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 ANEXO I

 (As propostas serão abertas para julgamento às  14:00  horas do dia  16/06/2021).

CNPJ / CPF:

Cidade:

Validade da Proposta:

.............................................................

.............................................................

.............

Condições de Pagamento:

Fax:

Telefone:

..........................................

..........................................

Item Código Unid Marca Oferecida Preço Unitário Preço Total

............................................................................

............................................................................

............................................................................

CX2000102721                                                                                                       

Prazo Entrega/Exec.:

Inscrição Estadual:

Estado:

Especificação

AGULHA 0,55 X 20MM: cânula siliconada que desliza facilmente,

diminuindo a dor do paciente; Bisel trifacetado que torna a aplicação

mais fácil e reduz a dor do paciente, canhão colorido para facilitar a

identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garante

a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa,

embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Caixa com 100

unidades (20-001-0272)

Preço Unit. Máximo

43,0000 5,000

Quantidade

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

Fr2000102732                                                                                                       

ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, Álcool etílico hidratado. Desinfetante

hospitalar para superfícies fixas. Indicado para desinfecção.

Embalagem de 1000ml (20-001-0273)

15,1700 500,000

UN2000100143                                                                                                       

Álcool 70% em gel destinado para higienização das mãos, embalagem

com aproximadamente 500 ml. (20-001-0014)

13,5000 100,000

Fr2000100484                                                                                                       

Cloridrato de lidocaína 2% sem vaso constritor, frasco de 20ml.

(20-001-0048)

13,5000 20,000

L2000102625                                                                                                       

ÁGUA OXIGENADA 10VOL, EMBALAGEM DE 01 LITRO

(20-001-0262)

10,6000 4,000
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 ANEXO I

GAL2000102746                                                                                                       

ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NÃO INJETÁVEL, NÃO

ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. GALÃO COM 5 LITROS

(20-001-0274)

13,5000 100,000

Fr2000102757                                                                                                       

TINTURA DE IODO 1%. Solução antisséptica. Frasco com 1000mL

em frasco âmbar (20-001-0275)

155,0000 1,000

Fr2000102618                                                                                                       

VASELINA LÍQUIDA. FRASCO COM 1.000ML (20-001-0261)

35,0000 4,000

Fr2000102769                                                                                                       

PVP-I.É um produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em

solução hidroalcoólica, contendo 1% de iodo ativo, um complexo

estável e ativo que libera iodo progressivamente. Frasco de 1000 mL

(20-001-0276)

32,5000 10,000

UN20001027710                                                                                                       

ÁGUA PARA INJEÇÃO. Solução injetável, límpida e hipotônica, estéril

e apirogênica. Ampolas de 10mL (20-001-0277)

0,8000 200,000

UN20001027811                                                                                                       

CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE 13Lt: fabricado dentro

das normas atuais na NBR 13853, garantindo a total proteção contra

perfurações e vazamentos de fluidos contaminados. De fácil

montagem, possui bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais ,

sem necessidade de abrir e fechar tampa. Acompanha com saco

plástico de dupla função: para revestimento interno do coletor. O saco

plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um

espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e

vazamentos. A trava e a contra trava de segurança garantem que,

após o fechamento do coletor, a tampa não se abra durante o

transporte. (20-001-0278)

8,0700 50,000

PCT20001027912                                                                                                       

CATÉTER NASAL TIPO ÓCULOS, N°12: dispositivo para instalação

de oxigênio ou ar comprimido através de introdutores nasais do

paciente promovendo a elevação da concentração de oxigênio ou de

ar na árvore traqueobrônquico alveolar proporcionando elevação da

saturação de oxigênio no sangue circulante (s.a.PO2). Embalado

individualmente em embalagem plástica, esterelizado por radiação

gama. pacote com 10 unidades (20-001-0279)

1,7500 3,000
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CX20001028013                                                                                                       

Fios de sutura, mononylon, tamanho 2.0, monofilamento, não

absorvível, com agulha CT 1/2 - 1,7cm. É estéril e de encapsulamento

gradual por tecido conectivo fibroso. Caixa com 24 unidades

(20-001-0280)

55,6700 1,000

CX20001028114                                                                                                       

Fios de sutura, mononylon, tamanho 4.0, monofilamento, não

absorvível, com agulha CT 1/2 - 1,7cm. É estéril e de encapsulamento

gradual por tecido conectivo fibroso. Caixa com 24 unidades

(20-001-0281)

55,6700 3,000

CX20001028215                                                                                                       

Fios de sutura, mononylon, tamanho 5.0, monofilamento, não

absorvível, com agulha CT 1/2 - 1,7cm. É estéril e de encapsulamento

gradual por tecido conectivo fibroso. Caixa com 24 unidades

(20-001-0282)

56,3300 1,000

CX20001026516                                                                                                       

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5, LUVA CIRÚRGICA, EM LATÉX

NATURAL, FLEXÍVEL, RESISTENTE, FINO E HOMOGÊNEO,

PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL AO USUÁRIO.

AS BORDAS DEVEM SER REFORÇADAS E ARREMATADAS E

COM BAINHAS. NÃO DEVE HAVER PRESENÇA DE FUROS,

EMENDAS OU  QUAISQUER OUTROS DEFEITOS QUE

INTERFIRAM NA PERFEITA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO,

LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL EM QUANTIDADE

ADEQUADA. EMBALAGEM ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU

CIRÚRGICO, CONTENDO ESTERNAMENTE DADOS DE

ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001. CAIXA COM 50

UNIDADES (20-001-0265)

4,0000 1,000

CX20001028317                                                                                                       

Luva cirúrgica estéril n° 7.0 - Luva cirúrgica, em látex natural, flexível,

resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil

ao usuário. As bordas devem ser reforçadas e arrematadas e 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. Caixa com

100 unidades (20-001-0283)

4,0000 2,000
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CX20001011918                                                                                                       

LUVA ESTÉRIL  7,5 (20-001-0119)

4,0000 1,000

CX20001028419                                                                                                       

Luva P, caixa com 100 unidades: Luvas para procedimento não

cirúrgico, à base de látex de borracha natural, lisa, com presença de

pó bioabsorvível, com reduzido índice de proteínas e de resíduos

químicos (20-001-0284)

131,6700 200,000

CX20001000420                                                                                                       

Luva M, caixa com 100 unidades: Luvas para procediemnto não

ciúrgico, à base de látex de borracha natural, lisa, com presença de pó

bioabsorvivel, com reduzido índice de proteínas e de resíduos

químicos. (20-001-0004)

131,6700 400,000

CX20001028521                                                                                                       

Luva G, caixa com 100 unidades: Luvas para procedimento não

cirúrgico, à base de látex de borracha natural, lisa, com presença de

pó bioabsorvível, com reduzido índice de proteínas e de resíduos

químicos (20-001-0285)

131,6700 200,000

CX20001025622                                                                                                       

Luva para procedimento nitrílica tamanho P. Em borracha sintética

não estéril, isenta de látex e pó, lisa, microtexturizada na ponta dos

dedos; formato ambidestro; atende a norma técnica ABNT NBR ISO

11.193-1:2009. Caixa com 100 unidades. (20-001-0256)

145,0000 10,000

CX20001000923                                                                                                       

Sonda vesícal de demora nº 16. Confeccionada em látex ou silicone,

atóxic, epirogênica descartável opaca maleável contendo 02 vias, uma

para drenage de urina e outra para insuflar o balonete. (20-001-0009)

68,0000 5,000

CX20001000824                                                                                                       

Sonda vesical de demora nº 18. Confeccionada em látex ou silicone,

atóxica, epirogênica descartável opaca maleável, contendo 2 vias,

uma para drenagem de urina e outra para insuflar o balonete.

(20-001-0008)

68,0000 3,000

CX20001028625                                                                                                       

Sonda vesical de demora n° 20: Sonda vesical de demora

confeccionada ou látex ou silicone, atóxica, epirogênica descartável

opaca, maleável, contendo 02 vias, uma para drenagem de urina e

outra para insuflar o balonete. Caixa com 10 unidades (20-001-0286)

68,0000 1,000
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UN20001010426                                                                                                       

Bolsa coletora de urina sistema fechado: bolsa para coleta de

drenagem urinária por sistema fechado (coletor de urina por sistema

fechado). Esterilizado a óxido de etileno. Capacidade de 2.000ml

Conteúdo: bolsa coletora com escalas de graduação para pequenos e

grandes volumes; conector universal com ponto de coleta para

amostra com tampa proterora; tubo extensor; alça de sustentação;

pinça corta fluxo; Apoio para deambulação; válvula anti refluxo; tubo

de drenagem. (20-001-0104)

6,5000 100,000

ROLO20001010127                                                                                                       

Algodão hidrófilo, rolo de 500 gramas. Confeccionado a partir de fibras

em 100% algodão.. Alvejado, isento de produtos químicos tais como:

alvejantes ópticos, corantes corretivos e quaisquer outras que possa

agredir a pele. Capacidade de absorção e retenção de líquidos e

secreções. Indicado para o uso hospitalar , na higienização da pele,

em curativos, na absorção de líquidos, limpeza de bebês, em

assepsia, e em procediemntos médicos e dentários. (20-001-0101)

24,3300 30,000

UN20001032628                                                                                                       

Sonda aspiração traquial n°12. Sonda traqueal para aspiraçãode

secreções da árvore traqueobrônquica; espessura da sonda: 4,5mm;

estéril; atóxica; pirogênico, descartável (uso único) (20-001-0326)

1,2500 10,000

UN20001032729                                                                                                       

Sonda aspiração traquial n°14. Sonda traqueal para aspiraçãode

secreções da árvore traqueobrônquica; espessura da sonda 5,5mm;

estéril; atóxica; pirogênico, descartável (uso único) (20-001-0327)

1,3000 10,000

UN20001028730                                                                                                       

Equipo para nutrição enteral com filtro de ar, de uso único, estéril,

indicado para administração de soluções enterais de uso geral: possui

tubo flexível e conexões universais tanto no conector luer, como na

ponta perfurante; possui regulador de fluxo, o qual garante excelente

precisão no controle do gotejamento; produto fabricado com matéria

prima atóxica esterelizado a óxido de etileno; produto embalado

individualmente em pouche de papel grau cirúrgico. (20-001-0287)

2,7500 100,000
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UN20001003731                                                                                                       

Atadura de crepe 8 cm, 18 fios. Sua composição, aliada à estrutura

permite um perfeito enfeixamento e uma distribuição de compressão

mais uniforme. O acabamento na lateral, sem desfia mento e sem fios

soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de

garrote amento provocado pelo desfia mento. Atadura de crepom em

conformidade com NBR 14056, ABNT e portaria 106/2003 -

INMETRO. (20-001-0037)

2,2000 1.000,000

UN20001003632                                                                                                       

Atadura de crepe 10 cm, 18 fios. Sua composição, aliada à estrutura

permite um perfeito enfeixamento e uma distribuição de compressão

mais uniforme. O acabamento na lateral, sem desfia mento e sem fios

soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de

garrote amento provocado pelo desfia mento. Atadura de crepom em

conformidade com NBR 14056, ABNT e portaria 106/2003 -

INMETRO.PCT C/ 12 (20-001-0036)

2,0000 1.000,000

UN20001028833                                                                                                       

Atadura de crepe 12cm, 18 fios. Sua composição, aliada à estrutura

permite um perfeito enfaixamento e uma distribuição de compressão

mais uniforme. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios

soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de

garrote amento provocado pelo desfiamento. Atadura de crepom em

conformidade com NBR 14056, ABNT e portaria 106/2003 - INMETRO

(20-001-0288)

