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ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

 

Lote 1 - LOTE 01 

Item Unidade Especificação Quantidade Val. Unitário Val. Total 

1362899060 Caixa 

SERINGA DE INSULINA 1ml COM AGULHA 

DE 8x0,30mm DESENVOLVIDA PARA 

APLICAÇÃO DE INSULINA EM PACIENTES 

PORTADORES DE DIABETES PELA VIA 

SUBCUTÂNEA. CILINDRO TRANSPARENTE 

QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO 

LÍQUIDO ASPIRADO, COM ESCALA NÍTIDA 

DE MEDIDAS, TRAÇOS E NÚMEROS DE 

INSCRIÇÕES CLARAS E LEGÍVEIS. ANEL DE 

RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM 

SUA EXTREMIDADE, GARANTINDO 

CONEXÕES SEGURAS, SEM VAZAMENTOS 

E ENTRADA DE AR. EMBALADAS 

INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADAS POR 

ÓXIDO DE ETILENO, SUBMETIDAS A 

TODOS OS ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS E 

MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS 

NORMAS NBR. CAIXAS COM 100 

UNIDADES.:  

1.200,00 45,18 54.218,88 

Total: 54.218,88 

 

Lote 2 - LOTE 02 

Item Unidade Especificação Quantidade Val. Unitário Val. Total 

1362899059 Caixa 

AUTO LANCETA AUTOMÁTICA 28G. 

TOTALMENTE AUTOMÁTICAS, COM 

ACIONAMENTO POR CONTATO, 

ESPESSURA ULTRAFINA E PENETRAÇÃO 

CONSISTENTE. DISPOSITIVO ESTÉRIL, 

EPIROGÊNICO E NÃO TÓXICO DE USO 

ÚNICO, INDICADO PARA OBTER 

AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR PARA 

TESTES SANGUÍNEOS OBTIDO ATRAVÉS 

DO DEDO OU DE ÁREAS ALTERNATIVAS. 

CAIXAS COM 100 UNIDADES.:  

1.000,00 46,40 46.397,40 

Total: 46.397,40 

 

Lote 3 - LOTE 03 
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Item Unidade Especificação Quantidade Val. Unitário Val. Total 

1362892270 Litro 

Ácido Acético 2%, frasco 1000ml. Embalagem 

contendo dados de procedência, data de 

fabricação, validade, n° do lote, registro MS, 

ANVISA:  

20,00 45,90 918,00 

1362896964 Litro 

Álcool Etílico Hidratado, 70º INPM tem ação 

bactericida necessária para desinfecção, uso 

exclusivo para desinfecção de superfícies e 

materiais de ambientes hospitalares. Produto 

inflamável, não pode ser usado na presença de 

fogo, calor, ignição ou faíscas. Embalagem 

contendo certificado INMETRO, dados do 

fabricante, data de fabricação, número do lote, 

praxo de validade, Registro Ministério da 

Saúde, número de registro no INOR. Deve 

estar de acordo com a RDC ANVISA n° 46 de 

20 de fevereiro de 2002. Frasco contendo 

1000ml com tampa de vedação.: Álcool Etílico 

Hidratado, 70º INPM tem ação bactericida 

necessária para desinfecção, uso exclusivo 

para desinfecção de superfícies e materiais de 

ambientes hospitalares. Produto inflamável, 

não pode ser usado na presença de fogo, 

calor, ignição ou faíscas. Embalagem contendo 

certificado INMETRO, dados do fabricante, 

data de fabricação, número do lote, praxo de 

validade, Registro Ministério da Saúde, número 

de registro no INOR. Deve estar de acordo 

com a RDC ANVISA n° 46 de 20 de fevereiro 

de 2002. Frasco contendo 1000ml com tampa 

de vedação. 

500,00 7,17 3.584,30 

1362891396 Caixa 
Anestésico local  cloridrato de lidocaína 2% 

sem vasoconstritor,com 50 tubetes de 1,8 ml 

cada.:  
30,00 183,75 5.512,50 

1362894593 Tubo 
Cloridrato de Lidocaina, 2%, Gel, Bisnaga c/ 

30g + aplicador (G):  
30,00 3,46 103,80 

1362896965 Frasco 

Povidine em solução aquosa, contendo 1% de 

iodo ativo, antisséptico Tópico - com 100ml.: 

Povidine em solução aquosa, contendo 1% de 

iodo ativo, antisséptico Tópico - com 100ml. 

100,00 3,38 338,00 

1362896966 Frasco 

Povidine em solução degermante, contendo 

1% de iodo ativo com 100ml.: Povidine em 

solução degermante, contendo 1% de iodo 

ativo com 100ml. 

