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PROCESSO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÃO  QUANTIDADE APRESENTAÇÃO 

01 SORO FISIOLÓGICO: Solução de cloreto de sódio a 0,9% frasco de 500 ml, solução 

injetável transparente, estéril, apirogênica, acondicionada em recipiente de 

plástico fechado, devidamente rotulado com volume nominal definido, recipiente 

transparente ou translúcido, resistente à pressão e tração, apresentando bico 

conector resistente e que não produza rachaduras no momento da conexão c/ alça 

de sustentação resistente, RMS, com validade mínima de 02 anos a partir da data 

de entrega e de acordo com a nova legislação, embalado em bolsa de sistema 

fechado. 

1.500  

(um mil e 

quinhentos) 

Frasco de 500 ml 

02 ATADURA DE CREPE DE 10 CM: não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% 

algodão cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não 

abrasiva, com fios de alta torção, bordas devidamente acabadas, isentas de fios 

soltos, de acordo com NBR 14056. Tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 

1,80 m de comprimento (em repouso) não estéril. Embalagem deverá conter dados do 

fabricante, lote, validade, metragem, tamanho, gramatura, SAC. Embalada 

individualmente e reembalada. 

1.600  

(um mil e 

seiscentos)  

Pacote com 12 

Unidades 

03 ATADURA DE CREPE DE 20CM: não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão 

cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva, com 

fios de alta torção, bordas devidamente acabadas, isentas de fios soltos, de 

acordo com NBR 14056. Tamanhos: 20 cm de largura e aproximadamente 1,80 m de 

400 

(quatrocentos)  

Pacote com 12 

Unidades 
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comprimento (em repouso). Embalagem deverá conter dados do fabricante, lote, 

validade, metragem, tamanho, gramatura, SAC. Embalada individualmente e 

reembalada. 

04 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA; Em algodão puro e branco; sem falhas ou fiapos 

soltos, 13 Fios por cm², sem filamento radiopaco; dobras uniformes e perfeitas,  

variando de 05 dobras e 08 camadas, resistente a manipulação conforme EN 1664-

2:2000; medindo 7,5 x 7,5 Cm; com formato quadrado; estéril; Apresentação em 

pacotes com 10 unidades. Embalado material que promova barreira microbiana e 

abertura asséptica.  Identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, 

data de fabricação e validade, registro no Ministério da Saúde. Esterilizada 

conforme NBR13841. O produto devera ser entregue com laudo analítico de acordo 

com a legislação vigente. 

2.000  

(dois mil)  

Pacote com 500 

unidades 

05 LUVA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL: Pequeno procedimento; em látex com boa 

sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas, formato anatômico; 

talcada; tamanho Pequeno; punho acabado de 0,4 a 0,5cm.;não estéril; embalado em 

material que garanta a integridade do produto; o EPI deverá apresentar em 

caracteres indeléveis e bem visíveis, nome comercial do fabricante , lote e data 

de fabricação. CA; o produto deverá apresentar laudo que comprove cumprimento da 

NBR 13392.  

950 

(novecentos e 

cinquenta)  

Caixa com 100 

unidades 

06 LUVA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL: Médio procedimento; em látex com boa 

sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas, formato anatômico; 

talcada; tamanho Médio; punho acabado de 0,4 a 0,5cm.;não estéril; embalado em 

material que garanta a integridade do produto; o EPI deverá apresentar em 

caracteres indeléveis e bem visíveis, nome comercial do fabricante , lote e data 

de fabricação. CA; o produto deverá apresentar laudo que comprove cumprimento da 

NBR 13392.  

150 

(cento e 

cinquenta) 

Caixa com 100 

unidades 
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07 LUVA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL: Grande procedimento; em látex com boa 

sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas, formato anatômico; 

talcada; tamanho Grande; punho acabado; não estéril; embalado em material que 

garanta a integridade do produto; o EPI deverá apresentar em caracteres 

indeléveis e bem visíveis, nome comercial do fabricante, lote e data de 

fabricação. CA; o produto deverá apresentar laudo que comprove cumprimento da 

NBR 13392.  

150 

(cento e 

cinquenta) 

Caixa com 100 

unidades  

08 ALCOOL 70% 1L: Associação de álcool 70% mais água destilada, antisséptico  e 

bactericida, embalagem PET (politereftalato de etileno) de 1 litro, com dados de 

identificação e procedência, data de fabricação, validade, número do lote e 

registro no Ministério da Saúde conforme RDC nº 199/06. 

650 

(seiscentos e 

cinquenta) 

Frasco com 1.000 

ml 

09 TESTE DE GRAVIDEZ: rápido para gravidez - BHCG - Sensibilidade 25mUI/ml, em 

tiras.  

500 

(quinhentos) 

Kit  

10 LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL: não estéril, confeccionado em pura celulose 100% 

virgem, cor branca, resistente e uniforme em toda extensão, com bordas sem 

rebarbas. Embalagem contendo identificação e procedência e data de fabricação e  

validade, número de lote e registro MS. NBR 15464-15:2010. Apresentar laudo 

analítico emitido pelo IPT ou órgãos credenciados com mínimo 30 pontos e alvura 

80. 

