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1 Sonda retal nº 20 - Sonda retal (cloreto de polivinila), número 20, transparente, flexível, 
atóxico; com extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; dotada de um 
orifício, tampa e adaptador a seringa.

20,00 _______________ _____________Unidade

2 Sonda traqueal nº 14 - Sonda Aspiração Traqueal número 14 com espessura da sonda 
5,5mm; traqueal para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica, estéril, atóxica, 
descartável. Sondas descartáveis compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo 
de furação específica e conector. Pacote com 20 unidades em embalagem plástica, 
esterilizado por radiação gama;

2,00 _______________ _____________Pacote

3 Suporte para toalha de papel - Porta toalha injetado com plástico ABS para suporte de 
papel tipo bobina com dispenser automático por funcionamento mecânico de parede. 
Proporciona autocorte de papel possibilitando que o usuário não entre em contato com o 
aparelho. Na cor branca . Dimensões aproximadas - altura: 40cm , largura: 31cm e 
profundidade: 24cm. 

3,00 _______________ _____________Unidade

4 Sistema coletor aberto - Conector para sonda uretro-vesical composta por pinça corta fluxo; 
tubo extensor, cordel para sustentação ao leito e deambulação do paciente; frasco coletor 
em PVC translúcido, com capacidade para 1200ml e escala graduada.

10,00 _______________ _____________Unidade

5 Dispositivo de   latéx em forma de preservativo com extremidade afunilada adaptável em 
uma das extremidades ao órgão genital masculino e a outra a um sistema  utilizado para 
conduzir a urina ao recipiente coletor .Utilizada em em pacientes do sexo masculino  com 
incontinência urinária, Tamanho 04., com 24mm de diâmetro  Não estéril, de uso único, 
embalagem plástica contendo 1 unidade . Deve apresentar registro na ANVISA.  

40,00 _______________ _____________Unidade

6 Solução de Cloreto de Sódio 1000ml - Solução de Cloreto de Sódio a 0.9%, sistema 
fechado, bolsa flexível com 1000 ml.

20,00 _______________ _____________Unidade

7 Dispositivo de   latéx em forma de preservativo com extremidade afunilada adaptável em 
uma das extremidades ao órgão genital masculino e a outra a um sistema  utilizado para 
conduzir a urina ao recipiente coletor .Utilizada em em pacientes do sexo masculino  com 
incontinência urinária, Tamanho 07 com 33mm de diâmetro . Não estéril, de uso único, 
Embalagem plástica contndo 01 unidade. Deve apresentar registro na ANVISA.  

40,00 _______________ _____________Unidade

8 Solução de Glicose a 10%, sistema fechado, bolsa flexível com 500 mL. 20,00 _______________ _____________Unidade

9 Sonda Foley nº 14 de 2 vias - Sonda Foley de Látex de borracha natural em 2 vias, com 
balão, para drenagem vesical de demora em geral, com 35/40cm comprimento aproximado, 
número 14.

6,00 _______________ _____________Unidade
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10 Sonda Foley nº 16 de 2 vias - Sonda Foley de Látex de borracha natural em 2 vias, com 
balão, para drenagem vesical de demora em geral, com 35/40cm comprimento aproximado, 
número 16.

6,00 _______________ _____________Unidade

11 Sonda Foley nº 16 de 3 vias - Sonda Foley de Látex de borracha natural em três vias, com 
balão, para drenagem vesical de demora em geral, com 35/40cm comprimento aproximado, 
número 16 

5,00 _______________ _____________Unidade

12 Sonda Foley nº 18 de 2 vias - Sonda Foley de Látex de borracha natural em 2 vias, com 
balão, para drenagem vesical de demora em geral, com 35/40cm comprimento aproximado, 
número 18.

5,00 _______________ _____________Unidade

13 Sonda nasoentérica nº 12 - Sonda nasoentérica número 12 com acompanhamento de fio-
guia em aço inox (modelo adulto). Sonda Nasoenteral, gástrica e intestinal para 
alimentação, com guia, confeccionada em poliuretano, atóxica, apirogênica e radiopaca, 
flexível para efetuar uma introdução suave e sem traumas e adaptar-se facilmente a 
anatomia do paciente. O tubo deverá possuir o mesmo diâmetro externo da ponta, sem a 
presença de rebarbas, rebaixes ou saliências.

