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ANEXO II 

Aquisição de materiais ambulatoriais para uso em procedimentos médicos, de enfermagem 

e odontológicos nas Unidades de Saúde deste Município 

Item Quant. Unidade Descrição 

1 200 Pacote 
Abaixador de língua, material madeira, descartável, formato convencional liso, bordas 

perfeitamente acabadas, pacote com 100 unidades. 

2 40 Unidade 
Água destilada, galão de 5 lt, utilização em autoclave, não injetável, não estéril, 

quimicamente pura. 

3 100 Caixa Agulha 25 x 7, descartável hipodérmica, caixa com 100 unidades. 

4 100 Caixa Agulha 25 x 8, descartável hipodérmica, caixa com 100 unidades. 

5 200 Unidade 
Álcool 70% 01 L, etílico hidratado líquido 70%, embalagem de 1 litro, para 

higienização em geral. 

6 100 Sachê 
Álcool gel 70% 800 ml, a base de álcool, com ação antisséptica, sachê de 800 ml com 

válvula.                                                                  

7 150 Rolo 
Algodão hidrófilo, em camadas contínuas em forma de rolo, com papel apropriado em 

toda sua extensão, embalado em saco plástico individual, rolo com 500 gr. 

8 4.000 Unidade 
Atadura elástica 10 cm, ataduras de crepe 10 cm x 1,80 mts, tecido 100% algodão cru, 

fios de alta torção, alta resistência, com densidade de 18 fios. Com amostra.                                                                          

9 4.000 Unidade 
Atadura elástica 12 cm, ataduras de crepe 12 cm x 1,80 mts, tecido 100% algodão cru, 

fios de alta torção, alta resistência, com densidade de 18 fios. Com amostra.                                                                                                                            

10 2.000 Unidade 
Atadura elástica 20 cm, ataduras de crepe 20 cm x 1,80 mts, tecido 100% algodão cru, 

fios de alta torção, alta resistência, com densidade de 18 fios. Com amostra.                                                                                                                                                                                

11 100 Unidade 

Cateter intravenoso 18, confeccionado em poliuretano, descartável, estéril, radiopaco, 

flexível, siliconizado, agulha com bisel curto e trifacetado, protetor do conjunto 

agulha/cateter, conector luer, câmara de refluxo transparente, tampa protetora de 

câmara de refluxo. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo 

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

validade, n
o
 lote e registro no MS. 

12 300 Unidade 

Cateter intravenoso 20, confeccionado em poliuretano, descartável, estéril, radiopaco, 

flexível, siliconizado, agulha com bisel curto e trifacetado, protetor do conjunto 

agulha/cateter, conector luer, câmara de refluxo transparente, tampa protetora de 



câmara de refluxo. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo 

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

validade, n
o
 lote e registro no MS. 

13 300 Unidade 

Cateter intravenoso 22, confeccionado em poliuretano, descartável, estéril, radiopaco, 

flexível, siliconizado, agulha com bisel curto e trifacetado, protetor do conjunto 

agulha/cateter, conector luer, câmara de refluxo transparente, tampa protetora de 

câmara de refluxo. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo 

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

validade, n
o
 lote e registro no MS. 

14 300 Unidade 

Cateter intravenoso 24, confeccionado em poliuretano, descartável, estéril, radiopaco, 

flexível, siliconizado, agulha com bisel curto e trifacetado, protetor do conjunto 

agulha/cateter, conector luer, câmara de refluxo transparente, tampa protetora de 

câmara de refluxo. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo 

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

validade, n
o
 lote e registro no MS. 

15 1.000 Pacote 
Compressa de gaze com 500 un. Hidrófila, 100% algodão, med. 7,5 x 7,5 cm, 13 fios, 

pacote com 500 un. Com amostra.                                                                                                                            

16 150 Rolo 
Gaze compressa tipo queijo. Hidrófila tipo queijo, rolo 91m x 91cm, 13 fios, 5 dobras, 

8 camadas, peso mínimo 1.450g/rolo. Com amostra.                                                                                                                            

17 50 Pacote 

Compressa de gaze 13 fios 10 x 10 cm com 500 unidades, confeccionada em fios de 

algodão purificado, sem falhas ou fiapos, apresentando 8 dobras, propiciando perfeita 

uniformidade, com boa capacidade de absorção, pacote com 500 unidades. Com 

amostra.                                                                                                                            

18 200 Unidade Escalpe n
o
 23. Escalpe, dispositivo de uso único, apresentado no calibre 23 

19 100 Pacote 
Escova cervical. Descartável, haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon 

com 2 cm de comprimento, caixa com 100 unidades. 

