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00001

TUBO PARA COLETA DE SANGUE K3 EDTA 4 ML COM
100 UNIDADES Tubo para coleta de sangue à vácuo K3
EDTA, plástico, volume: 4ml, estéril, descartável. Cada
caixa contendo 100 unidades

100,0000CX10000052866 49,000 4.900,00

00002

ALCOOL 70 FRASCO DE 1 LITRO Desinfecção para
superfícies fixas de ambientes hospitalares e
estabelecimentos relacionados com o atendimento à
saúde com pisos, paredes, mobiliários e bancadas;
Rótulo impresso informando: Nome do responsável
técnico, fabricante, número do registro na ANVISA/MS,
quantidade, modo de usar, composição química, forma
de conservação e armazenamento; Recipientes
plásticos. Frasco de 1 litro.  Composição: Álcool etílico
e água deionizada. Princípio ativo: Álcool etílico 68º a
72º inpm. Álcool 70% para desinfecção hospitalar
profissional. No ato da entrega o produto deverá
apresentar no mínimo de 12 meses para expirar a
validade

5.000,0000FRA00055472 6,050 30.250,00

00003

ALCOOL EM GEL 70% ETILICO 500 ML Álcool em gel,
antisséptico, etílico 70%. Transparente, incolor, odor
característico, graduação alcoólica, 20° C, 66,0 a 68,0 °
INPM PH (20° C), 5,0 A 7,0 composição: etanol,
carbômetro, benzoato de denotônio (desnaturante) e
neutralizante.

2.000,0000FRA00052951 5,980 11.960,00

00004

LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LATEX NAO ESTERIL
C/100 UNIDADES P LUVA DE PROCEDIMENTOS EM
LATEX NÃO ESTÉRIL C/100 UNIDADES classificadas
para a proteção do profissional de saúde nos
procedimentos não invasivos. Serve para procedimento
não cirúrgico, com pó passado por um rigoroso
controle de qualidade, garantindo alta flexibilidade e
resistência por serem fabricadas com látex de alta
qualidade. Indicada para utilização em hospitais,
clínicas médicas, odontológicas, veterinárias,
laboratórios e demais locais onde há necessidade de
proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue,
fluidos potencialmente contaminados, contato com
microorganismos, manipulação de materiais
contaminados). São indicadas para a proteção do
profissional de saúde, em geral, durante procedimentos
médicos e de enfermagem. Para procedimentos não
cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento,
não deve ser reprocessado. Composição: Látex
natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de
milho). Anatômicas; Não estéreis; Ambidestras. Caixas
dispensadora com 100 unidades cada (50 pares).
Aprovada pelo Ministério da Saúde. Registro Anvisa nº
10330660014
Atende as exigências da RDC n°05 de 15 de fevereiro
de 2008 (CA e Lote impressos no punho). TAMANHO P

1.000,0000CX10000051435 19,900 19.900,00

00005

LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LATEX NAO ESTERIL
C/100 UNIDADES M LUVA DE PROCEDIMENTOS EM
LATEX NÃO ESTÉRIL C/100 UNIDADES classificadas
para a proteção do profissional de saúde nos
procedimentos não invasivos. Serve para procedimento
não cirúrgico, com pó passado por um rigoroso
controle de qualidade, garantindo alta flexibilidade e
resistência por serem fabricadas com látex de alta
qualidade. Indicada para utilização em hospitais,
clínicas médicas, odontológicas, veterinárias,

2.000,0000CX10000051436 20,300 40.600,00
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laboratórios e demais locais onde há necessidade de
proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue,
fluidos potencialmente contaminados, contato com
microorganismos, manipulação de materiais
contaminados). São indicadas para a proteção do
profissional de saúde, em geral, durante procedimentos
médicos e de enfermagem. Para procedimentos não
cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento,
não deve ser reprocessado. Composição: Látex
natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de
milho). Anatômicas; Não estéreis; Ambidestras. Caixas
dispensadora com 100 unidades cada (50 pares).
Aprovada pelo Ministério da Saúde. Registro Anvisa nº
10330660014
Atende as exigências da RDC n°05 de 15 de fevereiro
de 2008 (CA e Lote impressos no punho). TAMANHO M

00006

LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LATEX NAO ESTERIL
C/100 UNIDADES G LUVA DE PROCEDIMENTOS EM
LATEX NÃO ESTÉRIL C/100 UNIDADES classificadas
para a proteção do profissional de saúde nos
procedimentos não invasivos. Serve para procedimento
não cirúrgico, com pó passado por um rigoroso
controle de qualidade, garantindo alta flexibilidade e
resistência por serem fabricadas com látex de alta
qualidade. Indicada para utilização em hospitais,
clínicas médicas, odontológicas, veterinárias,
laboratórios e demais locais onde há necessidade de
proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue,
fluidos potencialmente contaminados, contato com
microorganismos, manipulação de materiais
contaminados). São indicadas para a proteção do
profissional de saúde, em geral, durante procedimentos
médicos e de enfermagem. Para procedimentos não
cirúrgicos. Uso único, individual e por procedimento,
não deve ser reprocessado. Composição: Látex
natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de
milho). Anatômicas; Não estéreis; Ambidestras. Caixas
dispensadora com 100 unidades cada (50 pares).
Aprovada pelo Ministério da Saúde. Registro Anvisa nº
10330660014
Atende as exigências da RDC n°05 de 15 de fevereiro
de 2008 (CA e Lote impressos no punho). TAMANHO G

500,0000CX10000051437 20,500 10.250,00

00007

LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5 LUVA CIRÚRGICA
ESTÉRIL N° 7.5 - Luva cirúrgica, em látex natural,
flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando
alta sensibilidade tátil ao usuário. As bordas devem ser
reforçadas e arrematadas com bainhas. Não deve
haver presença de furos, emendas ou quaisquer
outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do
produto, lubrificação com pó bioabsorvível em
quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel
grau cirúrgico, contendo externamente dados de
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.

500,0000PAR00055636 1,040 520,00

00008

LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8,0 PACOTE
COM 01 PAR DE LUVAS LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°
08 - Luva cirúrgica, em látex natural, flexível,
resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta
sensibilidade tátil ao usuário. As bordas devem ser
reforçadas e arrematadas com bainhas. Não deve
haver presença de furos, emendas ou quaisquer

500,0000PAR00055424 1,340 670,00
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outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do
produto, lubrificação com pó bioabsorvível em
quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel
grau cirúrgico, contendo externamente dados de
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.

00009

LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0 SEM LATEX LUVA
CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 07 - Luva cirúrgica, SEM LÁTEX
NATURAL, flexível, resistente, fino e homogêneo,
proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. As
bordas devem ser reforçadas e arrematadas com
bainhas. Não deve haver presença de furos, emendas
ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita
utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvível
em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel
grau cirúrgico, contendo externamente dados de
rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001.

300,0000PAR00052853 1,260 378,00

00010

SERINGA DESCARTAVEL HIPODERMICA 10 ML SEM
AGULHA estéril, ETO, atóxica e apirogênica, lubrificada
com silicone: reduz a pressão, permite movimento
suave do êmbulo, corpo transparente: permite a
visualização nítida do fluído aspirado, anel de retenção:
impede o desprendimento do êmbulo. Caixa com 100
unidades.

50,0000CX00056593 15,500 775,00

00011

AGULHA DESCARTAVEL 25G X 08MM agulha, material:
aço inoxidável, hopdérmica, aplicação: para coleta de
materiais biológicos, dimensões: cerca de 25g x 08mm,
lock ou slip, protetor, tipo de uso: descartável, estéril,
embalagem individual. Caixa com 100 unidades.

50,0000CX00056594 14,900 745,00

00012

MASCARA TRIPLA CAMADA DE TNT DESCARTAVEL
COM FILTRO COM 50 UNIDADE A Máscara Tripla
camada de TNT Descartável Com Filtro (BFE =95%) é
uma máscara para proteção individual. Possui camada
em papel filtro branco fundido com eficiência de
filtragem BFE: =95%. Barreira física contra fluídos,
partículas, bactérias, vírus, pólen, poluição atmosférica
e sujeira, protege com qualidade, conforto e promove
maior segurança para o dia a dia. 1ª camada:
polipropileno não tecido cor branca - (camada externa)
2ª camada: papel filtro melt blown (BFE: =95%) -
(camada do meio) 3ª camada: polipropileno não tecido
cor branca - (camada interna) Dimensões do produto:
9,5cm(l) x 17,5cm(a) Embalagem: caixa com 50
unidades

4.000,0000CX5000055129 9,005 36.020,00

00013

MASCARA MULTIUSO N95/KN95 PFF2 máscara
multiuso, material: manta sintética com tratamento
eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção
contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia:
cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor
branca, características adicionais: N95/KN 95, PFF2,
mínimo filtração 95% partículas até 0,3

500,0000UND00056630 0,910 455,00

00014

SACO DE LIXO 100 LITROS COM 100 UNIDADES USO
HOSPITALAR Saco Confeccionados em polietileno de
alta densidade, de material virgem, com pigmentação
branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a
norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e
a resolução da ANVISA. para resíduos hospitalares e
também utilizados em clínicas diversas, protegendo o
meio ambiente e facilitando a destinação correta nos
postos de coleta, diminuindo assim os riscos de
infecções e contaminações nas áreas onde o mesmo

500,0000PAC00020647 27,300 13.650,00
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circula. Tamanho: 100 Litros. Pacote com 100 unidades.

17.000,0000 171.073,00Total Geral:
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