8,00 _______________ _____________Unidade

14 Sonda nasogástrica nº 14 - Sonda Nasogástrica número 14, longa, uso adulto, esterilizado 
por Óxido de Etileno, tubo confeccionado em PVC flexível.

25,00 _______________ _____________Unidade

15 Saboneteira para álcool - Dispensador de sabonete líquido ou álcool gel de parede, com 
acionamento automático por sensor de presença. Em plástico ABS. Capacidade: 700 ml. 
Dimensões aproximadas: A:15cm L: 8cm C: 7cm.Fonte: 4 pilhas alcalinas AA. Cor: 
Branco. Itens inclusos: 1 Saboneteira, 01 Suporte,01 Chave plástica, 02 parafusos e 02 
buchas para fixação.

3,00 _______________ _____________Unidade

16 Colchão de espuma, densidade D23, confeccionada no tecido sarja, cor branca, medidas 
88 cm de largura, 188 cm de profundidade e 14 cm. de altura. Garantia de 6 meses.

1,00 _______________ _____________Unidade

17 Colchão para cama pediátrica - Colchão para cama hospitalar pediátrico, Confeccionado 
em espuma 100% poliuretano em uma só peça revestida em material impermeável (courvim 
ou napa), na cor bege ou azul, lavável, densidade D-28; resistente nas laterais. Dimensões 
compatíveis com cama 130x 0,65x0,69 .

1,00 _______________ _____________Unidade

18 Colchão uso hospitalar, material espuma, densidade D-33, comprimento aproximado de 
190 cm, altura base 13 cm, largura 70 cm, características adicionais revestido em napa, 
selagem hermética, resistente, lavável.

5,00 _______________ _____________Unidade

19 Dipirona Sódica, 1000mg, solução injetável, ampola com 2ml 240,00 _______________ _____________Unidade

20 Bromoprida, 10mg, solução injetável, ampola com 2ml . 150,00 _______________ _____________Unidade

21 Cloridrato de  clonidina 150mcg, solução injetável, ampola com 1ml . 60,00 _______________ _____________Unidade

22 Heparina Sódica, 5.000 UI, ampola 0,25ml, para administração subcutânea .Caixa  com 25 
unidades 

6,00 _______________ _____________Caixas
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23  Heparina Sódica, 25.000 UI  solução injetável, frasco-ampola com 5 ml 10,00 _______________ _____________Unidade

24 Insulina Humana NPH, 1.000 UI/ml, suspensão injetável, frasco-ampola, com 10ml 10,00 _______________ _____________Unidade

25  Insulina Humana Regular, 1.000 UI, suspensão injetável, frasco-ampola com 10ml 10,00 _______________ _____________Unidade

26 Conector valvulado de pressão positiva - Conector valvulado em sistema de PRESSÃO 
POSITIVA, é um dispositivo indicado para uso em administração (intravenosa periférica) de 
fluidos sem o auxilio de uma agulha (injeção, aspiração ou fluxo por gravidade), conexão 
luer lock e com possibilidade de adaptação em conector sistema slip, o conector valvulado 
deve feito de material inerte, não interagindo com medicamentos, nutrição parenteral, 
lipídios, sangue.

150,00 _______________ _____________Unidade

27 Conjunto de colheres de metal com engrossador e curva fixa, utilizada para auxílio no dia a 
dia, composto de 01 unidade para mão esquerda (curva para direita) e 01 unidade para mão 
direita (curva para a esquerda).

5,00 _______________ _____________Par

28 Cortador, amassador e porta medicamentos - Cortador, amassador e porta comprimidos. 
Material Plástico. Produto de aproximadamente 15 cm de altura 

5,00 _______________ _____________Unidade

29 Dreno de tórax em sistema fechado - kit para drenagem mediastinal, número 18 mm. 
Composição: 01 dreno tubular, em borracha flexível, atóxico, com orifícios lateral e central, 
01 reservatório de 500 ml e conexão.

2,00 _______________ _____________Kit

30 Dispositivo para Transferência de solução e irrigação, com duas pontas perfurantes, 
adequado para todo tipo de sistema fechado deve atender a NR 32, estéril, artigo médico-
hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. 