100,00 3,47 347,00 

1362896967 Frasco 

Protetor Solar FPS30, para proteção contra a 

ação nociva dos raios ultravioletas UVA e UVB, 

emitidas pelas radiações solares. A formulação 

do produto não deve conter ingredientes 

perigosos à pele e à saúde do trabalhador, 

deve conter propriedades filtrantes de nível 30 

(FPS 30), a sua formulação deve conter filtros 

180,00 19,50 3.510,00 
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químicos e físicos, não sair com água e nem 

com o suor, persistindo sobra a pele do 

trabalhador por pelo menos 2,5 horas. O 

produto deve ser em forma de loção cremosa, 

com propriedades hidratantes e não ser 

comedogênico. Frasco de 120g.: Protetor Solar 

FPS30, para proteção contra a ação nociva 

dos raios ultravioletas UVA e UVB, emitidas 

pelas radiações solares. A formulação do 

produto não deve conter ingredientes 

perigosos à pele e à saúde do trabalhador, 

deve conter propriedades filtrantes de nível 30 

(FPS 30), a sua formulação deve conter filtros 

químicos e físicos, não sair com água e nem 

com o suor, persistindo sobra a pele do 

trabalhador por pelo menos 2,5 horas. O 

produto deve ser em forma de loção cremosa, 

com propriedades hidratantes e não ser 

comedogênico. Frasco de 120g. 

1362891377 Frasco SOLUÇÃO DE IODO, 2%, FRASCO 1000ML.:  24,00 95,00 2.280,00 

1362896968 Unidade 

Soro fisiológico 0,9%, embalagem 500ml, via 

tópica, inalatório ou intranasal, com bico 

gotejador.: Soro fisiológico 0,9%, embalagem 

500ml, via tópica, inalatório ou intranasal, com 

bico gotejador. 

4.000,00 3,43 13.701,20 

Total: 30.294,80 

 

Lote 4 - LOTE 04 

Item Unidade Especificação Quantidade Val. Unitário Val. Total 

1362891355 Unidade BATERIA DE LÍTIO CR2032, 3V.:  300,00 9,84 2.950,89 

1362896970 Unidade 

Coletor de material perfuro-cortante, 07 litros, 

em papelão amarelo com símbolo universal de 

material infectante, linha demarcatória de 

enchimento, protegido internamente com saco 

plástico, papelão e couro rígido, aba extra para 

proteção nos seus cantos, bandeja 

impermeável para resíduos líquidos, alça para 

transporte, trava de segurança, conforme 

normas do MS.: Coletor de material perfuro-

cortante, 07 litros, em papelão amarelo com 

símbolo universal de material infectante, linha 

demarcatória de enchimento, protegido 

internamente com saco plástico, papelão e 

couro rígido, aba extra para proteção nos seus 

cantos, bandeja impermeável para resíduos 

líquidos, alça para transporte, trava de 

segurança, conforme normas do MS. 

100,00 6,49 649,33 

1362896971 Unidade Coletor de material perfuro-cortante, 13 litros, 

em papelão amarelo com símbolo universal de 

250,00 6,98 1.744,08 
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material infectante, linha demarcatória de 

enchimento, protegido internamente com saco 

plástico, papelão e couro rígido, aba extra para 

proteção nos seus cantos, bandeja 

impermeável para resíduos líquidos, alça para 

transporte, trava de segurança, conforme 

normas do MS.: Coletor de material perfuro-

cortante, 13 litros, em papelão amarelo com 

símbolo universal de material infectante, linha 

demarcatória de enchimento, protegido 

internamente com saco plástico, papelão e 

couro rígido, aba extra para proteção nos seus 

cantos, bandeja impermeável para resíduos 

líquidos, alça para transporte, trava de 

segurança, conforme normas do MS. 

1362896972 Unidade 

Saco para lixo hospitalar, branco leitoso, 50L, 

63 x 80cm, com 100 unidades confeccionados 

em polietileno de alta densidade, de material 

virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva 

o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 

7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a 

resolução ANVISA.: Saco para lixo hospitalar, 

branco leitoso, 50L, 63 x 80cm, com 100 

unidades confeccionados em polietileno de alta 

densidade, de material virgem, com 

pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo 

infectante obedecendo a norma NBR 7500, 

seguem as normas 9191 da ABNT e a 

resolução ANVISA. 

100,00 0,55 55,00 

Total: 5.399,30 

 

 

Lote 5 - LOTE 05 

Item Unidade Especificação Quantidade Val. Unitário Val. Total 

1362899079 Unidade 

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL: 

COMPOSTO DE 100% DE ALGODÃO COM 

TRATAMENTO ESPECIAL PARA 

PROPORCIONAR FACILIDADE DE RASGO 

SEM DESFIAMENTO. NELE É APLICADO 

MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA 

NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINA. E 

DE EXCELENTE FIXAÇÃO, 

FLEXIBIBILIDADE, RESISTÊNCIA E 

IMPERMEABILIDADE. REGISTRO DA 

ANVISA:80245219059, COR BRANCA, 

TAMANHO 10 CM X 4,5 CM. COM BORDAS 

SERRILHADAS COM CORTE ORIENTADO. 