2,0500 1.000,000

UN20001003534                                                                                                       

Atadura de crepe 15 cm, 18 fios. Sua composição, aliada à estrutura

permite um perfeito enfeixamento e uma distribuição de compressão

mais uniforme. O acabamento na lateral, sem desfia mento e sem fios

soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de

garrote amento provocado pelo desfia mento. Atadura de crepom em

conformidade com NBR 14056, ABNT e portaria 106/2003 -

INMETRO. PCT C/ 12und. (20-001-0035)

2,1500 500,000
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 ANEXO I

UN20001028935                                                                                                       

Atadura de crepe 20cm, 18 fios. Sua composição, aliada à estrutura

permite um perfeito enfaixamento e uma distribuição de compressão

mais uniforme. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios

soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de

garrote amento provocado pelo desfiamento. Atadura de crepom em

conformidade com NBR 14056, ABNT e portaria 106/2003 - INMETRO

(20-001-0289)

2,7500 500,000

CX20001029036                                                                                                       

Agulha 13x4,5: cânula siliconada que desliza facilmente, diminuindo a

dor do paciente; Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e

reduz a dor do paciente, canhão colorido para facilitar a identificação

visual do calibre da agulha para um melhor acoplamento a seringa,

embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Caixa com 100

unidades (20-001-0290)

25,0000 100,000

CX20001009837                                                                                                       

Agulha 25x7, cânula siliconizada que desliza facilmente, diminuindo a

dor do paciente; Bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e

reduz a dor do paciente, canhão colorido para facilitar a identificação

visual do calibre da agulha;  protetor plástico que garante a total

proteção da agulha para um melhor acoplamento a seringa.

Embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. Caixa com 100

unidades. (20-001-0098)

26,0000 20,000

CX20001029138                                                                                                       

Seringa 5mL, bico luer slip (liso) látex free, apirogenica, atóxica,

produto de uso único, corpo transparente e com cilíndro com anel de

retenção. Caixa com 100 unidades (20-001-0291)

0,7500 20,000

CX20001029239                                                                                                       

Seringa 10 mL, bico luer sli 9liso) láte free, apirogenica, atóxica,

produto de uso único, corpo transparente e com cilíndro com anel de

retenção. Caixa com 100 unidades (20-001-0292)

0,9300 10,000

CX20001029340                                                                                                       

Seringa 20mL, bico luer slip (liso) látex free, apirogenica, atóxica,

produto de uso único, corpo transparente e com cilíndro com anel de

retençaõ. Caixa com 100 unidades (20-001-0293)

1,2300 1,000

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............



CNPJ:

C.E.P.:

98760-000

87.613.055/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA                 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. IPIRANGA, 1544

Chiapetta - RS

Nr.:  21/2021 - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Licitatório:

Data do Processo:

114/2021

02/06/2021

114/2021

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.: 02/06/2021

-

Folha:  8/13

Item Código Unid Especificação Marca Oferecida Preço Unitário Preço TotalPreço Unit. Máximo Quantidade

 ANEXO I

UN20001014941                                                                                                       

Aparelho de pressão adulto, braçadeira de nylon, com fecho metal,

esfimomanometro aneroide (aparelho de pressão) é verificado e

aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pera em PVC, braçadeira

em nylon e fecho em metal (pinho/botão), acompanha estojo.

(20-001-0149)

115,0000 24,000

Fr20001029442                                                                                                       

Detergente enzimático com 500mL, multienzimático de ação sinérgica,

concentrado. Ação instantânea e contínua; não espumante; pH neutro;

100% biodegradável; não corrosivo; não irritante; não reaja com

metais, plásticos e borrachas; não deixa resíduo; bacteriostático p/

Pseudona Aeroginosa; com enzimas do grupo das amilases,

proteases, lipases e carbonilases; sem perfume e com registro no

Ministério da saúde impresso na sua embalagem. Para efeito de

seleção das propostas considerarem-se o menor preço por litro diluído

(20-001-0294)

47,5000 5,000

UN20001029543                                                                                                       

Espéculo P, termicamente confortável, fabricado em poliestireno

cristal (PS), que permite uma excelente transparência e

transmissãoluminosa, com parafuso acoplado pigmentado na cor

laranja, atóxico (20-001-0295)

1,1500 350,000

UN20001029644                                                                                                       

Espéculo M, termicamente confortável, fabricado em poliestireno

cristal (PS), que permite uma excelente transparência e transmissão

luminosa, com parafuso acoplado pigmentado na cor laranja, atóxico

(20-001-0296)

1,2500 350,000

UN20001029745                                                                                                       

Fixador citopatológico frascos de 100mL. Solução de propilenogicol e

álcool e absoluto que possui propriedades de fixação e sustentação de

integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em

lâmina de vidro (20-001-0297)

1,4000 10,000

PCT20001001946                                                                                                       

Espátula de Ayre.  Instrumento utilizado em exames ginecológicos

para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero); fabrica

com madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis;

apresentação: 100 Unid. (20-001-0019)

9,5000 4,000
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UN20001029847                                                                                                       

Fita micropore 1,2mm x 10m. A futa hipoalergênica pioneira da para

curativos em geral. A fita hipalergênica tradicional é indicada

principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de

não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente.

Indicações de uso: curativos em geral, áreas que requerem trocas

frequentes de curativos; ideal de neonatos até pacientes idosos.

Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais (20-001-0298)

2,3000 800,000

UN20001029948                                                                                                       

Fita micropore 2,5mm x 10m. A fita hipoalérgica pioneira da para

curativos em geral. A fita hipoalérgica tradicional é indicada

principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de

não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente.

Indicações de uso: curativos; ideal de neonatos até pacientes idosos .

Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais (20-001-0299)

3,2000 1.200,000

UN20001030049                                                                                                       

Fita micropore 50mm x 10m. A fita hipoalérgica pioneira da para

curativos em geral. A fita hipoalérgica tradicional éindicada

principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de

não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente.

Indicações de uso: curativos em geral, áreas que requerem trocas

frequentes de curativos; ideal de neonatos até pacientes idosos.

Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais (20-001-0300)

7,4500 800,000

UN20001030150                                                                                                       

Esparadrapo 2,5cm x 4,5m antialérgico: em tecido 100% acetado a

massa adesiva a base de resina acrílica, cor branca, enrolado em

carretel, com tampa de proteção, com  tampa de proteção, com dados

e identificação e procedência. (20-001-0301)

3,5000 1.000,000

UN20001002851                                                                                                       

Esparadrapo 10 cm x 4,5 m antialérgico: em tecido 100% acetado a

massa adesiva a base de resina acrílica, cor branca, enrolado em

carretel, com tampa de proteção, com dados se identificação e

procedência. (20-001-0028)

11,0000 200,000

UN1022007252                                                                                                       

Gaze tipo queijo, 13 fios, confeccionada em tecido 100% algodão.

Com 8 camadas e 3 dobras que evitam desfiamento. Hidrofilizada,

isenta de amido e alvejante óptico, atóxica e apirogênico, não  estéril.

Rolos de 91cm x 91cm de largura. (01-022-0072)

125,0000 10,000
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PCT20001030253                                                                                                       

Gaze hidrófila 13 fios, com alto poder de absorção, possui 5 dobras e

8 camadas, fabricada 100% em algodão, não esterelizada, uso

individual e único. Pacote com 500 unidades. Tamanho 10x10cm

(20-001-0302)

67,5000 1.000,000

PCT20001030354                                                                                                       

Atadura de algodão. Confeccionado a partir de fibras 100% algodão

cru, transformada em rolo de manta uniforme. Largura 12cm, com 12

unidades (20-001-0303)

2,7500 20,000

PCT20001032855                                                                                                       

Sacos de lixo infectante - Hospitalar: 100 L PCT com 100 unidades,

possui boa resistência mecânica e a opacidade necessária para o qual

se destina. Cor: Branco (20-001-0328)

97,5000 15,000

UN20001026656                                                                                                       

XYLOCAINA GEL 2% GRSINDICADA P ANESTESIA LOCAL E

LUBRIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIES, DA URETRA MASCULINA E

FEMININA DURANTE SITOSCOPPIA, CATETERIZAÇÃO,

EXPLORAÇÃO POR SONDAS E OUTROS PROCEDIMENTOS

ENDURENTAIS, DAS NARINAS E FARINGE EM ENDOSCOPIAS,

TAIS COMO GASTROCOPIA E BRONCOSCOPIA, NA INTUBAÇÃO

ENDOTRAQUEAL, NOS PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPIOS

PROCTOLOGICOS, NO TRATAMENTO SISTEMÁTICO DA DOR

RELACIONADA A CISTITE E URETRITE, COMO MEDICAÇÃO

PALIATIVA. (20-001-0266)

8,5000 24,000

BOB20001030457                                                                                                       

Bobina de papel grau cirúrgico: bobinas lisas, produzido em papel grau

cirúrgico e filme laminado; Dotado de indicadores químicos que

mudam de cor após o processo de esterelização. Tamanho 100mm x

100m (20-001-0304)

66,0000 30,000

BOB20001030558                                                                                                       

Bobina de papel grau cirúrgico, bobina lisa produzida em papel grau

cirúrgico e filme laminado. Dotado de indicadores químicos que

mudam de cor após esterelizados. Tamanho 150mm x 100m

(20-001-0305)

113,3300 30,000

BOB20001030659                                                                                                       

Bobina de papel grau cirúrgico, bobina lisa produzida em papel grau

cirúrgico e filme laminado. Dotado de indicadores químicos que

mudam de cor após esterelizados. Tamanho 250mm x 100m

(20-001-0306)

230,0000 80,000
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BOB20001030760                                                                                                       

Bobina de papel grau cirúrgico, bobina lisa produzida em papel grau

cirúrgico e filme laminado. Dotado de indicadores químicos que

mudam de cor após esterelizados. Tamanho 300mm x 100m

(20-001-0307)

280,0000 50,000

UN20001030861                                                                                                       

Hipoclorito de sódio - solução a 1% de cloro ativo - 1 litro, desinfetante

e antisséptico (bacteriano e virucida) de superfícies e materiais.

Tampa com lacre devidamente rotulada com especificação do

conteúdo, lote, validade e fabricante (20-001-0308)

15,3300 30,000

Fr20001030962                                                                                                       

Povidíne tópico 10% 100mL, contendo 1% de iodo ativo em solução

aquosa, na embalagem deverá constar a data da fabricação, da

validade e número do lote, frasco pigmentado escuro (20-001-0309)

32,5000 10,000

UN20001031063                                                                                                       

Solução fisiológica 250ml sistema fechado: solução de cloreto de

sódio a 0,9%. Bolsa de 250ml, solução injetável transparente, estéril,

epirogênica. Acondicionada em recipiente de plástico fechado,

devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente

transparente ou translúcido resistente a pressão e tração.

Apresentando, bico resistente e que não produza rachaduras no

momento de conexão com alça de sustentação resistente, registro no

MS, com validade mínima de 02 anos a partir da data da entrega de

acordo com a nova legislação. Embalada em bolsa de sistema

fechado (20-001-0310)

3,6000 3.000,000

UN20001031164                                                                                                       

Solução fisiológica 500ml sistema fechado: solução de cloreto de

sódio a 0,9%. Bolsa de 500ml, solução injetável transparente, estéril,

epirogênica. Acondicionada em recipiente de plástico fechado,

devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente

transparente ou translúcido resistente a pressão e tração.