30,00 _______________ _____________Unidade

31 Eletrodo descartável para monitor de ECG - Eletrodo com adesivo microporoso e 
hipoalergênico, pino de aço inox, contra pino Ag/AgCl, com condutor sólido (gel seco). 
Caixa com 100 unidades.

4,00 _______________ _____________Caixas

32 Equipo bureta microgota em PVC, flexível, graduada de 150ml, transparente, câmara de 
gotejamento em PVC transparente com filtro de fluído, pinça rolete para dosagem de 
volume e pinça corta fluxo tipo clamp, extensão em PVC com 1.50cm de comprimento 
atóxico e apirogênico, com injetor lateral (Y) e conector luer lock, entrada de ar com filtro 
hidrófobo, com membrana auto- cicatrizante, dispositivo ABS com micro gotejamento, 
marca de graduação de 0 a 150 ml em intervalos de 10 ml, lanceta perfurante e alça de 
sustentação em PVC com entrada de ar.

10,00 _______________ _____________Unidade

33 Equipo para medida de pressão venosa central (PVC) macrogotas flexível, ponta perfurante 
adaptável em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa, contendo protetor, câmara de 
gotejamento flexível e transparente, tubo flexível e transparente em P.V.C. de no mínimo 
2,25m de comprimento; regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo, 2 clamp 
corta fluxo; conector 2 vias , 2 conectores luer slip universais contendo protetor, escala 
graduada de 0 a 40cm para monitoramento da pressão venosa central.

15,00 _______________ _____________Unidade
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34 Esfigmomanômetro Adulto Obeso - Esfigmomanômetro aneróide com braçadeira em nylon, 
fecho em velcro e manguito em PVC com circunferência de 35 x 51 cm

1,00 _______________ _____________Unidade

35 Esfigmomanômetro Infantil - Esfigmomanômetro com braçadeira em nylon,fecho em velcro 
e manguito em PVC com circunferência de 15 x 19 cm. 

1,00 _______________ _____________Unidade

36 Esfigmomanômetro Infantil (1 a 7 anos) - Esfigmomanômetro com braçadeira em nylon, 
fecho em velcro e manguito em PVC com circunferência de 10 x 18 cm.

1,00 _______________ _____________Unidade

37 Esfigmomanômetro Neonatal - Esfigmomanômetro com braçadeira em nylon, fecho em 
velcro e manguito em PVC com circunferência de 07 x 13 cm.

1,00 _______________ _____________Unidade

38 Estadiômetro Portátil Vertical desmontável. Aferição: 20 cm a 200 cm. Graduação: 0,1 cm. 
Material: Plástico.

1,00 _______________ _____________Unidade

39 Estetoscópio, tipo pinard, tubo de alumínio com cerca de 13 cm. 1,00 _______________ _____________Unidade

40 Estetoscópio Neonatal - Estetoscópio, auscultador neonatal tipo biauricular, acessórios 
olivas anatômicas silicone, haste em aço, tubo em y em PVC, auscultador duplo em aço . 
Tamanho Neonatal. Diâmetro do diafragma: 2,5 cm Tamanho do tubo: 78 cm.

1,00 _______________ _____________Unidade

41 Estetoscópio Pediátrico - Estetoscópio auscultador pediátrico, tipo biauricular, acessórios 
olivas anatômicas silicone, haste inox, tubo em y em PVC, auscultador duplo em inox. 
Tamanho Pediátrico. Diâmetro do diafragma: 3,5 cm Tamanho do tubo: 78 cm

1,00 _______________ _____________Unidade

42 Facilitador palmar, indicado para substituir a função manual e facilitar a preensão palmar. 
Com ponteira nas duas pontas.

5,00 _______________ _____________Unidade

43 Fita crepe - Fita adesiva de papel crepado branco e adesivo de borracha natural e resinas 
sintéticas; resistente e impermeável. Embalagem: Individual, segura que garante proteção e 
integridade do produto quanto à ação de agentes externos. Dimensões: 18mm x 50m.

5,00 _______________ _____________Unidade

44 Fita rolo fecho de contato macho e fêmea (velcro) 5 cm larg x 25 m comp.cor preta. 2,00 _______________ _____________Unidade

45 Par de muletas tipo axilar, material estrutura alumínio, tipo ponteira de borracha. 
Características adicionais: ajuste telescópico da altura, capacidade 100 kg.

2,00 _______________ _____________Par

46 Gaze - Compressa de gaze hidrófila esterilizada, 100% algodão, 7,5 cm X 7,5 cm, 5 
dobras, 13 fios, (aberta mede 15 cm X 30 cm) envelope com 05 unidades. Apresentar na 
embalagem indicador de esterilidade, prazo de validade, lote e tipo de processo de 
esterilização. Observação: apresentar a compressa com dobradura perfeita, sem janelas 
centrais. As caixas para transporte devem ser rígidas para suportar empilhamento e 
perfeitamente lacradas para evitar contaminação. Apresentar registro no Ministério da 
Saúde e AFE (Autorização de funcionamento da empresa). Marcas de referência: Cremer e 
Neve.

100,00 _______________ _____________Unidade

47 Kit de oxigenação e aspiração Kit que permite a oxigenação e a aspiração pelo mesmo 
equipamento e ao mesmo tempo se necessário. Acompanha: 01 Válvula Reguladora para 
Cilindro de Oxigênio com duas saídas (VD010) 01 Aspirador para Oxigênio com frasco de 

1,00 _______________ _____________Unidade
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policarbonato 400ml (AR210) 01 Fluxômetro para Oxigênio de 0 a 15lts (FX010) 01 
Conjunto de Umidificação para Oxigênio 250ml (UD111).

48 Kit para nebulização contínua com máscara, conexão universal, traquéia e frasco com 
capacidade mínima de 500 ML, com tampa rosqueável e adaptável para ar comprimido ou 
oxigênio

2,00 _______________ _____________Kit

49 Lanceta descartável  com sistema de punção de uso único, um ajuste de profundidade, 
diêmtro da agulha 0,36 mm (28g), sistema estéril através de radiação gamma, retração 
automática da agulha.Marca de referência: Accu-Chk Safe-T-Pro Uno. Caixa com 200 
unidades.

2,00 _______________ _____________Caixas

50 Lanterna clínica não elétrica, com iluminação de led 2,2v material metal , quantidade pilhas 
2, tamanho pilha aaa ou aa, tipo foco fixo, comprimento 140, diâmetro de aproximadamente 
12.

2,00 _______________ _____________Unidade

51 Material para enteroclisma - Kit irrigador lavagem intestinal inox. Composto por frasco de 
inox de 2 litros , extensor de silicone de 1,20m e ponteira também de silicone .

1,00 _______________ _____________Kit

52 Kit de fraldas contendo:
5 pacotes com 8 unidades de Fralda descartável , tipo formato anatômico, tamanho Grande 
adulto ou geriátrico ( tamanho G). características adicionais: flocos de gel, abas 
antivazamento, faixa ajustável, fixação com fitas adesivas multi ajustáveis e reutilizáveis, 
algodão que não desfaça quando molhado;
4 pacotes com 10 unidades de Fralda descartável, tipo formato anatômico, tamanho adulto 
ou geriátrico ( tamanho P). características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, 
faixa ajustável, fixação com fitas adesivas multi ajustáveis e reutilizáveis, algodão que não 
desfaça quando molhado;
5 pacotes com 08 unidades de Fralda descartável, tipo formato anatômico, tamanho adulto 
ou geriátrico ( tamanho M). características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, 
faixa ajustável, fixação com fitas adesivas multi ajustáveis e reutilizáveis, algodão que não 
desfaça quando molhado;
6 pacotes com 07 unidades de Fralda descartável, tipo formato anatômico, tamanho adulto 
ou geriátrico ( tamanho GG). características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, 
faixa ajustável, fixação com fitas adesivas multi ajustáveis e reutilizáveis, algodão que não 
desfaça quando molhado.

1,00 _______________ _____________Kit

53 Extensor (extensor equipo soro) fabricado em PVC flexível, cristalino com comprimentos de 
60 - cm. Pinça clamp corta fluxo em cada prolongamento. Isento de látex, adaptador tipo 
luer. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com 
abertura em pétala. Esterilizado em Óxido de Etileno (ETO)

50,00 _______________ _____________Unidade

54 Prato inox, com quatro ventosas de polietileno fixadas por tubo de alumínio rebitado. 20 
centímetros de diâmetro.

5,00 _______________ _____________Unidade
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55 Refratômetro portátil de urina - O refratômetro portátil determina de forma rápida a 
concentração/ densidade de proteína na urina e proteína em soro .Escalas: 0 - 12 g / dl 
(proteína em soro) 1.000 - 1.050 sg (densidade de urina); Subdivisão: 0.2 g / dl / 0.002 sg. 
É composto por um conta gotas  ,estojo para transporte, chave de fenda para ajuste e 
Manual de instruções  em português .

1,00 _______________ _____________Unidade

56 Régua antropométrica Estadiômetro Portátil Horizontal. Aferição até 100 cm. Graduação 
em milímetros numerada a cada centímetro em madeira .

1,00 _______________ _____________Unidade

57 Régua de nível em madeira 40 cm , com duas bolhas .para nivelamento , 16 polegadas. 1,00 _______________ _____________Unidade

58 Rolo de fita antiderrapante 50mmx20 metros para demarcação de solo. 8,00 _______________ _____________Rolo

59 Álcool 70º para limpeza e desinfetante em superfícies fixas e para uso hospitalar, 
assistência a saúde e áreas de manipulação de alimentos. Aspecto líquido límpido, 
indicado exclusivamente para uso hospitalar e assistência à saúde, remove com facilidade 
as sujeiras mais resistentes. Não é inflamável, não é tóxico e seca rápido. Cor Incolor, 
Odor Característico, graduação alcoólica 20ºC 70,0 a 72,0º INPM densidade (20ºC, g/mL) 
0,850 a 0,900, Composição: álcool hidratado 96º GL / 92,8º INPM e água. Indicado 
exclusivamente para uso hospitalar e assistência à saúde. Validade superior a um ano 
apartir da entrega. Apresentação: Frasco de 1L.

5,00 _______________ _____________Litros

60 Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em bolas, material alvejado, purificado, isento de 
impurezas, esterilidade não estéril. Pacote com 100 g 

15,00 _______________ _____________Pacote

61 Almofada ortopédica de gel, formato redondo, caixa de ovo com orifício –Anti Úlcera de 
pressão.

5,00 _______________ _____________Unidade

62 Almofada, para assento de cadeira de rodas, material de gel, quadrada (Anti Úlcera de 
pressão).

5,00 _______________ _____________Unidade

63  Reanimador manual pediátrico em silicone ,completo contendo máscara facial em silicone, 
alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador e facilitar sua compressão; 
válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; balão em silicone 550 ml, 
volume de entrega 320ml, auto inflável com válvula pop off que consiste em uma válvula com 
limite de pressão ajustada e quando necessário permite regulagem ou bloqueio. 
Reservatórios de O2 em PVC com válvula no tamanho de 2700ml e reservatório com 
conexão direta 1000 ml. Totalmente autoclavável. Modelo de Referência: MD. 

1,00 _______________ _____________Unidade

64 Reanimador manual adulto em silicone completo (com válvula superior e inferior, balão em 
silicone autoclavável adulto 1600 ml; com máscara facial em silicone reservatório 2500ml 
com conexão direta.

1,00 _______________ _____________Unidade

65 Aranha mola - Receptor de lápis, pincel ou caneta, bilateral, projetada em tubo flexível, pré-
moldado e ajustável para apoiar pequenas áreas, minimizar o contato com a pele e 
preservar áreas sensitivas. Promove a facilitação da escrita, favorecendo preensão digital ou 
interdigital. Tamanho M.

5,00 _______________ _____________Unidade
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66 Atadura tamanho 10 - Atadura de crepe tipo I medindo 10 cm de largura por 1,80 m de 
comprimento em repouso, com densidade de 13 fios/cm², com peso de 21g por unidade, 
confeccionada em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, possuindo bastante 
elasticidade no sentido longitudinal, enrolada sobre si mesma, bordas devidamente 
acabadas, isenta de rasgos, impurezas e fiapos. Embaladas individualmente. Deve atender 
a NBR 14.056:2002. Marcas de referência: Cremer e Neve.

