
Prefeitura Municipal de Gonzaga
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALIZAMENTO DE PREÇO SIMPLES

Código

Pregão Eletrônico Nº 000008/2021 - 22/04/2021 - Processo Nº 000052/2021

Especificação Preço MínimoQuantidade Preço MédioUnidade Preço MáximoItem Valor Médio Total

LÁTEX RESISTENTE PARA GARROTE
látex resistente para garrote

-20,00 43,88MT -00001 00000954 877,60

ÓCULOS DE SEGURANÇA
óculos de segurança constituídos de armação e visor em uma única peça
de policarbonato incolor  com borda superior com meia proteção nas
bordas e hastes tipo espátula  as hastes tipo espátula são confeccionadas
do mesmo material da armação com seis fendas para ventilação e fixas à
armação através de pinos plásticos

-50,00 20,83UNI -00002 00002825 1.041,50

HIDROCOLÓIDE 10 CM X 10 CM  HIDROCOLÓIDE É COMPOSTO POR UMA
CAMADA INTERNA AUTO ADESIVA
hidrocolóide  10 cm x 10 cm
hidrocolóide é composto por uma camada interna auto adesiva contendo
hidrocolóide (cmc - carboximetilcelulose sódica)  poli-isobutileno
conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano  composção:
carboximetilcelulose sódica  poliisobutileno  adesivo  conservante e filme de
poliuretano  caixa com 10 unidades

-15,00 133,36CX -00003 00000968 2.000,40

ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML
água oxigenada 10 vol 1000ml

-100,00 7,53LT -00004 00000826 753,00

ATADURA DE CREPOM 08CM 3 0MT 13F C/12
atadura de crepom 08cm 3 0mt 13f c/12  com as seguintes especificações:
atadura de crepe  medindo aproximadamente 8cm de largura x 4 50m de
comprimento  constituído de 13 fios de algodão cru  bordas devidamente
acabadas  elasticidade adequada uniformemente enroladas  isenta de
quaisquer defeitos  embalada individualmente e reembalada em pacote com
12 unidades  confeccionada: em 100% algodão

-250,00 17,88DZ -00005 00000837 4.470,00

GAZE  TIPO QUEIJO 91X91 FIOS GAZE EM ROLO CONFECCIONADAS COM
FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA
gaze  tipo queijo 91x91 9fios gaze em rolo confeccionadas com fios 100%
algodão em tecido tipo tela  possuem  dimensão de 91 cm x 91m quando
abertas e 11 cm x 91m quando fechadas  são branqueadas  isentas de
impurezas  indicada para curativos ou procedimentos

-800,00 78,34UNI -00006 00000944 62.672,00

SONDA NASOENTÉRICA
sonda nasoentérica para alimentação enteral numeros diversos  de acordo
com a necessidade do município

-60,00 17,35UNI -00007 00002797 1.041,00

APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL NYLON VELCRO
aparelho de pressão infantil nylon velcro aparelho de pressão completo
com braçadeira infantil. braçadeira em nylon com fechamento em velcro.
braçadeira para circunferência de braço de 10 à 18 cm (1 à 7 anos).

-30,00 136,48UNI -00008 00004377 4.094,40
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manguito em pvc (latex free). acompanha estojo para viagem. 1 manômetro
(0-300 mmhg). 1 braçadeira infantil - 10 à 18cm. (nylon com fechamento em
velcro). pêra e válvula de deflação. estojo com zíper.

KOLLAGENASE + CLORANFENICOL  COLAGENASE 0,6 U/G +
CLORANFENICOL 0,01 G/G
kollagenase + cloranfenicol  colagenase 0,6 u/g + cloranfenicol 0,01 g/g
apresentação em bisnagas de 50g está indicada para limpeza de lesões,
independentemente de sua origem e localização: em ulcerações e
necroses (úlcera varicosa, úlcera por decúbito, gangrenas das
extremidades, especialmente gangrena diabética, congelamentos); em
lesões de difícil cura (lesões pós-operatórias, por irradiação e por
acidentes); antes de transplantes cutâneos. quando aplicado
intravaginalmente elimina o tecido necrosado em casos de cérvices,
vaginites e pós-operatórios sobre o colo uterino e mucosa vaginal.

-270,00 82,51UNI -00009 00004411 22.277,70

FITA PARA GLICEMIA CAPILAR ACCU CHECK CX  COM 50 UNIDADES
fita para glicemia capilar accu check cx  com 50 unidades

-200,00 265,71CX -00010 00000940 53.142,00

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°  1000ML
álcool etílico hidratado 70°  1000ml

-300,00 7,61LT -00011 00000833 2.283,00

ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO DE 500GRS 100%.
algodão em rolo produzido com fibras selecionadas, 100% naturais,
lavejadas, um produto de grande suavidade e de excelente poder de
absorvição. ref: soft. cremer/max.

-60,00 18,25UNI -00012 00005522 1.095,00

BOLSA COLETORA 2000ML SIST  FECHADO  TRANSPARENTE NA FRENTE
E OPACA NO VERSO
bolsa coletora 2000ml sist  fechado  transparente na frente e opaca no
verso  câmara gotejadora tipo pasteur com dispositivo anti-refluxo  tubo
extensor intermediário de 1 20 cm em pvc atóxico transparente  com pinça
corta fluxo  conector com ajuste perfeito para sonda vesical e tampa
protetora  suporte para fixação com haste retangular  fixação segura em
todos os tipos de leitos e cordão p/ fixação em maca  esterilizada com
oxido de etileno em papel grau cirúrgico

-50,00 7,53UNI -00013 00000842 376,50

BOBINA 10X100 PARA ESTERILIZAÇÃO  TIPO SACO  COM UM LADO
TRANSPARENTE E O VERSO OPACO
bobina 10x100 para esterilização  tipo saco  com um lado transparente e o
verso opaco

-30,00 91,80UNI -00014 00000846 2.754,00

PVPI DEGERMANTE 1000 ML
pvpi degermante 1000 ml

-60,00 23,07LT -00015 00000872 1.384,20

SCALP PVC/PGC 19G PCT C/50  SCALP-AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL
scalp pvc/pgc 19g pct c/50  scalp-agulha em aço inoxidável  com bisel
curto  tri facetado  agulha siliconada que permite perfeito deslizamento na
parede do vaso  aleta de fixação colorida que identifica o tamanho do
produto em vinil atóxico  tubo de vinil atóxico  flexível e transparente e com

-10,00 20,43PCT -00016 00000880 204,30
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capacidade de 0 65 ml e 350mm de comprimento  conector universal
trans- parente   esterilizado por oxido de etileno embalagem tipo blister com
papel cirúrgico

SCALP PVC/PGC 21G PCT C/50  SCALP-AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL
scalp pvc/pgc 21g pct c/50  scalp-agulha em aço inoxidável  com bisel
curto  tri facetado  agulha siliconada que permite perfeito deslizamento na
parede do vaso  aleta de fixação colorida que identifica o tamanho do
produto em vinil atóxico  tubo de vinil atóxico  flexível e transparente e com
capacidade de 0 65 ml e 350mm de comprimento  conector universal
trans- parente   esterilizado por oxido de etileno embalagem tipo blister com
papel cirúrgico