500,00 8,80 4.399,15 

1362896976 Rolo 
Fita Cirúrgica Microporosa, medindo 25mm de 

largura por 10m de comprimento, 

confeccionada com substrato de não tecido à 

800,00 2,91 2.330,00 
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base de fibras de viscose, resina acrílica e 

massa adesiva à base de poliacrilato 

hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação 

em qualquer região do corpo. Estéril e pronto 

para o uso. Embalagem tipo carretel com capa 

protetora contendo dados de identificação, 

procedência data de fabricação, validade, 

número de lote e Registro Anvisa: 

10071150051.: Fita Cirúrgica Microporosa, 

medindo 25mm de largura por 10m de 

comprimento, confeccionada com substrato de 

não tecido à base de fibras de viscose, resina 

acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato 

hipoalérgico. Aquorepelente. Excelente fixação 

em qualquer região do corpo. Estéril e pronto 

para o uso. Embalagem tipo carretel com capa 

protetora contendo dados de identificação, 

procedência data de fabricação, validade, 

número de lote e Registro Anvisa: 

10071150051. 

1362899080 Rolo 

FITA CREPE, FITA ADESIVA COM O DORSO 

DE PAPEL CREPADO E ADESIVO A BASE 

DE BORRACHA A RESINA. APRESENTADA 

EM FORMA DE ROLO, EMBALADA 

INDIVIDUALMENTE  EM SACOS PLASTICOS, 

TAM: 19MM X 50M, COR:BRANCA VALIDADE 

12 MESES :  

100,00 3,95 394,75 

1362896975 Rolo 

Fita teste para autoclave a base de celulose, 

tinta termoreativa, estirenobutadieno, resinas 

acrílicas e adesivo a base de borracha natural 

e resina, embalagem individual contendo um 

rolo de 19mm por 30m, e externamente 

contendo dados de identificação do produto e 

do fabricante, data de fabricação e n° do lote.: 

Fita teste para autoclave a base de celulose, 

tinta termoreativa, estirenobutadieno, resinas 

acrílicas e adesivo a base de borracha natural 

e resina, embalagem individual contendo um 

rolo de 19mm por 30m, e externamente 

contendo dados de identificação do produto e 

do fabricante, data de fabricação e n° do lote. 

200,00 4,05 809,84 

1362896977 Kilograma 

Gel SonicUltra-Som, feito com pH neutro. 

Produto sem odor, isento de álcool e sal; 

consistência: produto não gorduroso, não 

escorre e de fácil remoção. Embalagem: 

garrafa 1kg.: Gel SonicUltra-Som, feito com pH 

neutro. Produto sem odor, isento de álcool e 

sal; consistência: produto não gorduroso, não 

escorre e de fácil remoção. Embalagem: 

garrafa 1kg. 

50,00 12,92 645,98 

1362896978 Unidade 

Lençol de papel descartável, branco, em rolo 

com 70cm de largura por 50m, complemento 

para cama hospitalar, com apresentação de 

tramas uniformes, resistente à movimentação 

do paciente, constituído 100% de celulose 

2.000,00 11,66 23.324,00 
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virgem branca, atóxico, apirogênico, que não 

se rasgue facilmente, em papel mínimo 20g/m³, 

picotado, constando da embalagem externa 

dados de identificação do produto, data de 

fabricação, n° do lote, dados de identificação 

do fabricante.: Lençol de papel descartável, 

branco, em rolo com 70cm de largura por 50m, 

complemento para cama hospitalar, com 

apresentação de tramas uniformes, resistente à 

movimentação do paciente, constituído 100% 

de celulose virgem branca, atóxico, 

apirogênico, que não se rasgue facilmente, em 

papel mínimo 20g/m³, picotado, constando da 

embalagem externa dados de identificação do 

produto, data de fabricação, n° do lote, dados 

de identificação do fabricante. 

