protetor plastico, 
atoxico,dimensao de 25 x 07mm,embalada com 
involucro rigido, para cada agulha devera ser 
fornecido um adaptador. O conjunto deve ter 
sistema de seguranca que recubra a agulha apos 
a coleta. Deve conter dados de identificacao e 
procedencia, calibre, validade, lote e registro do 
ms,o produto devera obedecer e comprovar o 
cumprimento da nr32 

15.000 Unid   

4.  
(Agulha 0,80 x 25) agulha descartavel - agulha 

10.000 Unid   
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descartavel, medindo 25 x 8,0 cm 

5.  
(Agulha 4,5 x 13) agulha descartavel - agulha 
descartavel ( para insulina ), medindo 13 x 4,5 
cm 

10.000 Unid   

6.  
(Agulha  1,20 x 40)  agulha descartavel - agulha 
descartavel ( para insulina ), medindo 40 x 12,0 
cm. 

10.000 Unid   

 
TOTAL 

 

 

LOTE 208-  ATADURA GESSADA 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
(Atadura gessada 10 cm ) atadura gessada 
atoxica - de 2 metros comprimento x 10cm de 
largura, confeccionada em fibra elástica em 
algodao, poliester, látex, impregnada com 
gesso, e secagem entre rápida, enrolado em 
rolo, embalagem individual, rotulagem 
respeitando o decreto lei 79094/77 art.31 
l.8078/90 port.conj.n.1 de 23/1/96-m.saude 

1.000 Unid   

2.  
(Atadura gessada 15 cm) atadura gessada 
atoxica - de 2 metros comprimento x 15cm de 
largura, confeccionada em fibra elastica em 
algodao, poliester, latex, impregnada com 
gesso, e secagem entre rapida, enrolado em 
rolo, embalagem individual, rotulagem 
respeitando o decreto lei 79094/77 art.31 
l.8078/90 port.conj.n.1 de 23/1/96-m.saude 

1.000 Unid   

3.  
(Atadura gessada 20 cm)  atadura gessada - 
medindo 20cm x 4m com gaze estabilizada, 
impregnada de gesso,coloidal. Apresentacao 
lateral de corte sinuoso,cor branca, enrolada em 
tubo plastico , temperatura da agua para 
saturacao de,20 a 25 graus.tempo maximo de 
imersao 2 segundos, tempo de,secagem de 4 a 6 
minutos aproximadamente.,com embalagem 
dupla sendo uma em papel parafinadoe outra 
em saco plastico de polipropileno,contendo 
dados de identificacao e procedencia, lote , 
validade e registro no ministerio da,saude. 

1.000 Unid   
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TOTAL 

 

 

 

LOTE 209– ATADURA DE CREPE   

      

1.  
(Atadura de crepe e 10 cm x 1,80 m) atadura de 
crepe - em crepe em algodao 13 fios por 
centímetro quadrado,esteril,com dimensao de 
10,0cm x 1,80m,com bordas delimitadas sem 
desfiamento,elasticidade longitudinal e 
transversalmente,enrolada uniformemente, em 
forma cilíndrica,embalado em plástico atóxico 
ou papel apropriado,o produto devera ser 
entregue com laudo analitico que comprove 
cumprimento da nbr 14056 

10.000 Unid    

2.  
(Atadura de crepe 15 cm x 4,5 m) atadura de 
crepe - em algodao c/13 fios por centimetro 
quadrado esteril, com dimensao de 15 cm x 
4.5m, bordas delimitadas sem desfiamento, boa 
elasticidade transversal e longitudinalmente, 
enrolada uniformemente, em forma cilindrica, 
embalado em plastico atoxico, papel 
apropriado, o produto devera ser entregue com 
laudo analitico art.31 l.8078/90 port.conj.n.1 de 
23/1/96-m.saude 

10.000 Unid   

3.  
(Atadura de crepe 20 cm x 4,5 m) atadura de 
crepe - em algodao com 18 fios por centimetro 
quadrado, com dimensao de 20 cm x 4.5m, 
bordas delimitadas sem desfiamento, bastante 
elasticidade longitudinalmente, enrolada 
uniformemente, em forma cilindrica, embalado 
em plastico atoxico, papel apropriado, o 
produto devera ser entregue com laudo 
analitico art.31 l.8078/90 port.conj.n.1 de 
23/1/96-m.saude 

10.000 Unid   

TOTAL  

 

LOTE 210 - CANULA DE GUEDEL 

ITEM                        DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 
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1.  
(Canula de guedel n° 0) canula de guedel - 
infantil, n-. 0, confeccionada em pvc atoxico, de 
material atoxico com flexibilidade e curvatura 
adequadas, com orificio central, borda de 
seguranca, resistente a desinfeccao, embalagem 
individual, com dados de 
identificacao,procedencia, validade, lote e 
registro no ms, apresentacao conforme decreto 
lei 79094/77 combinado com o art.31 lei 
8078/90 

20 Unid    

2.  
(Canula de guedel n° 1) canula de 

guedel - infantil, n-. 1, confeccionada em pvc 
atoxico, de material atoxico com flexibilidade e 
curvatura adequadas, com orificio central, 
borda de seguranca, resistente a desinfeccao, 
embalagem individual, com dados de 
identificacao,procedencia, validade, lote e 
registro no ms, apresentacao conforme decreto 
lei 79094/77 combinado com o art.31 lei 
8078/90 

20 Unid    

3.  
(Canula de guedel n° 2) canula de 

guedel - infantil, n-. 2, confeccionada em pvc 
atoxico, de material atoxico com flexibilidade e 
curvatura adequadas, com orificio central, 
borda de seguranca, resistente a desinfeccao, 
embalagem individual, com dados de 
identificacao,procedencia, validade, lote e 
registro no ms, apresentacao conforme decreto 
lei 79094/77 combinado com o art.31 lei 
8078/90 

20 Unid    

4.  
(Canula de guedel n° 3) canula de guedel - n- 3 
medindo 90mm, cor verde ou similar, de 
material atoxico com pvc, siliconizada, 
atoxico,flexivel, curvatura anatômica, orificio 
central,, com borda de seguranca, isento de 
defeitos ou rebarbas, flexível, embalagem 
individual, apresentação conforme decreto lei 
79094/77 combinado com o art.31 l.8078/90 

20 Unid    

5.  
(Canula de guedel n° 4) canula de 

guedel - infantil, n-. 4, confeccionada em pvc 
atoxico, de material atoxico com flexibilidade e 
curvatura adequadas, com orificio central, 
borda de seguranca, resistente a desinfeccao, 
embalagem individual, com dados de 

20 Unid    

mailto:licitavilaricamt@yahoo.com.br
http://www.vilaricamt.com.br/


 

                       Estado de Mato Grosso 
 

                        Prefeitura Municipal  
 

                            C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45 
 
 

 

                                 AVENIDA BRASIL, Nº 2.000, BAIRRO BELA VISTA, PALÁCIO ARAGUAIA       Página 31 de 54 

VILA RICA/MT   CEP: 78.645-000  FONE/FAX: (66) 3554 1107  

E-mail: licitavilaricamt@yahoo.com.br       Site: www.vilaricamt.com.br 

identificacao,procedencia, validade, lote e 
registro no ms, apresentacao conforme decreto 
lei 79094/77 combinado com o art.31 lei 
8078/90 

6.  
(Canula de guedel n° 5) canula de 

guedel - infantil, n-. 5, confeccionada em pvc 
atoxico, de material atoxico com flexibilidade e 
curvatura adequadas, com orificio central, 
borda de seguranca, resistente a desinfeccao, 
embalagem individual, com dados de 
identificacao,procedencia, validade, lote e 
registro no ms, apresentacao conforme decreto 
lei 79094/77 combinado com o art.31 lei 
8078/90 

20 Unid    

 
TOTAL 

 

 

 LOTE 211  - CATETER 

ITEM                        DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
(Cateter tipo oculos adulto c/ canula nasal, 
narinas anatômicas em pvc macio conforme 
imagem) cateter nasal - em silicone, anatomico, 
flexivel, atoxico, esteril, apirogenico e 
descartavel., com sustentacao no pavilhao 
auricular, com adaptador nasal anatomico 
(canula nasal), tipo oculos, adulto para 
oxigenoterapia, embalagem individual com 
dados de identificacao eprocedencia, validade e 
lote e registro no ms. 

 

2.000 Unid   

2.  
(Cateter tipo oculos infantil c/ canula nasal, 
introdutores nasaisem pvc macio conforme 
imagem) cateter nasal - anatomico, flexivel, 
atoxico, esteril, apirogenico e descartavel., com 
sustentacao no pavilhao auricular, com 
adaptador nasal anatomico (canula nasal), 
infantil para oxigenoterapia (tipo oculos), 
embalagem individual com dados de 
identificacao eprocedencia, validade e lote e 
registro no ms. 

2.000 Unid   
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3.  
(Cateter tipo óculos neonatal  c/ canula nasal, 
introdutores nasaisem pvc macio conforme 
imagem ) cateter nasal - 100% silicone, 
anatomico, flexível, atoxico, esteril, apirogenico 
e descartavel,com sustentacao no pavilhao 
auricular, com adaptador nasal anatomico 
(canula nasal),tipo oculos, neonatal, com calibre 
externo de 6 fr diametro externo de 2,00 mm, 
prolongador 2100 mm,embalagem individual. 
Rotulo n. lote, data fabricacao/validade e 
procedência. Registro no ms. 

 

2.000 Unid   

 
TOTAL 

 

 

LOTE 212  - COLAR CERVICAL 

ITEM                        DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
(Colar cervical adulto espuma) 

colar cervical - em espuma semi- rigida, 
densidade alta, revestimento de malha 100 % 
algodao, fecho em velcro, com perfeito ajuste 
ao pescoco, nas medidas de sob prescricao, no 
tamanho adulto 

50 Unid   

2.  
(Colar cervical filadelfia adulto) 

colar cervical - em espuma de poliformio com 
apoio em pvc, tipo filadelfia, com orificio 
central,de alta densidade,revestimento em 
malha 100 % algodao,fecho em velcro,com 
perfeito ajuste ao pescoco,.,no tamanho grande 

20 Unid   

3.  
(Colar cervical filadelfia infantil) 

colar cervical - em espuma de poliformio com 
apoio em pvc, tipo filadelfia, com orificio 
central,de alta densidade,revestimento em 
malha 100 % algodao,fecho em velcro,com 
perfeito ajuste ao pescoco,.,no tamanho 

20 Unid   
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pequeno 

4.  
(Colar cervical infantil espuma) 

colar cervical - em espuma anatomica, 
densidade alta densidade, revestimento de 
malha 100 % algodao, fecho em velcro, com 
perfeito ajuste ao pescoco, nas medidas de 50 
cm de comprimento x 10 cm de altura, no 
tamanho pequeno 

50    

 
TOTAL 

 

 

LOTE 213 - DISPOSITIVO DE INFUSÃO 

ITEM                        DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
(Dispositivo de infusão intravenosascalp nº 19) 
dispositivo intravenoso tipo scalp - numero 19 
com extensao em vinil, flexivel de 19,00cm,para 
coleta de sangue a vacuo,com conexao padrao 
¨luer¨, conectado a adaptador para tubos de 
coleta de sangue a vacuo,fabricado em plastico 
rigido, agulha com bisel trifacetado, descartavel, 
esteril,embalagem individual com frente plastica 
e verso em papel com abertura em petala, com 
trava de segurança que atenda a nr32.  

400 Unid   

2.  
(Dispositivo de infusão intravenosascalp nº 21) 
dispositivo intravenoso tipo scalp - numero 21, 
com extensao em vinil, flexivel de 19,00cm,para 
coleta de sangue a vacuo,com conexao padrao 
¨luer¨, conectado a adaptador para tubos de 
coleta de sangue a vacuo,fabricado em plastico 
rigido, agulha com bisel trifacetado, descartavel, 
esteril,embalagem individual com frente plastica 
e verso em papel com abertura em petala,com 
trava de seguranca que atenda a nr32.  

5000 Unid   

3.  
(Dispositivo de infusão intravenosascalp nº 23) 
dispositivo intravenoso tipo scalp - numero 23, 
com extensao em vinil, flexivel de 19,00cm,para 
coleta de sangue a vacuo,com conexao padrao 
¨luer¨, conectado a adaptador para tubos de 
coleta de sangue a vacuo,fabricado em plastico 
rigido, agulha com bisel trifacetado, descartavel, 
esteril,embalagem individual com frente plastica 
e verso em papel com abertura em petala,com 

5000 Unid   
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trava de seguranca que atenda a nr32.  

4.  
(Dispositivo de infusão intravenosascalp nº 25) 
dispositivo intravenoso tipo scalp - numero 25, 
para puncao venosa periferica,, esteril,atoxico 
,apirogenico, composto de canulade aco 
inoxidavel, parede fina, siliconizada, bicel 
biangulado e trifacetado, com protetor firme, 
aleta lisa flexivel, tubo t, flexivel com protetor 
enroscado., embalagem individual em papel 
grau cirurgico ou filme termoplastico que 
permita abertura, asséptica. 

