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1

Item

Cidade:

CNPJ / CPF:

Validade da Proposta:

 (As propostas serão abertas para julgamento às  08:30  horas do dia  29/09/2022).

200010367

Código

CX

Unid

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

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

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

Agulha 25x8, 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
(20-001-0367)

Especificação

Estado:

Inscrição Estadual:

Prazo Entrega/Exec.:

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

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

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

20,000

Quantidade

                                    

Marca Oferecida

Telefone:

Fax:

Condições de Pagamento:

                                 

Preço Unitário

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

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

                                 

Preço Total

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

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

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

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

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

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

2 200010098 CX 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)

20,000                                                                                                       

3 200010272 CX 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)

10,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor
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4 200010290 CX 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)

20,000                                                                                                       

5 200010368 CX Lamina de bisturi nº 11 com 100 unidades cada caixa – utilizadas para corte de pele,
tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; Grande resistência à
corrosão e perda de afiação; mantem-se estéreis preservando a integridade asséptica
do produto. (20-001-0368)

5,000                                                                                                       

6 200010369 CX Lamina de bisturi nº 21 com 100 unidades cada caixa – utilizadas para corte de pele,
tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; Grande resistência à
corrosão e perda de afiação; mantem-se estéreis preservando a integridade asséptica
do produto. (20-001-0369)

5,000                                                                                                       

7 200010293 CX 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)

5,000                                                                                                       

8 200010292 CX 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)

20,000                                                                                                       

9 200010291 CX 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)

20,000                                                                                                       

10 200010370 CX Seringa 1ml, bico luer slip (liso) látex free, apirogenica, atóxica, produto de uso único,
corpo transparente e com cilindro com anel de renteção. Caixa com 500 Unidades.
(20-001-0370)

3,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor
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11 200010322 UN 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)

500,000                                                                                                       

12 200010267 PCT 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)

150,000                                                                                                       

13 200010302 PCT 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)

500,000                                                                                                       

14 200010019 PCT 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)

300,000                                                                                                       

15 200010372 PCT Escova Cervical. Instrumento utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do
material cérvico-vaginal (colo do útero); pacote com 100 unidades (20-001-0372)

2,000                                                                                                       

16 200010373 UN Espéculo Vaginal, Tamanho P . Instrumento utilizado em exames ginecológicos para a
obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero); unidade (20-001-0373)

100,000                                                                                                       

17 200010374 UN Espéculo Vaginal, Tamanho M. Instrumento utilizado em exames ginecológicos para a
obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero); (20-001-0374)

100,000                                                                                                       

18 200010375 UN Espéculo Vaginal, Tamanho G. Instrumento utilizado em exames ginecológicos para a
obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero); (20-001-0375)

50,000                                                                                                       

19 200010376 UN Fixador Celular. Instrumento utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do
material cérvico-vaginal (colo do útero); Unidade com 100 ml (20-001-0376)

20,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor
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20 200010377 UN Laminas fosca para Microscopia, tamanho 26.0x76.0. Instrumento utilizado em
exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero);
Apresentação caixa com 50 unidades (20-001-0377)

10,000                                                                                                       

21 200010304 BOB 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)

80,000                                                                                                       

22 200010305 BOB 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)

50,000                                                                                                       

23 200010378 BOB Bobina de papel grau cirúrgico: bonina lisa produzida em papel grau cirúrgico e filme
laminado. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após esterilizados.
Tamanho 250mmx50m. (20-001-0378)

50,000                                                                                                       

24 200010306 BOB 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)

50,000                                                                                                       

25 200010379 UN Água Desmineralizada( Ultrapurificada) para autoclave. Apresentação galão 5 l por
unidade (20-001-0379)

50,000                                                                                                       

26 200010308 UN 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)

10,000                                                                                                       

27 200010381 UN Curativo Absorvente Adesivo Hipo Alérgico Adulto Apresentação caixa com 500
unidades (20-001-0381)

5,000                                                                                                       

28 200010382 UN Algodão Hidrófilo 100% algodão macio e absorvente rolo de 500 g (20-001-0382) 20,000                                                                                                       

29 200010383 UN Gaze Hidrófila em Rolo,tipo queijo, 13 fios para área Médica Hospitalar, para absorção
de sangue e Secreções, composição de 100% algodão (20-001-0383)

10,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor
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30 200010301 UN 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)

500,000                                                                                                       

31 200010384 UN Esparadrapo 5 cm x 10 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. (20-001-0384)

300,000                                                                                                       

32 200010385 UN Fita de Micropore 2,5 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. (20-001-0385)

500,000                                                                                                       

33 200010386 UN Fita de Micropore 5 cm x 10 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. (20-001-0386)

500,000                                                                                                       

34 200010387 UN Atadura de Crepe 18 fios com elastano, 90% algodão.Tamanho 12 cm Unidade
(20-001-0387)