-15,00 21,50PCT -00017 00000881 322,50

SCALP PVC/PGC 23G PCT C/ 50  SCALP-AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL
scalp pvc/pgc 23g pct c/ 50  scalp-agulha em aço inoxidável  com bisel
curto  tri facetado  agulha siliconada que permite perfeito deslizamento na
parede do vaso  aleta de fixação colorida que identifica o tamanho do
produto em vinil atóxico  tubo de vinil atóxico  flexível e transparente e com
capacidade de 0 65 ml e 350mm de comprimento  conector universal
transparente   esterilizado por oxido de etileno embalagem tipo blister com
papel cirúrgico

-40,00 22,05PCT -00018 00000882 882,00

SORO RINGER LACTAR  BOLSA COM 500ML SISTEMA FECHADO  CAIXA
COM 20 UNIDADES
soro ringer lactar  bolsa com 500ml sistema fechado  caixa com 20
unidades

-60,00 124,91CX -00019 00000920 7.494,60

ESPARADRAPO 10X4 5 C/ CAPA  100% ALGODÃO COM TRATAMENTO
ACRÍLICO  ADESIVO BRANCO A BASE DE BORRACHA
esparadrapo 10x4 5 c/ capa  100% algodão com tratamento acrílico
adesivo branco a base de borracha natural e resina (marca de referencia
missner)

-120,00 10,76UNI -00020 00000931 1.291,20

APARELHO PARA GLICEMIA CAPILAR ACCU CHECK
aparelho para glicemia capilar accu check

-25,00 104,11UNI -00021 00000941 2.602,75

FIXADOR CELULAR VAGISPEC 100ML
fixador celular vagispec 100ml

-10,00 13,20UNI -00022 00000942 132,00

SULFADIAZINA DE PRATA  POTE DE 500 GRAMAS
sulfadiazina de prata  pote de 500 gramas

-50,00 40,52CX -00023 00000970 2.026,00

GLUTARALDEÍDO FRASCO DE 1000ML
glutaraldeído frasco de 1000ml. ref: rioquimica.

-3,00 56,97UNI -00024 00005541 170,91

SORO FISIOLOGICO 0,9 % SISTEMA FECHADO BOLSA DE 100 ML
soro fisiologico 0,9 % sistema fechado bolsa de 100 ml , cx com 20
unidades

-70,00 88,55CX -00025 00004094 6.198,50

CATETER TIPO ÓCULOS  INFANTIL
cateter tipo óculos  compõe-se de circuito de tubos de pvc com um
introdutor nasal por onde flui o oxigênio ou ar a ser instilado  adapta-se

-200,00 3,71UNI -00026 00000855 742,00
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atrás dos pavilhões auriculares como bastes de óculos e conecta-se a
linha de oxigênio de ar  pacote com 20 unidades em embalagem plástica
esterilizada por radiação gama  (infantil)

COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE CONFECCIONADO A
PARTIR DO PAPELÃO ONDULADO
coletor de material perfuro cortante confeccionado a partir do papelão
ondulado (caixa externa e bandeja)  papelão couro (cinta lateral e fundo
rígido) e polietileno de alta densidade (sacola para revestimento)  13 litros

-150,00 14,31UNI -00027 00000856 2.146,50

SERINGA DESC  SEM AGULHA 1ML COM 100  SERINGA LIPODÊMICA 3
PEÇAS
seringa desc  sem agulha 1ml com 100  seringa lipodêmica de 3peças
cilindro translúcido em polipropileno demarcado em ml de fácil leitura
embolo de em polietileno de alta densidade  retentor hermético (que garante
seu deslizamento dentro do cilindro)  adaptador de agulha tipo slep  atóxica
embalagem individual  tipo blister em papel cirúrgico  com lingüeta que
facilita sua abertura  embalagem com 100 seringas

-200,00 42,52CX -00028 00000890 8.504,00

ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA PCT C/ 100 UNIDADES
DESCARTÁVEL
abaixador de madeira para língua pct c/ 100 unidades descartável
abaixador de madeira para língua pct c/ 100 unidades descartável formato
convencional liso superfície e bordas perfeitamente acabadas espessura e
largura uniforme em toda a sua extensão medindo aproximadamente 14 cm
de comprimento 14 cm de largura 0 5 mm de espessura stilo.

-400,00 7,42PCT -00029 00005296 2.968,00

AGULHA DESC  25X8  CAIXA C/ 100 UNIDADES
agulha desc  25x8 caixa c/ 100 unidades  com cânula em aço inoxidável c/
bisel tri facetado  adaptador universal p/ seringas identificados por cor de
acordo com calibre  tampa da cânula protetora em polipropileno  embalagem
individual em papel grau-cirúrgico  esterilizadas com oxido de etileno

-250,00 16,87CX -00030 00000830 4.217,50

SERINGA DESC  SEM AGULHA 10ML COM 100  SERINGA LIPODÊMICA DE 3
PEÇAS
seringa desc  sem agulha 10ml com 100  seringa lipodêmica de 3peças
cilindro translúcido em polipropileno demarcado em ml de fácil leitura
embolo de em polietileno de alta densidade  retentor hermético (que garante
seu deslizamento dentro do cilindro)  adaptador de agulha tipo slep  atóxica
embalagem individual  tipo blister em papel cirúrgico  com lingüeta que
facilita sua abertura  embalagem com 100 seringas

-100,00 67,98CX -00031 00000891 6.798,00

SERINGA DESC  SEM AGULHA 20ML COM 100  SERINGA LIPODÊMICA DE 3
PEÇAS
seringa desc  sem agulha 20ml com 100  seringa lipodêmica de 3peças
cilindro translúcido em polipropileno demarcado em ml de fácil leitura
embolo de em polietileno de alta densidade  retentor hermético (que garante

-60,00 78,38CX -00032 00000892 4.702,80
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seu deslizamento dentro do cilindro)  adaptador de agulha tipo slep  atóxica
embalagem individual  tipo blister em papel cirúrgico  com lingüeta que
facilita sua abertura  embalagem com 100 seringas

EQUIPO MICRO GOTAS
equipo micro gotas lanceta perfurante para conexão ao recipiente de
solução. - câmara para visualização de gotejamento - extensão em pvc -
controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete. - conexão luer para
dispositivo de acesso venoso. extensão distal em látex, unindo o tubo de
pvc ao conector luer. caixa com 250 unidades em embalagem plástica
esterilizados

-1.000,00 445,00UNI -00033 00004403 445.000,00

RECIPIENTE PARA CURATIVO BICO FINO (ALMOTOLIA) 500 ML
recipiente para curativo bico fino (almotolia) 500 ml  em plástico resistente
com tampa  para armazenamento e aplicação de medicamentos

-30,00 5,36UNI -00034 00000876 160,80

RECIPIENTE PARA CURATIVO BICO FINO (ALMOTOLIA) 250 ML
recipiente para curativo bico fino (almotolia) 250 ml  em plástico resistente
com tampa  para armazenamento e aplicação de medicamentos

-50,00 5,49UNI -00035 00000875 274,50

SORO GLICOSADO 5%  BOLSA COM 500ML  CAIXA COM 20 UNIDADES
SISTEMA FECHADO
soro glicosado 5%  bolsa com 500ml  caixa com 20 unidades sistema
fechado

-60,00 371,70CX -00036 00000916 22.302,00

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO
cateter intravenoso periférico (jelco), para infusões de média duração
(permanência de até 48 horas na veia); de polipropileno; agulha siliconada
com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter (cânula) em polímero fep,
siliconizada, conector luer-lok codificado por cores, câmara de refluxo
cristalina e tampa da câmara de refluxo com ranhuras. com disponibilidade
para todos os tamanhos (4,16,18,20,22,24) de acordo coma necessidade
da secretaria.