2.000 

 (dois mil) 

Rolo de 70mx50m 

11 PAPEL TOALHA: Papel toalha interfolhado na cor branca, com 02 dobras, na medida 

de 23 cm X 20 cm no tamanho compatível ao suporte descrito abaixo. Confeccionado 

com 60% de celulose não reciclada, com boa capacidade de absorção.  

700 

(setecentos)  

Fardo com 2000 

folhas 

12 ÁGUA PARA INJEÇÃO: solução injetável, límpida e hipotônica, estéril e 

apirogênica, pH entre 5-7, embalada sistema fechado de acordo com legislação 

vigente, RMS. 

200 

 (duzentos) 

Ampolas com 10 ml 

13 SORO FISIOLÓGICO DE BOLSA: Solução de cloreto de sódio a 0,9%, solução injetável 50 Bolsa com 500 ml 
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transparente, recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com volume 

nominal definido,  recipiente transparente ou translúcido, resistente à pressão 

e tração, apresentando bico conector resistente e que não produza rachaduras no 

momento da conexão c/ alça de sustentação resistente, RMS, com validade mínima 

de 02 anos a partir da data de entrega e de acordo com a nova legislação, 

embalado em bolsa de sistema fechado.  

 (cinquenta) 

14 SORO FISIOLÓGICO DE BOLSA: Solução de cloreto de sódio a 0,9% bolsa de 250 ml, 

solução injetável transparente, estéril, apirogênica, acondicionada em 

recipiente de plástico fechado, devidamente rotulado com volume nominal 

definido, recipiente transparente ou translúcido, resistente à pressão e tração, 

apresentando bico conector resistente e que não produza rachaduras no momento da 

conexão c/ alça de sustentação resistente, RMS, com validade mínima de 02 anos a 

partir da data de entrega e de acordo com a nova legislação, embalado em bolsa 

de sistema fechado.  

100 

 (cem) 

Bolsa com 250 ml 

15 SORO GLICOSADO: Solução de cloreto de sódio (9mg/1ml) + glicose monoidratada 

(50mg/1ml), bolsa de 500 ml, solução injetável transparente, estéril, 

apirogênica, acondicionada em recipiente de plástico fechado, devidamente 

rotulado com volume nominal definido, recipiente transparente ou translúcido, 

resistente à pressão e tração, apresentando bico conector resistente e que não 

produza rachaduras no momento da conexão c/ alça de sustentação resistente, RMS, 

com validade mínima de 02 anos a partir da data de entrega e de acordo com a 

nova legislação, embalado em bolsa de sistema fechado. 

50  

(cinquenta) 

Bolsa com 500 ml 

16 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO: adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m 

em PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o 

conector da cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, 

flexível, que não cause ferimentos no paciente. Embalagem individual em papel 

70 

 (setenta) 

Unidade 
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grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem 

conforme RDC 185 de 22/10/2001.  

17 ÓLEO DE GIRASSOL: Loção oleosa cicatrizante à base de óleo de girassol, ácidos 

graxos essenciais c/vit. A - E 

100  

(cem) 

Frasco com 100 ml 

18 PERA PARA ECG PEQUENA: para insuflação de esfigmomanômetro aneróide, sem 

válvula, em borracha de PVC, livre de látex. RMS.   

50  

(cinquenta) 

Unidade 

19 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL: transparente, 2 válvulas articuladas com 110 mm de 

extensão e 30 mm. de maior largura distal, que se abrem pela ação parafuso já 

acoplado ao orifício de entrada. Uso único. Estéril. Embalado em papel grau 

cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno e abertura asséptica, com numero 

de lote na embalagem, fabricação e validade. TAMANHO P 

500 

(quinhentos) 

Unidade 

20 ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL: transparente, 2 válvulas articuladas com 110 mm de 

extensão e 30 mm. de maior largura distal, que se abrem pela ação parafuso já 

acoplado ao orifício de entrada. Uso único. Estéril. Embalado em papel grau 

cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno e abertura asséptica, com numero 

de lote na embalagem, fabricação e validade. TAMANHO M 

500 

(quinhentos) 

Unidade 

21 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL: transparente, 2 válvulas articuladas com 110 mm de 

extensão e 30 mm. de maior largura distal, que se abrem pela ação parafuso já 

acoplado ao orifício de entrada. Uso único. Estéril. Embalado em papel grau 

cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno e abertura asséptica, com numero 

de lote na embalagem, fabricação e validade. TAMANHO G. 

100  

(cem) 

Unidade 

22 ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL: esterilizada para coleta de materiais 

para exame de papanicolau, com haste plástica flexível octavada de 16 cm. E 

cerdas macias, de nylon de formato levemente cônico de 2 cm., com ponta 

protegida. Comprimento total 18 cm. Uso único, estéril, embalada 

individualmente, papel grau cirúrgico e filme de poletileno/ polipropileno, que 

1.500  

(um mil e 

quinhentos) 

Unidade 
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garanta a integridade do produto e abertura asséptica.  