5000 Unid   

5.  
(Dispositivo de infusão intravenosascalp nº 27 ) 
dispositivo intravenoso tipo scalp - numero 27, 
para puncao venosa periferica, 
esteril,atoxico,apirogenico,composto de canula 
de aco inoxidavel,parede fina,siliconizada, bicel 
biangulado e trifacetado,com protetor firme, 
aleta lisa flexivel,tubo tra, flexivel com protetor 
enroscado, embalagem individual em papel grau 
cirurgico ou filme termoplastico que permita 
abertura, asséptica. 

5000 Unid   

 
TOTAL 

 

 

LOTE 214  -  DRENO PENROSE 

ITEM                        DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
(Dreno penrose sem gaze 1 cm) dreno penrose 
de silicone - silicone,numero 1 ( 06 fr ) french 

400 Unid    

2.  
(Dreno penrose sem gaze 3 cm) dreno penrose 
de silicone - silicone,numero 3 ( 10 fr ) french. 

400 Unid    

3.  
(Dreno penrose/kerr – em látex natural flexigel  
atóxico  apirogenico  de formato tubular, 
paredes finas e maleáveis  em T  n. 12 medindo 
30 Cm em uso  único estéril e descartável. 

200 Unid   

 
TOTAL 

 

 

LOTE 215  -  FIO CATGUT 

ITEM                        DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 
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1.  
(Fio catgut cromado agulhado  nº 0) fio de 
sutura em aco - cromado catgut nº 0, com 
agulha triangular de 4,7cm, 1/2 circular, fio 
com 45cm de comprimento, caixa com 24 
unidades, involucro interno esteril 

600 Unid    

2.  
(Fio catgut cromado agulhado nº 2.0) fio de 
sutura catgut - esteril, cromado 2-0, com 
agulha, agulha de 4,0cm, 1/2 cir. Cilindrica, fio 
com 75cm. 

600 Unid    

3.  
(Fio catgut cromado agulhado nº 4.0) fio de 
sutura, catgut cromado com agulha, 4-0, compr. 
Mínimo 70 cm, 3/8 círculo cilíndrica, 3,0 cm, 
estéril 

96 Unid    

4.  
(Fio catgut simles  agulhado nº 2.0) fio de 
sutura catgut - esteril, simples n.2-0, com 
agulha, agulha de 3,0cm, 3/8 cir. Cilindrica, fio 
com 70cm. 

1.000 Unid    

5.  
(Fio catgut simples  agulhado nº 0) fio de sutura 
catgut - esteril, simples n.0, com agulha, agulha 
de 5,0cm, 1/2 cir. Cilindrica, fio com 70cm. 

600 Unid   

 
TOTAL 

 

 

LOTE 216  -  FIO DE NYLON 

ITEM                        DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
(Fio nylon agulhado nº 0) fio de sutura nylon - 
monofilamento preto, nao absorvivel, 1.50m de 
comprimento, numero zero. 

1.000 Unid    

2.  
(Fio nylon agulhado nº 1.0) fio de sutura nylon 
- monofilamento preto, nao absorvivel, 75 cm 
de comprimento, numero 1-0. 

1728 Unid   

3.  
(Fio nylon agulhado nº 2.0) fio de sutura, nylon 
monofilamento, 2-0, preto, 45 cm, com agulha, 
3/8 círculo cortante, 3,0 cm, envelope c/ 3 
unidades, estéril 

1.728 Unid   

4.  
(Fio nylon agulhado nº 3.0) fio de 

sutura nylon - poliamida monofilamentar 3-0, 

3.000 Unid   
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inabsorvivel, 70cm de comprimento, numero 
3,0cm, agulha 3/8 circulo cortante, involucro 
interno, em papel grau cirúrgico. 

5.  
(Fio nylon agulhado nº 4.0) fio de 

sutura nylon - poliamida monofilamentar 4-0, 
inabsorvivel, 70cm de comprimento, numero 
1,95cm, agulha 3/8 circulo cortante, involucro 
interno, em papel grau cirurgico, rotulagem 
conf. Legislacao vigente ms. 

1.728 Unid   

6.  
(fio nylon agulhado nº 5.0) fio de 

sutura nylon - poliamida monofilamentar 5-0, 
inabsorvivel, 45cm de comprimento, numero 
1,3cm, agulha 3/8 circulo cortante, involucro 
interno, em papel grau cirúrgico. 

1.728 Unid   

7.  
(Fio nylon agulhado nº 6.0) fio de 

sutura nylon - poliamida monofilamentar 6-0 - 
preto, inabsorvivel, 70cm de comprimento, 
numero 1,5cm, agulha 3/8 circulo cortante, 
involucro interno, em papel grau cirurgico. 

600 Unid   

 
TOTAL 

 

 

LOTE 217  -  KIT COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO 

ITEM                        DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
(Kit completo para nebulização 

(mascara/ copo/magueira) adulto) kit 
nebulizacao adulto completo - composto de 
mascara , copinho para medicamento e 
extensao com rosca. 

50 Unid    

2.  
(Kit completo para nebulização 

(mascara/ copo/magueira) pediátrico) kit 
nebulizacao infantil completo - composto de 
mascara de pvc atoxico, formato 
anatomico,espacador com encaixe universal, em 
poliestireno. 

50 Unid    

 
TOTAL 

 

 

LOTE 218  -  LÂMINA DE BISTURI 
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ITEM                        DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
(Lâmina de bisturi em aço carbono, esterelizado 
por raio gama n° 12) lâmina bisturi, aço 
inoxidável, nº 12, descartável, estéril, embalada 
individualmente. 

1.000 Unid   

2.  
 (Lâmina de bisturi em aço carbono, 
esterelizado por raio gama n° 15) lamina de 
bisturi - em aco inoxidavel cortante, numero 
15, esteril, com perfeito acabamento sem sinais 
de oxidacao,sem rebarbas, o produto devera ser 
entregue com laudo que comprove sua 
esterilidade 

3.000 Unid   

3.  
(Lâmina de bisturi em aço carbono, esterelizado 
por raio gama n° 20) lamina de bisturi - em aco 
inoxidavel cortante, numero 20, esteril, com 
perfeito acabamento sem sinais de oxidacao, 
sem rebarbas, o produto devera ser entregue 
com laudo que comprove sua esterilidade. 