-1.000,00 1,58UNI -00037 00004971 1.580,00

FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M
fita adesiva hospitalar 19mmx50m
fita adesiva hospitalar 19mmx50m confeccionada c/ dorso do
papel crepado tratado, tratado com látices de estireno britadieno.
recebe em uma de suas fases massa adesiva a base de
borracha natural e resina e na outra face, uma fina camada
impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionam uma
excelente adesividade, além de aceitar bem a escrita a lápis ou
tinta sem borrar.

-450,00 8,41UNI -00038 00006029 3.784,50

ÉTER ETÍLICO (ÉTER SULFÚRICO)
éter etílico (éter sulfúrico) aspecto físico líquido límpido, incolor, odor
característico, composição química (c2h5)20, peso molecular 74, 12g/mol,
pureza mínima de 99, 8%, reagente p.a acs, número de referência química
cas 60-29-7. o produto deverá ser envasado em frasco de 1000ml.

-16,00 38,12UNI -00039 00005261 609,92
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ÁCIDO ACÉTICO
ácido acético, concentração: 5%, forma farmacêutica: solução tópica,
característica adicional: formulação especialmente manipulada.

-12,00 22,90UNI -00040 00005265 274,80

SORO FISIOLÓGICO 9%  BOLSA COM 500ML ABERTO
caixa com 20 unidades sistema aberto (para curativo)

-60,00 102,57CX -00041 00003290 6.154,20

ÁLCOOL ABSOLUTO 99 5GL 1000ML
álcool absoluto 99 5gl 1000ml

-100,00 14,36LT -00042 00000832 1.436,00

GEL PARA ECG/ULTRASSON 250GR -
gel para ecg/ultrasson 250gr -  água purificada, glicerina, neutralizante,
polímero carboxivinílico e conservante a base de isotiazolinona. é um gel
não gorduroso, inodoro e translúcido. é facilmente absorvido por
guardanapos de papel ou tecido, favorecendo sua remoção após o
procedimento. por ser isento de sal, não danifica os aparelhos.ph 100% 6,0
a 7,0.

-100,00 16,70UNI -00043 00006030 1.670,00

SERINGA DESC  COM AGULHA 0 8X30MM PARA INSULINA CX C/100
seringa desc  com agulha 0 8x30mm para insulina cx com 100  seringa
lipodêmica de 3peças  cilindro translúcido em polipropileno demarcado em
mm de fácil leitura  embolo de em polietileno de alta densidade  retentor
hermético (que garante seu deslizamento dentro do cilindro)  adaptador de
agulha tipo slep  atóxica  embalagem individual  tipo blister em papel
cirúrgico  com lingüeta que facilita sua abertura  (para pacientes
caquéticos)

-100,00 68,68CX -00044 00000886 6.868,00

SERINGA DESC  SEM AGULHA 3ML COM 100  SERINGA LIPODÊMICA DE 3
PEÇAS
seringa desc  sem agulha 3ml com 100  seringa lipodêmica de 3peças
cilindro translúcido em polipropileno demarcado em ml de fácil leitura
embolo de em polietileno de alta densidade  retentor hermético (que garante
seu deslizamento dentro do cilindro)  adaptador de agulha tipo slep  atóxica
embalagem individual  tipo blister em papel cirúrgico  com lingüeta que
facilita sua abertura  embalagem com 100 seringas

-60,00 41,82CX -00045 00000894 2.509,20

ESPARADRAPO MICROPORE 25MMX10M
esparadrapo micropore 25mmx10m esparadrapos micropore branco e bege
- fita hipoalergênica – delicada e porosa  com dorso de não tecido de rayon
e viscose – permite a pele transpirar livremente - resistente a água - com
lacre de proteção que impede a violação

-250,00 3,39UNI -00046 00000932 847,50

KIT PARA MICRO NEBULIZAÇÃO E OXIGENIO HOSPITALAR INFANTIL
kit para micro nebulização e oxigenio hospitalar infantil  c/ extensão
mascara e recipiente p/ soro

-40,00 14,12KIT -00047 00003304 564,80

KIT PARA MICRO NEBULIZAÇÃO E OXIGENIO HOSPITALAR ADULTO
kit para micro nebulização e oxigenio hospitalar adulto c/ extensão mascara
e recipiente p/ soro

-40,00 14,12KIT -00048 00003305 564,80
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KOLAGENASE  BISNAGAS DE 30G
kolagenase  bisnagas de 30g

-200,00 52,96UNI -00049 00000974 10.592,00

PAPEL TOALHA BRANCO 22 5X22 5 PACOTE COM 1000 UNIDADES
papel toalha branco 22 5x22 5 pct com 1000

-500,00 28,65PCT -00050 00000870 14.325,00

FITA AUTOCLAVE 19MMX30M..
fita autoclave 19mmx30m confeccionada com dorso de papel à
base de celulose, recebendo em uma de suas faces, massa
adesiva à base de borracha. natural e resinas, e na outra face
um fino acabamento com impermeabilizante de resina acrílica,
verniz e reagente termo reativo.

-250,00 13,48UNI -00051 00006024 3.370,00

SONDA GASTRICA, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS TAMANHOS.
sonda gastrica, com disponibilidade para todos os tamanhos. todas as
sondas descartáveis são compostas de tubo de pvc atóxico flexível com
modelo de furacão especifica e conector com tampa.  pacote 10 unidades
em embalagem individual em papel grau cirúrgico  esterilizado.