1362891371 Pacote 
PAPEL CREPADO, PARA AUTOCLAVE, 20 

CM X 20 CM, PACOTE COM 500 UNIDADES.:  
50,00 124,63 6.231,33 

1362891373 Pacote 
PAPEL CREPADO, PARA AUTOCLAVE, 40 

CM X 40 CM, PACOTE COM 500 UNIDADES.:  
60,00 346,81 20.808,76 

13491 Unidade 
Pilha AAA Palito Alcalina: Pilha AAA Palito 

Alcalina 
200,00 4,48 895,00 

13488 Unidade 
Pilha AA Pequena Alcalina: Pilha AA Pequena 

Alcalina 
200,00 5,45 1.090,00 

1362894601 Unidade Pilha alcalina tamanho grande:  200,00 20,00 3.999,00 

1362894600 Unidade Pilha alcalina tamanho médio:  240,00 16,55 3.972,00 

Total: 68.899,80 

 

Lote 6 - LOTE 06 

Item Unidade Especificação Quantidade Val. Unitário Val. Total 

1362896980 Caixa 

Agulha descartável 25 x 0,7 mm, hipodérmica, 

estéril, silconizada, haste de aço inoxidável 

com ponta em bisel cortante trifacetado, 

canhão plástico em cor universal, conector 

padrão adaptável a seringas e outros 

dispositivos, protetor plástico, embalagem 

individual, com abertura asséptica. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, tipo de esterilização, tem a 

função de perfurar superfícies no caso da pele, 

possui orifício nas duas  extremidades para 

passar líquido e seu calibre é determinado pela 

profundidade e viscosidade do líquido a ser 

utilizado durante a aplicação. Seu calibre 

determina a sua utilização podendo ser 

intravenosa, subcutânea e intramuscular data 

350,00 14,53 5.086,66 
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de validade, número do lote, registro MS. Caixa 

com 100 unidades.: Agulha descartável 25 x 

0,7 mm, hipodérmica, estéril, silconizada, haste 

de aço inoxidável com ponta em bisel cortante 

trifacetado, canhão plástico em cor universal, 

conector padrão adaptável a seringas e outros 

dispositivos, protetor plástico, embalagem 

individual, com abertura asséptica. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, tipo de esterilização, tem a 

função de perfurar superfícies no caso da pele, 

possui orifício nas duas  extremidades para 

passar líquido e seu calibre é determinado pela 

profundidade e viscosidade do líquido a ser 

utilizado durante a aplicação. Seu calibre 

determina a sua utilização podendo ser 

intravenosa, subcutânea e intramuscular data 

de validade, número do lote, registro MS. Caixa 

com 100 unidades. 

1362896982 Caixa 

Agulha descartável 25 x 0,8mm, hipodérmica, 

estéril, siliconizada, haste de aço inoxidável 

com ponta em bisel cortante trifacetado, 

canhão plástico em cor universal, conector 

padrão adaptável a seringas e outros 

dispositivos, protetor plástico, embalagem 

individual, com abertura asséptica. Deverá 

constar externamente dados de identificação, 

procedência, tipo de esterilização, tem a 

função de perfurar superfícies no caso a pele, 

possui orifício nas duas extremidades para 

passar líquido e seu calibre é determinado pela 

profundidade e viscosidade do liquido a ser 

utilizado durante a aplicação. Seu calibre 

determina a sua utilização podendo ser 

intravenosa, subcutânea e intramuscular data 

de validade, número do lote, registro no MS. 

Caixa com 100 unidades. : Agulha descartável 

25 x 0,8mm, hipodérmica, estéril, siliconizada, 

haste de aço inoxidável com ponta em bisel 

cortante trifacetado, canhão plástico em cor 

universal, conector padrão adaptável a 

seringas e outros dispositivos, protetor plástico, 

embalagem individual, com abertura asséptica. 

Deverá constar externamente dados de 

identificação, procedência, tipo de 

esterilização, tem a função de perfurar 

superfícies no caso a pele, possui orifício nas 

duas extremidades para passar líquido e seu 

calibre é determinado pela profundidade e 

viscosidade do liquido a ser utilizado durante a 

aplicação. Seu calibre determina a sua 

utilização podendo ser intravenosa, 

subcutânea e intramuscular data de validade, 

número do lote, registro no MS. Caixa com 100 

unidades.  

200,00 17,08 3.415,00 

1362896989 Unidade Almotolia de plástico bico reto, capacidade 

para 250ml, na cor branca, composta de 3 

200,00 3,69 737,66 
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partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa 

confeccionada inteiramente em plástico 

apropriado, resistente, flexível, bisnaga 

inteiriça, nitidamente transparente, com 

paredes uniformes em sua espessura e 

diâmetro regular em toda extensão bico 

confeccionado em plástico flexível, provido de 

encaixe adequado para fechamento perfeito 

rosqueador confeccionado em plástico rígido 

provido de rosca, proporcionando perfeito 

encaixe de bisnaga tampa confeccionada em 

plástico rígido. : Almotolia de plástico bico reto, 

capacidade para 250ml, na cor branca, 

composta de 3 partes: bisnaga, bico 

rosqueador e tampa confeccionada 

inteiramente em plástico apropriado, resistente, 

flexível, bisnaga inteiriça, nitidamente 

transparente, com paredes uniformes em sua 

espessura e diâmetro regular em toda 

extensão bico confeccionado em plástico 

flexível, provido de encaixe adequado para 

fechamento perfeito rosqueador confeccionado 

em plástico rígido provido de rosca, 

proporcionando perfeito encaixe de bisnaga 

tampa confeccionada em plástico rígido.  