75,00 _______________ _____________Unidade

67 Atadura tamanho 15 - Atadura de crepe tipo I medindo 15 cm de largura por 1,80 m de 
comprimento em repouso, com densidade de 13 fios/cm², com peso de 32,7 g por unidade, 
confeccionada em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, possuindo bastante 
elasticidade no sentido longitudinal, enrolada sobre si mesma, bordas devidamente 
acabadas, isenta de rasgos, impurezas e fiapos. Embaladas individualmente. Deve atender 
a NBR 14.056:2002. Marcas de referência: Cremer e Neve.

75,00 _______________ _____________Unidade

68 Atadura tamanho 20 - Atadura de crepe tipo I medindo 20 cm de largura por 1,80 m de 
comprimento em repouso, com densidade de 13 fios/cm², com peso de 42,8 g por unidade, 
confeccionada em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, possuindo bastante 
elasticidade no sentido longitudinal, enrolada sobre si mesma, bordas devidamente 
acabadas, isenta de rasgos, impurezas e fiapos. Embaladas individualmente. Deve atender 
a NBR 14.056:2002. Marcas de referência: Cremer e Neve.

75,00 _______________ _____________Unidade

69 BENGALA, TIPO 4 APOIOS, MATERIAL ALUMÍNIO E AÇO, COM PONTEIRA DE 
BORRACHA, TAMANHO ADULTO.

2,00 _______________ _____________Unidade

70 BENGALA, TIPO COMUM, MATERIAL EM ALUMÍNIO, COM PONTEIRA DE BORRACHA, 
TAMANHO ADULTO.

2,00 _______________ _____________Unidade

71 Bolsa Coletora de Urina em sistema fechado, por gravidade, confeccionada em PVC, 
flexível com capacidade de 2.000 mL, com dupla face, sendo na parte da frente 
transparente e a posterior branca ou opaca, para melhor visualização do aspecto da 
diurese; contendo: - Bolsa coletora de urina com escalas de graduação para pequenos e 
grandes volumes; com capacidade para 2.000ml; -Conector universal com ponto de coleta 
para amostra tipo (needle less) sem agulha ou em látex auto vedante; - Tubo extensor com 
120cm de comprimento aproximado, dotado de pinça/clamp corta fluxo; e tampa protetora; -
 Válvula anti-refluxo; - Câmara de pasteur; - Tubo de drenagem/esvaziamento com válvula; - 
Filtro de ar hidrófobo e antibacteriano na bolsa coletora; - Clip de beira de cama; - Tira de 
deambulação ou cordão para Locomoção; - Alça de sustentação; estéril, embalagem 
compatível com a legislação vigente.

15,00 _______________ _____________Unidade

72 Bolsa de colostomia - Bolsa colostomia/ileostomia para adulto, em peça única, drenável 
plástico transparente na face anterior e na face posterior composta preferencialmente em 
não tecido hipoalergênico e material macio. Diâmetro recortável aproximado de 64 mm. 
Com adesivo de última geração (composta de resina sintética e hidrocoloíde). Deverá 
acompanhar 1 (um) clamp para cada bolsa. A embalagem deverá conter data de fabricação 

2,00 _______________ _____________Caixas
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e validade, procedência, identificação legível (caixa com 10 bolsas)

73 Bolsa drenável para urostomia, Sistema duas peças - Filme plástico de 4 Camadas: 
Silencioso e anti odor; Tela protetora não aderente de não-tecido: Sistema anti refluxo e 
válvula de drenagem com regulagem de jato; Modelo Transparente; Flange (tamanho 57) 
para encaixe da base e cinto. Caixa com 10 unidades.

1,00 _______________ _____________Caixas

74 Cadarço para traqueostomia - Cadarço sarjado para tubo de traqueostomia, 90% algodão, 
10% poliéster cor branca, número 10, rolo com 10 metros, contendo dados de identificação 
(nº de lote, data de fabricação e validade).

10,00 _______________ _____________Unidade

75 Caixa organizadora com tampa, fabricada em plástico resistente e transparente. Com 
capacidade de 60 litros e dimensões aproximadas de 65,90 x 47,6 x 31,08 cm. Preço por 
unidade.

