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00001

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO
Termômetro clínico digital infravermelho. Equipamento
para medir a temperatura através de sensor
infravermelho: distância mínima para medição entre 5-6
cm; faixa medição de temperatura da pele no mínimo
32-40 graus celsius, com resolução de 0,1 grau e
precisão de, no mínimo, 0,3 graus; desligamento
automático após, no máximo, 15 segundos de
inatividade; o equipamento deverá funcionar com, no
máximo, 2 baterias AAA

26,0000UND00053825 262,060 6.813,56

00002

ALCOOL EM GEL ETILICO 70% ASSEPTICO
EMBALAGEM DE 400MG Álcool em gel, álcool etílico em
gel a 70%, asséptico, apresentação em embalagem de
400mg com valvula pump. Deverá possuir ação
germicida; secar, desinfetar e higienizar as mãos,
dispensando o uso de toalhas; Gel com hidratante,
transparente, com odor característico do álccol, com
aloe e vera, gelatinoso, 100% solúvel em água , pronto
para o uso (sem diluição). Embalado individualmente em
embalagem pet transparente ou apropriada, de acordo
com com a praxe do fabricante, recomendações de
uso, precauções e procedencia, data de fabricação e
prazo de validade ou apenas data de validade.

500,0000UND00053826 14,920 7.460,00

00003

ALCOOL ETILICO EM GEL GALAO DE 5 LITROS Álcool
em gel 5 L Fórmula 70% de álcool etílico que
elimina germes e bactérias. Deverá possuir ação
germicida; secar, desinfetar higienizar as mãos,
dispensando o uso de toalhas; Gel com hidratante,
transparente, com odor  característico do álcool, com
aloe e vera, gelatinoso, 100% solúvel em água, pronto
para o uso (sem diluição). Embalado individualmente em
galão ou embalagem apropriada, de acordo com a
praxe do fabricante. Garantindo a integridade absoluta
do produto até o momento de seu uso. Deverá conter
na embalagem, os dados de identificação do fabricante,
recomendações de uso, precauções e procedência.
Data de fabricação e prazo de validade ou apenas data
de validade. Embalagem galão contendo 5 litros

100,0000GAL00052848 39,600 3.960,00

00004

TAPETE SANITIZANTE 90 X 60 CM ESPESSURA 10 MM
Tapete sanitizante. Capacidade para reduzir a partir de
90% da contaminação absolvida pelos calçados;
produzido em vinil (pvc); Antimanchas, borda vedante
para impedir o vazamento de líquidos; capacidade para
preservar a solução sanitizante por mais tempo;
Antiderrapantes; formato 90 X 60; espessura de 10
mm, fabricado nas cores preto ou cinza.

30,0000UND00053827 115,630 3.468,90

00005

MASCARA FACIAL TECIDO DUPLO 100% ALGODAO
INFANTIL Máscara confeccionada em tecido duplo
100% algodão com tirantes de cabeça de elático para
sustentação da peça;  Facial  - tamanho infantil

2.600,0000UND00053828 2,540 6.604,00

00006

MASCARA FACIAL TECIDO DUPLO 100% ALGODAO
Mascara confeccionada em tecido duplo 100% algodão
com tirantes de cabeça de elástico para sustentação
da peça facial.

1.700,0000UND00053829 2,540 4.318,00

00007

MASCARA DE PROTEÇAO FACIAL COM VISOR
TRANSPARENTE Mascara de proteção facial.
Anatômica e de baixa pesagem, produzida em material
antitóxico, com visor transparente incolor (no mínimo 98
% de transparência), com espessura de 0,5mm;
dimensões: 24x22; Suporte injetado em plástico de

581,0000UND00053830 16,470 9.569,07
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engenharia; superfície lisa e sem porosidade. Cinta de
fixação produzido em lisa e sem porosidade. Cinta de
fixação produzido em tpe com no mínimo 10 posições
de ajuste de tamanho.

00008

TOTEM TIPO TORRE COM DISPENSER DE ALCOOL EM
GEL Totem tipo torre com dispenser de álcool em gel.
Estrutura tubular, base em chapa de aço e poliestireno
de alto impacto – psi. Acionamento do dispenser
através de pedal, podendo ser acionado com o pé do
usuário, sem esse precise ter contato co o recipiente.
Recipiente com capacidade mínima de 01 litro. De fácil
reabastecimento.
Desenvolvido em matéria prima resistente.
Comunicação visual em psai com impressão direta e
arte inclusa a ser aprovada pelo requerente. Medidas
aproximadas: 1600 x 400 x 400 cm. Peso aproximado:
13 kg

30,0000UND00053831 361,840 10.855,20

5.567,0000 53.048,73Total Geral:
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