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Guanambi, 15 de Abril de 2019 

 

A Ilma. Sra. 

Dra. LUCIANA LEÃO MUNIZ 

Diretora Executiva do CONSÓRCIO DE SAÚDE ALTO SERTÃO 

 

PREZADA DIRETORA, 

Material Médico Hospitalar  

 

 
 

Tendo em vista a necessidade da aquisição dos materiais médico hospitalar para a 

viabilidade do funcionamento da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, mantido pelo 

Consórcio Interfederativo de Saúde do Alto Sertão.  

Conforme projeto básico anexo, contendo os critérios utilizados para estas 

aquisições; solicitamos de Vossa Senhoria a devida autorização para a Comissão 

Permanente de Licitação, a fim de realizar o certame licitatório para suprir a carência 

citada, conforme pauta anexa à presente requisição para prestação dos serviços já 

pactuado para o período de 12 (doze) meses.  

Agradecemos antecipadamente, ao tempo que reiteramos protestos de estima e 

satisfação. 

 

  

Atenciosamente, 

 

 

THAMARA MIRANDA 

Diretora Geral da Policlínica 
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Ref. Nº 012/2019 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

 Constitui objeto da presente solicitação, a aquisição de materiais médico hospitalar, a 

fim de suprir as necessidades da Policlínica Regional de Saúde. 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

2.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL 

 Policlínica Regional de Saúde, com sede a Avenida Messias Pereira Donato, 1048 – 

Bairro Aeroporto Velho – Responsável técnico: Valma Régia Gomes – e-mail 

diretoria.administrativa@policlinicaguanambi.ba.gov.br 

2.2 PRAZO DE ENTREGA 

 – Imediata; após a assinatura do contrato, conforme emissão de autorização de 

fornecimento emitida pela Diretoria Técnica/Administrativa do CIS – Alto Sertão; 

 – A entrega do material deverá ser parcelada de acordo com a necessidade da 

Policlínica Regional de Saúde; 

 – Durante a entrega, a carga e descarga dos materiais médico hospitalar ficam sob 

responsabilidade do fornecedor; 

 – Caso o produto seja entregue em desconformidade, os mesmos serão rejeitados no 

ato da entrega, devendo a empresa sanar o problema em até 02 (dois) dias úteis, sob pena 

de cancelamento da compra; 

 – Horário de Entrega: De Segunda à Sexta, das 08 h às 11 h e das 13 h às 16 h. pelo 

estacionamento de veículo, segunda porta a direita; – Quinze dias a contar da assinatura 

do contrato, conforme emissão de autorização de fornecimento emitida pela Diretoria 

Técnica/Administrativa. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 Em atendimento às necessidades da Policlínica Regional de Saúde, dispor das 

aquisições descritas é de extrema importância, tendo em vista que o suprimento irá compor 

o processo para a devida eficiência do funcionamento da unidade. 
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4. ESPECIFICAÇÃO     

4.1 ESPECIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO – MATERIAL MÉDICO – HOSPITALAR 

4.1.1. MATERIAL INSTRUMENTAL 

LOTE 01 – MATERIAL INSTRUMENTAL 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

01 20 Esfigmomanômetro – Aparelho verificador de 
pressão arterial   

Un  

02 500 Anuscópio descartável Un  

03 10 Alça de polipectomia autoclavavel mine com 
manopla para Colonoscopia (15 ou 20 mm) 

Un  

04 10 Alça de polipectomia autoclavavel mine com 
manopla para Endoscopia (15 ou 20 mm) 

Un  

05 10 Cateter Injetor Colonoscopia Un  

06 10 Cateter Injetor Endoscopia Un  

07 80 Compressa De Campo Operatório, Sem 
Radiopaco, medindo 23x25cm (Retangular), 

Constituindo Quatro Camadas De Gaze 
Sobreposta, Contendo 15 Fios (08x07) Fios Por 
Cm2 Aproximadamente Em Cada Camada, Cor 
Branca, Bordas Devidamente Acabadas Através 

Do Ponto Overlok, Cantos Arredondados, 
Embaladas Em Pacotes Com 50 Peças. 

Pacote  

08 80 Compressa De Campo Operatório, Sem 
Radiopaco, medindo 50X45cm (Retangular), 

Constituindo Quatro Camadas De Gaze 
Sobreposta, Contendo 15 Fios (08x07) Fios Por 
Cm2 Aproximadamente Em Cada Camada, Cor 
Branca, Bordas Devidamente Acabadas Através 

Do Ponto Overlok, Cantos Arredondados, 
Embaladas em Pacotes com 50 peças. 

Pacote  

09 30 Estetoscópio Clínico Simples - Adulto Un  

10 500 Escova asséptica Un  

11 10 Especulo nasal (Adulto – G) Un  

12 10 Especulo nasal (Infantil – G) Un  

13 10 Especulo nasal (Adulto – M) Un  

14 10 Especulo nasal (Infantil – M) Un  

15 10 Especulo nasal (Adulto – P) Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

16 10 Especulo nasal (Adulto – P) Un  

17 30 Fio de sutura nylon nº 2.0, fio com 45 cm de 
comprimento, agulha de 2,5cm e 3/8 de círculo, 

triangular, cuticular. Embalagem: envelope 
individual em papel aluminado ou papel grau 

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Caixa com 24 unidades 

Caixa  

18 100 Fio de sutura nylon nº 3.0, fio com 45 cm de 
comprimento, agulha de 2,5cm e 3/8 de círculo, 

triangular, cuticular. Embalagem: envelope 
individual em papel aluminado ou papel grau 

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Caixa com 24 unidades 

Caixa  

19 100 Fio de sutura nylon nº 4.0, fio com 45 cm de 
comprimento, agulha de 2,5cm e 3/8 de círculo, 

triangular, cuticular. Embalagem: envelope 
individual em papel aluminado ou papel grau 

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Caixa com 24 unidades 

Caixa  

20 100 Fio de sutura nylon nº 5.0, fio com 45 cm de 
comprimento, agulha de 2,5cm e 3/8 de círculo, 

triangular, cuticular. Embalagem: envelope 
individual em papel aluminado ou papel grau 

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Caixa com 24 unidades 

Caixa  

21 100 Fio de sutura nylon nº 6.0, fio com 45 cm de 
comprimento, agulha de 2,5cm e 3/8 de círculo, 

triangular, cuticular. Embalagem: envelope 
individual em papel aluminado ou papel grau 

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. 
Caixa com 24 unidade 

Caixa  

22 30 Fio catgut cromado nº 2.0, multifilamento, traçado 
absorvível, natural, comprimento 70 cm (+/ -5) cm, 

cor marrom. Contendo 01 Agulha, com 
comprimento de 3,0 (+/ - 0,1) cm, 3/8 círculo, 

ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. 
(Envelope). Registro no Ministério da 

Saúde/ANVISA. Caixa com 24 unidades. 

 

 

 

Caixa  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

23 100 Fio catgut cromado nº 3.0, multifilamento, traçado 
absorvível, natural, comprimento 70 cm (+/ -5) cm, 

cor marrom. Contendo 01 Agulha, com 
comprimento de 3,6 (+/ - 0,1) cm, ½ círculo, ponta 

e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. 
(Envelope). Registro no Ministério da 

Saúde/ANVISA. Caixa com 24 unidades. 

 

Caixa  

24 100 Fio catgut cromado nº 4.0 c/agulha, multifilamento, 
traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm 

(+/ -5) cm, cor marrom. Contendo 01 Agulha, com 
comprimento de 2,2 (+/ - 0,1) cm, ½ círculo, ponta 

e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. 
Embalagem Individual (Envelope). Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA.  Caixa com 24 

unidades 

Caixa  

25 100 Fio catgut simples nº 2.0 c/agulha multifilamento, 
traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm 

(+/ -5) cm, cor marrom. Contendo 01 Agulha, com 
comprimento de 3,0 (+/ - 0,1) cm, 3/8 círculo, 

ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. 
Embalagem Individual (Envelope) que promova 

barreira microbiana e abertura asséptica. Registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. Caixa com 24 

unidades 

Caixa 
 

 

26 100 Fio catgut simples nº 3.0 c/agulha, multifilamento, 
traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm 

(+/ -5) cm, cor marrom. Contendo 01 Agulha, com 
comprimento de 3,0 (+/ - 0,1) cm, 3/8 círculo, 

ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. 
Embalagem Individual (Envelope) que promova 

barreira microbiana e abertura asséptica. Registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA.  Caixa com 24 

unidades 

Caixa  

27 100 Fio catgut simples nº 4.0 c/agulha, multifilamento, 
traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm 

(+/ -5) cm, cor marrom. Contendo 01 Agulha, com 
comprimento de 2,0 (+/ - 0,1) cm, ½ círculo, ponta 

e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. 
Embalagem Individual (Envelope) que promova 

barreira microbiana e abertura asséptica. Registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. Caixa com 24 

unidades 

Caixa  

28 10 Monofilamento (Diabético) SEMMS-WEINSTEIN Kits  

29 200 Pinça Cheron descartável (caixa com 100 
unidades) 

Caixa  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

30 10 Pinça de Biopsia autolavável para colonoscopia Un  

31 10 Pinça de Biopsia autolavável para endoscopia Un  

32 10 Pinça de corpo estranho com dente de rato 
(Endoscopia)  

Un  

33 10 Pinça de rede (Colonoscopia)  Un  

34 10 Tesoura reta 11,5 cm  
 

Un  

 

4.1.2. MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E LIMPEZA 

LOTE 02 – MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO E LIMPEZA 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

01 50 Embalagem para esterilização (manta) - 
tamanho 50 cm x50cm (+/- 5cm), gramatura 
mínima de 45 gr/m2 - na cor verde ou azul- 
composto por 3 (três) camadas de 100% 
polipropileno, as duas camadas externas 

(spunbond) compõem-se por fibras longas e 
contínuas que conferem maleabilidade ao 
material e alta resistência mecânica contra 

rasgo e abrasão. A camada interna 
(meltblown - sms), deve ser composta por 

uma densa trama de microfibras que, 
embora permita a passagem de ar e gases 

esterilizantes, aja como barreira contra 
agentes contaminantes. A embalagem deve 

permitir sua utilização pelos métodos de 
esterilização: vapor, óxido de etileno e 

peróxido de hidrogênio. O produto deve 
apresentar laudo de eficiência de filtragem 

bacteriana ("bfe") de no mínimo 98%. 
Pacote com 20 unidades 

Pacote  

02 80 Embalagem para esterilização (manta) - 
tamanho 60 cm x 60 cm (+/- 5 cm), 

gramatura mínima de 45 gr/m2 - na cor 
verde ou azul - composto por 3 (três) 

camadas de 100% polipropileno, as duas 
camadas externas (spunbond) compõem-se 
por fibras longas e contínuas que conferem 
maleabilidade ao material e alta resistência 

mecânica contra rasgo e abrasão. A camada 
interna (meltblown - sms), deve ser 
composta por uma densa trama de 
microfibras que, embora permita a 

passagem de ar e gases esterilizantes, aja 

Pacote  
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como barreira contra agentes 
contaminantes. A embalagem deve permitir 

sua utilização pelos métodos de 
esterilização: vapor, óxido de etileno e 

peróxido de hidrogênio. O produto deve 
apresentar laudo de eficiência de filtragem 

bacteriana ("bfe") de no mínimo 98%. 
Pacote com 20 unidades. 

03 30 Embalagem para esterilização (manta) - 
tamanho 80 cm x 80 cm (+/- 5 cm), 

gramatura mínima de 45 gr/m2 - na cor 
verde ou azul - composto por 3 (três) 

camadas de 100% polipropileno, as duas 
camadas externas (spunbond) compõem-se 
por fibras longas e contínuas que conferem 
maleabilidade ao material e alta resistência 

mecânica contra rasgo e abrasão. A camada 
interna (meltblown - sms), deve ser 
composta por uma densa trama de 
microfibras que, embora permita a 

passagem de ar e gases esterilizantes, aja 
como barreira contra agentes 

contaminantes. A embalagem deve permitir 
sua utilização pelos métodos de 

esterilização: vapor, óxido de etileno e 
peróxido de hidrogênio. O produto deve 

apresentar laudo de eficiência de filtragem 
bacteriana ("bfe") de no mínimo 98%. 

Pacote com 20 unidades. 

Pacote  

04 200 FITA adesiva hospitalar, confeccionada com 
dorso de papel crepe, na cor bege, 

dimensão 19 mm x 50m Embalagem: rolo 
individual. Deverá ser apresentado Registro 

do produto junto ao Ministério da 
Saúde/ANVISA e Certificado de Boas 

Práticas de Fabricação da ANVISA, sendo 
material importado deverá apresentar o 

Certificado do país de origem com tradução 
juramentada para o idioma português. Em 

caso de o item cotado ser isento do 
Certificado e/ou Registro, a licitante deverá 

apresentar documentação comprobatória da 
isenção. 

Un  

05 200 Fita Adesiva zebrada indicadora de 
esterilização a vapor (indicador químico 

classe i) 19mm x 30m, cor bege, indicada 
para aderir a uma variedade de pacotes, 

incluindo tecidos de algodão e papel, após a 
autoclavagem apresentar no mínimo 3 

listras a cada 5 cm de fita bem identificáveis. 
Embalagem individual, apresentação rolo de 

no mínimo 30 metros 
 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

06 04 Indicador Biológico de leitura rápida pacote 
teste para esterilização a vapor (dispositivo 
desafio de processo) contendo o indicador 
biológico de leitura rápida, com tempo de 

resposta final negativa em 3 (três) horas. E 
o indicador integrador, com mudança de 
limite. Os resultados deverão ser obtidos 

através da incubadora de leitura rápida, com 
calibração automática e resultados 

automáticos. A leitura do indicador é feita ao 
final de 3 horas de incubação. A incubadora 

compatível com o indicador biológico 
oferece resultados imediatos (aprovado ou 

rejeitado e não requer interpretação de cor). 
Sendo que o indicador biológico deverá ser 
compatível com a incubadora na forma de 
comodato. Deve ser pacote poroso, com 

indicador químico externo para controle de 
exposição, teste semanal. 
Pacote com 50 unidades. 

 

Pacote  

07 50 Papel grau cirúrgico, medindo 10 cm x 100 
m, gramatura mínima 60 g/m², em poliéster 

e polipropileno laminado, com reagente 
(tinta) indicativo de esterilização a vapor. 
Aplicação: Esterilização de instrumental 

cirúrgico. Com registro no MS – ANVISA e 
prazo de Validade superior a doze meses a 

parti da entrega. 
 

Rolo  

08 50 Papel grau cirúrgico, medindo 30 cm x 100 
m, gramatura mínima 60 g/m², em poliéster 

e polipropileno laminado, com reagente 
(tinta) indicativo de esterilização a vapor. 
Aplicação: Esterilização de instrumental 

cirúrgico. Com registro no MS – ANVISA e 
prazo de Validade superior a doze meses a 

parti da entrega. 
 

Rolo 
 

 

09 50 Papel grau cirúrgico, medindo 15 cm x 100 
m, gramatura mínima 60 g/m², em poliéster 

e polipropileno laminado, com reagente 
(tinta) indicativo de esterilização a vapor. 
Aplicação: Esterilização de instrumental 

cirúrgico. Com registro no MS – ANVISA e 
prazo de Validade superior a doze meses a 

parti da entrega. 
 
 

 
 

Rolo  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

10 50 Papel grau cirúrgico, medindo 20 cm x 100 
m, gramatura mínima 60 g/m², em poliéster 

e polipropileno laminado, com reagente 
(tinta) indicativo de esterilização a vapor. 
Aplicação: Esterilização de instrumental 

cirúrgico. Com registro no MS – ANVISA e 
prazo de Validade superior a doze meses a 

parti da entrega. 
 

Rolo  

11 02 Teste Bowie Dick: o pacote teste é 
composto por uma folha impregnada com 

um indicador químico sensível posicionada 
após várias camadas de papel cartão 

poroso, espuma e uma folha especial de 
alerta que possibilita a identificação de 

outras falhas de remoção incompleta de ar 
indicado para testar a remoção de ar e 

identificar possíveis falhas de vedação em 
equipamentos a vácuo. Apresentação: 

pacote pronto de 13 x 11 x 2,5 cm para teste 
do equipamento com folha de alerta além da 

folha teste principal oferecer facilidade na 
identificação do problema e aumentar a 
segurança. Pacote com 20 unidades. 

 

Pacote  

 
4.1.3. MATERIAL DE CURATIVO 

 

LOTE 03 – MATERIAL DE CURATIVO 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

01 500 ALGODÃO, hidrófilo, 100% algodão, 
alvejado, isento de impurezas, inodoro e 

insípido, rolos com manta fina com 
espessura uniforme, camadas 

sobrepostas regularmente, compacto, 
aspecto homogêneo e macio, boa 

absorção, enrolado em papel apropriado 
em toda sua extensão Embalagem: rolo 
com 500 g em embalagem individual. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 

de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de 

validade e registro no Ministério da 
Saúde 

 
 
 

 
 

 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

02 500 ATADURA, de crepom, dimensões de 10 
cm x 4,5 m, contendo 9 fios/cm2, 

medindo 4,5 m esticada, confeccionada 
em tecido 100% algodão, sem amido, 
com fio retorcido ou singelo, trama e 

urdume regulares, boa torção, isenta de 
defeitos e sujidade, bordas delimitadas 
que não solte fiapos e sem falhas no 
acabamento da aureola. Embalagem 

individual. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. Pacote com 12 

unidades. 
 

Pacote  

03 500 ATADURA, de crepom, dimensões de 15 
cm x 4,5 m, contendo 9 fios/cm2, 

medindo 4,5 m esticada, confeccionada 
em tecido 100% algodão, sem amido, 
com fio retorcido ou singelo, trama e 

urdume regulares, boa torção, isenta de 
defeitos e sujidade, bordas delimitadas 
que não solte fiapos e sem falhas no 
acabamento da aureola. Embalagem 

individual. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. Pacote com 12 

unidades. 
 

Pacote  

04 500 ATADURA, de crepom, dimensões de 20 
cm x 4,5 m, contendo 9 fios/cm2, 

medindo 4,5 m esticada, confeccionada 
em tecido 100% algodão, sem amido, 
com fio retorcido ou singelo, trama e 

urdume regulares, boa torção, isenta de 
defeitos e sujidade, bordas delimitadas 
que não solte fiapos e sem falhas no 
acabamento da aureola. Embalagem 

individual. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. Pacote com 12 

unidades. 
 
 
 
 

Pacote  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

05 1.000 Compressa de gaze Hidrófila 7,5 X 7,5 
com 9 fios. Características: 

confeccionadas em fios 100% algodão 
em tecido tipo tela, com oito camadas e 

cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5 
cm quando fechadas e 15 x 30 cm 

quando abertas. Cor branca, alvejadas, 
purificadas e isentas de impurezas, 

substâncias gordurosas, amido, corantes 
corretivos e alvejantes ópticos. Dobradas 
para dentro em toda a sua extensão para 

evitar a desfiação, isento de quaisquer 
defeitos prejudiciais a sua perfeita 

utilização, embaladas em pacote plástico 
com 500 unidades, constando 

externamente os dados de identificação e 
procedência, sem fios radiopacos e 

demais características conforme ABNT. 
Possuir e apresentar junto a proposta 

cópia impressa do registro na ANVISA. 
 

Pacote  

06 50 Curativo adesivo transparente (Band Aid) 
 

Un  

07 1.000 ESPARADRAPO impermeável, na cor 
branca, em tecido apropriado de algodão, 
massa adesiva a base de oxido de zinco 
e borracha na outra, com boa aderência, 
isento de substâncias alergias, enrolado 
em carretel e no tamanho de 10 cm x 4,5 
m. Na embalagem deverá estar impresso 

dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

 

Un  

08 1.000 ESPARADRAPO micropore, (MARROM) 
flexível, com contato adesivo, dimensões 

10 cm x 4,5 m c/ capa. Deverá ser 
apresentado. Registro do produto junto 

ao Ministério da Saúde/ANVISA e 
Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação da ANVISA, sendo material 
importado deverá apresentar o 

Certificado do país de origem com 
tradução juramentada para o idioma 

português. Em caso de o item cotado ser 
isento do Certificado e/ou Registro, a 

licitante deverá apresentar 
documentação comprobatória da 

isenção. 
 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

09 500 Placa Alginato de Ca+/Na+1 (5cm x 5cm) Un  

10 1000 Placa Alginato de Ca+/Na+1 

(10cm x 10cm) 

Un  

11 1250 Placa de Alginato de Prata Un  

12 1250 Placa de Hidrocoloide Un  

 
4.1.4. SOLUÇÕES 

 

LOTE 04 – SOLUÇÕES 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

01 500 ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO PA, 
acondicionado em frasco âmbar com 1.000 

ML, que atenda a legislação vigente e 
pertinente ao produto. Embalagem com 

dados de identificação. O Álcool etílico tem 
evaporação mais lenta que o álcool etílico 
96 º GL, o que possibilita maior tempo de 

contato com a área a ser desinfetada, razão 
de sua maior eficiência como bactericida. 

 

Litro  

02 4.000 Álcool etílico hidratado 70 % incolor, com 
cheiro característico, destinado a 
desinfecção de superfícies fixas. 
Acondicionado em frasco plástico 

descartável de 1000 ml que permita a 
visualização interna do líquido, lacrado. 
Embalagem plástica contendo dados de 
rotulagem. Deve atender a RDC 184 de 

22/10/2001. A empresa vencedora deverá 
apresentar notificação simplificada do 

produto no MS, certificado de boas práticas 
de fabricação, autorização de 

funcionamento emitido pela ANVISA e 
alvará sanitário na classe medicamentos. 

Litro  

03 30 Éter alcoolizado 1000ml Litro  

04 50 Formaldeído 10% Litro  

05 1.000 Gel antisséptico álcool a 70% com ação 
reidratante, registrado como cosmético, para 

assepsia das mãos, com dados do 
fabricante, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde. 
Embalagem para dispenser de álcool gel. 
Bombinha com aproximadamente 500ml. 

 

Frasco  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

06 300 Gel de contato para ultrassonografia tubo 1 
Kg, inodoro, incolor, PH neutro eletrolítico, 

composto de celulose neutra pura água 
destilada. 

 

Kg  

07 1.000 Hipoclorito de Sódio 1% Galão  

08 80 Lugol forte 5% Litro  

09 1.000 Solução antisséptica aquosa 1000ml 
(Tópica): Solução Antisséptica aquosa 

1000ml (tópica) - Para antissepsia da pele e 
curativos, bactericida, bacteriostático, pronto 

para uso. A base de polivinilpirrolidona a 
10% com iodo ativo 1% (PVPI), sem tenso 

ativo. Embalado em recipiente plástico, 
opaco, contendo 1.000ml. Teor de iodo ativo 
deverá estar entre 0,85 a 1,20% e pH entre 

5,0a 6,5. Embalado e acondicionado de 
acordo com a praxe do fabricante, contendo 

os dados de identificação. 
 

Litro  

10 1.000 Solução antisséptica degermante 1000ml: 
Solução antisséptica degermante 1000ml- 

Para degermação da pele, contendo PVPI a 
10% (1% de iodo disponível) associada a 

tenso ativo, atóxica e hipoalergênica, 
acondicionada em recipiente plástico, fosco 

adaptável a suporte para dispensação 
asséptica. A embalagem deve conter os 

dados de identificação. Frasco com 1000ml. 
 

Litro  

11 300 Solução Enzimática – Para Limpeza de 
instrumental cirúrgico e endoscópio, com no 
mínimo 05 enzimas; detergente não-iônico/ 

aniônico, pH Neutro, biodegradável, não 
corrosível para metais, para ser utilizado em 

temperatura ambiente ou aquecida, para 
processo de limpeza manual ou 

automatizada, de ação rápida, diluição de 
no mínimo 0,5 a 5ml/l de acordo com o grau 

de sujidade. Frasco com 5000ml. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galão  
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12 200 Solução Glic fisiológica (glicose 5% + 
cloreto de sódio 0,9%), sistema fechado 

com 500 ml. Acondicionado em bolsa 
plástica flexível e transparente, com escala 
graduada impressa na bolsa. Devem conter 
dois sítios, um autovedante para adição de 

soluções no interior da bolsa e o outro 
protegido por membrana e lacre de 

esterilidade a embalagem deve trazer 
externamente os dados de identificação e 

procedência, número do lote, data de 
fabricação e validade. Apresentar registro no 

Ministério da Saúde e ANVISA 
 

Frasco  

13 1.500 Soro fisiológico 0,09% 100 ml. Cloreto de 
sódio 0,9%, acondicionado em bolsa flexível 
de trilaminado; (composição de copolímero, 
cuja face em contato com o medicamento 

seja de polipropileno), com 100 ml, sistema 
fechado, com ponto para adição de 

medicamentos em elastômero isento de 
látex, que garanta a estanqueidade 

(autovedante) a múltiplas punções, com 
ponto para adição de medicamentos 

autocicatrizante a múltiplas punções, e que 
não permita desprendimento de partículas, 
com tubo membrana de acesso a conexão 
para equipo, com rótulo adesivo contendo 
escala para infusão de soro, além de todas 

as informações regulamentadas pela 
portaria 500 de 0910/91 SV Unidade. 

 

Frasco  

14 2.500 Soro fisiológico 0,09% 250 ml. Cloreto de 
sódio 0,9%, acondicionado em bolsa flexível 
de trila minado; (composição de copolímero, 

cuja face em contato com o medicamento 
seja de polipropileno), com 250 ml, sistema 

fechado, com ponto para adição de 
medicamentos em elastômero isento de 

látex, que garanta a estanqueidade 
(autovedante) a múltiplas punções, com 

ponto para adição de medicamentos 
autocicatrizante a múltiplas punções, e que 
não permita desprendimento de partículas, 
com tubo membrana de acesso a conexão 
para equipo, com rótulo adesivo contendo 
escala para infusão de soro, além de todas 

as informações regulamentadas pela 
portaria 500 de 0910/91 SV Unidade 

 
 

Frasco  
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15 2.000 Soro fisiológico 0,09% 500ml. Cloreto de 
sódio 0,9%, acondicionado em bolsa flexível 
de trila minado; (composição de copolímero, 

cuja face em contato com o medicamento 
seja de polipropileno), com 500 ml, sistema 

fechado, com ponto para adição de 
medicamentos em elastômero isento de 

látex, que garanta a estanqueidade 
(autovedante) a múltiplas punções, com 

ponto para adição de medicamentos 
autocicatrizante a múltiplas punções, e que 
não permita desprendimento de partículas, 
com tubo membrana de acesso a conexão 
para equipo, com rótulo adesivo contendo 
escala para infusão de soro, além de todas 

as informações regulamentadas pela 
portaria 500 de 0910/91 SV unidade. 

 

Frasco  

16 500 Soro Glicosado (solução de glicose a 5%) 
Sistema fechado FR c/ 100 ml. - Soro 
glicosado é uma solução isotônica em 

relação ao sangue, que contém 5%, em 
massa, de glicose em água destilada, ou 

seja, cada 100 ml de soro glicosado contém 
5 gramas de glicose. Acondicionado em 
frascos plásticos transparentes sistema 
fechado e resistentes, com volume de 

100ml, constando externamente os dados 
de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, número do lote, 
marca, fabricante e registro na ANVISA 

 

Frasco  

17 500 Soro Glicosado (solução de glicose a 5%) 
Sistema fechado FR c/ 250 ml. - Soro 
glicosado é uma solução isotônica em 

relação ao sangue, que contém 5%, em 
massa, de glicose em água destilada, ou 

seja, cada 100 ml de soro glicosado contém 
5 gramas de glicose. Acondicionado em 
frascos plásticos transparentes sistema 
fechado e resistentes, com volume de 

250ml, constando externamente os dados 
de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, número do lote, 

marca, fabricante e registro na ANVISA. 
 
 
 
 
 

 

Frasco  
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18 500 Soro Glicosado (Solução de glicose a 5%) 
Sistema fechado FR c/ 500ml. Soro 

glicosado é uma solução isotônica em 
relação ao sangue, que contém 5%, em 
massa, de glicose em água destilada, ou 

seja, cada 100 ml de soro glicosado contém 
5 gramas de glicose. Acondicionado em 
frascos plásticos transparentes sistema 
fechado e resistentes, com volume de 

500ml, constando externamente os dados 
de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, número do lote, 
marca, fabricante e registro na ANVISA 

 

Frasco  

19 2.800 Soro Ringer c/ Lactato de Sódio – Frasco 
500ml. Solução injetável, concentração 

0,9%. Acondicionado em frascos plásticos 
transparentes e resistentes, com volume de 
500ml, constando externamente os dados 

de identificação, procedência, data de 
fabricação e validade, número do lote, 

marca, fabricante e registro na ANVISA. 
 

Frasco  

20 10 Vaselina liquida Litro  

 
 
4.1.5. SERINGA/AGULHA 

 

LOTE 05 – SERINGA/AGULHA 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

01 150 Agulha para biópsia aspirativa, calibre 20 
ga x 10 cm, descartável, estéril, atóxica, 
epirogênica; confeccionada em aço inox, 

para uso acoplado a um sistema 
automático; composta de cânula externa 

siliconada, bisel cortante, graduada em cm; 
mandril com gaveta de corte variável de 1 e 
2 cm, ponta afiada; ecogênico; dispositivo 
 Compatível com a pistola; protetor firme e 

de fácil remoção; embalagem individual, em 
material que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica, apresentação conforme 

legislação vigente - MS- ANVISA. 
 
 
 
 
 
 

Un  
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02 150 Agulha para biópsia aspirativa, calibre 20 
ga x 20 cm, descartável, estéril, atóxica, 
epirogênica; confeccionada em aço inox, 

para uso acoplado a um sistema 
automático; composta de cânula externa 

siliconada, bisel cortante, graduada em cm; 
mandril com gaveta de corte variável de 1 e 
2 cm, ponta afiada; ecogênico; dispositivo 
compatível com a pistola; protetor firme e 

de fácil remoção; embalagem individual, em 
material que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica, apresentação conforme 

legislação vigente - MS- ANVISA 
 

Un  

03 400 Agulha para biópsia de tecidos moles 
(mama) , calibre 14 ga x 12 cm, 

descartável, estéril, atóxica, epirogênica; 
confeccionada em aço inox, para uso 
acoplado a um sistema automático; 

composta de cânula externa siliconada, 
bisel cortante, graduada em cm; mandril 

com gaveta de corte variável de 1 e 2 cm, 
ponta afiada; ecogênico; dispositivo 

compatível com a pistola; protetor firme e 
de fácil remoção; embalagem individual, em 
material que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica, apresentação conforme 

legislação vigente - MS- ANVISA 
 

Un  

04 300 Agulha para biópsia de tecidos moles 
(próstata), calibre 18 ga x 25 cm, 

descartável, estéril, atóxica, epirogênica; 
confeccionada em aço inox, para uso 
acoplado a um sistema automático; 

composta de cânula externa siliconada, 
bisel cortante, graduada em cm; mandril 

com gaveta de corte variável de 1 e 2 cm, 
ponta afiada; ecogênico; dispositivo 

compatível com a pistola; protetor firme e 
de fácil remoção; embalagem individual, em 
material que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica, apresentação conforme 

legislação vigente - MS- ANVISA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un  
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05 300 Agulha para biópsia de tecidos moles 
(próstata), calibre 18 ga x 30 cm, 

descartável, estéril, atóxica, epirogênica; 
confeccionada em aço inox, para uso 
acoplado a um sistema automático; 

composta de cânula externa siliconada, 
bisel cortante, graduada em cm; mandril 

com gaveta de corte variável de 1 e 2 cm, 
ponta afiada; ecogênico; dispositivo 

compatível com a pistola; protetor firme e 
de fácil remoção; embalagem individual,  

em  material  que  promova  barreira 
microbiana e abertura asséptica, 

apresentação conforme legislação vigente - 
MS- ANVISA 

 

Un  

06 1.000 AGULHA, hipodérmica 13 x 4,5, 
descartável, estéril, atóxica, epirogênica, 
cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, 

siliconada, parede fina com bisel 
trifacetado, afiado, rígido e centralizado, 
canhão em polipropileno e que permita 

encaixe perfeito, protetor em polipropileno, 
sem rachaduras e bem acoplado ao 

canhão. Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, 

abertura em pétala. Na embalagem deverá 
estar impresso dados de identificação, 

procedência, data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 
 

Un  

07 2.000 AGULHA, hipodérmica 25X07, descartável, 
estéril, atóxica, epirogênica, cânula em aço 
inox, cilíndrica, reta, oca, siliconada, parede 

fina com bisel trifacetado, afiado, rígido e 
centralizado, canhão em polipropileno e 

que permita encaixe perfeito, protetor em 
polipropileno, sem rachaduras e bem 

acoplado ao canhão. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e/ou 

filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 

de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

 
 
 
 

 

 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

08 2.000 AGULHA, hipodérmica 25X08, descartável, 
estéril, atóxica, epirogênica, cânula em aço 
inox, cilíndrica, reta, oca, siliconada, parede 

fina com bisel trifacetado, afiado, rígido e 
centralizado, canhão em polipropileno e 

que permita encaixe perfeito, protetor em 
polipropileno, sem rachaduras e bem 

acoplado ao canhão. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e/ou 

filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 

de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

 

Un  

09 2.000 AGULHA, hipodérmica 30X07, descartável, 
estéril, atóxica, epirogênica, cânula em aço 
inox, cilíndrica, reta, oca, siliconada, parede 

fina com bisel trifacetado, afiado, rígido e 
centralizado, canhão em polipropileno e 

que permita encaixe perfeito, protetor em 
polipropileno, sem rachaduras e bem 

acoplado ao canhão. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e/ou 

filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 

de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

 

Un  

10 2.000 AGULHA, hipodérmica 30X08 descartável, 
estéril, atóxica, epirogênica, cânula em aço 
inox, cilíndrica, reta, oca, siliconada, parede 

fina com bisel trifacetado, afiado, rígido e 
centralizado, canhão em polipropileno e 

que permita encaixe perfeito, protetor em 
polipropileno, sem rachaduras e bem 

acoplado ao canhão. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e/ou 

filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 

de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 

Un  
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11 5.000 AGULHA, hipodérmica 40X12, descartável, 
estéril, atóxica, epirogênica, cânula em aço 
inox, cilíndrica, reta, oca, siliconada, parede 

fina com bisel trifacetado, afiado, rígido e 
centralizado, canhão em polipropileno e 

que permita encaixe perfeito, protetor em 
polipropileno, sem rachaduras e bem 

acoplado ao canhão. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e/ou 

filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 

de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

 

Un  

12 1.000 AGULHA DE INSULINA 8 mm, descartável, 
estéril, atóxica, cilíndrica, reta, parede fina 

com bisel trifacetado, afiado, rígido e 
centralizado, canhão em polipropileno e 

que permita encaixe perfeito, protetor em 
polipropileno, sem rachaduras e bem 

acoplado ao canhão. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e/ou 

filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 

de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

 

Un  

13 
 

100 DISPOSITIVO PARA INFUSÃO 
INTRAVENOSA. (SCALP) nº 19, estéril, 

epirogênica, agulha com bisel curto, 
biangulado, trifacetado, de aplicação 

precisa, protetor de agulha rígido cobrindo 
toda à extensão, asas de empurradora 

(borboleta) flexíveis de perfil delgado, com 
gravação de calibre em uma das asas, tubo 

extensor em PVC transparente, livre de 
dobras, com tampa tipo rosca conector tipo 
LUER-LOCK, esterilizado em embalagem. 
 Com filme plástico, papel grau cirúrgico 
com data de validade de esterilização, 

número de lote e validade na embalagem 
com 100 unidades. 

 
 
 
 
 
 
 

Caixa  
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14 100 DISPOSITIVO PARA INFUSÃO 
INTRAVENOSA. (SCALP) nº 21, estéril, 

epirogênica, agulha com bisel curto,  
biangulado, trifacetado, de aplicação 

precisa, protetor de agulha rígido cobrindo 
toda à extensão, asas de empurradora 

(borboleta) flexíveis de perfil delgado, com 
gravação de calibre em uma das asas, tubo 

extensor em PVC transparente, livre de 
dobras, com tampa tipo rosca conector tipo 
LUER-LOCK, esterilizado em embalagem 

com filme plástico, papel grau cirúrgico com 
data de validade de esterilização, número 
de lote e validade na embalagem com 100 

unidades. 
 

Caixa  

15 100 DISPOSITIVO PARA INFUSÃO 
INTRAVENOSA. (SCALP) nº 23, estéril, 

epirogênica, agulha com bisel curto,  
biangulado, trifacetado, de aplicação 

precisa, protetor de agulha rígido cobrindo 
toda à extensão, asas de empurradora 

(borboleta) flexíveis de perfil delgado, com 
gravação de calibre em uma das asas, tubo 

extensor em PVC transparente, livre de 
dobras, com tampa tipo rosca conector tipo 
LUER-LOCK, esterilizado em embalagem 

com filme plástico, papel grau cirúrgico com 
data de validade de esterilização,   número   

de  lote   e  validade na embalagem 
individual. 

 

Caixa  

16 100 DISPOSITIVO PARA INFUSÃO 
INTRAVENOSA. (SCALP) nº 27, estéril, 

epirogênica, agulha com bisel curto,  
biangulado, trifacetado, de aplicação 

precisa, protetor de agulha rígido cobrindo 
toda a extensão, asas de empurradora 

(borboleta) flexíveis de perfil delgado, com 
gravação de calibre em uma das asas, tubo 

extensor em PVC transparente, livre de 
dobras, com tampa tipo rosca conector tipo 
LUER-LOCK, esterilizado em embalagem 

com filme plástico, papel grau cirúrgico com 
data de validade de esterilização, número 
de lote e validade na embalagem com 100 

unidades. 
 
 
 
 

Caixa  
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17 3.000 EQUIPO macrogotas para solução venosa 
de infusão por gravidade, estéril, 

epirogênica, com tampa protetora na 
entrada e saída ponta perfurante 

trifacetado, adaptável a qualquer tipo de 
frasco de solução parenteral, entrada de ar 

com membrana hidrófoba e bactericida, 
câmara de gotejamento transparente, 
flexível, com filtro de partículas tubo 

extensor em PVC com 1,40 m de 
comprimento pinça rolete com  bom deslize 
e que permita controle preciso do fluxo de 

infusão, injetor lateral autocicatrizante 
mesmo após ser perfurado diversas vezes 
com agulha calibre 40 x 12, livre de látex e 

adaptável a qualquer tipo cateter. 
Embalagem com 25 unidades, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico. Na 

embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, tipo de esterilização, 

procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

 

Pacote  

18 1.000 EQUIPO microgotas para solução venosa 
com infusão por gravidade, estéril, 

epirogênica, com tampa protetora na 
entrada e saída, ponta perfurante 

transparente, adaptável a qualquer tipo de 
frasco de solução parenteral, entrada de ar 
com membrana hidrófoba e bacteriológica, 

câmara de gotejamento transparente, 
flexível, com filtro de partículas, tubo 

extensor em PVC com 1,40 cm pinça rolete 
com bom deslize e que permita controle 
preciso do fluxo de infusão, injetor lateral 

autocicatrizante mesmo após ser perfurado 
diversas vezes com agulha calibre 40 x 12, 
livre de látex e adaptável a qualquer tipo de 
cateter. Embalagem com 25 unidades, em 
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 

abertura em pétalas. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de 

identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

 

Pacote  

19 100 EQUIPO duas vias polifix multivias com 
clamp Caixa com 50 unidades. 

 
 
 

Caixa  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

20 20 Cateter intravenoso periférico Nº 14 (Jelco) 
(caixa com 100 unidades) 

Caixa  

21 20 Cateter intravenoso periférico Nº 16 (Jelco) 
(caixa com 100 unidades) 

Caixa  

22 100 Cateter intravenoso periférico Nº 18 (Jelco) 
(caixa com 100 unidades) 

Caixa  

23 100 Cateter intravenoso periférico Nº 20 (Jelco) 
(caixa com 100 unidades) 

Caixa  

24 100 Cateter intravenoso periférico Nº 22 (Jelco) 
(caixa com 100 unidades) 

Caixa  

25 100 Cateter intravenoso periférico Nº 24 (Jelco) 
(caixa com 100 unidades) 

Caixa  

26 50 LÂMINA de bisturi número 11, descartável, 
estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, 
com corte afiado e que se adaptem aos 

cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa 
com 100 unidades individuais, em papel 

laminado, abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 

de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

 

Caixa  

27 50 LÂMINA de bisturi número 12, descartável, 
estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, 
com corte afiado e que se adaptem aos 

cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa 
com 100 unidades individuais, em papel 

laminado, abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 

de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

 

Caixa  

28 80 LÂMINA de bisturi número 15, descartável, 
estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, 
com corte afiado e que se adaptem aos 

cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa 
com 100 unidades individuais, em papel 

laminado, abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 

de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

Caixa  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

29 150 LÂMINA de bisturi número 21, descartável, 
estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, 
com corte afiado e que se adaptem aos 

cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa 
com 100 unidades individuais, em papel 

laminado, abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 

de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

 

Caixa  

30 80 LÂMINA de bisturi número 22, descartável, 
estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, 
com corte afiado e que se adaptem aos 

cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa 
com 100 unidades individuais, em papel 

laminado, abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 

de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

 

Caixa  

31 500 Lâmina ponta fosca caixa c/50 Caixa  

32 20 Lancetas Estéreis (caixa com 100 
unidades) 

Caixa  

33 6.000 Porta Lâmina aplicação: uso na fixação e 
transporte de lâminas nos exames de 
Papanicolau material em polipropileno, 

capacidade até 3 lâminas, formato 
cilíndrico, tampa rosqueável, adicional com 

divisórias. 
 

Un  

34 600 SERINGA de 01 cc, descartável, estéril, 
graduada de 0,1 em 0,1 ml, numerada de 
0,5 em 0,5 cc., acoplada com agulha 13 x 
4,5 mm, em polipropileno, transparente, 

atóxica, epirogênica, cilindro reto, 
siliconado, parede uniforme, com anel de 

retenção que impeça o desprendimento do 
embolo do cilindro, flange com formato 

adequado, embolo com pistão lubrificado e 
ajustado ao cilindro. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na 

embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, tipo de esterilização, 

procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 

 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

35 600 SERINGA de 01ml com agulha ultrafina (29 
g ou 13 x 3,8), acoplada, para insulina com 

graduação até 100 (ICC), nenhuma 
distância entre canhão e corpo da seringa - 

descartável, estéril, em polipropileno, 
transparente, atóxica, epirogênica, cilindro 

reto, siliconado, parede uniforme, com 
escala de graduação em ML, números e 

traços legíveis, com anel de retenção que 
impeça o desprendimento do embolo do 
cilindro, bico sem rosca e que garanta 
conexões seguras, flange com formato 

adequado, embolo com pistão lubrificado e 
ajustado ao cilindro. Embalagem individual, 

em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na 

embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, tipo de esterilização, 

procedência, data de fabricação, registro no 
Ministério da Saúde e prazo de validade de 

05 anos. 
 

Un  

36 5.000 SERINGA de 03ml sem agulha lauerslip – 
descartável, estéril, polipropileno, 

transparente, atóxica, epirogênica, cilindro 
reto, siliconado, parede uniforme, anel de 

retenção que impeça e desprendimento do 
êmbolo cilindro, flange que de apoio aos 
dedos, êmbolo com pistão lubrificado e 
ajustado ao cilindro, com graduação em 

ML, números e traços legíveis. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico, com 

abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data, tipo de 
esterilização, Registro no Ministério da 
Saúde e prazo de validade de 05 anos. 

 

Un  

37 5.000 SERINGA de 05ml sem agulha lauerslip - 
descartável, estéril, polipropileno, 

transparente, atóxica, epirogênica, cilindro 
reto, siliconado, parede uniforme, anel de 

retenção que impeça e desprendimento do 
embolo cilindro, flange que de apoio aos 
dedos, embolo com pistão lubrificado e 
ajustado ao cilindro, com graduação em 

ML, números e traços legíveis. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico, com 

abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data, tipo de 
esterilização, Registro no Ministério da 
Saúde e prazo de validade de 05 anos. 

 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

38 8.000 SERINGA de 10ml sem agulha lauerslip - 
descartável, estéril, polipropileno, 

transparente, atóxica, epirogênica, cilindro 
reto, siliconado, parede uniforme, anel de 

retenção que impeça e desprendimento do 
embolo cilindro, flange que de apoio aos 
dedos, embolo com pistão lubrificado e 
ajustado ao cilindro, com graduação em 

ML, números e traços legíveis. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico, com 

abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data, tipo de 
esterilização, Registro no Ministério da 
Saúde e prazo de validade de 05 anos. 

 
 

 

Un  

39 10.000 SERINGA de 20ml sem agulha lauerslip - 
descartável, estéril, polipropileno, 

transparente, atóxica, epirogênica, cilindro 
reto, siliconado, parede uniforme, anel de 

retenção que impeça e desprendimento do 
embolo cilindro, flange que de apoio aos 
dedos, embolo com pistão lubrificado e 
ajustado ao cilindro, com graduação em 

ML, números e traços legíveis. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico, com 

abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data, tipo de 
esterilização, Registro no Ministério da 
Saúde e prazo de validade de 05 anos. 

 
 

Un  

40 3.000 Seringa de 60ml rosqueada compatível 
com bomba injetora modelo Optistar Elite 

para Ressonância.  
 
 

Un  

41 1.500 Conector extensor dupla via espiralado 
160cm com agulha plástica acoplado para 

contraste. 
 
 

Un  

42 50 Suporte para caixa de perfurocortante 

13 Litros 

Un  
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4.1.6. EPI’S 

 

LOTE 06 – EPI’S 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

01 300 Avental descartável - confeccionado em 
falso tecido sem manga, impermeável a 

líquidos, decote com viés no 
acabamento, um par de tiras para 

amarrar na cintura e outro para marrar no 
pescoço, gramatura mínima de 

30gramas/M2, acabamento New 
overlock, cor escura, embalagem com 

dados de identificação, data de 
fabricação. Caixa com 25 pacotes com 

10 unidades. 

Caixa  

02 50 Avental descartável - confeccionado em 
falso tecido com manga, impermeável a 

líquidos, decote com viés no 
acabamento, um par de tiras para 

amarrar na cintura e outro para marrar no 
pescoço, gramatura mínima de 

30gramas/M2, acabamento New 
overlock, cor escura, embalagem com 

dados de identificação, data de 
fabricação. Caixa com 25 pacotes com 

10 unidades 

Caixa  

03 50 Gorro cirúrgico descartável, cor branca 
com elástico, 100% polipropileno, 
hipoalérgica e atóxica. Apresentar 

registro do produto na Anvisa e boas 
práticas de uso. Pacote com 100 

unidades 

Pacote  

04 500 LUVA, cirúrgica, número 7.0, descartável, 
estéril, em látex natural, textura uniforme, 

formato anatômico, alta sensibilidade 
táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, punho com bainha ou frisos, 

comprimento igual ou superior a 28 cm, 
lubrificada com pó bio absorvível, 

espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, 
asséptica conforme padrão hospitalar, 

com indicação de mão direita e 
esquerda, acondicionada em involucro 

interno com dobras para abertura, 
número visível no involucro e na luva. 

