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Item1 10,000Quantidade CX Unid Abocath nº. 18, cx c/ 100 unidades (46-Especificação ________Marca 85,0000Preço Unit. Máximo 850,0000Total Preço Máximo01-0130)2 10,000 CX Scalp nº 19 dispositivo asepto com ________ 27,0000 270,0000agulha, caixa c/100 unid. (46-01-0138)3 10,000 CX Scalp nº 27 dispositivo asepto com ________ 27,0000 270,0000agulha, caixa c/ 100 unid. (46-01-0142)4 100,000 PCT Atadura 04 cm (1.80m em repouso) em ________ 12,0000 1.200,0000algodão, pste com 12 unds, deve atender as normas da ABNT. Apresentar amostra. (99-01-9855)5 10,000 UN Balança portátil com alça para ________ 1.200,0000 12.000,0000transporte, para uso nas escolas, capacidade de 200Kg divisão de 50gr, visor de LDL com BackLight, bateria interna com capacidade de funcionamento de 40 horas, recarregável, display com 6 digitos. Função TAPA até a capacidade máxima da balança, fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento   automático (bivolt). Consumo de 8VA; plataforma em chapa de aço carbono, tapete adesivo em PVC; Pés reguláveis em borracha sintética, homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. (99-01-9856)6 1,000 UN Exercitador de mãos e dedos em plástico ________ 89,9000 89,9000de alta resistência preto 4,1Kg forte. (99-01-9857)7 1,000 UN Exercitador de mãos e dedos em plástico ________ 89,9000 89,9000de alta resistência verde 2,3Kg moderado. (99-01-9858)8 1,000 UN Exercitador de mãos e dedos em plástico ________ 89,9000 89,9000de alta resistência vermelho 1,4 Kg leve. (99-01-9859)9 2200,000 PCT Compressa de gases  13 fios em tamanho 7, ________ 28,0000 61.600,00005 x 7,5cm e 15 x 30cm aberta, com 5 dobras, 8 camadas, bordas devidamente voltadas para dentro, com peso mínimo de 450 gr por pacote, deve atender as normas da ABNT e especificações da NBR, embalada em pacote com 500 unidades por pacote, apresentar BPF emitido pela ANVISA junto a proposta. Apresentar amostra.. (99-01-0128)10 5000,000 UN Seringa para uso único, escala graduada ________ 0,3500 1.750,0000
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em 1 em 1 unidade, agulha fixa (integrada) de 13mm de comprimento por 0,33 de diametro (29g 1/2"), sem espaço morto e com capacidade para até 100 unidades de insulida. Dispositivo de segurança na cor branca, fixo no corpo da seringa. Com apenas um dedo o dispositivo desliza sobre agulha, em direção a bisel, ele se trava, reduzido o risco de acidentes e reutilizaqção. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, deverá apresentar BPF emitido pela Anvisa junto a proposta. APRESENTAR AMOSTRA (99-01-2689)11 60,000 CX Seringa de Segurança 03ml, sem agulha ________ 19,0000 1.140,0000confeccionada em polipropileno e constituida por cilindro êmbolo e graduação precisa. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha, o cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo Luer - Lock. Sistema de segurança que é protetor de agulha articulado pré-acoplado ao corpo da seringa que deve ser acionado após a utilização da seringa (evitando assim acidentes com material pérfuro-cortante). Embaladas indivudualmente em papel grau cirúrgico, estéreis contendo dados de identificação e procedência, tipo de esterilização à óxido de etileno, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro no MS, CBPF emitido pela Anvisa e Certificado de conformidade, emitido por organismos de certificação pelo INMETRO, com especificação de marca e modelo do produto, nos termos da RDC 3/2011 - Anvisa e Portarias 503 INMETRO, caixa com 100 unidades. APRESENTAR AMOSTRA (99-01-2691)12 80,000 CX Seringa de Segurança 05ml, sem agulha ________ 23,0000 1.840,0000confeccionada em polipropileno e constituida por cilindro êmbolo e graduação precisa. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha, o cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo Luer - Lock. Sistema de segurança que é protetor de agulha articulado pré-acoplado ao corpo da seringa que deve ser acionado após a 
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utilização da seringa (evitando assim acidentes com material pérfuro-cortante). Procedência nacional. Embaladas indivudualmente em papel grau cirúrgico, estéreis contendo dados de identificação e procedência, tipo de esterilização à óxido de etileno, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro no MS, CBPF emitido pela Anvisa e Certificado de conformidade, emitido por organismos de certificação pelo INMETRO, com especificação de marca e modelo do produto, nos termos da RDC 3/2011 - Anvisa e Portarias 503 INMETRO, caixa com 100 unidades. APRESENTAR AMOSTRA (99-01-2717)13 80,000 CX Seringa de Segurança 10ml, sem agulha ________ 35,0000 2.800,0000confeccionada em polipropileno e constituida por cilindro êmbolo e graduação precisa. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha, o cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo Luer - Lock. Sistema de segurança que é protetor de agulha articulado pré-acoplado ao corpo da seringa que deve ser acionado após a utilização da seringa (evitando assim acidentes com material pérfuro-cortante). Procedência nacional. Embaladas indivudualmente em papel grau cirúrgico, estéreis contendo dados de identificação e procedência, tipo de esterilização à óxido de etileno, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro no MS, CBPF emitido pela Anvisa e Certificado de conformidade, emitido por organismos de certificação pelo INMETRO, com especificação de marca e modelo do produto, nos termos da RDC 3/2011 - Anvisa e Portarias 503 INMETRO, caixa com 100 unidades. APRESENTAR AMOSTRA (99-01-2718)14 10,000 UN Sonda de diurese uretral nº 04 (46-01- ________ 0,9000 9,00000228)15 8,000 PAR Eletrodo adulto CPR Start - PADZ Aed ________ 1.100,0000 8.800,0000Plus (par) (46-01-0522)16 8,000 PAR Eletrodo pediátrico PEDI- PADZ II Aed ________ 1.100,0000 8.800,0000
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Plus (par) (99-01-6413)17 60,000 CX Curativo em forma de placa. Cobertura ________ 530,0000 31.800,0000estéril, não aderente, com dupla camada de fibras de carboximetilcelulose e prata iônica numa concetração de 1,0 à 2,0% composta de cloreto de benzetônio (que atua como surfactante) e EDTA (que atua como quelante e em combinação com a prata iônica possibilita a quebra e o impedimento de nova formação de biofilme), que se adpte a superficie e/ou irregularidades da ferida, possua costuras de celulose regeneradas no sentindo horizontal e vertical, podendoser recortada em qualuqer direção sendo indicado para feridas agudas, crônicas, planas, cavitárias, com ou sem a presença de biofilme, tamanho 15x15cm, apresentar bula do produto juntamente com a proposta. Caixa c/ 5 (99-01-7736)18 30,000 LT Éter sulfúrico - 01 lt (46-01-0383) ________ 100,0000 3.000,0000(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 136.398,7000