1362896985 Caixa 

Lâmina de bisturi estéril nº 11, em aço 

inoxidável, embalagem individual, invólucro 

resistente ao manuseio com lacre capaz de 

manter a integridade e esterilidade, constando 

externamente os dados de identificação, lote, 

procedência, tempo de validade. Caixa com 

100 unidades. : Lâmina de bisturi estéril nº 11, 

em aço inoxidável, embalagem individual, 

invólucro resistente ao manuseio com lacre 

capaz de manter a integridade e esterilidade, 

constando externamente os dados de 

identificação, lote, procedência, tempo de 

validade. Caixa com 100 unidades.  

10,00 39,72 397,24 

1362896986 Caixa 

Lâmina de bisturi estéril nº 15, em aço 

inoxidável, embalagem individual, invólucro 

resistente ao manuseio com lacre capaz de 

manter a integridade e esterilidade, constando 

externamente os dados de identificação, lote, 

procedência, tempo de validade. Caixa com 

100 unidades. : Lâmina de bisturi estéril nº 15, 

em aço inoxidável, embalagem individual, 

invólucro resistente ao manuseio com lacre 

capaz de manter a integridade e esterilidade, 

constando externamente os dados de 

identificação, lote, procedência, tempo de 

validade. Caixa com 100 unidades.  

10,00 35,63 356,29 

Total: 9.992,85 

 

Lote 7 - LOTE 07 
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Item Unidade Especificação Quantidade Val. Unitário Val. Total 

1362897007 Unidade 

Algodão Hidrófilo, acondicionado em rolo 

disposto em camadas, absorvente, asséptico, 

quimicamente puro e sem resíduos, rolo com 

500g.  Não estéril; 100% puro algodão: macio e 

extra-absorvente; Branco; Peso: 

500g; Dermatologicamente testado. : Algodão 

Hidrófilo, acondicionado em rolo disposto em 

camadas, absorvente, asséptico, quimicamente 

puro e sem resíduos, rolo com 500g.  Não 

estéril; 100% puro algodão: macio e extra-

absorvente; Branco; Peso: 

500g; Dermatologicamente testado.  

100,00 14,00 1.399,75 

1362897008 Pacote 

Atadura crepom, Dimensões: 15cm x 

1,80m. Confeccionadas com tecido 100% 

algodão cru com fios de alta torção. Confere 

alta resistência, com densidade de 18 fios/cm². 

Bastante elasticidade no sentido longitudinal e 

maior poder de compressão quando 

comparada a ataduras de composição mista 

com fios de algodão + fios sintéticos como 

elastano, poliéster, etc. Embalagem, Registro 

ANVISA: 10071150057. : Atadura crepom, 

Dimensões: 15cm x 1,80m. Confeccionadas 

com tecido 100% algodão cru com fios de alta 

torção. Confere alta resistência, com densidade 

de 18 fios/cm². Bastante elasticidade no 

sentido longitudinal e maior poder de 

compressão quando comparada a ataduras de 

composição mista com fios de algodão + fios 

sintéticos como elastano, poliéster, etc. 

Embalagem, Registro ANVISA: 10071150057.  

2.000,00 14,00 27.995,40 

1362897010 Pacote 

Compressa de gaze 7,5 x 7,5cm, gaze simples, 

com densidade de 13 fios/cm², confeccionada 

em tecido 100% algodão, de cor branca, isento 

de impurezas, apresentando-se em 8 camadas 

e 8 dobras (para dentro), não radiopaco, não 

estéril. Embalada em pacote com 500 

unidades, constando externamente dados de 

identificação, procedência, data da fabricação, 

validade, número do lote e registro no M.S.. : 

Compressa de gaze 7,5 x 7,5cm, gaze simples, 

com densidade de 13 fios/cm², confeccionada 

em tecido 100% algodão, de cor branca, isento 

de impurezas, apresentando-se em 8 camadas 

e 8 dobras (para dentro), não radiopaco, não 

estéril. Embalada em pacote com 500 

unidades, constando externamente dados de 

identificação, procedência, data da fabricação, 

validade, número do lote e registro no M.S..  