20 150 Rolo 
Esparadrapo impermeável de tecido 100% algodão com tratamento acrílico, medindo 

10 cm x 4,5 m. Com amostra.                                                                                                                                                                                 

21 100 Pacote 

Espátula de ayre pct c/100un. Em madeira, resistentes, pontas arredondadas, 

descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo 18 cm de 

comprimento, embalagem constando os dados de identificação e procedência, n
o
 do 

lote e data de fabricação. Pacote c/ 100 unidades. 

22 1.500 Rolo Fita Cirúrgica Microporosa 25 mm x 4,5 m. Com amostra.                                                                                                                                                                          

23 150 Unidade Fita indicadora autoclave, confeccionada com dorso de papel crepado à base de 



celulose. Com amostra.                                                                                                                                                                                           

24 20 Unidade 

Gel para ultrassonografia com 100 gr, condutor para transmissão ultra-sônica por meio 

de contato, inodoro, incolor, transparente, isento de substâncias tóxicas ou alergênicas 

com boa condutividade. Deve ser de fácil remoção, sem deixar resíduos na pele, com 

os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de 

validade e número de registro no Ministério da Saúde, na embalagem. O prazo de 

validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.  

25 15 Unidade Glicerina BI destilada 500 ml. 

26 50 Unidade 
Glicose 5% 250 ml, com data de validade de no mínimo 3 anos a contar da data de 

entrega.                                                                          

27 20 Unidade 
Glicose 5% 500 ml, com data de validade de no mínimo 3 anos a contar da data de 

entrega.                                                                          

28 300 Caixa 
Luva para procedimento, tamanho M, com 100 unidades. Luva de látex para 

procedimento não-cirúrgico, levemente talcada, caixa c/100 luvas.                                                                    

29 200 Caixa 
Luva para procedimento, tamanho P, com 100 unidades. Luva de látex para 

procedimento não-cirúrgico, levemente talcada, caixa c/100 luvas.                                                                 

30 1.000 Par 

Luva cirúrgica 7,5, estéril, produzida em látex 100% natural, anatômicas, embalagem 

do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura, atóxica 

esterilizada por óxido de etileno, levemente talcada, hipoalergênica. 

31 200 Par 

Luva cirúrgica 8,0, estéril produzida em látex 100% natural, anatômicas, embalagem 

do par de luvas confeccionada em papel grau cirúrgico, de fácil abertura, atóxica 

esterilizada por óxido de etileno, levemente talcada, hipoalergênica. 

32 40 Pacote 

Luva plástica, descartável para procedimento, em polietileno de alta densidade, com 

espessura 0,02 mícrons, individual, estéril, ambidestra, transparente, embalado 

separadamente, acondicionadas em pacotes com 100 unidades. 

33 1 Caixa Papel crepado em folhas, 60 x 60 cm, cor verde claro, caixa com 500 unidades. 

34 2.000 Unidade Seringa descartável 3 ml sem agulha.                                                

35 3.000 Unidade Seringa descartável 5 ml sem agulha.                                               

36 2.000 Unidade Seringa descartável 10 ml sem agulha.                                             

37 1.000 Unidade Seringa descartável 20 ml sem agulha.                               

38 50 Unidade 
Fixador para CP. Fixador citopatológico 100 ml, com data de validade de no mínimo 2 

anos a partir da data de entrega.                                                             

39 3.000 Unidade Soro fisiológico 100 ml. Solução fisiológica cloreto de sódio 0,9%, embalagem c/100 



ml, para uso externo. 

40 1.000 Unidade 
Solução fisiológica 250 ml. Soro fisiológico sistema fechado 0,9%, via administração 

intravenosa, embalagem c/250 ml.                                                                         

41 300 Unidade 
Soro fisiológico 500 ml. Soro fisiológico sistema fechado 0,9%, via administração 

intravenosa, embalagem c/500 ml.                                                                         

42 30 Unidade 
Termômetro clínico. Termômetro de coluna de mercúrio, verificado e aprovado pelo 

Inmetro e estojo de proteção incluso. 

 