3.000 Unid   

4.  
(Lâmina p/ microscopia, ponta fosca, beiradas 
não lapidadas. Medidas: 25,4 x 76,2 mm, 
espessura 1mm) lamina - em vidro, ponta fosca, 
beiradas lapidadas, espessura 1mm, medindo 
25,4 x 76,2 mm (1¨x 3¨), para uso em 
microscopia, acondicionado em embalagem 
apropriada 

5.000 Unid   

 
TOTAL 

 

 

LOTE 219  -  LUVA ESTERIL 

ITEM                        DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
(Luva estéril nº 6.5 ) luva cirúrgica, látex 
natural, 6.5, estéril, lubrificada c/ pó 
bioabsorvível,atóxica, descartável, anatômico, 
antiderrapante, conforme norma abnt c/ 
abertura asséptica 

3.000 Unid    

2.  
(Luva estéril nº 7.0 ) luva cirúrgica, látex 
natural, 7, estéril, comprimento mínimo de 
28cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, 
descartável, anatômico, antiderrapante, 
conforme norma abnt c/ abertura asséptica 

3.000 Unid    
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3.  
(Luva estéril nº 7.5 ) luva cirurgica esteril - 
tamanho 7,5 m,de borracha nitrilica sintetica, 
texturizada na palma da mao e nos dedos, 
esterilizado por radiacao gamma cobalto-
60,isento de po, isenta de latex,formato 
anatomico,punho longo ajustavel ao antebraco, 
com virola,apresentacao em par 

3.000 Unid   

4.  
(Luva estéril nº 8.0 ) luva cirurgica esteril - 
tamanho 8,0,material sintetico neoprene, livre 
de latex e po,antialergica,formato 
anatomico,punho com bainha 
reforcada,apresentacao em par,embalagem com 
numero , validade e marca comercial 

3.000 Unid   

5.  
(Luva estéril nº 8.5) luva cirúrgica, látex natural, 
8,50, estéril, comprimento mínimo de 28cm, 
lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, 
descartável, anatômico, conforme norma abnt 
c/ abertura asséptica 

2.000 Unid   

 
TOTAL 

 

 

LOTE  220  -  SERINGAS 

ITEM                        DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
(Seringa  desc. 1 ml c/ag. 0,45 x 

13) seringa descartavel - hipodermica, em 
plastico, atoxico, integro e 
transparente,dispositivo tipo retratil,trava de 
seguranca (conforme nr 32) apresentando 
rigidez e resistencia mecanica na sua 
utilizacao,escala com gravacao indelevel com 
numeros legiveis e inalterados ate o momento 
da aplicacao,embolo de borracha atoxica com 
pistao lubrificado na ponta,bico central luer slip 
isenta de latex,esteril,siliconizada,com 
capacidade de 1cc por 100ui para insulina,com 
agulha medindo 13 x 4,5mm. 

40.000 Unid   

2.  
(Seringa  desc. 10 ml c/ag. 0,70 x 

25) seringa descartavel - hipodermica, em 
plastico, atoxico, integro e 
transparente,dispositivo de seguranca tipo 
retratil (conforme nr 32) apresentando rigidez e 
resistencia mecanica na sua utilizacao,escala 

50.000 Unid   
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com gravacao indelevel com numeros legiveis e 
inalterados,embolo de borracha atoxica com 
pistao lubrificado na ponta,bico central luer 
lock, isenta de latex,esteril,siliconizada,com 
capacidade de 10,00ml,com agulha medindo 
25,00 x 7,00mm.  

3.  
(Seringa  desc. 20 ml c/ag. 0,70 x 

25) seringa descartavel - hipodermica, em 
plastico, atoxico, integro, com corpo cilindrico 
transparente,apresentando rigidez e resistencia 
mecanica na sua utilizacao,escala milimetrada e 
numerada a cada ml,seringa compativel a todas 
marcas de agulha,bico luer 
lock,esteril,siliconizada,com capacidade de 20 
ml,dispositivo de seguranca que ao ser 
acionado desloca a agulha para o interior do 
cilindro e queba a haste apos o uso,embalagem 
individual em papel grau cirurgico . 

30.000 Unid   

4.  
(Seringa  desc. 3 ml c/ag. 0,70 x 

25) seringa descartavel - hipodermica, em 
plastico, atoxico, integro e 
transparente,dispositivo de seguranca tipo 
retratil,(conforme nr 32) apresentando rigidez e 
resistencia mecanica na sua utilizacao,escala 
com gravacao indelevel com numeros legiveis e 
inalterados,embolo de borracha atoxica com 
pistao lubrificado na ponta,bico central luer 
lock, isenta de latex,esteril,siliconizada,com 
capacidade de 3,00ml,com agulha medindo 
25,00 x 7,00mm. 

30.000 Unid   

5.  
(Seringa  desc. 5 ml c/ag. 0,70 x 

25) seringa descartavel - hipodermica, em 
plastico, atoxico, integro e 
transparente,apresentando rigidez e resistencia 
mecanica na sua utilizacao, dispositivo de 
protecao e retracao, com trava de 
seguranca,escala com gravacao indelevel com 
numeros legiveis e inalterados ate o momento 
da aplicacao,embolo com rolha de borracha 
atoxica na ponta,bico luer lock isenta de 
latex,esteril,siliconizada,com capacidade de 
5ml,sem agulha. 

50.000 Unid   

 
TOTAL 
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LOTE 221  -  SONDA FOLEY 

ITEM                        DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
(Sonda de foley  nº 14) sonda 

foley - em com 2 vias n.14, esterilizada em 
borracha natural, flexivel, siliconizada, com, 
anti- incrustante, ponta proximal 
arredondadacom dois orificios ciruculares e 
lisos,, valvulas de borracha com duplo 
segmento parainflar balao de fixacao: 12-30 
ch/fr, balao, com balao de para volume de 20 a 
25 ml, com calibre ecapacidade do balao 
estampados em local, com embalagem em 
papel grau cirurgico ou filme, numero do 
calibre estampado em local visivel 
termoplastico que permita abertura asséptica. 

240 Unid    

2.  
(Sonda de foley  nº 16) sonda 

foley - em com 2 vias n.16, esterilizada em 
borrachanatural, flexivel, siliconizada, com anti-
, incrustante, ponta proximal arredondada 
comdois orificios circulares e lisos, valvulas, de 
borracha com duplo segmento para inflarbalao 
de fixacao: 12-30 ch/fr, balao para, com balao 
de volume de 20 a 25 ml, com calibre e 
capacidadedo balao estampados em local 
visivel., com embalagem em papel grau 
cirurgico ou filme, numero do calibre 
estampado em local visivel termoplstico que 
permita abertura asséptica. 