4.000,00 19,38 77.534,80 

1362897012 Unidade 
Curativo placa Hidrocolóide de baixo perfil, 

estéril, com bordas delgadas, translúcido, 

revestido com uma película lisa de baixa 

fricção e linha demarcada que indica o 

50,00 287,00 14.350,00 
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momento ideal da troca de curativo. Composto 

por uma camada interna com 3hidrocolóides, 

Poli isobuteno e polímeros elastoméricos 

adicionados a fórmula para controle da 

formação do gel com uma camada externa de 

poliuretano que oferece uma barreira 

bacteriana/viral. Placa 15cm x 20cm sem 

borda.Caixa 10 unidades : Curativo placa 

Hidrocolóide de baixo perfil, estéril, com bordas 

delgadas, translúcido, revestido com uma 

película lisa de baixa fricção e linha demarcada 

que indica o momento ideal da troca de 

curativo. Composto por uma camada interna 

com 3hidrocolóides, Poli isobuteno e polímeros 

elastoméricos adicionados a fórmula para 

controle da formação do gel com uma camada 

externa de poliuretano que oferece uma 

barreira bacteriana/viral. Placa 15cm x 20cm 

sem borda.Caixa 10 unidades  

1362897013 Unidade 

Hidrogel transparente, amorfo, coeso, estéril e 

de uso único, composto por água, 

carboximetilcelulose e alginato de cálcio. 

Promove o desbridamento autolítico do tecido 

necrosado e proporciona uma ambiente úmido 

favorável à cicatrização. Não adere à ferida, 

respeita o tecido de granulação e a pele 

periferida. Caixa com 10 unidades, 15 gramas 

cada.  : Hidrogel transparente, amorfo, coeso, 

estéril e de uso único, composto por água, 

carboximetilcelulose e alginato de cálcio. 

Promove o desbridamento autolítico do tecido 

necrosado e proporciona uma ambiente úmido 

favorável à cicatrização. Não adere à ferida, 

respeita o tecido de granulação e a pele 

periferida. Caixa com 10 unidades, 15 gramas 

cada.  

200,00 17,72 3.544,80 

Total: 124.824,75 

 

Lote 8 - LOTE 08 

Item Unidade Especificação Quantidade Val. Unitário Val. Total 

1362897014 Unidade 

Scalp nº 23, dispositivo para infusão venosa nº 

23, descartável, estéril, siliconizado, com 

cânula de aço inoxidável, parede fina, com 

biseltrifacetado, com sistema de segurança 

que atende a NR 32 e Portaria 939, com 

proteção total da agulha, asa plástica flexível 

ou similar, com identificação do calibre na asa, 

protetor rígido, tubo transparente flexível, 

conector luer e tampa protetora, cor padrão 

universal. Embalagem individual, com abertura 

asséptica, contendo externamente dados de 

1.000,00 0,89 885,10 
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identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização, validade, número de lote e 

registro no Ministério da Saúde. : Scalp nº 23, 

dispositivo para infusão venosa nº 23, 

descartável, estéril, siliconizado, com cânula de 

aço inoxidável, parede fina, com 

biseltrifacetado, com sistema de segurança 

que atende a NR 32 e Portaria 939, com 

proteção total da agulha, asa plástica flexível 

ou similar, com identificação do calibre na asa, 

protetor rígido, tubo transparente flexível, 

conector luer e tampa protetora, cor padrão 

universal. Embalagem individual, com abertura 

asséptica, contendo externamente dados de 

identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização, validade, número de lote e 

registro no Ministério da Saúde.  

1362897015 Unidade 

Scalp nº 25, dispositivo para infusão venosa nº 

25, descartável, estéril, siliconizado, com 

cânula de aço inoxidável, parede fina, com 

biseltrifacetado, com sistema de segurança 

que atende a NR 32 e Portaria 939, com 

proteção total da agulha, asa plástica flexível 

ou similar, com identificação do calibre na asa, 

protetor rígido, tubo transparente flexível, 

conector luer e tampa protetora, cor padrão 

universal. Embalagem individual, com abertura 

asséptica, contendo externamente dados de 

identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização, validade, número de lote e 

registro no Ministério da Saúde. : Scalp nº 25, 

dispositivo para infusão venosa nº 25, 

descartável, estéril, siliconizado, com cânula de 

aço inoxidável, parede fina, com 

biseltrifacetado, com sistema de segurança 

que atende a NR 32 e Portaria 939, com 

proteção total da agulha, asa plástica flexível 

ou similar, com identificação do calibre na asa, 

protetor rígido, tubo transparente flexível, 

conector luer e tampa protetora, cor padrão 

universal. Embalagem individual, com abertura 

asséptica, contendo externamente dados de 

identificação, procedência, tipo e data de 

esterilização, validade, número de lote e 

registro no Ministério da Saúde.  

500,00 0,89 442,55 

1362897016 Unidade 

Seringa 1ml ou até 100UI com agulha 6mm x 

0,33, com Dispositivo de Segurança, de acordo 

com NR 32. Cilindro altamente transparente, 

Pistão confeccionado em TPE, atóxico, escala 

de graduação com alto grau de precisão, 

embalada em invólucro apropriado, garantindo 

integridade e esterilidade ao produto durante o 

armazenamento até o momento do uso, 

contendo dados de identificação, procedência, 

data de fabricação, validade, nº do lote. 