Caixa com 50 pares, aos pares, em papel 
grau cirúrgico, abertura em pétala, na 

embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, tipo de 

ESTERILIZAÇÃO, procedência, data    
de fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

Caixa  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

05 1.500 LUVA, cirúrgica, número 7.5, descartável, 
estéril, em látex natural, textura uniforme, 

formato anatômicos, alta sensibilidade 
táctil, boa elasticidade, resistente a 

tração, punho com bainha  ou frisos, 
comprimento igual ou superior a 28 cm, 

lubrificada com pó bio absorvível, 
espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, 
asséptica conforme padrão hospitalar, 

com indicação de mão direita e 
esquerda, acondicionada em involucro 

interno com dobras para abertura, 
número visível no involucro    e    na    

luva.    . Caixa com 50 pares, aos pares, 
em papel grau cirúrgico, abertura em 
pétala, na embalagem deverá estar 

impresso dados de identificação, tipo de 
ESTERILIZAÇÃO, procedência, data    
de    fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde 
 
 

Caixa  

06 500 LUVA, cirúrgica, número 8,5, descartável, 
estéril, em látex natural, textura uniforme, 

formato anatômico, alta sensibilidade 
táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, punho com bainha ou frisos, 

comprimento igual ou superior a 28 cm, 
lubrificada com pó bio absorvível, 

espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, 
asséptica conforme padrão hospitalar, 

com indicação de mão direita e 
esquerda, acondicionada em involucro 

interno com dobras para abertura, 
número visível no involucro e na luva. 

 Caixa com 50 pares, aos pares, em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétala, 

na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 

ESTERILIZAÇÃO, procedência, data    
de    fabricação, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caixa  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

07 1.000 LUVA, cirúrgica, número 8.0, descartável, 
estéril, em látex natural, textura uniforme, 

formato anatômico, alta sensibilidade 
táctil, boa elasticidade, resistente a 
tração, punho com bainha ou frisos, 

comprimento igual ou superior a 28 cm, 
lubrificada com pó bio absorvível, 

espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, 
asséptica conforme padrão hospitalar, 

com indicação de mão direita e 
esquerda, acondicionada em involucro 

interno com dobras para abertura, 
número visível no involucro    e na luva. 

Caixa com 50 pares, aos pares, em papel 
grau cirúrgico, abertura em pétala, na 

embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, tipo de 

ESTERILIZAÇÃO, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 
 
 

Un  

08 800 LUVA, de procedimento, em látex natural, 
não estéril, descartável, ambidestra, 

textura uniforme, com alta sensibilidade 
táctil, boa elasticidade, resistente a 

tração, com pó bio absorvível, tamanho 
G. Embalagem: caixa com 100 unidades, 

contendo externamente os dados de 
identificação, procedência, data de 

fabricação prazo de validade, registro no 
Ministério da Saúde. Deverá ser 

apresentado Registro do produto junto ao 
Ministério da Saúde/ANVISA e 
Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação da ANVISA, sendo material 
importado deverá apresentar o 

Certificado do país de origem com 
tradução juramentada para o idioma 

português. Em caso de o item cotado ser 
isento do Certificado e/ou Registro, a 

licitante deverá apresentar 
documentação comprobatória da 
isenção. Caixa com 100unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

09 1.000 LUVA, de procedimento, em látex natural, 
não estéril, descartável, ambidestra, 

textura uniforme, com alta sensibilidade 
táctil, boa elasticidade, resistente a 

tração, com pó bio absorvível, tamanho 
P. Embalagem: caixa com 100 unidades, 

contendo externamente os dados de 
identificação, procedência, data de 

fabricação prazo de validade, registro no 
Ministério da Saúde.  Deverá ser 

apresentado Registro do produto junto ao 
Ministério da Saúde/ANVISA e 
Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação da ANVISA, sendo material 
importado deverá apresentar o 

Certificado do país de origem com 
tradução juramentada para o idioma 

português. Em caso de o item cotado ser 
isento do Certificado e/ou Registro, a 

licitante deverá apresentar 
documentação comprobatória da 
isenção. Caixa com 100unidades. 

 

Caixa  

10 2.000 LUVA, de procedimento, em látex natural, 
não estéril, descartável, ambidestra, 

textura uniforme, com alta sensibilidade 
táctil, boa elasticidade, resistente a 

tração, com pó bio absorvível, tamanho 
M. Embalagem: caixa com 100 unidades, 

contendo externamente os dados de 
identificação, procedência, data de 

fabricação prazo de validade, registro no 
Ministério da Saúde. Deverá ser 

apresentado Registro do produto junto ao 
Ministério da Saúde/ANVISA e 
Certificado de Boas Práticas de 

Fabricação da ANVISA, sendo    material 
importado deverá apresentar o 

Certificado do país de origem com 
tradução juramentada para o idioma 

português. Em caso de o item cotado ser 
isento do Certificado e/ou Registro, a 

licitante deverá apresentar 
documentação comprobatória da 
isenção. Caixa com 100unidades. 

 

Caixa  

11 100 Luva de borracha para limpeza 
 

Un  

12 
 

30 Máscara facial p/anestesia nº 5 – Adulto 
Não descartável, estéril, embalagem 

individual, registro da ANVISA 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

13 10 Máscara facial p/anestesia nº 3 – 
Pediátrico 

Não descartável, estéril, embalagem 
individual, registro da ANVISA 

Un  

14 100 Máscara N95 
 

Caixa  

15 800 Máscaras Cirúrgicas Facial Descartável. 
Características: Constituída por fibras 

sintéticas hipoalergênica, com eficiência 
em filtragem bacteriana superior a 96% 
(partículas de 0,5 a 11 micros), oferece 

barreira contra exposição a fluídos e 
secreções corporais. Deve ajustar-se a 
face através de elástico e clipes. Nasal. 

De rápida colocação e remoção, o 
formato deve facilitar a comunicação do 
usuário, adequada para profissionais de 

emergência, UTI. Com facilidade de 
respiração, filtragem comprovada e 

resistência a fluidos e secreções 
corporais. Caixa com 50 unidades. Prazo 

de validade de 2 anos. Possuir e 
apresentar junto a proposta cópia 
impressa do registro na ANVISA. 

 

Caixa  

16 10 Óculos de proteção uso hospitalar 
Óculos de proteção profissional (54mm) 

– Armação em nylon com formato 
anatômico com possibilidade de 

visualização num ângulo de 120°, lentes 
e laterais em peça única de 

policarbonato, ante embaçante, anti-
risco, lavável e passível de desinfecção 

química e/ou autoclavável, hastes 
duplas, fortes, dobráveis e com 

regulagem de tamanho. Embalagem 
individual, contendo dados de 

identificação do produto e do fabricante, 
procedência e certificado de aprovação 

no MTE. Tamanho único. 
 

Un  

17 50 SAPATILHA descartável, confeccionada 
em falso tecido, branca, 30 grs., 

composta por microfibras desorientadas 
repelentes aos agentes líquidos 

acondicionados em saco plástico, 
medidas: 36cmx17cm. Pacote c/100 

unidades. Apresentar registro do produto 
junto a Anvisa e boas práticas de 

fabricação. (Pro pé). Pacote com 100 
unidades 

Pacote  
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4.1.7. DIVERSOS 

 

LOTE 07 – DIVERSOS 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

01 200 Abaixador de língua em madeira descartável 
pacote com 100 unidades. 

Pacote  

02 50 Almotolia 100ml âmbar Un  

03 50 Almotolia 250ml âmbar Un  

04 50 Almotolia 125ml transparente Un  

05 50 Almotolia 250ml transparente Un  

06 50 Almotolia 500ml transparente Un  

07 20 Bandeja de plástico, material resistente, cor 
branca, tamanho 40 x 20 cm e 5 cm de 

profundidade aproximadamente 

Un  

08 10 Bandeja de inox, tamanho 55 x 16 cm e 5 cm 
de profundidade aproximadamente 

Un  

09 3000 Barbeador descartável Un  

10 2000 Bocal descartável para endoscopia com fita 
de fixador 

Un  

11 100 Bolsa coletora sistema fechado Un  

12 30 Caixa de plástico, material resistente, cor 
branca, organizadora de medicamentos, 

tamanho 35 x 20 cm e 8 cm de profundidade 
aproximadamente 

Un  

13 10 Cânula de Guedel nº 0 Un  

14 10 Cânula de Guedel nº 1 Un  

15 10 Cânula de Guedel nº 2 Un  

16 10 Cânula de Guedel nº 3 Un  

17 10 Cânula de Guedel nº 4 Un  

18 10 Cânula de Guedel nº 5 Un  

19 10 Cânula de Guedel nº 6 Un  

20 1.000 Cateter tipo óculos para oxigênio Un  

21 100 Circuito de Baraka completo com traqueia e 
balão de silicone nº 0,5 

Un  

22 100 Circuito de Baraka completo com traqueia e 
balão de silicone nº 1 

Un  

23 50 Cotonetes com hastes flexíveis, inquebráveis 
que proporciona segurança e confiabilidade 
para o uso. Pontas de algodão que soltam 

fiapos, ante germe. Caixa com 300 unidades. 

Caixa  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

24 3.000 COLETOR de exame, esterilizado, tipo 
universal, para uso no laboratório, para fezes 
e urina, tipo copo, capacidade de 80 ml, em 
PVC, branco fosco, tampa com fechamento 

em rosca, paleta para manuseio. 

Un  

25 50 Coletor de materiais perfuro – cortante 07 
litros em papelão resistente para o peso 
equivalente à sua capacidade em litros. 