-50,00 19,98UNI -00052 00004374 999,00

SORO FISIOLÓGICO 9%  BOLSA COM 500ML  CAIXA COM 20 UNIDADES
SISTEMA FECHADO
soro fisiológico 9%  bolsa com 500ml  caixa com 20 unidades sistema
fechado

-70,00 82,13CX -00053 00000914 5.749,10

AGULHA DESC  13X4 5  CAIXA C/100 UNIDADES
agulha desc  13x4 5  caixa c/100 unidades  com cânula em aço inoxidável
c/ bisel tri facetado  adaptador universal p/ seringas identificados por cor
de acordo com calibre  tampa da cânula protetora em polipropileno
embalagem individual em papel grau-cirúrgico  esterilizadas com oxido de
etileno

-250,00 16,70CX -00054 00000827 4.175,00

AGULHA DESC  30X7  CAIXA C/ 100 UNIDADES
agulha desc  30x7 caixa c/ 100 unidades  com cânula em aço inoxidável c/
bisel tri facetado  adaptador universal p/ seringas identificados por cor de
acordo com calibre  tampa da cânula protetora em polipropileno  embalagem
individual em papel grau-cirúrgico  esterilizadas com oxido de etileno

-150,00 15,96CX -00055 00000831 2.394,00

EQUIPO MACRO GOTAS
equipo macro gotas - lanceta perfurante para conexão ao recipiente de
solução. - câmara para visualização de gotejamento - extensão em pvc -
controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete. - conexão luer para
dispositivo de acesso venoso. extensão distal em látex, unindo o tubo de
pvc ao conector luer. caixas de 250 unidades esterelizadas.

-1.700,00 449,50UNI -00056 00004402 764.150,00

PAPEL CREPADO 20 X 20
papel crepado para embalar materiais e caixas cirúrgicas e esterilização
em autoclave a vapor, com porosidade controlada. papel crepado para
grande proteção e resistência ao rasgo. embalagem com 500 folhas de
tamanho de 20x20cm. 100% celulose, verde, gramatura 60g/m², 100 %

-50,00 87,40UNI -00057 00004414 4.370,00
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celulose verde

PAPEL CREPADO 60 X 60
papel crepado para embalar materiais e caixas cirúrgicas e esterilização
em autoclave a vapor, com porosidade controlada. papel crepado para
grande proteção e resistência ao rasgo. embalagem com 500 folhas de
tamanho de 60x60cm. 100% celulose, verde, gramatura 60g/m², 100 %
celulose verde

-50,00 523,86UNI -00058 00004415 26.193,00

SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA  TUBO PVC ATÓXICO
FLEXÍVEL  CONECTOR E VÁLVULA DE PRESSÃO
sonda aspiração traqueal com válvula  tubo pvc atóxico  flexível  conector
e válvula de pressão negativa distal intermitente  a válvula permite
variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance
muito superior no procedimento  sonda calibre tamanho ponta furação
sonda suga 04 a 08 40 cm aberta 02 furos sonda suga 10 a 24 49 cm
aberta 02 furos pacote 10 unidades em embalagem individual em papel grau
cirúrgico  esterilizado

-10,00 18,72UNI -00059 00000899 187,20

PAPEL CREPADO 30X30CM
papel crepado para embalar materiais e caixas cirúrgicas e esterilização
em autoclave a vapor  com porosidade controlada  papel crepado para
grande proteção e resistência ao rasgo  embalagem com 500 folhas  100 %
celulose  verde  gramatura 60 g/m2   disponível em folhas  medindo
30x30cm

-50,00 109,65PCT -00060 00002326 5.482,50

SORO GLICOFÍSICO 4X1  BOLSA COM 500ML  CAIXA COM 20 UNIDADES
SISTEMA FECHADO
soro glicofísico 4x1  bolsa com 500ml  caixa com 20 unidades sistema
fechado

-60,00 129,66CX -00061 00000919 7.779,60

AGULHA DESCARTÁVEL 40X12
agulha descartável 40x12 - em aço cromo níquel, com protetor de
pvc.atóxica, apirogênica e descartável. cânula com paredes finas e bisel
trifacetado. o canhão permite conexão perfeita nas seringas de bico slip ou
lok adaptador tipo luer. embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e
laminado de polipropileno com abertura em pétala. esterilizada em o.e. caixa
com 100 unidades.

-30,00 19,17CX -00062 00004972 575,10

SONDA URETRAL - FOLEY  UNIDADE (2 VIAS)
sonda uretral - foley  unidade (2 vias), com disponibilidade para todos os
tamanhos: 12,14,16,18,20.   em látex de borracha natural siliconado com
ponta a-traumática  fácil inserção no canal uretral  balão resistente a alta
pressão e de fácil insuflação  sonda c/orifício distal e diâmetro interno que
propiciam drenagem rápida e efetiva  válvula de insuflação eficaz  que
assegura enchimento e esvaziamento do balão durante o uso  conector
universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa
coletora.

-100,00 6,02UNI -00063 00004977 602,00
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CONJUNTO DE 03 CINTOS DE FIXAÇÃO PARA PRANCHA DE RESGATE
conjunto de 03 cintos de fixação para prancha de resgate, material nylon
resistente, largura 50mm, comprimento 2,0 metros, fecho de engate rápido,
modelo ti c-tac, em nylon, cores verde, vermelho e amarelo.

-10,00 42,19KIT -00064 00005263 421,90

KIT PARA OXIGENOTERAPIA,
kit para oxigenoterapia, material gasoterapia, modelo: umidificador, saída
para oxigênio, tipo frasco: frasco plástico graduado, com tampa, volume:
cerca de 250 ml, característica adicional: conector metal com rosca, 2018,
2019 esterilidade: esterilizável.

-30,00 30,00KIT -00065 00005264 900,00

ATADURA DE CREPOM 12CM 3MT  13FIOS POR CM² C/12
atadura de crepom 12cm 3mt  13fios por cm² c/12  com as seguintes
especificações: atadura de crepe  medindo aproximadamente 12 cm de
largura x 4 50m de comprimento  constituído de 13 fios de algodão cru
bordas devidamente acabadas  elasticidade adequada uniformemente
enroladas  isenta de quaisquer defeitos  embalada individualmente e re-
embalada em pacote com 12 unidades  confeccionada: em 60% algodão
28% poliamida  12% poliéster

-500,00 11,66DZ -00066 00000839 5.830,00

SORO FISIOLÓGICO 9%  BOLSA COM 250ML  CAIXA COM 20 UNIDADES
SISTEMA FECHADO
soro fisiológico 9%  bolsa com 250ml  caixa com 20 unidades sistema
fechado

-60,00 73,13CX -00067 00000915 4.387,80

DEBRIDAN  CONTÉM EXTRATO DE BRASSICA OLERACEA VAR + URÉIA
POMADA BISNAGA COM 60G
debridan  contém extrato de brassica oleracea var + uréia pomada bisnaga
com 60g

-50,00 51,50UNI -00068 00000973 2.575,00

SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 30 L
saco para lixo hospitalar branco leitoso 30 l com 100 unidades  saco para
lixo hospitalar 30 litros  confeccionado em polietileno de baixa densidade
linear virgem  fator que garante maior resistência ao produto  possui
identificação de fabricante  nº  do lote  simbologia desinfetante posicionada
a um terço de altura a partir do fundo  tem sistema de fechamento através
de lacre permitindo assim maior vedação  na cor branco leitoso  medindo 75
00x105cm (lxa)  espessura 11 micra pacote com 100 unidades

-70,00 26,06PCT -00069 00000897 1.824,20

VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO OXIGÊNIO
válvula reguladora para cilindro com fluxômetro oxigênio  resistente e de
alta qualidade este produto é desenvolvido e metal cromado com filtro de
bronze sintetizado  pressão fixa de 3 5 kgf/cm2  acompanha válvula de
segurança  fluxômetro e manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300
kgf/cm2  a válvula possui conexões padrão abnt nbr 11725