Esterilizadas a óxido de etileno. : Seringa 1ml 

1.000,00 33,41 33.408,50 
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ou até 100UI com agulha 6mm x 0,33, com 

Dispositivo de Segurança, de acordo com NR 

32. Cilindro altamente transparente, Pistão 

confeccionado em TPE, atóxico, escala de 

graduação com alto grau de precisão, 

embalada em invólucro apropriado, garantindo 

integridade e esterilidade ao produto durante o 

armazenamento até o momento do uso, 

contendo dados de identificação, procedência, 

data de fabricação, validade, nº do lote. 

Esterilizadas a óxido de etileno.  

1362897019 Unidade 

Seringa 20ml, com Dispositivo de Segurança, 

de acordo com NR 32. Cilindro altamente 

transparente, Pistão confeccionado em TPE, 

atóxico, escala de graduação com alto grau de 

precisão, embalada em invólucro apropriado, 

garantindo integridade e esterilidade ao 

produto durante o armazenamento até o 

momento do uso, contendo dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, 

validade, nº do lote. Esterilizadas a óxido de 

etileno. : Seringa 20ml, com Dispositivo de 

Segurança, de acordo com NR 32. Cilindro 

altamente transparente, Pistão confeccionado 

em TPE, atóxico, escala de graduação com 

alto grau de precisão, embalada em invólucro 

apropriado, garantindo integridade e 

esterilidade ao produto durante o 

armazenamento até o momento do uso, 

contendo dados de identificação, procedência, 

data de fabricação, validade, nº do lote. 

Esterilizadas a óxido de etileno.  

1.000,00 0,72 721,30 

1362897017 Unidade 

Seringa 3ml, com Dispositivo de Segurança, de 

acordo com NR 32. Cilindro altamente 

transparente, Pistão confeccionado em TPE, 

atóxico, escala de graduação com alto grau de 

precisão, embalada em invólucro apropriado, 

garantindo integridade e esterilidade ao 

produto durante o armazenamento até o 

momento do uso, contendo dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, 

validade, nº do lote. Esterilizadas a óxido de 

etileno. : Seringa 3ml, com Dispositivo de 

Segurança, de acordo com NR 32. Cilindro 

altamente transparente, Pistão confeccionado 

em TPE, atóxico, escala de graduação com 

alto grau de precisão, embalada em invólucro 

apropriado, garantindo integridade e 

esterilidade ao produto durante o 

armazenamento até o momento do uso, 

contendo dados de identificação, procedência, 

data de fabricação, validade, nº do lote. 

Esterilizadas a óxido de etileno.  

5.000,00 0,20 1.009,00 

1362897018 Unidade Seringa 5ml, com Dispositivo de Segurança, de 

acordo com NR 32. Cilindro altamente 

5.000,00 0,27 1.352,50 
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transparente, Pistão confeccionado em TPE, 

atóxico, escala de graduação com alto grau de 

precisão, embalada em invólucro apropriado, 

garantindo integridade e esterilidade ao 

produto durante o armazenamento até o 

momento do uso, contendo dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, 

validade, nº do lote. Esterilizadas a óxido de 

etileno. : Seringa 5ml, com Dispositivo de 

Segurança, de acordo com NR 32. Cilindro 

altamente transparente, Pistão confeccionado 

em TPE, atóxico, escala de graduação com 

alto grau de precisão, embalada em invólucro 

apropriado, garantindo integridade e 

esterilidade ao produto durante o 

armazenamento até o momento do uso, 

contendo dados de identificação, procedência, 

data de fabricação, validade, nº do lote. 

Esterilizadas a óxido de etileno.  

Total: 37.818,95 

 

Lote 9 - LOTE 09 

Item Unidade Especificação Quantidade Val. Unitário Val. Total 

1362897023 Unidade 

Kit papanicolau Grande, estéril contendo 01 

especulo vaginal, 01 escova cervical, 01 

espátula de madeira modelo AYRE, 01 par de 

luvas plástica, 01 estojo porta lamina e 01 

lamina de vidro.  : Kit papanicolau Grande, 

estéril contendo 01 especulo vaginal, 01 

escova cervical, 01 espátula de madeira 

modelo AYRE, 01 par de luvas plástica, 01 

estojo porta lamina e 01 lamina de vidro.   

500,00 5,59 2.792,90 

1362897021 Unidade 

Kit papanicolau médio, estéril contendo 01 

especulo vaginal, 01 escova cervical, 01 

espátula de madeira modelo AYRE, 01 par de 

luvas plástica, 01 estojo porta lamina e 01 

lamina de vidro.  : Kit papanicolau médio, 

estéril contendo 01 especulo vaginal, 01 

escova cervical, 01 espátula de madeira 

modelo AYRE, 01 par de luvas plástica, 01 

estojo porta lamina e 01 lamina de vidro.   