Revestida com saco plástico para 
acondicionar o material descartado. Em 
conformidade com a Norma NBR 13853l 

Un  

26 100 Coletor de materiais perfuro – cortante 13 
litros em papelão resistente para o peso 
equivalente à sua capacidade em litros. 

Revestida com saco plástico para 
acondicionar o material descartado. Em 
conformidade com a Norma NBR 13853 

Un  

27 50 Coletor de materiais perfuro – cortante 20 
litros em papelão resistente para o peso 
equivalente à sua capacidade em litros. 

Revestida com saco plástico para 
acondicionar o material descartado. Em 
conformidade com a Norma NBR 13853 

Un  

28 1.000 ELETRODO, para monitoração cardíaca, 
adulto, com gel, descartável, dorso de papel 
microporoso, revestido em papel hipoalérgico 
na face interna, com adesividade garantida 
em presença de umidade. Embalagem com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante. Apresentar registro do produto na 

Anvisa. Pacote com 50 unidades 

Pacote  

29 45 Escova endocercival (caixa com 100 
unidades) 

Caixa  

30 45 Espátula de Ayres (pacote com 100 
unidades) 

Caixa  

31 2.000 Espéculo Vaginal G descartável Un  

32 7.000 Espéculo Vaginal M descartável   Un  

33 3.000 Espéculo Vaginal P descartável Un  

34 10 Fita métrica Un  

35 1.200 Fita de glicemia G-TECH FREE LITE com 50 
unidades 

Caixa  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

36 800 Filtro Eletrostático descartável para anestesia 
adulto 

Un  

37 800 Filtro Eletrostático descartável para anestesia 
pediátrico 

Un  

38 300 Fralda geriátrica descartável, pacote com 8 
unidades, tamanho M 

Pacote  

39 350 Fralda geriátrica descartável, pacote com 8 
unidades, tamanho G 

Pacote  

 350 Fralda geriátrica descartável, pacote com 8 
unidades, tamanho Extra G 

Pacote  

40 20 Garrote de látex 1m Pacote  

41 20 Jarra de plástico, com alça e tampa em 
material resistente, tamanho 

aproximadamente de 1 litro, cor branca 

Un  

42 1.500 
 

Lençol de papel para cama medindo 70 cm 
de largura x 50 metros de comprimento, não 
estéril, cor branca, resistente e uniforme em 

toda extensão, com borda sem rebarbas, 
contendo dados de identificação e 

procedência, marca, data de fabricação e 
validade, lote e registro no Ministério da 

Saúde. 

Un  

43 05 Máscara laríngea nº 1,5 Un  

44 05 Máscara laríngea nº 2 Un  

45 05 Máscara laríngea nº 2,5 Un  

46 05 Máscara laríngea nº 3 Un  

47 05 Máscara laríngea nº 4 Un  

48 05 Máscara laríngea nº 5 Un  

49 05 Máscara laríngea nº1 Un  

50 20 Malha Tubular (para MAPA) Rolo  

51 50 Papel filme Rolo  

52 500 Par de protetor auditivo de inserção sem 
cordão (1100 - 3M) 

Un  

53 20 Pasta icelera p/ eletroencefalograma Pote  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

54 40 Preservativo – masculino sem lubrificação - 
Preservativo não lubrificado, confeccionado 
com borracha de látex natural vulcanizado, 

possui ponta com reservatório para 
espermas, tipo liso, opaco, largura nominal 
52 mm, comprimento mínimo 160 mm, peso 
1,70gramas, capacidade volumétrica 15,0 a 

40,0dm3, destinado a prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis, constituindo-se 
também como um método anticonceptivo, 

embalado individualmente, constando 
externamente os dados de identificação, 

procedência, marca, número do lote, data de 
fabricação, validade, 144 unidades embalada 

na caixa, registro na ANVISA. 
 

Caixa  

55 100 Sonda Vesical de alívio nº14 Un  

56 300 Sonda Vesical de alívio nº16 Un  

57 300 Sonda Vesical de alívio nº18 Un  

58 300 Sonda Vesical de alívio nº20 Un  

59 100 Sonda Vesical de alívio nº22 Un  

60 200 SONDA de aspiração traqueal, n. 06, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, a traumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentar registro do produto na Anvisa e 

boas práticas de fabricação. 

 

 

 

 

 

 

Un  



                    

Av. Messias Pereira Donato, nº 1.408 – Bairro Aeroporto Velho – Guanambi/BA 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

61 200 SONDA de aspiração traqueal, n. 10, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, a traumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentar registro do produto na Anvisa e 

boas práticas de fabricação. 

Un  

62 200 SONDA de aspiração traqueal, n. 12, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, a traumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentar registro do produto na Anvisa e 

boas práticas de fabricação. 

Un  

63 200 SONDA de aspiração traqueal, n. 14, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, a traumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentar registro do produto na Anvisa e 

boas práticas de fabricação. 

 

 

 

 

 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

64 200 SONDA de aspiração traqueal, n. 16, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, a traumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. 
Apresentar registro do produto na Anvisa e 

boas práticas de fabricação. 

Un  

65 100 Sonda foley 2 vias n. 12, balão de 5 cc, 
estéril, siliconizada indicada para cateterismo 
vesical de demora, fabricado em látex 100% 
natural, atóxica, epirogênica e descartável. 

Embalagem com 10 unidades, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Caixa  
 
 
 
 
 
 

 

66 100 Sonda foley 2 vias n. 14, balão de 5 cc, 
estéril, siliconizada indicada para cateterismo 
vesical de demora, fabricado em látex 100% 
natural, atóxica, epirogênica e descartável. 

Embalagem com 10 unidades, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

 

 

 

 

 

 

 

Caixa  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

67 250 Sonda foley 2 vias n. 16, balão de 5 cc, 
estéril, siliconizada indicada para cateterismo 
vesical de demora, fabricado em látex 100% 
natural, atóxica, epirogênica e descartável. 

Embalagem com 10 unidades, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Caixa  

68 50 Sonda foley 2 vias n. 18, balão de 5 cc, 
estéril, siliconizada indicada para cateterismo 
vesical de demora, fabricado em látex 100% 
natural, atóxica, epirogênica e descartável. 

Embalagem com 10 unidades, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Caixa  

69 50 Sonda foley 2 vias n. 20, balão de 5 cc, 
estéril, siliconizada indicada para cateterismo 
vesical de demora, fabricado em látex 100% 
natural, atóxica, epirogênica e descartável. 

Embalagem com 10 unidades, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Caixa  

70 50 Sonda nasogástrica curta n. 6 descartável, 
estéril, atóxica maleável, em PVC, branco 

transparente, a traumática, siliconizada, com 
orifícios nas laterais e conector universal com 
tampa. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

71 50 Sonda nasogástrica curta n. 08 descartável, 
estéril, atóxica maleável, em PVC, branco 

transparente, a traumática, siliconizada, com 
orifícios nas laterais e conector universal com 
tampa. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  

72 50 Sonda nasogástrica curta n. 10 descartável, 
estéril, atóxica maleável, em PVC, branco 

transparente, a traumática, siliconizada, com 
orifícios nas laterais e conector universal com 
tampa. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  

73 50 Sonda nasogástrica curta n. 12 descartável, 
estéril, atóxica maleável, em PVC, branco 

transparente, a traumática, siliconizada, com 
orifícios nas laterais e conector universal com 
tampa. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

74 50 Sonda nasogástrica curta n. 14 descartável, 
estéril, atóxica maleável, em PVC, branco 

transparente, a traumática, siliconizada, com 
orifícios nas laterais e conector universal com 
tampa. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  
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75 50 Sonda nasogástrica curta n. 16 descartável, 
estéril, atóxica maleável, em PVC, branco 

transparente, a traumática, siliconizada, com 
orifícios nas laterais e conector universal com 
tampa. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  

76 50 Sonda nasogástrica curta n. 18 descartável, 
estéril, atóxica maleável, em PVC, branco 

transparente, a traumática, siliconizada, com 
orifícios nas laterais e conector universal com 
tampa. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

77 50 Sonda nasogástrica longa n. 06, descartável, 
estéril, atóxica maleável, em PVC, branco 

transparente, a traumática, siliconizada, com 
orifícios nas laterais e conector universal com 
tampa. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  

78 50 Sonda nasogástrica longa n. 08, descartável, 
estéril, atóxica maleável, em PVC, branco 

transparente, a traumática, siliconizada, com 
orifícios nas laterais e conector universal com 
tampa. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  
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79 50 Sonda nasogástrica longa n. 10, descartável, 
estéril, atóxica maleável, em PVC, branco 

transparente, a traumática, siliconizada, com 
orifícios nas laterais e conector universal com 
tampa. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80 50 Sonda nasogástrica longa n. 12, descartável, 
estéril, atóxica maleável, em PVC, branco 

transparente, a traumática, siliconizada, com 
orifícios nas laterais e conector universal com 
tampa. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  

81 50 Sonda nasogástrica longa n. 14, descartável, 
estéril, atóxica maleável, em PVC, branco 

transparente, a traumática, siliconizada, com 
orifícios nas laterais e conector universal com 
tampa. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  

82 50 Sonda nasogástrica longa n. 16 descartável, 
estéril, atóxica maleável, em PVC, branco 

transparente, a traumática, siliconizada, com 
orifícios nas laterais e conector universal com 
tampa. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  
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83 50 Sonda nasogástrica longa n. 18, descartável, 
estéril, atóxica maleável, em PVC, branco 

transparente, a traumática, siliconizada, com 
orifícios nas laterais e conector universal com 
tampa. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  

84 20 Sonda retal n° 04, descartável, estéril, 
atóxica, em PVC, maleável, transparente, a 
traumática, siliconizada, com orifício distal, 1 
na lateral e conector universal com tampa. 

Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  

85 20 Sonda retal nº 06, descartável, estéril, 
atóxica, em PVC, maleável, transparente, a 
traumática, siliconizada, com orifício distal, 1 
na lateral e conector universal com tampa. 

Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 20 Sonda retal nº 08, descartável, estéril, 
atóxica, em PVC, maleável, transparente, a 
traumática, siliconizada, com orifício distal, 1 
na lateral e conector universal com tampa. 

Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

87 20 Sonda retal nº 10, descartável, estéril, 
atóxica, em PVC, maleável, transparente, a 
traumática, siliconizada, com orifício distal, 1 
na lateral e conector universal com tampa. 

Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  

88 500 Sonda retal nº 12, descartável, estéril, 
atóxica, em PVC, maleável, transparente, a 
traumática, siliconizada, com orifício distal, 1 
na lateral e conector universal com tampa. 

Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  

89 500 Sonda retal nº 14, descartável, estéril, 
atóxica, em PVC, maleável, transparente, a 
traumática, siliconizada, com orifício distal, 1 
na lateral e conector universal com tampa. 

Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  

90 50 Sonda retal nº 16, descartável, estéril, 
atóxica, em PVC, maleável, transparente, a 
traumática, siliconizada, com orifício distal, 1 
na lateral e conector universal com tampa. 

Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de 

esterilização, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Apresentar registro do 

produto na Anvisa e boas práticas de 
fabricação. 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

91 20 Tubo endotraqueal c/ balão n. 2,0, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, a traumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 

ESTÉRILIZAÇÃO, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. Deverá ser 
apresentado.  Registro do produto junto ao 

Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, 

sendo material importado deverá apresentar 
o Certificado do país de origem com tradução 

juramentada para o idioma português. Em 
caso de o item cotado ser isento do 

Certificado e/ou Registro, a licitante deverá 
apresentar documentação comprobatória da 

isenção.  
 
 
 
 

Un  

92 20 Tubo endotraqueal c/ balão n. 2.5, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, atraumática, 

siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 

ESTÉRILIZAÇÃO, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. Deverá ser 
apresentado.  Registro do produto junto ao 

Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, 

sendo material importado deverá apresentar 
o Certificado do país de origem com tradução 

juramentada para o idioma português. Em 
caso de o item cotado ser isento do 

Certificado e/ou Registro, a licitante deverá 
apresentar documentação comprobatória da 

isenção.  
 
 
 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

93 20 Tubo endotraqueal c/ balão n. 3.0, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, a traumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 

ESTÉRILIZAÇÃO, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. Deverá ser 
apresentado.  Registro do produto junto ao 

Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, 

sendo material importado deverá apresentar 
o Certificado do país de origem com tradução 

juramentada para o idioma português. Em 
caso de o item cotado ser isento do 

Certificado e/ou Registro, a licitante deverá 
apresentar documentação comprobatória da 

isenção.  
 

 

 

Un  

94 20 Tubo endotraqueal c/ balão n. 3.5, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, a traumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 

ESTÉRILIZAÇÃO, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. Deverá ser 
apresentado.  Registro do produto junto ao 

Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, 

sendo material importado deverá apresentar 
o Certificado do país de origem com tradução 

juramentada para o idioma português. Em 
caso de o item cotado ser isento do 

Certificado e/ou Registro, a licitante deverá 
apresentar documentação comprobatória da 

isenção.  
 
 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

95 20 Tubo endotraqueal c/ balão n. 4.0, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, a traumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 

ESTÉRILIZAÇÃO, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. Deverá ser 
apresentado.  Registro do produto junto ao 

Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, 

sendo material importado deverá apresentar 
o Certificado do país de origem com tradução 

juramentada para o idioma português. Em 
caso de o item cotado ser isento do 

Certificado e/ou Registro, a licitante deverá 
apresentar documentação comprobatória da 

isenção.  
 

 

 

Un  

96 20 Tubo endotraqueal c/ balão n. 4.5, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, a traumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 

ESTÉRILIZAÇÃO, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. Deverá ser 
apresentado.  Registro do produto junto ao 

Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, 

sendo material importado deverá apresentar 
o Certificado do país de origem com tradução 

juramentada para o idioma português. Em 
caso de o item cotado ser isento do 

Certificado e/ou Registro, a licitante deverá 
apresentar documentação comprobatória da 

isenção.  
 
 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

97 20 Tubo endotraqueal c/ balão n. 5.0 caixa 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, a traumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 

ESTÉRILIZAÇÃO, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. Deverá ser 
apresentado.  Registro do produto junto ao 

Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, 

sendo material importado deverá apresentar 
o Certificado do país de origem com tradução 

juramentada para o idioma português. Em 
caso de o item cotado ser isento do 

Certificado e/ou Registro, a licitante deverá 
apresentar documentação comprobatória da 

isenção.  
 

 

Un  

98 20 Tubo endotraqueal c/ balão n. 5.5, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, a traumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 

ESTÉRILIZAÇÃO, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. Deverá ser 
apresentado.  Registro do produto junto ao 

Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, 

sendo material importado deverá apresentar 
o Certificado do país de origem com tradução 

juramentada para o idioma português. Em 
caso de o item cotado ser isento do 

Certificado e/ou Registro, a licitante deverá 
apresentar documentação comprobatória da 

isenção.  
 

 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

99 20 Tubo endotraqueal c/ balão n. 6.0, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, a traumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 

ESTÉRILIZAÇÃO, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. Deverá ser 
apresentado.  Registro do produto junto ao 

Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, 

sendo material importado deverá apresentar 
o Certificado do país de origem com tradução 

juramentada para o idioma português. Em 
caso de o item cotado ser isento do 

Certificado e/ou Registro, a licitante deverá 
apresentar documentação comprobatória da 

isenção.  
 

 

Un  

100 20 Tubo endotraqueal c/ balão n. 7, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco 

transparente, a traumática, siliconizada, com 
01 orifício distal, 02 nas laterais e conector 

universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá 

estar impresso dados de identificação, tipo de 
ESTÉRILIZAÇÃO, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Deverá ser 

apresentado.  Registro do produto junto ao 
Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de 

Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, 
sendo material importado deverá apresentar 

o Certificado do país de origem com tradução 
juramentada para o idioma português. Em 

caso de o item cotado ser isento do 
Certificado e/ou Registro, a licitante deverá 
apresentar documentação comprobatória da 

isenção.  
 

 

 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

101 20 Tubo endotraqueal c/ balão n. 7.5, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, a traumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 

ESTÉRILIZAÇÃO, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. Deverá ser 
apresentado.  Registro do produto junto ao 

Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, 

sendo material importado deverá apresentar 
o Certificado do país de origem com tradução 

juramentada para o idioma português. Em 
caso de o item cotado ser isento do 

Certificado e/ou Registro, a licitante deverá 
apresentar documentação comprobatória da 

isenção.  
 

 

 

Un  

102 20 Tubo endotraqueal c/ balão n. 8.0, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, a traumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 

ESTÉRILIZAÇÃO, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. Deverá ser 
apresentado.  Registro do produto junto ao 

Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, 

sendo material importado deverá apresentar 
o Certificado do país de origem com tradução 

juramentada para o idioma português. Em 
caso de o item cotado ser isento do 

Certificado e/ou Registro, a licitante deverá 
apresentar documentação comprobatória da 

isenção.  
 
 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

103 20 Tubo endotraqueal c/ balão n.8.5, 
descartável, estéril, atóxica, maleável, em 
PVC, branco transparente, a traumática, 
siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas 
laterais e conector universal com tampa. 

Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 

pétala. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, tipo de 

ESTÉRILIZAÇÃO, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. Deverá ser 
apresentado.  Registro do produto junto ao 

Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, 

sendo material importado deverá apresentar 
o Certificado do país de origem com tradução 

juramentada para o idioma português. Em 
caso de o item cotado ser isento do 

Certificado e/ou Registro, a licitante deverá 
apresentar documentação comprobatória da 

isenção.  
 

 

Un  

104 20 Tubo endotraqueal c/ balão n.9, descartável, 
estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco 

transparente, a traumática, siliconizada, com 
01 orifício distal, 02 nas laterais e conector 

universal com tampa. Embalagem individual, 
em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá 

estar impresso dados de identificação, tipo de 
ESTÉRILIZAÇÃO, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. Deverá ser 

apresentado.  Registro do produto junto ao 
Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de 

Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, 
sendo material importado deverá apresentar 

o Certificado do país de origem com tradução 
juramentada para o idioma português. Em 

caso de o item cotado ser isento do 
Certificado e/ou Registro, a licitante deverá 
apresentar documentação comprobatória da 

isenção.  
 

Un  

105 10 Termo Higrômetro Digital TC (Controle de 
temperatura). 

Un  

106 5 Termo Higrômetro Ressonância (Controle de 
temperatura). 

Un  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

107 2.000 Testes de Uréase. Un  

108 10 Travesseiro hospitalar 60 x 40 cm 
impermeável cor azul revestido em napa. 

Un  

 
 
4.1.8. CONTRASTES 
 

LOTE 8 – PAPEL FOTOGRÁFICO 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTO 

01 40 Papel foto GLOSSY (Ultrassonografia) 

A4 diagramatura 135 g/m² brilhante pacote 
com 1.000 folhas 

Caixa  

02 80 Papel foto GLOSSY 
(Tomografia/Ressonância) 

A3 diagramatura 130 g/m² brilhante pacote 
com 1.000 folhas 

Caixa  

03 110 Bobina em papel branco 76 mm x 22 m Rolo  

 
 
 
 
Guanambi, 15 de Abril de 2019 
 
 
…………………………………………….. 
Valma Régia Gomes              
Diretora – Administrativa                  
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