-40,00 400,06UNI -00070 00003329 16.002,40

CATETER TIPO ÓCULOS  ADULTO
cateter tipo óculos  compõe-se de circuito de tubos de pvc com um
introdutor nasal por onde flui o oxigênio ou ar a ser instilado  adapta-se
atrás dos pavilhões auriculares como bastes de óculos e conecta-se a

-500,00 40,77UNI -00071 00000854 20.385,00
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linha de oxigênio de ar  pacote com 20 unidades em embalagem plástica
esterilizada por radiação gama  (adulto)

ATADURA DE CREPOM 10CM 3 0MT 13F C/12
atadura de crepom 10cm 3 0mt 13f c/12  com as seguintes especificações:
atadura de crepe  medindo aproximadamente 10 cm de largura x 4 50m de
comprimento  constituído de 13 fios de algodão cru  bordas devidamente
acabadas  elasticidade adequada uniformemente enroladas  isenta de
quaisquer defeitos  embalada individualmente e re- embalada em pacote
com 12 unidades  confeccionada: em 60% algodão  28% poliamida  12%
poliéster

-400,00 10,59DZ -00072 00000838 4.236,00

ATADURA DE CREPOM 15CM 3 MT 13F C/12
atadura de crepom 15cm 3 mt 13f c/12  com as seguintes especificações:
atadura de crepe  medindo aproximadamente 15 cm de largura x 4 50m de
comprimento  constituído de 13 fios de algodão cru  bordas devidamente
acabadas  elasticidade adequada uniformemente enroladas  isenta de
quaisquer defeitos  embalada individualmente e re- embalada em pacote
com 12 unidades  confeccionada: em 60% algodão  28% poliamida  12%
poliéster

-500,00 13,59DZ -00073 00000840 6.795,00

SERINGA DESC  SEM AGULHA 5ML COM 100  SERINGA LIPODÊMICA DE 3
PEÇAS
seringa desc  sem agulha 5ml com 100  seringa lipodêmica de 3peças
cilindro translúcido em polipropileno demarcado em ml de fácil leitura
embolo de em polietileno de alta densidade  retentor hermético (que garante
seu deslizamento dentro do cilindro)  adaptador de agulha tipo slep  atóxica
embalagem individual  tipo blister em papel cirúrgico  com lingüeta que
facilita sua abertura  embalagem com 100 seringas

-100,00 40,93CX -00074 00000895 4.093,00

APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETO
aparelho de pressão com esteto aparelho de pressão
- aparelho de pressão arterial; - manguito e pera anatômica de alta
durabilidade; - válvula para perfeita retenção de ar durante a medição;
- manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 - 300 mmhg;
- braçadeira em nylon com tratamento impermeável; - fecho em velcro;
- rigorosamente testado pelo controle de qualidade p.a. med;
- registrado na anvisa  - aferido 100% pelo inmetro com selo de aferição
inicial; - acompanha estojo prático na cor preta; estetoscópio  - olivas
macias; - ângulo anatômico; - tubos flexíveis em pvc; - clips de aço
inoxidável; - auscultação sensível e precisa indicada para auscultação
cardíaca, pulmonar e pediátrica; - acompanha bolsa de acessórios com
olivas e membranas. composição do aparelho de pressão: - braçadeira:
tecido antialérgico de nylon com fecho em velcro; - manguito:
confeccionado em borracha vulcanizada, ligado ao manômetro e a pera;
- pera: confeccionada em borracha vulcanizada, usada para inflar o

-50,00 195,93UNI -00075 00004379 9.796,50
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manguito; - válvula: feita em metal cromado, usada para comandar a
entrada e saída do ar; - manômetro: instrumento usado para aferir a
pressão arterial. as marcas solidor, premium, bic não atende nossas
necessidades.

DERSANE
dersane- loção oleosa á base de age (ácidos graxos essenciais) com
vitaminas a e e.composição - ácido cáprico, ácido caprílico, ácido capróico,
ácido láurico, ácido linoléico, lecitina, palmitato de retinol, acetato de
tocoferol e alfa-tocoferol. frascos de 200 ml

-250,00 100,66UNI -00076 00004400 25.165,00

PVPI TÓPICO 1000 ML
pvpi tópico 1000 ml

-40,00 27,71LT -00077 00000874 1.108,40

SABONETE LÍQUIDO, PEROLADO, EMBALAGEM 5 LITROS
sabonete líquido, perolado, embalagem 5 litros, com registro no ministério da
saúde e anvisa, perfume suave, contendo agentes biodegradáveis,
embalagem galão 5lt, erva doce.

-30,00 40,01UNI -00078 00004210 1.200,30

VASELINA LÍQUIDA 1000ML
vaselina líquida 1000ml

-15,00 34,88UNI -00079 00000925 523,20

FLUXÔMETRO
o fluxômetro regulariza a concentração de gás medicinal como o oxigênio
ar comprimido e oxido nitroso  desenvolvido em metal cromado  bilha
externa e interna com rosca de saída conforme abnt  este produto oferece
segurança e alta durabilidade possui escala expandida de 0 a 15 litros por
minuto e botão de controle de fluxo  garantindo maior conforto ao paciente
dimensões: profundidade: 2 cm  altura: 13 cm  largura: 7 cm  peso: 170 g

-30,00 106,97UNI -00080 00003330 3.209,10

ALGINATO DE CALCIO 10 CM X 10 CM
alginato de calcio 10 cm x 10 cm - curativo estéril  constituído por polímero
natural de alginato de cálcio e sódio  composto por unidades monoméricas
de ácido a-l-gulurônico e ácido b-d-manurônico  embalado em envelope
grau cirúrgico

-10,00 73,21CX -00081 00003318 732,10

HIDROGEL - 85 G
hidrogel - 85 g - óleos de origem vegetal, umectante, espessante,
emulsificante, neutralizante e água deionizada.

-30,00 33,52UNI -00082 00004375 1.005,60

BOTA DE UNNA
bota de unna bota 500 mg: oxido de zinco 15%  gelatina 15%  glicerina 35%
qsp 100 ml

-60,00 43,68PAR -00083 00002844 2.620,80

PORTA AGULHAS MAYO HEGAR
porta agulhas mayo hegar 14 cm em inox cirúrgico. com disponibilidade pra
pontas reta ou curva.

-30,00 49,53UNI -00084 00004969 1.485,90

AGULHA DESC  20X5  CAIXA C/ 100 UNIDADES
agulha desc  20x5 caixa c/ 100 unidades  com cânula em aço inoxidável c/
bisel tri facetado  adaptador universal p/ seringas identificados por cor de
acordo com calibre  tampa da cânula protetora em polipropileno  embalagem

-250,00 15,57CX -00085 00000828 3.892,50
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individual em papel grau-cirúrgico  esterilizadas com oxido de etileno

AGULHA DESC  25X7  CAIXA C/ 100 UNIDADES
agulha desc  25x7 caixa c/ 100 unidades  com cânula em aço inoxidável c/
bisel tri facetado  adaptador universal p/ seringas identificados por cor de
acordo com calibre  tampa da cânula protetora em polipropileno  embalagem
individual em papel grau-cirúrgico  esterilizadas com oxido de etileno

-250,00 16,03CX -00086 00000829 4.007,50

HIDROGEL SEM ALGINATO 30G
hidrogel sem alginato 30g - gel hidratante, estéril e destinado ao tratamento
de feridas. possui em sua formulação ácidos graxos, vitaminas a e e,
propilenoglicol, edetato dissódico, carbômer, hidróxido de sódio e água
purificada, capaz de promover a hidratação da ferida, mantendo um
ambiente úmido ideal para cicatrização e para o desbridamento autolítico.

-40,00 65,30UNI -00087 00006028 2.612,00

BALANÇA DIGITAL ATÉ 150KG VIDRO TEMPERADO
balança digital até 150kg vidro temperado - super fina - fabricada para uso
doméstico e pessoal, sendo muito fácil de operar. é super fina, leve e
compacta. tipo de balança digital peso suportado até 150 kg, material
plataforma vidro temperado. visor vidro temperado. pés vidro temperado.
graduação peso  a cada 100 gramas. taxa de líquido sim. taxa de gordura
sim. taxa de músculo sim. funções mede peso; massa corporal e água;
taxa de gordura;
taxa de líquido; músculo; auto ligamento e desligamento; indicação de baixa
bateria. tipo de acionamento auto ligamento e desligamento com o peso do
corpo. desligamento automático sim visor digital método de medição quilos
memória quantidade de usuários 10 usuários. possui ajuste sim capacidade
mínima 2,5 kg. máxima 150 kg. recursos extras indicador de bateria sim
superfície antideslizante sim. contraindicações uso adulto. peso
aproximado peso do produto 1,2 kg. peso do produto com embalagem 1,350
kg. dimensões do produto largura 28 cm. altura 2,9 cm. profundidade 28
cm. dimensões da embalagem largura 30 cm. altura 2,9 cm. profundidade
30 cm. garantia prazo 03 meses de garantia legal.  alimentação bateria:
f1*3v lithium cell cr2032.

-30,00 108,51UNI -00088 00004381 3.255,30

EXTENSÃO DE OXIGÊNIO  PARA CATETER NASAL-EXTENSÃO EM PVC
extensão de oxigênio  para cateter nasal-extensão em pvc;
transparente;
compatível com cilindros e concentradores de oxigênio;
2 metros.

-30,00 12,16UNI -00089 00006027 364,80

PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO
placa de alginato de cálcio e sódio - os curativos alginato de cálcio são
constituídos por fibras extraídas de algas marinhas marrons, compostas
pelos ácidos gulurônico e manurônico, apresentando íons cálcio e sódio
incorporados, quando em contato com o exsudato forma um gel hidrofílico e
não aderente que proporciona um meio úmido sobre a superfície da ferida,

-40,00 28,60UNI -00090 00006032 1.144,00
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promovendo o desbridamento autolítico e absorvendo o excesso de
exsudato, permitindo a remoção sem trauma, com pequeno ou nenhum
dano para o tecido recém-formado criando, desse modo, um meio
adequado para o processo de cicatrização.além disso, os alginatos de
cálcio não são tóxicos e nem alergênicos e são totalmente biodegradáveis,
com pouca ou nenhuma reação tissular. o curativo é embalado
individualmente e esterilizado pelo processo de irradiação gama.

PLACA DE CARVÃO ATIVADO
placa de carvão ativado - é adequado como a primeira opção terapêutica
no tratamento de todas as feridas crônicas. é indicado para: carcinomas
fúngicos, feridas traumáticas e cirúrgicas, onde ocorram contaminação
bacteriana, infecção ou odor. 10,5 x 10,5cm - unidade - é adequado como
a primeira opção terapêutica no tratamento de todas as feridas crônicas. é
indicado para: carcinomas fúngicos, feridas traumáticas e cirúrgicas, onde
ocorram contaminação bacteriana, infecção ou odor. 10,5 x 10,5cm -
unidade

-40,00 50,98UNI -00091 00006033 2.039,20

MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO / ALTO FLUXO
máscara de alta concentração / alto fluxo – indicada para pacientes em
unidades de terapia intensiva, semi-intensiva, leitos e ambulatórios.
indicado para oferta de alto fluxo de oxigênio, acima de 8 litros por minuto.
destina-se a administrar oxigênio em concentrações controladas com
finalidade de tratar a insuficiência respiratória e a apneia obstrutiva.
modelo com disponibilidade para adulto e infantil; com tubo de o2;  com
reservatório;
- não estéril - composição: máscara em pvc (cloreto de polivinila) resistente
e não tóxico;- não esterilizável.

-50,00 72,80UNI -00092 00004976 3.640,00

COLAR CERVICAL
colar cervical, material: polietileno de alta densidade, tipo 3 regulagens
altura, tipo fechamento: fecho em velcro, tamanho: tamanho único,
características adicionais: janela traqueal e abertura na nuca para
palpação, material do suporte: revestido em eva.

-10,00 80,00KIT -00093 00005268 800,00

SCALP PVC/PGC 25G PCT C/50  SCALP-AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL
scalp pvc/pgc 25g pct c/50  scalp-agulha em aço inoxidável  com bisel
curto  tri facetado  agulha siliconada que permite perfeito deslizamento na
parede do vaso  aleta de fixação colorida que identifica o tamanho do
produto em vinil atóxico  tubo de vinil atóxico  flexível e transparente e com
capacidade de 0 65 ml e 350mm de comprimento  conector universal
transparente   esterilizado por oxido de etileno embalagem tipo blister com
papel cirúrgico

-10,00 19,03PCT -00094 00000883 190,30

COLETOR PARA URINA  NÃO-ESTÉRIL
coletor p/ urina  não-estéril  aparência:translúcido  volume: 80ml  material:
polipropileno virgem  apresentação: embalagem com 100 unidades

-2.000,00 0,93PCT -00095 00000858 1.860,00
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SCALP PVC/PGC 27G PCT C/50  SCALP-AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL
scalp pvc/pgc 27g pct c/50  scalp-agulha em aço inoxidável  com bisel
curto  tri facetado  agulha siliconada que permite perfeito deslizamento na
parede do vaso  aleta de fixação colorida que identifica o tamanho do
produto em vinil atóxico  tubo de vinil atóxico  flexível e transparente e com
capacidade de 0 65 ml e 350mm de comprimento  conector universal
transparente   esterilizado por oxido de etileno embalagem tipo blister com
papel cirúrgico

-5,00 20,38PCT -00096 00000884 101,90

TERMÔMETRO DIGITAL, PARA TEMPERATURA CORPORAL
termômetro digital, para temperatura corporal

-80,00 23,10UNI -00097 00004091 1.848,00

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL- CONFECCIONADOS EM LÁTEX 100%
NATURAL.
luva cirúrgica estéril- confeccionados em látex 100% natural; formato
anatômico alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos;
embalada em envelope contendo um par de luvas. possui textura
antiaderente que permite maior agilidade e precisão durante procedimentos
em condições escorregadias; projetadas para fornecer a combinação certa
de proteção, sensibilidade e economia; esterilizadas pelo processo raio
gama cobalto 60; espessura média:0,22 mm;comprimento:28 cm;
lubrificação: pó absorvível. esterilização: raios gama ou feixes de elétr.
disponível nos tamanhos 6.5, 7, 7.5, 8 e 8,5 que serão solicitados de
acordo com a necessidade da secretaria.