240 Unid   

3.  
(Sonda de foley  nº 18) sonda 

foley - em borracha natural, siliconizada, esteril, 
com balao de 05 ml, com 2 vias, numero do 
calibre estampado em local visivel calibre no.18. 

540 Unid    

4.  
(Sonda de foley  nº 20) sonda 

foley - em borracha natural, siliconizada, esteril, 
com balao de 5 ml, com 2 vias, numero do 
calibre estampado em local visivel calibre 20. 

240 Unid   

5.  
(Sonda de foley  nº 22) sonda 

foley - em borracha natural, siliconizada, esteril, 
com balao de 05 ml, com 2 vias, numero do 
calibre estampado em local visivel calibre no.22. 

240 Unid    

 
TOTAL 
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LOTE 222  -  SONDA ENDOTRAQUEAL 

ITEM                        DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
(Sonda endotraqueal c/ balão nº 

2,0) sonda endotraqueal - calibre 2,0ch com 
cuff,balao piloto com coberturade protecao, 
valvula externa reguladora de pressao, 
descartavel,balonete de baixa pressao e alto 
volume, balao piloto,com calibre e graduacao 
visiveis, pvc transparente flexivel,linha 
radiopaca. 

120 Unid    

2.  
(Sonda endotraqueal c/ balão nº 

2,5) sonda endotraqueal - salibre 2,5ch com 
cuff,balao piloto com coberturade protecao, 
valvula externa reguladora de pressao, 
descartavel,balonete de baixa pressao e alto 
volume, balao piloto,com calibre e graduacao 
visiveis, pvc transparente flexivel,linha 
radiopaca,providade conector. 

120 unid   

3.  
(Sonda endotraqueal c/ balão nº 

3,0) sonda endotraqueal - calibre 3,0ch com 
cuff,balao piloto com coberturade protecao, 
valvula externa reguladora de pressao, 
descartavel,balonete de baixa pressao e alto 
volume, balao piloto,com calibre e graduacao 
visiveis, pvc transparente flexivel,linha 
radiopaca,providade conector. 

120 Unid    

4.  
(Sonda endotraqueal c/ balão nº 

3,5) sonda endotraqueal - calibre 3,5ch com 
cuff,balao piloto com coberturade protecao, 
valvula externa reguladora de pressao, 
descartavel,balonete de baixa pressao e alto 
volume, balao piloto,com calibre e graduacao 
visiveis, pvc transparente flexivel,linha 
radiopaca,providade conector. 

120 Unid   

5.  
(Sonda endotraqueal c/ balão nº 

4,0) sonda endotraqueal - n-4 provida de 
conector, balonete de baixa pressaoe alto 
volume, valvula ext. Reguladora pressao, com 
balao, calibre e graduacao estampada em 
localvisivel, pvc transparente, flexivel, 
radiopaca. 

120 Unid   
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6.  
(Sonda endotraqueal c/ balão nº 

4,5) sonda endotraqueal - n-4,5 provida de 
conector, balonete de baixa pressao e alto 
volume, valvula ext. Reguladora pressao, sem 
balao, calibre e graduacao estampados em local 
visivel, pvc transparente flexivel, radiopaca. 

120 Unid   

7.  
(Sonda endotraqueal c/ balão nº 

5,0) sonda endotraqueal - calibre 5,0ch com 
cuff,balao piloto com coberturade protecao, 
valvula externa reguladora de pressao, 
descartavel,balonete de baixa pressao e alto 
volume, balao piloto,com calibre e graduacao 
visiveis, pvc transparente flexivel,linha 
radiopaca,providade conector. 

120 Unid   

8.  
(Sonda endotraqueal c/ balão nº 

5,5)sonda endotraqueal - calibre 5,5ch sem 
cuff,balao piloto com coberturade protecao, 
valvula externa reguladora de pressao, 
descartavel,balonete de baixa pressao e alto 
volume, balao piloto,com calibre e graduacao 
visiveis, pvc transparente flexivel,linha 
radiopaca,providade conector. 

120 Unid   

9.  
(Sonda endotraqueal c/balão  nº 

6,0) sonda endotraqueal - calibre 6,0ch com 
cuff,balao piloto com coberturade protecao, 
valvula externa reguladora de pressao, 
descartavel,balonete de baixa pressao e alto 
volume, balao piloto,com calibre e graduacao 
visiveis, pvc transparente flexivel,linha 
radiopaca,providade conector. 

120 Unid   

10.  
(Sonda endotraqueal  c/ balão nº 

6,5) sonda endotraqueal - calibre 6,5ch com 
cuff,balao piloto com coberturade protecao, 
valvula externa reguladora de pressao, 
descartavel,balonete de baixa pressao e alto 
volume, balao piloto,com calibre e graduacao 
visiveis, pvc transparente flexivel,linha 
radiopaca,providade conector. 

120 Unid   

11.  
(Sonda endotraqueal  c/ balão nº 

7,0) sonda endotraqueal - calibre 7,0ch com 
cuff,balao piloto com coberturade protecao, 
valvula externa reguladora de pressao, 
descartavel,balonete de baixa pressao e alto 

120 Unid   
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volume, balao piloto,com calibre e graduacao 
visiveis, pvc transparente flexivel,linha 
radiopaca,providade conector. 

12.  
(Sonda endotraqueal  c/ balão nº 

7,5) sonda endotraqueal - n-7,5 provida de 
conector, balonete de baixa pressao e alto 
volume, valvula ext. Reguladora pressao, com 
balao, calibre e graduacao estampados em local 
visivel, pvc transparente flexivel, radiopaca. 

120 Unid   

13.  
(Sonda endotraqueal  c/balão nº 

8,0) sonda endotraqueal - n-8,0 provida de 
conector, balonete de baixa pressao e alto 
volume, valvula ext. Reguladora pressao, com 
balao, calibre e graduacao estampados em local 
visivel, pvc transparente flexivel, radiopaca. 