23 ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA DESCARTÁVEL: - descartável, formato convencional 

com extremidades arredondadas, sem rebarbas, medidas aproximadas: 140 

(comprimento) x 15 (largura) x 2mm (espessura) e (variação de medidas em até 25% 

para mais ou para menos). Com dados de identificação e procedência.  Isento de 

RMS. 

1.500 

 (um mil e 

quinhentos) 

Pacote com 100 

unidades 

24 FITA MICROPOROSA: constituída de rayon viscoso e não tecido microporoso, adesivo 

sintético a base de polímero com hipoalergênico bem distribuído e com boa 

aderência. Com medidas aproximadas de 50mm x 10m. embalagem: carretel plástico 

com abas e capa de proteção. 

50 

(cinquenta) 

Rolo de 5cm X 10m 

25 FITA MICROPOROSA: constituída de rayon viscoso e não tecido microporoso, com 

adesivo sintético a base de polímero hipoalergênico bem distribuído e com boa 

aderência. Com medidas aproximadas de 25mm x 10m. Embalagem: Carretel plástico 

com abas e capa de proteção. 

50 

(cinquenta) 

Rolo de 25mmx10m 

26 FITA MICROPOROSA: constituída de rayon viscoso e não tecido microporoso, com 

adesivo sintético a base de polímero hipoalergênico bem distribuído e com boa 

aderência. Com medidas aproximadas de 100mm x 4,5m. Embalagem: carretel plástico 

com abas e capa de proteção. 

50 

 (cinquenta) 

Rolo de 10cmx4,5m 

27 ESPARADRAPO BRANCO: em tecido de fios de algodão, com boa aderência, que não 

solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plástico rígido. Rolo 

uniforme, com tampa identificada, prazo de validade e numero de lote na 

embalagem.  

50  

(cinquenta) 

Rolo de 5cmx4,5m 

28 ESPARADRAPO BRANCO: em tecido de fios de algodão, com boa aderência, que não 

solte fiapos e não enrugue, acondicionado em carretel de plástico rígido. Rolo 

uniforme, com tampa identificada, prazo de validade e numero de lote na 

embalagem. 

50  

(cinquenta) 

Rolo de 

2,5cmx4,5m 
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29 ESPARADRAPO BRANCO: em tecido de fios de algodão, com boa aderência, que não 

solte fiapos e não enrugue, acondicionado em carretel de plástico rígido. Rolo 

uniforme, com tampa identificada, prazo de validade e numero de lote na 

embalagem. 

100 

(cem) 

Rolo de 10cmx4,5m 

30 SERINGA DESCARTÁVEL 1ML: estéril, sem agulha, com graduação nítida, que não saia 

com facilidade, bico slip, com êmbolo plástico com proteção de borracha na 

ponta, siliconizado, com corte com ajuste perfeito, que não possibilite sobra de 

medicamentos no interior da seringa e que permita o adequado controle da 

infusão, com boa visibilidade. Embalagem individual com local apropriado para 

abertura asséptica, em papel grau cirúrgico com filme transparente com dados de 

identificação conforme rdc 185 de 22 de outubro de 2001. Com todos os dados de 

identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de 

fabricação e validade. 

10.000 

(dez mil) 

Unidade  

31 SERINGA DESCARTÁVEL 3ML: estéril, sem agulha, com graduação nítida, que não saia 

com facilidade, bico slip, com êmbolo plástico com proteção de borracha na 

ponta, siliconizado, com corte com ajuste perfeito, que não possibilite sobra de 

medicamentos no interior da seringa e que permita o adequado controle da 

infusão, com boa visibilidade. Embalagem individual com local apropriado para 

abertura asséptica, em papel grau cirúrgico com filme transparente com dados de 

identificação conforme rdc 185 de 22 de outubro de 2001. Com todos os dados de 

identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de 

fabricação e validade. 

10.000  

(dez mil) 

Unidade 

32 SERINGA DESCARTÁVEL 5ML: estéril, sem agulha, com graduação nítida, que não saia 

com facilidade, bico slip, com êmbolo plástico com proteção de borracha na 

ponta, siliconizado, com corte com ajuste perfeito, que não possibilite sobra de 

medicamentos no interior da seringa e que permita o adequado controle da 

10.000 

(dez mil) 

Unidade 
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infusão, com boa visibilidade. Embalagem individual com local apropriado para 

abertura asséptica, em papel grau cirúrgico com filme transparente com dados de 

identificação conforme rdc 185 de 22 de outubro de 2001. Com todos os dados de 

identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de 

fabricação e validade. 