10,00 _______________ _____________Unidade

76 CALHA POSTERIOR, USO TORNOZELO DIREITO, FINALIDADE CORREÇÃO DE 
EQUINISMO, BLOQUEIO 90°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO C/ CINTO DE 
VELCRO, TAMANHO 37-43

2,00 _______________ _____________Unidade

77 Cânula nasal (tipo óculos) nº 10 - Cânula nasal (tipo óculos) nº 10 para Oxigenoterapia, em 
Silicone nº10, 100% silicone ou PVC/Polietileno de baixa densidade à partir da conexão 
onde ocorre a bifurcação do cateter, ponta siliconada, formada por um arco e duas cânulas 
que vão dentro das fossa nasais reguláveis para a perfeita adaptação sem uso de adesivos 
com comprimento prolongado de 2m10cm aproximado, em peça única, estéril, embalagem 
compatível com a legislação vigente.

30,00 _______________ _____________Unidade

78 Imobilizador lateral de cabeça Imobilizadores laterais de cabeça do tipo utilizado em 
resgate para imobilizar da cabeça e região cervical. Confeccionado em poliuretano, 
resistente a impacto, anatômico, regulagem com velcro , base com regulagem em duas 
partes: a primeira é dos blocos e a segunda é a da base . Possui tirantes de fixação para 
testa e queixo com pontos de abertura nos blocos para observar líquido drenado pelo 
ouvido. Dois tijolos (blocos)cada um de comprimento 26 cm , largura 0,8cm e altura 15 cm 
. A base tem 40 cm de comprimento , 26cm de largura e , e 0,2 cm espessura. Nos tijolos, 
velcro preto de 50 mm largura e aproximadamente 18 cm de comp cada um,. A base é 
retangular e possui dois velcros de 50 mm costurados.

2,00 _______________ _____________Unidade

79 Capacete Oxigenioterapia RN - Capacete oxigenoterapia, acrílico transparente, RN, de 1 a 
cerca de 3,5 kg, corpo cilíndrico com abertura frontal, tampo superior removível, com orifício 
central, com orifícios laterais

1,00 _______________ _____________Unidade

80 Cateter central monolúmen nº 14 - Cateter central, aplicação venoso, matéria prima 
poliuretano radiopaco, vias mono lúmen, lúmen 14, comprimento cerca 20cm , tipo fixação 
subcutânea, com  clamp e tampa , conexão em luer lock e com abas para fixação do 
cateter + acessórios (seringa, fio guia, dilatador de vaso, agulha de punção e lâmina de  
bisturi), necessários para a sua introdução ;tipo uso estéril, descartável, embalagem 

5,00 _______________ _____________Unidade
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individual.

81 Cateter central monolúmen  nº 16 - Cateter central, aplicação venoso, matéria prima 
poliuretano radiopaco, vias mono lúmen, lúmen 16, comprimento cerca 30cm, tipo fixação 
subcutânea com  clamp e tampa , conexão em luer lock e com abas para fixação do 
cateter + acessórios (seringa, fio guia, dilatador de vaso, agulha de punção e   lâmina de 
bisturi), necessários para a sua introdução ;tipo uso estéril, descartável, embalagem 
individual

5,00 _______________ _____________Unidade

82 Cateter central duplolúmen 7 fr - Cateter central, aplicação venoso, matéria prima 
poliuretano radiopaco, diâmetro cerca 7 fr, duplo lúmen, lúmen 14 a 18, comprimento , tipo 
fixação  subcutânea,conectores em luer lock , clamp em todas vias e tampas, componente 
+ acessórios (seringa, fio guia, dilatador de vaso, agulha de punção e bisturi), necessários 
para a sua introdução tipo uso estéril, descartável.

5,00 _______________ _____________Unidade

83 Cateter de Duplo Lúmen para Hemodiálise, modelo reto-com perfil redondo de longa 
permanência  de  11Fr x 19cm aproximadamente , venoso, com clamp em cada via e 
conexão luer-lock, perfil redondo, radiopaco, com kit completo para implante contendo: 1 - 
Cateter , 1 Agulha introdutora  ,1 – Fio guia  , 1 - Dilatador , 1 - Introdutor , 1 -  Lâmina  de 
bisturi,  02 Tampas protetoras ,s eringa e agulha .