120 Unid   

 
TOTAL 

 

 

LOTE 223  -  SONDA NASOGASTRICA 

ITEM                        DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
(Sonda nasogastrica curta nº 10) 

sonda nasogastrica - curta, descartavel 
esterilizada, n.10, em pvc, flexivel, transparente, 
atraumatica, com batoque, tamanho minimo de 
100cm, extremo distal fechado com orificio 
lateral ate 1/3 medio, em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo todas as 
informacoes necessarias 

120 Unid   

2.  
(Sonda nasogastrica curta nº 12) 

sonda nasogastrica - curta, descartavel 
esterilizada, n.12, em pvc, flexivel, transparente, 
atraumatica, com batoque, tamanho minimo de 
100cm, extremo distal fechado com orificio 
lateral ate 1/3 medio, em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo todas as 
informacoes necessarias 

120 Unid   

3.  
(Sonda nasogastrica curta nº 14) 

sonda nasogastrica - curta, descartavel 
esterilizada, n.14, em pvc, flexivel, transparente, 
atraumatica, com batoque, tamanho minimo de 
100cm, extremo distal fechado com orificio 
lateral ate 1/3 medio, em papel grau cirurgico 

120 Unid   
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ou filme termoplastico contendo todas as 
informacoes necessarias 

4.  
(Sonda nasogastrica curta nº 16) 

sonda nasogastrica - curta, descartavel 
esterilizada, n.16, em pvc, flexivel, transparente, 
atraumatica, com batoque, tamanho minimo de 
100cm, extremo distal fechado com orificio 
lateral ate 1/3 medio, em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo todas as 
informacoes necessarias 

120 Unid    

5.  
(Sonda nasogastrica curta nº 18) 

sonda nasogastrica - curta, descartavel 
esterilizada, n.18, em pvc, flexivel, transparente, 
atraumatica, com batoque, tamanho minimo de 
40cm, extremo distal fechado com orificio 
lateral ate 1/3 medio, em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo todas as 
informacoes necessarias. 

120 Unid   

6.  
(Sonda nasogastrica curta nº 4) 

sonda nasogastrica - curta, descartavel 
esterilizada, n.4, em pvc, flexivel, transparente, 
atraumatica, com batoque, tamanho minimo de 
100cm, extremo distal fechado com orificio 
lateral ate 1/3 medio, em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo todas as 
informacoes necessarias 

120 Unid    

7.  
(Sonda nasogastrica curta nº 6) 

sonda nasogastrica - curta, descartavel 
esterilizada, n.6, em pvc, flexivel, transparente, 
atraumatica, com batoque, tamanho minimo de 
100cm, extremo distal fechado com orificio 
lateral ate 1/3 medio, em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo todas as 
informacoes necessarias 

120 Unid    

8.  
(Sonda nasogastrica curta nº 8) 

sonda nasogastrica - curta, descartavel 
esterilizada, n.8, em pvc, flexivel, transparente, 
atraumatica, com batoque, tamanho minimo de 
100cm, extremo distal fechado com orificio 
lateral ate 1/3 medio, em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo todas as 
informacoes necessarias 

120 Unid    
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9.  
(Sonda nasogastrica longa nº 10) 

sonda nasogastrica - longa, descartavel 
esterilizada, n.10, em pvc, flexivel, transparente, 
atraumatica, com batoque, tamanho minimo de 
100cm, extremo distal fechado com orificio 
lateral ate 1/3 medio, em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo todas as 
informacoes necessarias 

120 unid   

10.  
(Sonda nasogastrica longa nº 12) 

sonda nasogastrica - longa, descartavel 
esterilizada, n.12, em pvc, flexivel, transparente, 
atraumatica, com batoque, tamanho minimo de 
100cm, extremo distal fechado com orificio 
lateral ate 1/3 medio, em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo todas as 
informacoes necessarias 

120 Unid   

11.  
(Sonda nasogastrica longa nº 14) 

sonda nasogastrica - longa, tamanho 14, 
silicone, em polivinil atoxica flexivel 
transparente descartavel,tipo levine 

120 Unid   

12.  
(Sonda nasogastrica longa nº 16) 

sonda descartavel - em pvc atoxico, para 
nasogastrica longa, numero 16, siliconizada 

120 Unid    

13.  
(Sonda nasogastrica longa nº 18) 

sonda nasogastrica - longa, descartavel 
esterilizada, n.18, em pvc, flexivel, transparente, 
atraumatica, com batoque, tamanho minimo de 
100cm, extremo distal fechado com orificio 
lateral ate 1/3 medio, em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo todas as 
informacoes necessarias 

120 Unid   

14.  
(Sonda nasogastrica longa nº 20) 

sonda nasogastrica - longa, descartavel 
esterilizada, n.20, em pvc, flexivel, transparente, 
atraumatica, com batoque, tamanho minimo de 
100cm, extremo distal fechado com orificio 
lateral ate 1/3 medio, em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo todas as 
informacoes necessarias 

120 Unid   

15.  
(Sonda nasogastrica longa nº 4) 

sonda nasogastrica - longa, descartavel 
esterilizada, n.4, em pvc, flexivel, transparente, 

120 Unid    
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atraumatica, com batoque, tamanho minimo de 
100cm, extremo distal fechado com orificio 
lateral ate 1/3 medio, em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo todas as 
informacoes necessarias 

16.  
(Sonda nasogastrica longa nº 6) 

sonda nasogastrica - longa, descartavel 
esterilizada, n.6, em pvc, flexivel, transparente, 
atraumatica, com batoque, tamanho minimo de 
100cm, extremo distal fechado com orificio 
lateral ate 1/3 medio, em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo todas as 
informacoes necessarias 

120 Unid   

17.  
(Sonda nasogastrica longa nº 8) 

sonda nasogastrica - longa, descartavel 
esterilizada, n.8, em pvc, flexivel, transparente, 
atraumatica, com batoque, tamanho minimo de 
100cm, extremo distal fechado com orificio 
lateral ate 1/3 medio, em papel grau cirurgico 
ou filme termoplastico contendo todas as 
informacoes necessarias 

120 Unid   

18.  
(Sonda uretral nº 10) sonda 

descartavel - em polivinil, atoxica, transparente, 
flexivel, para sondagem uretral, numero 10, 
siliconizada. 

2.000 Unid   

19.  
(Sonda uretral nº 12) sonda descartavel - em 
polivinil atoxica flexivel transparente, para 
uretral, numero 12, siliconizada. 