33 SERINGA DESCARTÁVEL 10ML: estéril, sem agulha, com graduação nítida, que não 

saia com facilidade, bico slip, com êmbolo plástico com proteção de borracha na 

ponta, siliconizado, com corte com ajuste perfeito, que não possibilite sobra de 

medicamentos no interior da seringa e que permita o adequado controle da 

infusão, com boa visibilidade. Embalagem individual com local apropriado para 

abertura asséptica, em papel grau cirúrgico com filme transparente com dados de 

identificação  

10.000 

(dez mil) 

Unidade 

34 SERINGA DESCARTÁVEL 20ML: estéril, sem agulha, com graduação nítida, que não 

saia com facilidade, bico slip, com êmbolo plástico com proteção de borracha na 

ponta, siliconizado, com corte com ajuste perfeito, que não possibilite sobra de 

medicamentos no interior da seringa e que permita o adequado controle da 

infusão, com boa visibilidade. Embalagem individual com local apropriado para 

abertura asséptica, em papel grau cirúrgico com filme transparente com dados de 

identificação conforme rdc 185 de 22 de outubro de 2001. Com todos os dados de 

identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de 

fabricação e validade. 

10.000 

(dez mil) 

Unidade 

35 AGULHA DESCARTÁVEL: estéril, calibre 13 x 4,5mm. Corpo confeccionado em aço 

inoxidável biselado de paredes finas, biselbem acabado, facetado e afiado, 

evitando trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico e 

apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo perfeitamente fixado ao canhão. 

Provida de protetor plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método 

10.000 

(dez mil) 

Unidade 
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de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que 

garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados 

de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de 

esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando 

houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da 

embalagem. 

36 AGULHA DESCARTÁVEL: estéril, calibre 25 x 7,0mm. Corpo confeccionado em aço 

inoxidável biselado de paredes finas, biselbem acabado, facetado e afiado, 

evitando trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico e 

apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo perfeitamente fixado ao canhão. 

Provida de protetor plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método 

de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que 

garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados 

de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de 

esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando 

houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da 

embalagem. 

10.000  

(dez mil) 

Unidade 

37 AGULHA DESCARTÁVEL: estéril, calibre 25 x 8,0mm. Corpo confeccionado em aço 

inoxidável biselado de paredes finas, biselbem acabado, facetado e afiado, 

evitando trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico e 

apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo perfeitamente fixado ao canhão. 

Provida de protetor plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método 

de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que 

garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados 

de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de 

esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando 

10.000 

(dez mil) 

Unidade 
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houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da 

embalagem. 

38 AGULHA DESCARTÁVEL: estéril, calibre 20 x 5,5mm. Corpo confeccionado em aço 

inoxidável biselado de paredes finas, biselbem acabado, facetado e afiado, 

evitando trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico e 

apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo perfeitamente fixado ao canhão. 

Provida de protetor plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método 

de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que 

garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados 

de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de 

esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando 

houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da 

embalagem. 

10.000  

(dez mil) 

Unidade 

39 AGULHA DESCARTÁVEL: estéril, calibre 30 x 7mm. Corpo confeccionado em aço 

inoxidável biselado de paredes finas, biselbem acabado, facetado e afiado, 

evitando trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico e 

apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo perfeitamente fixado ao canhão. 

Provida de protetor plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método 

de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que 

garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados 

de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de 

esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando 

houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da 

embalagem. 

5.000  

(cinco mil) 

Unidade 

40 AGULHA DESCARTÁVEL: estéril, calibre 40 x 12mm. Corpo confeccionado em aço 

inoxidável biselado de paredes finas, biselbem acabado, facetado e afiado, 

200 

(duzentos) 

Unidade 
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evitando trauma à penetração. Canhão universal em plástico atóxico e 

apirogênico, encaixe hermético em seringa. Corpo perfeitamente fixado ao canhão. 

Provida de protetor plástico. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método 

de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que 

garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados 

de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de 

esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando 

houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da 

embalagem. 

41 ÁGUA DEIONIZADA  2.000 

(dois mil)  

Frasco de 1.000 

ml 

42 SOLUÇÃO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA: Clorexidine, gluconato 0,5% (0,05g/100ml) - 

Solução Alcoólica ação anti-séptica indicada para limpeza e assepsia. Embalagem 

com dados de identificação e procedência data de fabricação e validade, número 

do lote e registro no Ministério da Saúde 

100 

(cem)  

Frasco de 1.000 

ml 

43 SOLUÇÃO TENSOATIVA DE CLOREXIDINA: Clorexidine, gluconato 2% (0,2g/100mL) - 

Solução Degermante ação anti-séptica indicada para limpeza e assepsia no pré- 

operatório, mãos e braços da equipe cirúrgica, frasco de 1000 ml. Embalagem com 

dados de identificação e procedência data de fabricação e validade, número do 

lote e registro no Ministério da Saúde.  

100  

(cem) 

Frasco de 1.000 

ml 

44 FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR: confeccionado em dorso de papel crepado recebendo 

em uma de suas faces massa adesiva à base de borracha natural e resina e na 

outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas medindo 

19mmx50m, uniformemente enrolada em dorso de papelão, de fácil remoção embalada 

individualmente com dados de identificação e procedência,  tipo de 

esterilização, validade, nº. do lote e registrado no Ministério da Saúde 

500 

(quinhentos)  

Rolo de 19mmx50m  
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45 FITA ADESIVA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE: fita termossensível para uso em 

autoclave - Para controle de temperatura em autoclave, com boa aderência, fácil 

remoção, com listras que indiquem exposição a temperaturas elevadas, com medidas 

aproximadas de 19 mm X 30 m. Embalagem com dados de identificação, procedência, 

lote, remoção, com listras que indiquem exposição a temperaturas elevadas, com 

medidas aproximadas de 19 mm X 30 m. Embalagem com dados de identificação, 

procedência, lote, remoção, com listras que indiquem exposição a temperaturas 

elevadas, com medidas aproximadas de 19 mm X 30 m. Embalagem com dados de 

identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade. Isento RMS. 

500 

(quinhentos) 

Rolo de 19mmx30m 

46 MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL: Em 100% Polipropileno; Com Clip Nasal e Com 3 

Pregas,com Elástico; Isenta de Fibra de Vidro; Hipoalérgica; Sem Filtro; 

Embalagem Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do 

Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente.  

50 

 (cinquenta)  

Caixa com 50 

unidades 

47  TUBO DE LATEX 15 MTS - TAM 204: indicados para procedimentos cirúrgicos e não 

cirúrgicos, utilizados principalmente como extensores de passagens para 

procedimentos de aspirações de fluídos e gases. 100% Látex. Liso e não Estéril 

1  

(um)  

Pacote com 15m 

48 GARROTE PARA FLEBOTOMIA: Confeccionado em tecido elástico e trava de segurança 

de plástico. Trava com 2 estágios: alívio e retirada. Antialérgico.   

1  Unidade 

49 EQUIPO MACRO: gotas para solução venosa de infusão por gravidade, estéril 

apirogênico com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante , 

trifacetada, adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, entrada 

de ar com membrana hidrófoba e bactericida, câmara gotejadora transparente com 

filtro 15micras, flexível, tubo extensor em PVC com aproximadamente 1,40m de 

comp. pinça rolete com bom deslize que permita controle preciso do fluxo de 

infusão, injetor lateral valvulado. Clamp corta fluxo acima do injetor. 

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico,contendo 

100 

(cem) 

Unidade 
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dados de identificação e procedência ,numero de lote, validade,fabricação 

Registro no Ministério da Saúde. 

50 Bisturi 10: lâmina cirúrgica estéril para bisturi no 10, confeccionada em aço 

carbono, esterilizada por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção 

na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, 

que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e 

prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lamina 

com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, de fácil 

identificação de sua área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, 

de procedência nacional, com registro no ministério da saúde e ANVISA, com 

validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega.  

1  

(um) 

Caixa com 100 

unidades 

51 Bisturi 11: lâmina cirúrgica estéril para bisturi no 11, confeccionada em aço 

carbono, esterilizada por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção 

na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, 

que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e 

prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lamina 

com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, de fácil 

identificação de sua área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, 

de procedência nacional, com registro no ministério da saúde e ANVISA, com 

validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega.  

3 

(três)  

Caixa com 100 

unidades 

52 Bisturi 13: lâmina cirúrgica estéril para bisturi no 13, confeccionada em aço 

carbono, esterilizada por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção 

na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, 

que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e 

prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lamina 

com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, de fácil 

1  

(um)  

Caixa com 100 

unidades 
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identificação de sua área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, 

de procedência nacional, com registro no ministério da saúde e ANVISA, com 

validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega.  

53 Bisturi 15: lâmina cirúrgica estéril para bisturi no 15, confeccionada em aço 

carbono, esterilizada por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção 

na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, 

que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e 

prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lamina 

com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, de fácil 

identificação de sua área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, 

de procedência nacional, com registro no ministério da saúde e ANVISA, com 

validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega.  

1 

(um)  

Caixa com 100 

unidades 

54 Bisturi 18: lâmina cirúrgica estéril para bisturi no 18, confeccionada em aço 

carbono, esterilizada por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção 

na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, 

que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e 

prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lamina 

com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, de fácil 

identificação de sua área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, 

de procedência nacional, com registro no ministério da saúde e ANVISA, com 

validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega.  

1 

(um)  

Caixa com 100 

unidades 

55 Bisturi 20: lâmina cirúrgica estéril para bisturi no 20, confeccionada em aço 

carbono, esterilizada por raio gama, com perfeita adaptação ao cabo com proteção 

na lâmina, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, 

que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e 

prevenindo contra possíveis acidentes, a embalagem permite a retirada da lamina 

1 

(um)  

Caixa com 100 

unidades 
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com muita facilidade, permitindo a realizações de cortes suaves, de fácil 

identificação de sua área de corte, através da diferença da tonalidade de cor, 

de procedência nacional, com registro no ministério da saúde e ANVISA, com 

validade mínima de 3 anos a partir da data de entrega.  

56 SABONETE SOB A FORMA CREMOSA: acondicionado em, para higienização das mãos e 

punhos, para utilização em áreas críticas e semi-críticas e não críticas de 

serviços de saúde, contendo substância hidratante (AGE) e/ou emoliente para 

evitar o ressecamento da pele. Deverão ser incluídos o fornecimento, a 

instalação e a manutenção de dispensadores de acionamento manual sob a forma de 

comodato e garantir a correta dispensação do produto no quantitativo de pontos 

previsto no termo de referência. Os dispensadores devem ser compatíveis com o 

produto ofertado e serem de material resistente, passível de limpeza e 

desinfecção com saneantes e possuir visor para que seja colocada identificação 

do produto e dados de abastecimento. A válvula de acionamento do dispensador 

deve cobrir o bico de dispensação do refil para que não ocorra o contato das 

mãos com o bico do refil. 

50 

 (cinquenta) 

Refil descartável 

com volume entre 

1.000 ml e 1.200 

ml 

57 PREPARAÇÃO ALCOÓLICA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: Preparação álcoolica para 

higienização das mãos, instantânea, sob a forma de gel com função bactericida e 

antisséptica contendo formulação não-tóxica, à base de álcool etílico a 70% com 

atividade antimicrobiana para agentes de importância no controle de infecções, e 

agentes complementares que proporcionem hidratação da pele. Forma de 

apresentação em refil descartável com volume de 1.200 ml que proporcione 2.000-

3.000 acionamentos para antissepssia das mãos e punhos a seco, para utilização 

em áreas críticas e semi-críticas e não críticas de serviços de saúde, 

proporcionando secagem rápida sem auxílio de papel ou pano. O sistema deverá 

contar com válvula dosadora antirretorno, anti-vazamento e anti-entupimento, que 

50  

(cinquenta) 

Refil descartável 

com volume entre 

1.000 ml e 1.200 

ml 
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caracterize o sistema como fechado, ou seja, com sistema de dispensação que após 

seu acionamento e saída do conteúdo, o frasco refil do produto deve fechar-se 

totalmente para garantir concentração alcóolica do produto até o seu término com 

a vedação do sistema e evitar posterior gotejamento do produto no chão. Deverá 

possuir registro na ANVISA e cumprir as exigências com comprovação de eficácia 

antisséptica para vírus, fungos e bactérias, com apresentação de estudos de 

comprovação da eficácia microbiológica. Deverão ser incluídos o fornecimento, a 

instalação e a manutenção de dispensadores de acionamento manual sob a forma de 

comodato e garantir a correta dispensação do produto no quantitativo de pontos 

previsto no termo de referência. Os dispensadores devem ser compatíveis com o 

produto ofertado e serem de material resistente, passível de limpeza e 

desinfecção com saneantes e possuir visor para que seja colocada identificação 

do produto e dados de abastecimento. A válvula de acionamento do dispensador 

deve cobrir o bico de dispensação do refil para que não ocorra o contato das 

mãos com o bico do refil. 

58 SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 14: estéril, confeccionada em polivinil atóxico, 

flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito 

acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa 

com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem 

individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser 

eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e 

permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, 

fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, 

estes deverão estar na borda da embalagem. 

50  

(cinquenta) 

Unidade 

59 SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12: descartável, estéril, confeccionada em 50  Unidade 
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polivinil atóxico, flexível e transparente, com orifícios uniformemente 

distribuídos, perfeito acabamento, atraumáticos, com identificação por 

transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito acabamento, 

atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa com vedação 

eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem individual íntegra, 

apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm 

(mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura 

asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, 

método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da 

Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar 

na borda da embalagem. 

(cinquenta) 

60 SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 14: estéril, confeccionada em polivinil atóxico, 

flexível e transparente, com orifícios uniformemente distribuídos, perfeito 

acabamento, atraumáticos, com identificação por cores para cada calibre. Tampa 

com vedação eficiente e firme, canhão com perfeita adaptação, Embalagem 

individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser 

eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e 

permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, 

fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, 

estes deverão estar na borda da embalagem. 

50  

(cinquenta) 

Unidade 

61 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA DESCARTÁVEL Nº 12: Descartável, estéril, 

confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, com 

identificação por cores para cada calibre. Deve conter três orifícios na sua 

extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário, com 

identificação por cores para cada calibre. Embalagem em papel grau cirúrgico com 

50 

 (cinquenta) 

Unidade 
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face em polipropileno com abertura em pétala, constando externamente dados de 

identificação e procedência, data e tipo da esterilização.  

62 ALGODÃO ROLO: algodão hidrófilo pacote com 500g, com fibras 100% algodão, macio 

e absorvente, não estéril, em camada em forma de rolo c/espessura uniforme en- 

tre 1 e 1,5 cm regularmente compacto de aspecto homogênio e macio, cor branca c/ 

no mínimo 80% de brancura, envolto em papel apropriado em toda ex- tensão, e com 

validade mínima de 3 anos no ato da entrega, com registro na anvisa ou 

ministério da saúde. 

70  

(setenta) 

Pacote com 500g 

63 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5: em látex com boa sensibilidade tátil; com textura 

uniforme, sem falhas, formato anatômico; talcada; estéril, embalado em estéril; 

embalado em material que garanta a integridade do produto; o EPI devera 

apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome comercial do 

fabricante, lote de fabricação, numero do CA o produto devera apresentar laudo 

que comprove cumprimento da NBR 13392. 

10  

(dez) 

Pacote com 1 par 

64 LUVA CIRÚRGICA N.º 8,0  ESTÉRIL: em látex com boa sensibilidade tátil; com 

textura uniforme, sem falhas, formato anatômico; talcada; embalado em estéril; 

embalado em material que garanta a a integridade do produto; o EPI devera 

apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, nome comercial do 

fabricante,lote de fabricação, numero do CA o produto devera apresentar laudo 

que comprove cumprimento da NBR 13392. 

10 

 (dez) 

Pacote com 1 par 

65 UMIDIFICADOR PARA FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO: com graduação de nível máximo e 

mínimo. Rosca de conexão fêmea. 

50  

(cinquenta) 

Frasco de 

plástico 

resistente com 

250 ml 

66 FITA ANTROPOMÉTRICA: Destinado para a medição de perímetros corporais, material 

maleável, inelástico, inextensível, resistente e de fácil higienização. Fita 

10  

(dez) 

Unidade 
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fabricada em aço com escala numérica gravada em tinta resistente ao uso. Escala 

numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm, com no mínimo 200 cm 

úteis, com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Fita com área 

em branco antes da linha “zero” para permitir mensuração adequada, com 

dispositivo de retração automática. Caixa protetora da fita deve ser 

confeccionada em material resistente e leve, com trava. Equipamento acompanhado 

de manual de instrução em português. 

67 ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA: Espátula de Madeira, descartável, formato 

convencional com extremidades arredondadas, sem rebarbas, medidas aproximadas: 

140 (comprimento) x 15 (largura) x 2 mm (espessura) (variação de medidas em até 

25% para mais ou para menos). Com dados de identificação e procedência. 

300 

(trezentos) 

Pacote Com 100 

unidades 

68 TUBO TAMPA VERMELHA COM GEL 8 ML: Tubo para coleta de sangue a vácuo, em PET, 

volume útil de 8 ml, 16X100, gel separador e ativador de coágulo, tampa vermelha 

e sem arestas, caixa com 50 unidades.  

1.000  

(um mil) 

Unidade 

69 TUBO TAMPA VERMELHA COM GEL 5 ML: Tubo para coleta de sangue a vácuo, em PET, 

volume útil de 5 ml, 13x100 gel separador e ativador de coágulo, tampa vermelha 

e sem arestas, caixa com 50 unidades. 

1.500 

(um mil) 

Unidade 

70 TUBO TAMPA ROXA 4 ML: Tubo para coleta de sangue a vácuo, em PET, volume útil de 

4 ml, 13X75, EDTA K2, tampa roxa e sem arestas, caixa com 50 unidades. 

1.000 

(um mil) 

Unidade 

71 TUBO TAMPA AZUL 2 ML: Tubo para coleta de sangue a vácuo, em PET, volume útil de 

2 ml, 13X75, citrato de sódio a 3,2% e ativador de coágulo, tampa azul e sem 

arestas, caixa com 50 unidades. 

500  

(quinhentos) 

Unidade 

72 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DESCARTÁVEL 13 LITROS DESCARTÁVEL: em caixa 

de papelão impermeável, com cinta de papelão rígido e resistente para reforço 

interno, bandeja coletora de líquidos, com travas de segurança nas tampas do 

bocal e de fechamento, fundo com montagem automática e saco plástico para 

2000  

(dois mil) 

Unidade 
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revestimento, saco plástico para revestimento. A empresa vencedora deverá 

fornecer em regime de comodato suporte para fixação do coletor, caixa com 20 

unidades. 

73 SACO BRANCO 30 L: de alta densidade com identificação de resíduo infectante de 

acordo com norma técnica vigente nbr 9191, medindo 59 x 62, e com autorização na 

ANVISA, pacote com 100 unidades.  

24 

(vinte e 

quatro)  

Pacote com 100 

unidades 

74 SACO BRANCO 50 L: de alta densidade com identificação de resíduo infectante de 

acordo com norma técnica vigente nbr 9191, medindo 63 x 80, e com autorização na 

ANVISA, pacote com 100 unidades.  

24  

(vinte e 

quatro) 

Pacote com 100 

unidades 

75 AVENTAL DESCARTAVEL: Avental descartável Manga longa cor branca 30g tamanho 

grande - confeccionado em falso tecido, decote com três viés no acabamento, 

comprimento de 1,20 m aproximadamente (variação de 5% para mais ou para menos), 

um par de tiras para amarrar na cintura e outro para o pescoço, manga longa, 

gramatura 30, acabamento em overlock. Embalagem individual e hermética em 

material impermeável que impeça a hidratação do produto, com dados de 

identificação de acordo com RDC 260 de 23 de setembro de 2002. RMS.  

500  

(quinhentos) 

Pacote com 10 

76 GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA: Embalagem com dados de identificação, procedência, 

data de validade. RMS 

70 

(setenta) 

Frasco com 1.000 

gr 

77 POTE DE URINA TAMPA VERMELHA 80 ML TRANSPARENTE: Coletor de Urina e Secreção 

confeccionado em material resistente em pvc transparente, sistema fechado, 

graduado, câmara de pasteur, controle de fluxo de drenagem, válvula anti-

refluxo, coldre lateral, filtro ar hidrofobo e bacteriológico. com alça, 

capacidade 2000 ml, provido de tubo em pvc cristal, com clamp, uso descartável. 

2.000 

(dois mil) 

Unidade 

78 COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX: Recipiente de 18 cm x 7 cm, graduado, com 

capacidade para até 100 ml. Fita dupla face, hipoalergênica, para fixação segura 

e sem lesões na pele. Bordas com selagem de alta resistência, que asseguram a 

500 

(quinhentos) 

Pacote com 10 

unidades 
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integridade do recipiente, evitando vazamentos. Esterilizado por Óxido de 

Etileno. 

79 FIXADOR DE LÂMINA PARA EXAME CITOPATOLÓGICO PARA CITOLOGIA ONCÓTICA: Spray. 

Homogêneo, secagem rápida. Embalagem contendo dados de identificação, data de 

fabricação, lote e prazo de validade. Isento RMS. 

10 

(dez) 

Frasco com 100 ml 

80 TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL: que permita visualização fácil para leitura, faixa 

de medição de 32,0ºC a 42,0ºC, resolução 0,1ºC, instrumento eletrônico 

constituído basicamente por sonda de temperatura conectada permanentemente à 

unidade indicadora, que utiliza um sensor de temperatura do tipo resistivo, 

transmitindo um sinal especifico à unidade indicadora, unidade indicadora é 

constituído por dispositivo indicador e por uma unidade de processamento, 

apresentando a indicação da temperatura do corpo humano, baseado no sinal 

proveniente da sonda de temperatura, dispositivo indicador de cristal liquido. 

Embalagem individual íntegra, apropriada contendo dados de identificação do 

material, marca, fabricante, lote, designação do modelo, marca aprovada na forma 

SIMBOLO DO INMETRO (nº e ano da Portaria de aprovação do modelo e registro no 

Ministério da Saúde.) 

1  

(um) 

Unidade 

 

81 TERMOMETRO PARA CAIXA TERMICA: Termômetro digital para caixa térmica para 

monitorar temperatura interna e externa. Função temperatura mínima e máxima.  

20 

(vinte)  

Unidade 

82 LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO: não estéril, confeccionado em pura 

celulose 100% virgem, cor branca, resistente e uniforme em toda extensão, com 

bordas sem rebarbas. Embalagem contendo identificação e procedência data de 

fabricação e  validade, número de lote e registro MS. NBR 15464-15:2010. 

Apresentar laudo analítico emitido pelo IPT ou orgãos credenciados com mínimo 30 

pontos e alvura 80.  

50  

(cinquenta) 

Rolo de 70cmx50m  

83 ÁGUA OXIGENADA: (peróxido de hidrogênio) em solução a 10 volumes, com formulação 50 Frasco 1000 ml 
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em conformidade com as referências bibliográficas indicadas na legislação 

sanitária vigente, acondicionados em frasco plástico resistente com 1000 ml, não 

transparente, provido de lacre. A embalagem deverá trazer externamente os dados 

de identificação, número de lote, data de fabricação e data de validade. 

(cinquenta)  

84 DISPOSITIVO INTRAVENOSO ESCALPE 23 G: cateter para infusão venosa com agulha 

agucada de bisel curto tri facetado com asas de plástico leve que se dobrem 

facilmente providas de dispositivo de segurança conforme NR32, tubo viniculo 

leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico com conector rígido, leve e 

pequeno para conectar seringas, equipos ou qualquer outro dispositivo, embalagem 

individual em papel grau cirúrgico.  

1  

(um) 

Caixa com 50 à 

100 unidades 

85 DISPOSITIVO INTRAVENOSO ESCALPE 21 G: cateter para infusão venosa com agulha 

agucada de bisel curto tri facetado com asas de plástico leve que se dobrem 

facilmente providas de dispositivo de segurança dispositivo de segurança 

conforme NR32, tubo viniculo leve, flexível, transparente, atóxico Dispositivo e 

apirogênico com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipos 

ou qualquer outro dispositivo, embalagem individual em papel grau cirúrgico.  

1 

(um)  

Caixa com 50 á 

100 unidades  

86 DISPOSITIVO INTRAVENOSO ESCALPE 25 G: cateter para infusão venosa com agulha 

agucada de bisel curto tri facetado com asas de plástico leve que se dobrem 

facilmente providas de dispositivo de segurança dispositivo de segurança 

conforme NR32, tubo viniculo leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico 

com conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipos ou qualquer 

outro dispositivo, embalagem individual em papel grau cirúrgico.  

1  

(um) 

Caixa com 50 à 

100 unidades 
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