Apresentando, bico conector resistente e que não produza rachaduras

no momento de conexão com alça de sustentação resistente, registro

no MS, com validade mínima de 02 anos a partir da data da entrega

de acordo com a nova legislação. embalada em bolosa de sistema

fechado (20-001-0311)

4,9500 100,000
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UN20001031265                                                                                                       

Solução glicofisiológica 250ml, sistema fechado: Bolsa de 250ml,

solução injetável transparente, estéril, epirogênica. Acondicionada em

recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com volume

nominal definido, recipiente transparente ou translúcido resistente a

pressão e tração. Apresentando, bico conector resistente e que não

produza rachaduras no momento de conexão com alça de sustentação

resistente, registro no MS, com validade mínima de 02 anos a partir da

data da entrega de acordo com a nova legislação. embalada em

bolosa de sistema fechado (20-001-0312)

3,9000 100,000

CX20001031366                                                                                                       

Solução glicose de 250ml, sistema fechado: solução de glicose a 5%.

Bolsa de 250ml, solução injetável transparente, estéril, epirogênica.

Acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente

rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou

translúcido resistente a pressão e tração. Apresentando, bico conector

resistente e que não produza rachaduras no momento de conexão

com alça de sustentação resistente, registro no MS, com validade

mínima de 02 anos a partir da data da entrega de acordo com a nova

legislação. embalada em bolosa de sistema fechado (20-001-0313)

4,1000 1,000

UN20001026367                                                                                                       

ALMOTOLIA 250ML BRANCO, GRADUADO EM ALTO RELEVO COM

BICO RETO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO. (20-001-0263)

4,9000 50,000

UN20001031468                                                                                                       

Lâmina p/ microscopia 25x75 borda fosca c/50 unidades. Lâmina de

vidro não lapidada com uma extremidade fosca que auxilia na

identificação de amostras podendo a identificação ser efetuada com

lápis, seladas à vácuo; intercaladas uma a uma, com folhas de papel

com tratamento anti-fungo (20-001-0314)

8,2500 40,000

UN20001031569                                                                                                       

Bandeja porta lamina, tipo envelope, capacidade para 20 laminas,

ideal para transporte, fabricado em polipropileno rígido (20-001-0315)

38,5000 10,000

RL20001026470                                                                                                       

PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL P MACA 50CM X 50M

(20-001-0264)

22,0000 50,000

CX20001031671                                                                                                       

Máscara facial tripla com elástico e ajuste nasal, hipoalérgica, não

estéril, 100% polopropileno, atóxica. Caixa com 50 unidades

(20-001-0316)

52,0000 400,000
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UN20001031772                                                                                                       

Atadura gessada 10cm (20-001-0317)

4,9000 30,000

UN20001031873                                                                                                       

Atadura gessada 15cm (20-001-0318)

6,2500 30,000

UN20001031974                                                                                                       

Escova cervical para exame de papanicolau (20-001-0319)

0,2800 700,000

PCT20001026775                                                                                                       

COMPRESSA PARA BANHO. COMPRESSA EM TECIDO

QUÁDRUPLO SOBREPOSTO, 100% ALGODÃO COM ALTO

DESEMPENHO NA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. TECIDO

QUÁDRUPLO SOBREPOSTO, TECIDO COM AMARRAÇÃO,

TAMANHO 35X45CM. PCTE COM 50 UNIDADES. (20-001-0267)

76,0000 10,000

UN20001032276                                                                                                       

Equipo macrogotas para administração de medicamentos/soluções:

ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer

tipo de frasco/ampola/bolsa, contendo ptotetor ; filtro de ar hidrófobo

de 5 microns. membrana autocicatrizante para administração de

medicamentos/soluções; tubo flexível e transparente em P.V.C de no

mínimo 1,2m de comprimento, retangular de fluxo (clamp e rolete)

para controle de fluxo com segurança: Clamp corta fluxo; Conector

luer macho universal com protetor; embalado individualmente em

papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendon os dados

impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade

e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR14041/1998

(20-001-0322)

2,2500 200,000
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