3.000,00 5,02 15.047,10 

Total: 17.840,00 

 

Lote 10 - LOTE 10 

Item Unidade Especificação Quantidade Val. Unitário Val. Total 
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1362897026 Unidade 
Luva cirúrgica em látex estéril com 1 unidade, 

tamanho 6.5. : Luva cirúrgica em látex estéril 

com 1 unidade, tamanho 6.5.  
300,00 2,49 747,00 

1362897025 Unidade 
Luva cirúrgica em látex estéril com 1 unidade, 

tamanho 7.0 : Luva cirúrgica em látex estéril 

com 1 unidade, tamanho 7.0  
300,00 2,34 702,00 

1362894693 Unidade 
Luva cirúrgica em látex estéril com 1 unidade, 

tamanho 8.0:  
300,00 2,34 702,00 

1362897031 Caixa 

Luva de procedimento não cirúrgico, não 

estéril, tamanho G, descartável, individual, 

confeccionada em látex natural, íntegro e 

uniforme, formato anatômico, ambidestra, 

lubrificada com material bio-absorvível em 

quantidade adequada, resistente a tração, 

atóxica, hipoalergênica. Embalada em caixas, 

contendo dados de identificação, procedência, 

validade, número do lote. Caixa com 100 

unidades. : Luva de procedimento não 

cirúrgico, não estéril, tamanho G, descartável, 

individual, confeccionada em látex natural, 

íntegro e uniforme, formato anatômico, 

ambidestra, lubrificada com material bio-

absorvível em quantidade adequada, resistente 

a tração, atóxica, hipoalergênica. Embalada em 

caixas, contendo dados de identificação, 

procedência, validade, número do lote. Caixa 

com 100 unidades.  

500,00 134,17 67.082,75 

1362897030 Caixa 

Luva de procedimento não cirúrgico, não 

estéril, tamanho M descartável, individual, 

confeccionada em látex natural, íntegro e 

uniforme, formato anatômico, ambidestra, 

lubrificada com material bio-absorvível em 

quantidade adequada, resistente a tração, 

atóxica, hipoalergênica. Embalada em caixas, 

contendo dados de identificação, procedência, 

validade, número do lote. Caixa com 100 

unidades. : Luva de procedimento não 

cirúrgico, não estéril, tamanho M descartável, 

individual, confeccionada em látex natural, 

íntegro e uniforme, formato anatômico, 

ambidestra, lubrificada com material bio-

absorvível em quantidade adequada, resistente 

a tração, atóxica, hipoalergênica. Embalada em 

caixas, contendo dados de identificação, 

procedência, validade, número do lote. Caixa 

com 100 unidades.  

500,00 129,85 64.924,55 

1362897029 Caixa 

Luva de procedimento não cirúrgico, não 

estéril, tamanho P, descartável, individual, 

confeccionada em látex natural, íntegro e 

uniforme, formato anatômico, ambidestra, 

lubrificada com material bio-absorvível em 

quantidade adequada, resistente a tração, 

400,00 119,02 47.609,00 
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atóxica, hipoalergênica. Embalada em caixas, 

contendo dados de identificação, procedência, 

validade, número do lote. Caixa com 100 

unidades. : Luva de procedimento não 

cirúrgico, não estéril, tamanho P, descartável, 

individual, confeccionada em látex natural, 

íntegro e uniforme, formato anatômico, 

ambidestra, lubrificada com material bio-

absorvível em quantidade adequada, resistente 

a tração, atóxica, hipoalergênica. Embalada em 

caixas, contendo dados de identificação, 

procedência, validade, número do lote. Caixa 

com 100 unidades.  

1362897028 Caixa 

Luva de procedimento não cirúrgico, não 

estéril, tamanho PP, descartável, individual, 

confeccionada em látex natural, íntegro e 

uniforme, formato anatômico, ambidestra, 

lubrificada com material bio-absorvível em 

quantidade adequada, resistente a tração, 

atóxica, hipoalergênica. Embalada em caixas, 

contendo dados de identificação, procedência, 

validade, número do lote. Caixa com 100 

unidades. : Luva de procedimento não 

cirúrgico, não estéril, tamanho PP, descartável, 

individual, confeccionada em látex natural, 

íntegro e uniforme, formato anatômico, 

ambidestra, lubrificada com material bio-

absorvível em quantidade adequada, resistente 

a tração, atóxica, hipoalergênica. Embalada em 

caixas, contendo dados de identificação, 

procedência, validade, número do lote. Caixa 

com 100 unidades.  

400,00 120,59 48.234,68 

Total: 230.001,98 