1.000,000                                                                                                       

35 200010388 UN Atadura de Crepe 18 fios com elastano, 90% algodão.Tamanho 15 cm Unidade
(20-001-0388)

500,000                                                                                                       

36 200010390 UN Atadura de Crepe 18 fios com elastano, 90% algodão.Tamanho 8 cm Unidade
(20-001-0390)

500,000                                                                                                       

37 200010281 CX 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)

5,000                                                                                                       

38 200010282 CX 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)

2,000                                                                                                       

39 200010391 CX Fios de sutura mononylon tamanho 3.0, monofilamento, não absorvível, com agulha
CT ½ - 1,7 cm. É estéril e de encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso.
Caixa com 24 unidades. (20-001-0391)

5,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor
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40 200010262 L ÁGUA OXIGENADA 10VOL, EMBALAGEM DE 01 LITRO (20-001-0262) 30,000                                                                                                       

41 200010392 L Vaselina Liquida (10vol), em embalagem de 01 litro. (20-001-0392) 1,000                                                                                                       

42 200010393 L Iodopolividona 10% tópico, em embalagem de 01 litro. (20-001-0393) 2,000                                                                                                       

43 200010394 L Iodopolividona 1% de iodo Degermante embalagem de 01 litro. (20-001-0394) 5,000                                                                                                       

44 200010395 CX 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.
(20-001-0395)

100,000                                                                                                       

45 200010256 CX 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)

200,000                                                                                                       

46 200010396 CX Luva para procedimento não cirurgico Latex tamanho M. Em borracha sintética não
estéril,  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.
(20-001-0396)

200,000                                                                                                       

47 200010397 CX Luva para procedimento Latex tamanho G. Em borracha sintética não estéril,  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. (20-001-0397)

100,000                                                                                                       

48 200010398 UN Frasco de 300 ml para nutrição enteral em plástico transparente. de uso único, estéril,
indicado para administração de soluções enterais de uso geral; (20-001-0398)

400,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor
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49 200010278 UN 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)

100,000                                                                                                       

50 200010400 UN Cateter nasal Tipo Óculos nasal uso Adulto (20-001-0400) 50,000                                                                                                       

51 200010401 UN Atadura Gessada Moldável , material ortopédico tamanho 10x3cm  unidade
(20-001-0401)

50,000                                                                                                       

52 200010402 UN Atadura Gessada Moldável , material ortopédico tamanho 12 cm (20-001-0402) 50,000                                                                                                       

53 200010403 UN Atadura Gessada Moldável , material ortopédico tamanho 15cm (20-001-0403) 50,000                                                                                                       

54 200010404 UN Atadura Gessada Moldavel , material ortopédico tamanho 8 cm (20-001-0404) 10,000                                                                                                       

55 200010405 UN Atadura De Algodão 100 %, material ortopédico tamanho 10 cm de largura
(20-001-0405)

300,000                                                                                                       

56 200010310 UN 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)

500,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor
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57 200010406 UN Solução fisiológica 100 ml 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 translucido 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 bolsa de
sistema fechado. (20-001-0406)

1.000,000                                                                                                       

58 200010311 UN 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)

300,000                                                                                                       

59 200010407 UN Solução Glicofisiológica 500 ml 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 translucido 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 bolsa de
sistema fechado. (20-001-0407)

100,000                                                                                                       

60 200010408 UN Solução Glicose 5 % 500 ml 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 translucido 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 bolsa de
sistema fechado. (20-001-0408)

100,000                                                                                                       

61 200010409 UN Bolsa Coletora de urina, sistema fechado. Bolsa para Drenagem de urina, capacidade
de 2 litros (20-001-0409)

20,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor
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Folha:  9/9

62 200010410 UN Sonda Folley  de látex nº 16, 2 vias caixa com 10 unidades (20-001-0410) 2,000                                                                                                       

63 200010411 UN Sonda Folley  de látex nº 18, 2 vias caixa com 10 unidades (20-001-0411) 2,000                                                                                                       

64 200010412 CX Cateter agulhado (scalp) nº 23. Em aço inoxidável biocompatível, não flexível, para
infusão de curta duração; dispositivo de uso único; embalado unitariamente em blister;
estéril; protetor de agulha que garante sua integridade até o momento do uso; asas de
empunhadura/fixação: facilitam a “empunhadura” durante a punção e a estabilização
do dispositivo durante o tempo de permanência na veia; tubo vinílico transparente,
atóxico e apirogênico. Caixa com 100 unidades (20-001-0412)

5,000                                                                                                       

65 200010413 CX Luva cirúrgica estéril nº 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 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 externamente dados de rotulagem conforme RDC 185
de 22/10/2001. Caixa com 100 unidades. (20-001-0413)

5,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor


