
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material ambulatorial para uso 

nas Estratégias de Saúde da Família, em atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem, sob 

a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, declarando que estamos de acordo 

com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 011/2020, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 

8.666/93 e Decretos Federais nos 3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 15 (quinze) dias após o recebimento da 

requisição de mercadorias. 

2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELO DE PROPOSTA 

Fornecimento de material ambulatorial para uso nas Estratégias de Saúde da Família, em atendimentos e 

procedimentos médicos e de enfermagem, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, deste 

Município 

Item Quant. Unidade Produto Marca 
R$  

Unitário 

R$ 

Total 

1 500 Pacote ABAIXADOR DE LINGUA 

Características: Em madeira; Descartável; 

Formato convencional liso; Superfície e bordas 

perfeitamente acabadas; Espessura e largura 

uniforme em toda a sua extensão; 

Detalhes Técnicos: Comprimento: 14cm; Largura: 

1,4cm; Espessura: 0,5mm. 

Embalado em pacote com 100 peças. 

   

2 100 Unidade ÁGUA DESTILADA 05 L 

Água destilada, galão de 5 l, utilização em 

autoclave, não injetável, não estéril, 

quimicamente pura. 

 

  

3 200 Caixa AGULHA 13 X 4,5 

Agulha hipodérmica indicada para acesso 

intramuscular, intravascular, infusão de 

medicamentos e extração de sangue. Em aço 

cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, 

apirogênica e descartável. Cânula com paredes 

finas e bisel trifacetado. Canhão em polipropileno 

com cores padronizadas (canhão identificado por 

código de cores de acordo com a ISO 6009:1992). 

Adaptador tipo luer. Embaladas individualmente 

em papel grau cirúrgico e laminado de 

polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada 

em O.E. 

Caixa com 100 unidades. Esterilização Óxido de 

Etileno - 5 anos 

   

4 200 Caixa AGULHA 25 X 7 

Agulha hipodérmica indicada para acesso 

intramuscular, intravascular, infusão de 

   



medicamentos e extração de sangue. Em aço 

cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, 

apirogênica e descartável. Cânula com paredes 

finas e bisel trifacetado. Canhão em polipropileno 

com cores padronizadas (canhão identificado por 

código de cores de acordo com a ISO 6009:1992). 

Adaptador tipo luer. Embaladas individualmente 

em papel grau cirúrgico e laminado de 

polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada 

em O.E. 

Caixa com 100 unidades. Esterilização Óxido de 

Etileno - 5 anos 

5 200 Caixa AGULHA 25 X 8 

Agulha hipodérmica indicada para acesso 

intramuscular, intravascular, infusão de 

medicamentos e extração de sangue. Em aço 

cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, 

apirogênica e descartável. Cânula com paredes 

finas e bisel trifacetado. Canhão em polipropileno 

com cores padronizadas (canhão identificado por 

código de cores de acordo com a ISO 6009:1992). 

Adaptador tipo luer. Embaladas individualmente 

em papel grau cirúrgico e laminado de 

polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada 

em O.E. 

Caixa com 100 unidades. Esterilização Óxido de 

Etileno - 5 anos 

   

6 200 Caixa AGULHA 12X40 

Agulha hipodérmica indicada para acesso 

intramuscular, intravascular, infusão de 

medicamentos e extração de sangue. Em aço 

cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, 

apirogênica e descartável. Cânula com paredes 

finas e bisel trifacetado. Canhão em polipropileno 

com cores padronizadas (canhão identificado por 

código de cores de acordo com a ISO 6009:1992). 

   



Adaptador tipo luer. Embaladas individualmente 

em papel grau cirúrgico e laminado de 

polipropileno com abertura em pétala. Esterilizada 

em O.E. 

Caixa com 100 unidades. Esterilização Óxido de 

Etileno - 5 anos 

7 50 Unidade ALGODÃO HIDROFILO ROLO COM 500 g 

Algodão hidrófilo, em camadas contínuas em 

forma de rolo, com papel apropriado em 

toda sua extensão, embalado em saco plástico 

individual. 

Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra-

absorvente; Formato: Rolo; Cor: Branco; Peso: 

500g; 

- Dermatologicamente testado; 

- Produto com validade. 

   

8 1.000 Unidade ATADURA ELÁSTICA 10CM 

Confeccionada em poliamida, poliéster e algodão. 

Produto não estéril. 

atadura de crepe 10cm x 2,20m, tecido 100% 

algodão cru, fios de alta torção, alta resistência, 

com densidade de 18 fios. 

   

9 1.000 Unidade ATADURA ELÁSTICA 12CM 

Confeccionada em poliamida, poliéster e algodão. 

Produto não estéril. 

atadura de crepe 12cm x 2,20m, tecido 100% 

algodão cru, fios de alta torção, alta resistência, 

com densidade de 18 fios. 

   

10 1.000 Unidade ATADURA ELÁSTICA 20CM 

Confeccionada em poliamida, poliéster e algodão. 

Produto não estéril. 

atadura de crepe 20cm x 2,20m, tecido 100% 

algodão cru, fios de alta torção, alta resistência, 

com densidade de 18 fios. 

   

11 50 Unidade AVENTAL DESCARTÁVEL 

Avental descartável frontal manga longa, punho 
   



látex, confeccionado em TNT, fabricada 

em 100% polipropileno, gramatura 20, atóxico. 

12 100 Unidade BOLSA COLETORA DE URINA 

Conector escalonado para sonda uretro vesicais 

com ponto de coleta que permite a retirada de 

amostras para exames laboratoriais; Pinça ou 

Clamp no tubo extensor para vedação, e no tubo 

de saída para desmame; Tubo extensor flexível 

permite a passagem da secreção entre o paciente e 

a bolsa coletora; Tira de deambulação que facilita 

a movimentação do paciente; Alça de sustentação 

rígida dupla em "U" para fixação no leito; Válvula 

anti-refluxo, tipo membrana que evita o retorno da 

urina para o paciente; Bolsa coletora em PVC 

flexível, dupla face, com capacidade para 2000ml, 

e escala graduada a cada 100ml; Tubo de saída 

central permite o esvaziamento, diminuindo o 

residual da bolsa. 

Embalagem em filme contendo os dados de 

identificação, validade, descrição do produto e 

instruções de uso, tudo conforme determinação da 

ANVISA. Informações sobre procedência e 

validade impressas na embalagem. Garantia 

contra defeitos de fabricação ou materiais. 

   

13 100 Unidade CAIXA PARA PÉRFUROCORTANTE 

Fabricadas de acordo com as normas da ABNT 

NBR 13853, fornecendo proteção contra 

perfurações e vazamentos, garantindo segurança 

aos usuários. 

Características: Caixa externa e bandeja 

fabricadas em papelão ondulado; Cinta interna e 

fundo fabricados em papel rígido; Saco plástico 

impermeável; Alça dupla e lacre de segurança 

garantindo fechamento e transporte seguro da 

caixa. 

Capacidade: 13 litros; Dimensões (L x C x A): 

   



205 mm x 285 mm x 240 mm. 

14 100 Unidade CATETER INTRAVENOSO 18 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Estéril; 

Garantia contra defeitos de fabricação. 

   

15 100 Unidade CATETER INTRAVENOSO 20 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Estéril; 

Garantia contra defeitos de fabricação. 

   

16 100 Unidade CATETER INTRAVENOSO 22 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Estéril; 

Garantia contra defeitos de fabricação. 

   

17 100 Unidade CATETER INTRAVENOSO 24 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Estéril; 

Garantia contra defeitos de fabricação. 

   

18 100 Unidade POTE COLETOR ESTÉRIL, COM TAMPA DE 

ROSCA 

COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL 80 ML 

GRADUADO TAMPA VERMELHA 

Características: Fabricado em polipropileno 

transparente; Tampa fabricada em polietileno de 

alta densidade; Tampa vermelha; Sistema de 

vedação tipo rosca; Embalado individualmente; 

Sem pá; Graduado; Estéril por Radiação Ionizante 

(E-beam); Volume: 80 mL. Diâmetro externo 

inferior 45,04 mm. Diâmetro externo superior 

50,93 mm; Altura 57,13 mm; Diâmetro da tampa 

53,29. 

   

19 1.000 Unidade GAZE HIDROFILA, 13 FIOS, 7,5CM X 7,5CM 

PCT.500UN 

Características do produto: Não estéril; 100% 

algodão; 8 camadas 5 dobras. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Dimensão: 15 

cm x 30 cm (aberta) 7,5 cm x 7,5 cm (dobrada); 

Contém 500 unidades; 13 fios por cm². 

Produto não estéril. 

Produto válido por 05 anos a partir da data de 

fabricação. 

   



20 100 Unidade COTONETE 

Hastes flexíveis com pontas de algodão; 

Antigerme; Aplicação de medicamentos; 

Informações sobre procedência e validade 

impressas na embalagem. 

Garantia contra defeitos de fabricação ou 

materiais. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 100% puro 

algodão: Macio e extra-absorvente; Cor: Azul e 

Branco; Contém 150 unidades. 

Produto com validade. Garantia contra defeitos de 

fabricação ou materiais. 

   

21 500 Unidade EQUIPO MACROGOTAS 

EQUIPO MACROGOTAS FLEXÍVEL PINÇA 

ROLETE C/ INJETOR LATERAL COMPLETO 

150 CM  

Possui ponta perfurante e conector luer com 

conexões universais. Regulador de fluxo, tipo 

pinça rolete, com excelente precisão no controle 

do gotejamento e tubo flexível, cristal atóxico. 

Produto estéril, apirogênico e de uso único; Filtro 

de ar bacteriológico; Injetor lateral; 

Estéril; Fabricado em PVC flexível e Incolor; 

Provido de pinça rolete, injetor lateral com 

membrana auto cicatrizante, câmara gotejadora 

com dispositivo para entrada de ar com filtro 

hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 

15µm; Conector Luer Slip Universal; Tubo com 

1,5m com Ponta Perfurante e Tampa Protetora; 

Atóxico e Apirogênico; Descartável e de uso 

único. 

embalados individualmente. 

   

22 500 Unidade EQUIPO 2 VIAS POLIFIX 

Dispositivo multiplicador de acesso venoso, luer 

fêmea de 2 vias, com clamp de fechamento rápido 

nas vias. 

   



Características Gerais: Extensão dupla em PVC 

cristal; Clamp em cores diferentes; Conector Luer 

Fêmea com tampa rosqueável; Conexão Luer para 

dispositivo de acesso venoso.  

Estéril- Esterilizado a Óxido de Etileno; 

Fabricado em PVC flexível; Tubo de 18 cm; 

Conector tipo Luer Slip universal; Pinça Rolete e 

Corta-Fluxo; Câmara gotejadora flexível; Atóxico 

e Apirogênico; Descartável e de uso único. 

23 100 Pacote ESCOVA CERVICAL 

ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL C/100 

Utilizado para coletar amostras da Cérvix para 

exames do esfregaço de Papanicolau. 

Estéril (grau cirúrgico). Versão estéril Esterilizado 

por óxido de etileno. 

Cadastrado na ANVISA. 

   

24 100 Pacote ESPÁTULA DE AYRE PCT C/100 UN. 

Características do produto: Contém 100 unidades 

por pacote; Material não estéril, descartável e uso 

único; Madeira de reflorestamento. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Validade: 5 

anos; Composição: Madeira. 

   

25 400 Unidade ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL P 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: As valvas 

são produzidas em poliestireno cristal, 

apresentando contornos lisos e regulares sem 

reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso 

produzido em poliacetal e acoplado ao espéculo. 

TAMANHOS: Pequeno; 29 mm em sua maior 

largura distal; 24 mm em sua maior largura 

proximal; 110 mm no eixo longitudinal dos 

elementos articulados 

EMBALAGEM: Não estéril: embalado em filme 

BOPP. 

   

26 100 Unidade ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL G 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: As valvas 
   



são produzidas em poliestireno cristal, 

apresentando contornos lisos e regulares sem 

reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso 

produzido em poliacetal e acoplado ao espéculo. 

TAMANHOS: Grande; 43 mm em sua maior 

largura distal; 36 mm em sua maior largura 

proximal; 116 mm no eixo longitudinal dos 

elementos articulados. 

EMBALAGEM: Não estéril: embalado em filme 

BOPP 

27 10 Unidade FIO DE NYLON Nº 3.0 

fio 3 agulha 30mm 

Não absorvível de origem sintética, obtido por 

extrusão de poliamida, fios de coloração preta. O 

produto deve atender as especificações NBR 

13904 da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas e Farmacopéia Brasileira para 

Suturas Cirúrgicas não absorvíveis) 

Indicação: Fechamento de incisões da pele; 

Procedimentos de plásticas em geral; Cirurgias 

Cardiovasculares; Cirurgias Odontológicas; 

Anastomoses Vasculares, Tenorrafias, Miorrafias 

e Neurorrafias. 

Absorção: Não absorvível. 

   

28 500 Unidade MICROPORE HIPOALÉRGICO 12MM X 10M 

Fita médica micropore branca em carretel e com 

capa (12mm x 10m) 

Especificações: Aplicações Pós-Cirúrgico, Uso 

Prolongado, Ferimentos Grandes, Fixação, 

Fixação de Cateteres, Sondas e Drenos, Uso 

Diário, Uso Customizado, Pele Sensível, 

Cuidados com a Saúde. 

Cor Branco 

Modelo Micropore 

Propriedades Transpirável 

Tamanho:12mm x 10 metros 

   



Ideal para peles sensíveis 

Deixa a pele transpirar 

Hipoalergênico 

29 350 Unidade MICROPORE HIPOALÉRGICO 25MM X 10M 

Fita médica micropore branca em carretel e com 

capa (25mm x 10m) 

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. 

Benefícios: Hipoalergênica; Livre de látex; Boa 

adesão em regiões úmidas. 

   

30 200 Rolo FITA AUTOCLAVE 

FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M 

Detalhes do produto: monitor de exposição que 

sela embalagens de forma segura e proporciona 

uma garantia visual de que a embalagem foi 

exposta ao processo de esterilização a vapor; 

Adesivo de confiança e de alta qualidade; 

Revestimento extensível que minimiza o 

desprendimento da fita durante a esterilização. 

COMPOSIÇÃO: confeccionado com dorso de 

papel crepe a base de celulose, recebendo em uma 

de suas faces, massa adesiva a base de borracha 

natural e resinas, e na outra face, um fino 

acabamento com impermeabilizante de resina 

acrilica, verniz e reagente termo reativo. 

   

31 100 Unidade FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100 ML 

Fixador celular apresenta fórmula especialmente 

desenvolvida para fixar o esfregaço celular em 

lâmina. De aplicação simples, atende 

especificações técnicas dos profissionais da área, 

   



frasco de alumínio e sistema aerosol. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Frasco de 

Alumínio e sistema Aerosol com 100 ml 

Composição: Álcool Etílico, Polietileno Glicol, 

Água Purificada e Propelente Butano 

VALIDADE: 3 anos a partir da data de fabricação 

32 300 Unidade GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA 250 G 

Sem essência; Sem corante; Meio de contato para 

transmissão ultra-sônica 

Validade: 2 anos. 

   

33 60 Unidade GLICOSE 5% 250ML 

SORO SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% SISTEMA 

FECHADO FRASCO 250ML 

Solução injetável de dextrose 5% 

Apresentações: 250 ml. 

   

34 50 Caixa LÂMINA PARA MICROSCOPIO PONTA 

FOSCA 26X76MM COM 50 UNIDADES 

CAIXA COM 50 UNIDADES 

   

35 50 Rolo LENÇOS DE PAPEL (EXAME PREVENTIVO) 

Papel lençol, produzido com papel 100% 

NATURAL. 

Rolos embalados individualmente e identificados 

com data de fabricação, lote e validade do 

produto. 

- Cor: CINZA; 

- Não estéril; 

- Tam.: 70cm x 50m; 

- Produto com validade. 

   

36 200 Unidade LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA Nº 7 

Conteúdo: Embalagem com 01 par. 

Esterilizada pelo processo de radiação gama; 

Fabricada em Látex Natural; Formato anatômico; 

Texturizada; Antiderrapante; Lubrificada com pó 

bioabsorvível e inerte; Produto de uso único; 

Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A.); 

Atóxica e Apirogênica. 

   



37 200 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTERILIZADA Nº 7,5 

Conteúdo: Embalagem com 01 par. 

Esterilizada pelo processo de radiação gama; 

Fabricada em Látex Natural; Formato anatômico; 

Texturizada; Antiderrapante; Lubrificada com pó 

bioabsorvível e inerte; Produto de uso único; 

Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A.); 

Atóxica e Apirogênica. 

   

38 100 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTERILIZADA Nº 8,0 

Conteúdo: Embalagem com 01 par. 

Esterilizada pelo processo de radiação gama; 

Fabricada em Látex Natural; Formato anatômico; 

Texturizada; Antiderrapante; Lubrificada com pó 

bioabsorvível e inerte; Produto de uso único; 

Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A.); 

Atóxica e Apirogênica. 

   

39 500 Caixa LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P 

Luva de segurança para proteção das mãos 

confeccionadas em borracha natural (látex), na cor 

natural (sem adição de pigmentação), SEM pó 

absorvível (talco), não estéril, em moldagem 

ambidestra, anatômica, palma, dedos e dorso 

lisos, de uso único. 

Composição: 100% borracha natural látex com pó 

para proteção da mão contra risco químico. 

Luvas impermeáveis e resistentes a detergentes, 

sabões, amoníaco e similares. Produto de acordo 

com as exigências estabelecidas pelas normas NR 

Nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego e MT-

11. 

Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio 

a bainha 

Caixa com 100 unidades 

Validade de 5 anos da data de fabricação. 

   

40 500 Caixa LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M 

Luva de segurança para proteção das mãos 
   



confeccionadas em borracha natural (látex), na cor 

natural (sem adição de pigmentação), SEM pó 

absorvível (talco), não estéril, em moldagem 

ambidestra, anatômica, palma, dedos e dorso 

lisos, de uso único. 

Composição: 100% borracha natural látex com pó 

para proteção da mão contra risco químico. 

Luvas impermeáveis e resistentes a detergentes, 

sabões, amoníaco e similares. Produto de acordo 

com as exigências estabelecidas pelas normas NR 

Nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego e MT-

11. 

Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio 

a bainha 

Caixa com 100 unidades 

Validade de 5 anos da data de fabricação. 

41 100 Caixa LUVA PROCEDIMENTO TAM. G 

Luva de segurança para proteção das mãos 

confeccionadas em borracha natural (látex), na cor 

natural (sem adição de pigmentação), SEM pó 

absorvível (talco), não estéril, em moldagem 

ambidestra, anatômica, palma, dedos e dorso 

lisos, de uso único. 

Composição: 100% borracha natural látex com pó 

para proteção da mão contra risco químico. 

Luvas impermeáveis e resistentes a detergentes, 

sabões, amoníaco e similares. Produto de acordo 

com as exigências estabelecidas pelas normas NR 

Nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego e MT-

11. 

Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio 

a bainha 

Caixa com 100 unidades 

Validade de 5 anos da data de fabricação. 

   

42 50 Unidade ÓCULOS NASAL 

CATÉTER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO 
   



ÓCULOS 

Dispositivo para instilação de oxigênio ou ar 

comprido através de introdutores nasais do 

paciente promovendo a elevação da concentração 

de oxigênio ou de ar na arvore traqueobrônquico 

alveolar proporcionando elevação da saturação de 

oxigênio no sangue circulante (s.a.PO2) 

Embalado individualmente em embalagem 

plástica, esterilizado por radiação gama; P.V.C. 

Atóxico Siliconado; Estéril; Atóxica; 

Aspirogênico; Descartável (Uso único). 

Informações sobre procedência e validade 

impressas na embalagem. Garantia contra defeitos 

de fabricação ou materiais. 

43 5.000 Unidade PAPEL CREPADO 

PAPEL CREPADO BRANCO 60 X 60CM C/500 

Gramatura 60g/m²; Indicado para empacotamento 

de todos os materiais a serem esterilizados em 

Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno ou por 

Radiação Gama; Embalagem que assegura a 

integridade do material a ser esterilizado, 

garantindo sua proteção quanto a ação de agentes 

externos; Produto de uso único. 

Oferece barreira microbiana eficaz através da 

porosidade; Eficiente na filtração bacteriana; De 

fácil utilização conforme técnica universal de 

empacotamento; Deslize suave e ajuste de 

contorno; Maleável, resistente a ruptura, rasgo e 

estouro; Biodegradável e incinerável; 

Confeccionado em 100% celulose; Atóxico e não 

irritante. 

   

44 200 Unidade SCALPE Nº 19 

Embalagem: embalagem plástica ou papel grau 

cirúrgico esterilizada por radiação gama ou oxido 

de etileno. 

Composição básica: Conector proximal luer lock 

   



fêmea com tampa rosqueável; Tubo em PVC 

distal; Asa em PVC flexível colorido; Cânula 

trifacetada em inox siliconizada; Protetor de 

cânula. 

Características Técnicas: Agulha em aço 

inoxidável com bisel curto, trifacetado para 

punção em veias periféricas de curta permanência; 

Agulha siliconizada que assegura perfeito 

deslizamento nas paredes do vaso, com paredes 

ultrafinas cujo diâmetro interno oferece mais 

fluxo da medida desejada; Aleta de fixação 

colorida que identifica o tamanho do produto, em 

vinil atóxico e não provoca reações alérgicas; 

Tubo em vinil atóxico, flexível e transparente; 

Conector universal tipo Luer Lock, transparente 

para verificação da precisão da perfusão, com 

conicidade uniforme e tampa obturadora para 

perfusões intermitentes. 

45 200 Unidade SCALPE Nº 21 

Embalagem: embalagem plástica ou papel grau 

cirúrgico esterilizada por radiação gama ou oxido 

de etileno. 

Composição básica: Conector proximal luer lock 

fêmea com tampa rosqueável; Tubo em PVC 

distal; Asa em PVC flexível colorido; Cânula 

trifacetada em inox siliconizada; Protetor de 

cânula. 

Características Técnicas: Agulha em aço 

inoxidável com bisel curto, trifacetado para 

punção em veias periféricas de curta permanência; 

Agulha siliconizada que assegura perfeito 

deslizamento nas paredes do vaso, com paredes 

ultrafinas cujo diâmetro interno oferece mais 

fluxo da medida desejada; Aleta de fixação 

colorida que identifica o tamanho do produto, em 

vinil atóxico e não provoca reações alérgicas; 

Tubo em vinil atóxico, flexível e transparente; 

   



Conector universal tipo Luer Lock, transparente 

para verificação da precisão da perfusão, com 

conicidade uniforme e tampa obturadora para 

perfusões intermitentes. 

46 200 Unidade SCALPE Nº 23 

Embalagem: embalagem plástica ou papel grau 

cirúrgico esterilizada por radiação gama ou oxido 

de etileno. 

Composição básica: Conector proximal luer lock 

fêmea com tampa rosqueável; Tubo em PVC 

distal; Asa em PVC flexível colorido; Cânula 

trifacetada em inox siliconizada; Protetor de 

cânula. 

Características Técnicas: Agulha em aço 

inoxidável com bisel curto, trifacetado para 

punção em veias periféricas de curta permanência; 

Agulha siliconizada que assegura perfeito 

deslizamento nas paredes do vaso, com paredes 

ultrafinas cujo diâmetro interno oferece mais 

fluxo da medida desejada; Aleta de fixação 

colorida que identifica o tamanho do produto, em 

vinil atóxico e não provoca reações alérgicas; 

Tubo em vinil atóxico, flexível e transparente; 

Conector universal tipo Luer Lock, transparente 

para verificação da precisão da perfusão, com 

conicidade uniforme e tampa obturadora para 

perfusões intermitentes. 

   

47 200 Unidade SCALP Nº 25 

Embalagem: embalagem plástica ou papel grau 

cirúrgico esterilizada por radiação gama ou oxido 

de etileno. 

Composição básica: Conector proximal luer lock 

fêmea com tampa rosqueável; Tubo em PVC 

distal; Asa em PVC flexível colorido; Cânula 

trifacetada em inox siliconizada; Protetor de 

cânula. 

   



Características Técnicas: Agulha em aço 

inoxidável com bisel curto, trifacetado para 

punção em veias periféricas de curta permanência; 

Agulha siliconizada que assegura perfeito 

deslizamento nas paredes do vaso, com paredes 

ultrafinas cujo diâmetro interno oferece mais 

fluxo da medida desejada; Aleta de fixação 

colorida que identifica o tamanho do produto, em 

vinil atóxico e não provoca reações alérgicas; 

Tubo em vinil atóxico, flexível e transparente; 

Conector universal tipo Luer Lock, transparente 

para verificação da precisão da perfusão, com 

conicidade uniforme e tampa obturadora para 

perfusões intermitentes. 

48 5.000 Unidade SERINGA DESCARTÁVEL 01 ml COM 

AGULHA 

SERINGA 1ML TUBERCULINA SLIP COM 

AGULHA 13 X4 ,5 (CAIXA COM 100 

UNIDADES) 

Seringa descartável; Volume Nominal - 1 ml; 

Pistão - permite ajuste do pistão no bico quando 

da injeção, retirando todo o medicamento, 

permitindo perda mínima de medicamentos; 

Escala de graduação - apresenta alto grau de 

precisão, traços e números de inscrição claros e 

legíveis; Esterilização: Oxido de Etileno - 

validade 5 anos da data de fabricação; Embalagem 

- as seringas são embaladas em invólucro 

apropriado, garantindo integridade e esterilidade 

ao produto durante armazenamento e até o 

momento do uso. 

Data de fabricação e prazo de validade. 

   

49 3.000 Unidade SERINGA DESCARTÁVEL 3 ml SEM 

AGULHA 

Confeccionadas em polipropileno; Seringa 

descartável; Estéril; Produto com validade. 

   



50 3.000 Unidade SERINGA DESCARTÁVEL 5 ml SEM 

AGULHA 

Confeccionadas em polipropileno; Seringa 

descartável; Estéril; Produto com validade. 

   

51 2.000 Unidade SERINGA DESCARTÁVEL 10 ml SEM 

AGULHA 

Confeccionadas em polipropileno; Seringa 

descartável; Estéril; Produto com validade. 

   

52 1.000 Unidade SERINGA DESCARTÁVEL 20 ml SEM 

AGULHA 

Confeccionadas em polipropileno; Seringa 

descartável; Estéril; Produto com validade. 

   

53 500 Unidade SOLUÇÃO FISIOLÓGICA CLORETO DE 

SÓDIO 0,9% 

Cloreto de Sódio 0,9% 250ML 

Sistema fechado 

Uso adulto e pediátrico (uso intravenoso) 

Composição: cada 100mL contém: 

Cloreto de sódio 0,9% 

Água para injetáveis q.s.p 100mL 

Via de Administração 

Solução para Irrigação e diluente de 

medicamentos 

injetáveis. 

   

54 3.500 Unidade SOLUÇÃO FISIOLÓGICA CLORETO DE 

SÓDIO 100 ml 

O Soro Fisiológico empregado de forma isolada 

ou associada a outros medicamentos para 

Nebulização, lavagem e irrigação de ferimentos 

nos curativos, inalações, sendo o único agente de 

limpeza totalmente. 

   

55 10 Unidade SONDA FOLEY Nº 14 

Sonda vesical de demora, em látex, revestidas por 

silicone; Para drenagem vesical, em casos de 

retenção urinária, e para controle hídrico; Com 

cuff (balão); Esterilizadas por Óxido de Etileno e 

   



embaladas em papel grau cirúrgico. 

14 Fr 30 ml 2 Vias Caixa com 10 unidades 

56 10 Unidade SONDA FOLEY N° 16 

Sonda vesical de demora, em látex, revestidas por 

silicone; Para drenagem vesical, em casos de 

retenção urinária, e para controle hídrico; Com 

cuff (balão); Esterilizadas por Óxido de Etileno e 

embaladas em papel grau cirúrgico. 

16 Fr 10 ml 2 Vias Caixa com 10 unidades 

   

57 10 Unidade SONDA FOLEY N° 18 

Sonda vesical de demora, em látex, revestidas por 

silicone; Para drenagem vesical, em casos de 

retenção urinária, e para controle hídrico; Com 

cuff (balão); Esterilizadas por Óxido de Etileno e 

embaladas em papel grau cirúrgico. 

18 Fr 30 ml 2 Vias Caixa com 10 unidades 

   

58 100 Unidade SONDA INCONTINÊNCIA URINARIA 

MASCULINA 

DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA DRENAGEM 

URINÁRIA EXTERNA MASCULINO 

Preservativo em látex, conectores luer fêmea e 

macho e extensão em tubo flexível, cristal e 

atóxico. De uso único, estéril, indicado para coleta 

de urina em pacientes do sexo masculino 

acometidos de incontinência urinária; 

Produto fabricado com matéria-prima atóxica e 

esterilizado a óxido de etileno; Produto embalado 

individualmente em pouche de papel grau 

cirúrgico; Embalagem de embarque em papelão, 

com medidas internas 404x355x283 mm. 

Prazo de Validade: 02 (dois) anos; 

   

59 1.000 Unidade SONDA URETRAL N° 12 

Espessura da sonda: 4,5mm; Uretral para 

drenagem de urina na uretra e bexiga; Estéril; 

Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); 

Todas as sondas descartáveis são compostas de 

   



tubo de PVC atóxico flexível com modelo de 

furação específica e conector com tampa. 

Embalagem plástica, esterilizado por radiação 

gama; Espessura da sonda: 4,5mm. 

Produto com validade. 

Informações sobre procedência e validade 

impressas na embalagem. 

Garantia contra defeitos de fabricação ou 

materiais. 

60 1.000 Unidade SONDA URETRAL N° 14 

Espessura da sonda: 5mm; Uretral para drenagem 

de urina na uretra e bexiga; Estéril; Atóxica; 

Apirogênico; Descartável (Uso único); Todas as 

sondas descartáveis são compostas de tubo de 

PVC atóxico flexível com modelo de furação 

específica e conector com tampa. 

Embalagem plástica, esterilizado por radiação 

gama; Espessura da sonda: 4,5mm. 

Produto com validade. 

Informações sobre procedência e validade 

impressas na embalagem. 

Garantia contra defeitos de fabricação ou 

materiais. 

   

61 200 Unidade XILOCAÍNA GELEIA 2% - 30 ml 

Cloridrato de Lidocaína 20 mg/g – Geléia 

Cartucho com bisnaga de alumínio de 30 gr. 

Princípio ativo: lidocaína, cloridrato 

   

62 1.000 Unidade LENÇOL EM TNT 

LENÇOL DESCARTÁVEL TNT 2,00MX90CM 

COM ELÁSTICO 20GR COM 10 UNIDADES 

CADA PACOTE 

Confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% 

polipropileno; Não estéril; Com elástico e no 

tamanho 2,00m x 0,90m; Gramaturas 20gr; Uso 

único. 

   

63 200 Unidade TUBO DE COLETA 
   



TUBO COLETA DE SANGUE ROXO EDTA 

5ML C/100 

Tubo edta k3, recomendado para provas 

hematológicas e coagulação; Estéril, a vácuo; 

Rótulos com informações técnicas, validade, lote, 

fabricante e esterilização; 

Material: Vidro 

Anticoagulante jateado na parede EDTA K3. 

Volume: 5,0 ml; Tampa com vedação perfeita 

para manipulação, transporte e centrifugação; 

Produto disposto em bandeja de isopor e revestido 

por plástico, contendo 100 unidades cada. 

64 20 Pacote SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 

SACO PARA LIXO HOSPITALAR 

INFECTANTE 30 Litros c/100 und. 

Confeccionados em polietileno de alta densidade 

(59cmx62cm), 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. Saco para lixo hospitalar infectante, 

constituído em polietileno de alta densidade 

(PEAD) virgem com solda lateral contínua, 

homogênea e uniforme. 

   

TOTAL  

 

Data e local 

 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