3.000 Unid   

20.  
(Sonda uretral nº 14) sonda uretral - n.14, com 
25cm de comprimento, em pvc maleavel, 
transparente, atraumatica, siliconizado, com 
orificio unico distal, embalagem em papel grau 
cirurgico ou filme termoplastico contendo as 
informacoes necessarias 

120 unid   

21.  
(Sonda uretral nº 16) sonda uretral 

- n.16, com 25cm de comprimento, em pvc 
maleavel, transparente, atraumatica, 
siliconizado, com orificio unico distal, 
embalagem em papel grau cirurgico ou filme 
termoplastico contendo as informacoes 
necessarias 

120 Unid   
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22.  
(Sonda uretral nº 18) sonda uretral - n.18, com 
25cm de comprimento, em pvc maleavel, 
transparente, atraumatica, siliconizado, com 
orificio unico distal, embalagem em papel grau 
cirurgico ou filme termoplastico contendo as 
informacoes necessarias 

120 Unid    

23.  
(Sonda uretral nº 4) sonda uretral - n. 4, com 
25cm de comprimento, em pvc maleavel, 
transparente, atraumatica, siliconizado, com 
orificio unico distal, embalagem em papel grau 
cirurgico ou filme termoplastico contendo as 
informacoes necessarias 

120 Unid   

24.  
(Sonda uretral nº 6) sonda uretral - n. 6, com 
25cm de comprimento, em pvc maleavel, 
transparente, atraumatica, siliconizado, com 
orificio unico distal, embalagem em papel grau 
cirurgico ou filme termoplastico contendo as 
informacoes necessarias 

120 Unid   

25.  
(Sonda uretral nº 8) sonda uretral - n. 8, com 
25cm de comprimento, em pvc maleavel, 
transparente, atraumatica, siliconizado, com 
orificio unico distal, embalagem em papel grau 
cirurgico ou filme termoplastico contendo as 
informacoes necessarias 

120 Unid   

 
TOTAL 

 

 

LOTE 224  ATADURA DE ALGODÃO 

ITEM                        DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
Atadura de algodão 15 cm atadura de algodao 
ortopedico - em fibras de puro algodao cru 
com goma em uma das faces,com relativa 
impermeabilidade e em mantas uniformes e 
continuas, sem impurezas.,embalado em 
plastico atoxico e/ou papel. Embalagem 
constando dados de identificacao,apresentacao 
conforme dec. Lei 79094/77 combinado com o 
art.31 da lei 8078/90.,medindo 15 cm x 1m de 
comprimento 

1.000 Unid    

2.  
Atadura de algodão 20 cm atadura de algodao 
ortopedico - em fibra de algodao, com relativa 

1.000 Unid   
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impermeabilidade e em cor natural, embalado 
em plastico atoxico e/ou papel embalagem 
constando dados de identificacao, apresentacao 
conforme dec. Lei 79094/77 em rolo com peso 
liquido 420 g, medindo 20 cm de largura 

 
TOTAL 

 

 

 

LOTE 225 - CATETER 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
Cateter - confeccionado em plastico maleavel 
silicone, extremidades nao traumaticas, bem 
acabadas radiopaco,, resistente a torcoes, 
multiperfurado cilindrico oco flexivel, calibre 
18, descartavel, atoxico apirogenico puncao 
cirurgica,longa duracao,introducao atravesd e 
puncao venosa central c/camara 
totalm.implantav, eledecendo o decreto lei 
79094/77 art.3l l8078/90p ort.conj.n.1 de 
23/01/96 - ministerio da saude, embalagem 
esteril transparente, com data de valida de 
visivel 

500 Unid    

2.  
Cateter de punção venosa central - 
confeccionado em plastico maleavel silicone, 
extremidades nao traumaticas, bem acabadas 
radiopaco,, resistente a torcoes, multiperfurado 
cilindrico oco flexivel, calibre 16, descartavel, 
atoxico apirogenico puncao cirurgica,longa 
duracao,introducao atravesd e puncao venosa 
central,c/camara totalm.implantav, eledecendo 
o decreto lei 79094/77 art.3l l8078/90p 
ort.conj.n.1 de 23/01/96 - ministerio da saude, 
embalagem esteril transparente, com data de 
valida de visivel 

500 Unid    

3.  
Cateter de punção venosa central - 
confeccionado em plastico maleavel silicone, 
extremidades nao traumaticas, bem acabadas 
radiopaco,, resistente a torcoes, multiperfurado 
cilindrico oco flexivel, calibre 18, descartavel, 
atoxico apirogenico puncao cirurgica,longa 
duracao,introducao através de puncao venosa 
central c/camara totalm.implantav, eledecendo 
o decreto lei 79094/77 art.3l l8078/90p 

500 Unid    
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ort.conj.n.1 de 23/01/96 - ministerio da saude, 
embalagem esteril transparente, com data de 
valida de visivel 

 

LOTE 226- DRENOS 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
Dreno de torax - confeccionado em pvc 
flexivel,conector dreno- tubo (individual ou 
universal),radiopaco multiperfurado,n° 24, 
dreno com 45,00cm,esteril,embalagem 
individual em papel grau cirurgico e/ou em 
combinacao com filme plástico. 

320 Unid    

2.  
Dreno de torax - confeccionado em pvc 
flexivel,conector dreno- tubo (individual ou 
universal),radiopaco multiperfurado,n° 28, 
dreno com 45,00cm,esteril,embalagem 
individual em papel grau cirurgico e/ou em 
combinacao com filme plástico. 

20 Unid   

3.  
Dreno de torax - confeccionado em pvc 
flexivel,conector dreno- tubo (individual ou 
universal),radiopaco multiperfurado,n° 32, 
dreno com 45,00cm,esteril,embalagem 
individual em papel grau cirurgico. 

100 Unid   

4.  
Dreno kerr - latex, atoxico, apirogenico, 
descartavel para succao, em forma de ¨t¨ 
n.14ch, rotulagem conf. Art.31 l.8078/90 
port.n.1 de 23/01/97, apresentacao e 
embalagem conforme legislacao em vigor. Ms. 

100 Unid   

5.  
Dreno kerr - latex, atoxico, apirogenico, 
descartavel para succao, em forma de ¨t¨ 
n.16ch, rotulagem conf. Art.31 l.8078/90 
port.n.1 de 23/01/97, apresentacao e 
embalagem conforme legislacao em vigor. Ms. 

100 Unid   

6.  
Dreno kerr - latex, atoxico, apirogenico, 
descartavel para succao, em forma de ¨t¨ 
n.18ch, rotulagem conf. Art.31 l.8078/90 
port.n.1 de 23/01/97, apresentacao e 
embalagem conforme legislacao em vigor. Ms 

500 Unid   

7.  
Dreno penrose de silicone - silicone,numero 2 ( 

400 Unid   
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08 fr ) french. 

 

LOTE 227- LUVA DE PROCEDIMENTO 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
Luva de procedimento latex (g) luva - 
descartavel em latex e sem po para 
procedimentos nao invasivos, tamanho g, 
lubrificadas com po bio-absorvivel. 

480 Cx   

2.  
Luva de procedimento latex (m) luva - 
descartavel em latex e sem po para 
procedimentos nao invasivos, tamanho m, 
lubrificadas com po bio-absorvivel. 

480 Cx   

3.  
Luva de procedimento latex (p) luva para 
procedimento - em latex ambidestra superficie 
lisa,tamanho p, com punho reforcado, 
embalagem apropriada para o produto,de 
acordo com as normas do ministerio do 
trabalho. 

240 Cx   

4.  
Luva de procedimento latex (pp) 

em latex, com textura uniforme,sem falhas e 
anatomico e palma antiderrapente, no pp, 
embalado em material que garanta a integridade 
do produto.  

120 Cx   

 

LOTE 228- SACO PARA COLETA DE LIXO   

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
Saco para coleta de lixo hospitalar - 
confeccionado em polietileno, 62cm comp.x 
59cm larg.x 0,07 esp., branco leitoso, com 
identificacao de residuo infectante, 30 litros, o 
material devera estar em conformidade com 
nbr 9191 

10.000 Sc    

2.  
Saco para coleta de lixo hospitalar - 
confeccionado em resina termoplastica 
virgem,medindo 70 x 40 cm, com espessura de 
0,04 mm,branco leitoso,com identificacao de 
residuo infectante,capacidade de 60 litros,o 
material devera estar em conformidade com as 
normas 9191 e 7500 da abnt e resolucao 306 da 

10.000 Sc   
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anvisa. Ser registrado na anvisa. 

3.  
Saco para coleta de lixo hospitalar - saco de lixo 
100 litros reforcado, branco leitoso, medindo 
no minimo 75cm x 90 cm 

10.000 Sc   

 

LOTE 229 - TALA DE IMOBILIZAÇÃO  

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
Tala de imobilizacao de membros - tala 
moldavel para imobilizacao provisoria, s 

100 Unid   

2.  
Tala de imobilizacao de membros - tala 
moldavel para imobilizacao provisoria,p 

100 Unid   

3.  
Tala de imobilizacao de membros - tala 
moldavel para imobilizacao provisoria, m  

200 Unid   

4.  
Tala de imobilizacao de membros - tala 
moldavel para imobilizacao provisoria, G 

200 Unid   

 

LOTE 230 – TELA DE SISTEMA DE SUPORTE VAGINAL 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
Tela - de sistema de suporte vaginal para 
tratamento de prolapso de cupula vaginal, 
contendo implante permanente que consiste 
em uma tela macroporosa,medindo 
aproximadamente 8,00x5,00cm com bracos 
para fixacao da tela e instrumentos descartaveis 
de fixacao da tela no ligamento sacroespinhoso 
bilateral e,tela central macroporosa, 
monofilamentar, de baixa densidade, de 
polipropileno. Registro no ms/anvisa 

360 Unid    
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2.  
Tela - de sistema de suporte vaginal para 
tratamento de prolapso de cupula vaginal e 
parede vaginal anterior, contendo implante 
permanente que consiste em uma tela 
macroporosa,medindo aproximadamente 
7,0x9,5cm com instrumentos descartaveis de 
fixacao da tela no ligamento sacroespinhoso 
bilateral e no forame obturatorio bilateral,tela 
central macroporosa, monofilamentar, de baixa 
densidade, de polipropileno. Registro no 
ms/anvisa 

360 Unid   

 

 

LOTE 231– ESPECULO DESCARTAVEL 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  
Espéculo descartável pvc c/lubrificante estéril 
grandeespeculo - descartável tamanho grande 

3.000 Unid   

2.  
Espéculo descartável pvc c/lubrificante estéril 
médio)especulo -descartável tamanho médio 

6.000 Unid   

3.  
Espéculo descartável pvc c/lubrificante estéril 
pequenoespeculo - descartável tamanho 
pequeno 

5.000 Unid   

 

 

LOTE  232 -  FILME PARA RAIO X 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  Filme para rx 18 x 24 cm cx.c/ 100 (sugestão 

de marca: carestream, fuji, ibf) filme para 

radiografia - panoramico, 18x24. 

05 Cx   

2.  Filme para rx 24x30 cx.c/ 100 (sugestão de 

marca: carestream, fuji, ibf) filme para 

radiografia - panoramico 24 x 30, sensivel a luz 

verde, compativel com processadora 

automatica, acondicionado em caixa com 100 

10 Cx   
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unidades, constando externamente rotulo 

contendo procedencia data de fabricacao e 

validade. 

3.  Filme para rx 30x40 cx.c/100 (sugestão de 

marca: carestream, fuji, ibf)  filme para 

radiografia - para uso em rx 30 x 40, compativel 

com processadora automatica,acondicionado 

em caixa com 100 unidades 

10 Cx   

4.  Filme para rx 35 x 35 cm cx.c/ 100(sugestão de 

marca: carestream, fuji, ibf) filme para 

radiografia - para uso em rx tamanho 35 x 35, 

compativel com processadora 

automatica,acondicionado em caixa com 100 

unidades 

10 Cx   

5.  Filme para rx 35 x 43 cm cx.c/ 100(sugestão de 

marca: carestream, fuji, ibf) filme para 

radiografia - para uso em rx tamanho 35 x 43, 

compativel com processadora 

automatica,acondicionado em caixa com 100 

unidades 

10 Cx   

6.  
Fixador automatico para  raio x  galão de 05 
litros (parte a, b  e c) fixador para filmes 
radiograficos - liquido concentrado para 
radiografia, dose para 38 litros, para 
processamento automatico, compativel com 
processadora kodak, embalado em com dados 
de identificacao e validade com procedencia. 

10 Unid   

7.  
Revelador automatico para raio x  galão de 5 

litros (parte a e b) revelador para filmes 

radiograficos - revelador concentrado, para 

processamento automatico,embalado em galao 

com 38  

10 Unid    

 

 

LOTE  233- FILME  DVE  
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ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  Filme DVE tamanho 20 x 25  caixa com 125 

unidades 

50 Cx   

2.  Filme DVE tamanho 25 x 30  caixa com 125 

unidades 

50 Cx   

3.  Filme DVE tamanho 28 x 35  caixa com 125 

unidades 

50 Cx   

4.  Filme DVE tamanho 35 x 43  caixa com 125 

unidades 

50 Cx   

 

LOTE  234- COLILERT  

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  Colilert substrato definido onpg-mug, meio 

para uso em detecção via enzimática de 

coliformes totais e coli em amostra de agua, 

meio incubação 24hrs, acondicionado em 

embalagem apropriada para o produto caixa 

com 200. 

6 Cx   

 TOTAL  

 

LOTE  235- FILTRO 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND UNIT. R$ TOTAL R$ 

1.  Filtro de carvão Ativ.DRY (DV5700) 24 Cx   

2.  
Liquido de limpeza (modelo XOMAT) 

24 Und   

 TOTAL  
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