-700,00 2,65PAR -00098 00004973 1.855,00

SERINGA DESC  COM AGULHA 12 7X 33MM PARA INSULINA CX COM 100
seringa desc  com agulha 12 7x 33mm para insulina cx com 100  seringa
lipodêmica de 3peças  cilindro translúcido em polipropileno demarcado em
mm de fácil leitura  embolo de em polietileno de alta densidade  retentor
hermético (que garante seu deslizamento dentro do cilindro)  adaptador de
agulha tipo slep  atóxica  embalagem individual  tipo blister em papel
cirúrgico  com lingüeta que facilita sua abertura  (para pacientes obesos)

-100,00 52,95CX -00099 00000887 5.295,00

COLETOR PARA FEZES COM PAZINHA  NÃO-ESTÉRIL
coletor p/ fezes c/ pazinha  não-estéril  aparência: translúcido  volume:
80ml  material: polipropileno virgem  apresentação: embalagem com 100
unidades

-2.000,00 1,40PCT -00100 00000857 2.800,00

ESPECULO DESCARTÁVEL P PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL
especulo descartável p produzido em poliestireno cristal  permite excelente
transparência e transmissão luminosa  valvas anatômicas de contornos
lisos e regulares semelhantes ao formato dos fórnices vaginais  dispositivo
de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto
(psai)  pigmentado e indeformável

-800,00 1,27UNI -00101 00000936 1.016,00

ESPECULO DESCARTÁVEL M PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL
especulo descartável m produzido em poliestireno cristal  permite excelente
transparência e transmissão luminosa  valvas anatômicas de contornos
lisos e regulares  semelhantes ao formato dos fórnices vaginais

-800,00 1,34UNI -00102 00000935 1.072,00
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dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de
alto impacto (psai)  pigmentado e indeformável

ESPÁTULA DE AYRES MATERIAL MADEIRA PCT C/100
espátula de ayres  material madeira pct c/100

-15,00 11,84PCT -00103 00000933 177,60

SOLUÇÃO DE SHILLER
solução de shiller (solução contendo 20 mg iodo + 40 mg iodeto de
potássio/ml ) teste colposcópico para pesquisa de células displásicas ou
carcinomatosas de colo uterino  servindo como diagnóstico de neoplasias
uterinas  recipiente de 1l

-5,00 240,00UNI -00104 00002820 1.200,00

AVENTAL DESCARTÁVEL TNT MANGA LONGA GRAMATURA 40
MATERIAL
tnt (hipoalergênico e atóxico), com fechamento em tiras (pescoço e
cintura); manga longa, com elástico nos punhos; uso único, individual e
descartável; quantidade: 10 unidades; gramatura: 40 g/m²; cor: branca;
tamanho: único,

-5.500,00 100,20UNI -00105 00006044 551.100,00

COLETOR URINÁRIO COM PRESERVATIVO
coletor urinário com preservativo, coletor peniano em látex, presilhas
plásticas, extensão em pvc, pacote com 20 unidades embalada em plástico,
esterilizada, nos tamanhos nº 5 e 6.

-600,00 44,00UNI -00106 00004422 26.400,00

RECIPIENTE PARA CURATIVO BICO FINO (ALMOTOLIA) 100 ML
recipiente para curativo bico fino (almotolia) 100 ml  em plástico resistente
com tampa  para armazenamento e aplicação de medicamentos

-50,00 3,94UNI -00107 00000877 197,00

MULTI VIAS -
multi vias - dispositivo para administração simultânea de
medicamentos/soluções; possuem conectores luer lock fêmea universais
com tampas; conector luer slip macho universal com protetor; fabricado
com material atóxico, estéril de uso único; tubo flexível e transparente em
pvc, com clamp corta fluxo (no modelo com clamp); esterilizado por óxido
de etileno; embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura
em pétalas contendo os dados impressos de identificação, lote, data de
fabricação e validade e registro no ministério da saúde. caixa com 50
unidades, disponível no modelo 2 vias com clamp.

-80,00 85,00UNI -00108 00006025 6.800,00

CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO
cadeira de banho confeccionada em aço carbono ideal para uso sanitário e
chuveiro  assento sanitário removível  apoio para os braços fixos apoio
para os pés escamoteáveis  freios bilaterais rodas traseiras aro 06 com
pneus maciços posicionadas na parte interna da cadeira  encosto em nylon
largura do assento: 39cm  profundidade do assento: 40cm  altura do
encosto: 38cm  altura do assento ao chão: 46cm  comprimento total da
cadeira: 54cm  largura aberta: 44cm  largura total fechada: não fecha
altura do chão á manopla: 93cm  peso da cadeira: 7kg  capacidade máxima
de peso:85 kg  altura do chão ao ap de braço: 64cm  altura do assento ao

-10,00 273,40UNI -00109 00003102 2.734,00
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ap de braço: 14cm  opção de cores:cinza  preta  vinho

TERMÔMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO ADULTO INFANTIL BEBÊ
para medir a temperatura em qualquer parte do corpo como na testa, axilas,
costas, peito. especificações: •múltiplas funções: 0 – 100 ºc, ampla
variedade, não somente para temperatura corporal, mas também para
temperatura ambiente, objetos, alimentos, água de banho etc; •dois modos
de temperatura: fahrenheit ou celsius; •notificação sonora de temperatura;
•armazena as últimas 32 medições; • distância para medição: 3 a 5 cm; •2 x
pilhas aa; •medição em 0,5 segundo; •medição de temperatura precisa;
•display lcd de fácil leitura; •alarme configurável; •tamanho: 150 x 95 x 44
mm (l x w x h); •desligamento automático em 15 segundos. conteúdo da
embalagem: •01 x termômetro laser digital infravermelho adulto infantil bebê;

-20,00 160,70UNI -00110 00006049 3.214,00

CREME HYALUDERMIN 0,2% ÁCIDO HIALURÔNICO
creme hyaludermin 0,2% ácido hialurônico
uso adulto/uso tópico peso líquido: 10g

-40,00 48,99UNI -00111 00006398 1.959,60

OTOSCÓPIO POCKETSCOPE COM ILUMINADOR
otoscópio pocketscope com iluminador
características:
iluminação halógena 2 5 v de longa duração
dois equipamentos em um  otoscópio mais iluminador de garganta
fibra óptica para transmissão de luz fria  garante campo de trabalho livre
de sombra e aquecimento
lente de visão ampla para visualização com magnificação
sistema vedado para otoscopia pneumática
cabo metálico com acabamento em ranhuras  prata  alimentado por duas
pilhas alcalinas aa
reostato para o controle de intensidade de iluminação
acompanha bolsa
marca de referencia