1,00 _______________ _____________Unidade

84  Cateter hemodiálise triplolúmen -Cateter p/ terapia renal, tipo uso hemodiálise,  modelo 
triplo lúmen, reto, curta permanência  matéria prima poliuretano radiopaco, diâmetro de 
12fr,  com cerca de  15 cm comprimento com clamp em cada via .Componentes kit : 01  fio 
guia, 1 dilatador , ,02 tampas  protetoras   ,  01  cânula de Punção , 01 lâmina de bisturi   
,seringa   e agulha .

1,00 _______________ _____________Unidade

85 Cateter intravenoso para punção periférica de curta permanência nº 24 neonatal - Cateter 
intravenoso periférico 24g neonatal, mandril em aço inox siliconizado, com agulha de bisel 
curto angulado, trifacetada, extremidade lisa, cônica, e atraumática, câmara de refluxo com 
filtro, tampa protetora. Cateter confeccionado em poliuretano, teflon ou vialon, com ponta 
resistente, flexível, de fácil manuseio. Perfeita conexão com extensores e seringas, 
radiopaco, estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual com abertura asséptica.

1,00 _______________ _____________Unidade

86 Cateter (cânula) Nasal tipo sonda para oxigenoterapia, em  PVC siliconizado nº6 , não 
incluido tampa .

20,00 _______________ _____________Unidade

87 Cateter (cânula) Nasal tipo sonda para oxigenoterapia, em  PVC siliconizado  nº10. Não 
incluido tampa 

25,00 _______________ _____________Unidade

88 Cilindro de ar comprimido 7 Litros  em aço. Conforme as normas ABNT 218-1.Produto  com 
carga .

1,00 _______________ _____________Unidade

89 Cilindro de Oxigênio medicinal comprimido de 7litros - 1 m³ - com carga. 1,00 _______________ _____________Unidade

90 CINTA ELÁSTICA, MATERIAL ELÁSTICO RESISTENTE, TIPO COLETE PUTTY, LOMBO-
SACRA ALTO, TAMANHO M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BARBATANAS DE 

3,00 _______________ _____________Unidade
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DURALUMÍNIO E REFORÇO LATERAL, TIPO FECHAMENTO FECHO EM VELCRO, COR 
BEGE.

91 Clorexidina 0,5% - Clorexidina, digliconato, solução ALCOÓLICA a 0.5%, frasco de 1000 
mL, tipo almotolia com tampa, para uso em curativos de catéteres e punções anestésicas 
(Apresentar registro de Medicamento de Notificação Simplificada, conforme Resolução-
RDC 199/2006 da ANVISA)

5,00 _______________ _____________Unidade

92 Clorexidina 2%- Clorexidina, digliconato, solução degermante a 2%, frasco com 1000 ml, 
para antissepsia da pele no pré-operatório (Apresentar registro de Medicamento de 
Notificação Simplificada, conforme Resolução-RDC 199/2006 da ANVISA). 

4,00 _______________ _____________Unidade

93 Papel Grau  Cirúrgico  10 cm x100m 
Embalagens específicas para processos de esterilização em autoclaves. Papel  possui 
gramatura de 60G/m2 , filme plástico  formado por 02camada  polietileno/polipropileno 
gramatura mínima  54G/m2 e, indicadores de processo, sensível ao processo de 
esterilização. Dimensões: 10cm de  largura x 100m de comprimento.

2,00 _______________ _____________Unidade

94 Papel Grau  Cirúrgico  15 cm x100m                                                                                
                                                   Embalagens específicas para processos de 
esterilização em autoclaves. Papel  possui gramatura de 60G/m2 , filme plástico  formado 
por 02camada  polietileno/polipropileno gramatura mínima  54G/m2 e indicadores de 
processo.Dimensões : 15cm de  largura x 100m de comprimento.

1,00 _______________ _____________Unidade

95 Papel Grau  Cirúrgico  25 cm x100m                                                                                
                                                 Embalagens específicas para processos de esterilização 
em autoclaves. Papel  possui gramatura de 60G/m2 , filme plástico  formado por 02camada 
 polietileno/polipropileno gramatura mínima  54G/m2,sensível ao processo de esterilização  
indicado .Dimensões : 25cm de  largura x 100m de comprimento.

1,00 _______________ _____________Unidade
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______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