-20,00 282,79UNI -00112 00002810 5.655,80

FIBRINASE
cada 1 g da pomada dermatológica contém:
desoxirribonuclease.........666u
fibrinolisina......................1u
cloranfenicol....................0,01 g
excipiente q.s.p.................1,0 g
(excipiente: gel de petrolato e polietileno) apresentação em frascos de 30g

-70,00 64,03UNI -00113 00006048 4.482,10

SONDA URETRAL SILICONADA COM DISPONIBILIDADE PARA TOSDOS OS
TAMANHOS
sonda uretral siliconada com disponibilidade para tosdos os tamanhos: (06,
08, 10, 12, 14,16,18). todas as sondas descartáveis são compostas de
tubo de pvc atóxico flexível com modelo de furação especifica e conector
com tampa  pacote 10 unidades em embalagem individual em papel grau

-250,00 10,33PCT -00114 00004981 2.582,50
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cirúrgico  esterilizado

TOUCA TÉRMICO CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO (TNT) HIDROFÓBICO
E 100% POLIPROPILENO
touca térmico-confeccionada em não tecido (tnt) hidrofóbico e 100%
polipropileno tecido de alta permeabilidade  elasticidade media  cor branca
tamanho único e que se ajusta a todo tamanho de cabeça

-5.000,00 0,32UNI -00115 00000923 1.600,00

ÁLCOOL EM GEL CRISTAL ANTIBACTERIANO. 420G.
álcool em gel cristal antibacteriano. 420g.
incolor. inflamável. ph (tal qual): 6,5 – 7,5 teor alcoólico (º gl): 77,83 –
80,44 gel a base de álcoois com largo espectro de ação. utilizado para
completar a limpeza rotineira das mãos, com aloe vera. sanitizante de mãos
que possui eficiência antisséptica de 99,9% frente à maioria dos germes
causadores de doenças presentes nas mãos. em sua constituição deverá
conter hidratante (não resseca as mãos). com registro na anvisa: medindo
aproximadamente 18 centímetros de altura e 7.2 centímetros de largura.

-500,00 13,44UNI -00116 00006399 6.720,00

ALCOOL EM GEL CRISTAL ANTIBACTERIANO
peso da unidade 4.3. volume da unidade 5 litros. original de fábrica. incolor,
inflamável, tipo de embalagem: galão. gel a base de álcoois com largo
espectro de ação. utilizado para completar a limpeza rotineira das mãos,
com aloe vera. sanitizante de mãos que possui eficiência antisséptica de
99,9% frente à maioria dos germes causadores de doenças presentes nas
mãos. em sua constituição deverá conter hidratante (não resseca as
mãos). com registro na anvisa: medindo aproximadamente 18 centímetros
de altura e 7.2 centímetros de largura.

-100,00 101,86GL -00117 00006400 10.186,00

SUPORTE  DISPENSER EM TUBO PERSONALIZADO, COM PEDAL PARA
ESCOLA INFANTIL
acionamento por pedal. capacidade em volume: 1 l. material: pvc tipo de
instalação: de chão  tamanho: 60 cm de altura deverá conter:  frasco de 1
litro para abastecimento; *suporte com bico econômico; *molas no sistema
interno garantindo mais durabilidade; *cadastro na anvisa.

-15,00 120,90UNI -00118 00006401 1.813,50

MÁSCARA TRIPLA CAMADA COM FILTRO
com eficiência de filtragem bacteriana (bfe) 96,3%. com eficiência de
filtragem de partículas (epp) 96,3% com 3 dobras feita de não tecido anti
alérgico (tnt); com boa sensação de conforto e segurança no uso. *alta
resistência à seco e à úmido, suave na pele e não irrita.  *possui
gramaturas 20/50/20 (g/m2) com sms que atende às exigências legais.
*possui arame ajustável para nariz e elástico;*descartável. caixa com 50
unidades (cor branco ou azul) *tamanho: 18 x 9 cm, com elástico de 18cm
de cada lado.

-1.000,00 35,10CX -00119 00006402 35.100,00

MÁSCARA N95 DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO FACIAL PFF COM 5
CAMADAS
máscara n95 descartável de proteção facial pff com 5 camadas. com filtro
de ar bastante eficiente que bloqueia pelo menos 95% das partículas que

-1.000,00 3,61UNI -00120 00006403 3.610,00
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estão em suspensão. cor: branca.
composição/material	tecido fundido por fusão pp e algodão de ar quente
pp. dimensões aproximadas do produto (axlxp) 11 x 15 x 0,8 cm peso
líquido aproximado do produto   0,7 semi descartável. * cadastro na anvisa.

LUVAS DE PROCEDIMENTOS - COMPOSTAS DE LÁTEX 100% NATURAL.
luvas de procedimentos - compostas de látex 100% natural, ideais para
uso doméstico e profissional. não estéril, ambidestras e lubrificadas com pó
bioabsorvivel. lubrificadas com pó; bioabsorvivel; composta de látex 100%
natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). anatômicas.
não estéreis. ambidestras. caixas dispensadora com 100 unidades cada
(50 pares). aprovada pelo ministério da saúde. que atende as exigências
da rdc n°05 de 15 de fevereiro de 2008. na disponibilidades dos tamanhos
pp,p, m, g. caixas com 50 pares.

-3.000,00 115,96CX -00121 00004974 347.880,00

COLCHÃO CASCA DE OVO: - 100% POLIUERATANO PERFILADO
- colchão tipo caixa de ovo
- indicado para pacientes que necessitam previnir escaras
- proporciona conforto e alívio
- densidade da espuma d28
- dimensões: 1,88x80x4cm

-30,00 78,83UNI -00122 00003370 2.364,90

MÁSCARA PROTETORA FACIAL - FACE SHIELD
máscara protetora facial - face shield
máscara antirrespingos que ajuda a prevenir a transmissão de doenças
contagiosas como gripe e o novo coronavírus (covid-19).desenvolvida em
policarbonato de 0,5mm de espessura, ultra resistente a riscos e produtos
químicos. transparente, leve,   moderna, compacta, resistente a impacto e
confortável que permite uma comunicação clara e ajuda a proporcionar
uma proteção facial confiável contra partículas e respingos. produto
reutilizável após a desinfecção com álcool 70%. adaptável  a óculos de
grau, mantendo visibilidade nítida e translúcida. elástico de fixação
ajustável altamente higiênica. suporte anatômico de apoio na testa do
usuário. reutilizável. maior facilidade na respiração em relação às
máscaras comuns. não possui saliências ou extremidades afiadas que
possam causar desconforto ou acidente ao usuário.
o produto deverá ser entregue montado ao cliente. * cadastro na anvisa.

-300,00 16,36UNI -00123 00006404 4.908,00

Total Global Geral: 0,0000 8.265,66 0,0000123 Itens 2.729.986,08
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