
CATÁLOGO DE CONSUMO

GRUPO 30.36

MATERIAL HOSPITALAR 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O REQUISITANTE:

Este catálogo foi elaborado com base no histórico de requisições desta Instituição. Caso

haja a necessidade de solicitar algum item que não conste no mesmo, o setor requisitante

poderá solicitar sua inclusão no período de atualização do catálogo, observando o prazo

constante no cronograma disponibilizado pelo DMSA no endereço eletrônico: 

http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas

Para a inclusão  de itens  o setor  requisitante deverá realizar  uma pesquisa no catálogo

disponibilizado pelo Comprasnet no endereço eletrônico: 

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-

catalogo/search

E adotar, em seguida, os seguintes passos:

1) Ao acessar a página o setor requisitante será direcionado para uma tela que conterá

uma  barra  de  pesquisa  (ver  figura  1.1),  basta  digitar  o  item  desejado  que  serão

apresentadas as opções de descrição do item pesquisado (ver figura 1.2);

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/search
https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/search
http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas


Figura 1.1



Figura 1.2



2) Ao  selecionar  o  item  correspondente  à  descrição  desejada  o  requisitante  deverá

adicionar a unidade de fornecimento (ver figura 2.1), em seguida deverá exportar a lista

em formato PDF (ver figura 2.2 e 2.3).

Figura 2.1.



Figura 2.2.



Figura 2.3.

3) O requisitante deverá consultar o cronograma de envio disponibilizado pelo DMSA no
endereço eletrônico: http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas
E  proceder  com  o  envio  do  arquivo  PDF  contendo  o  item  correspondente  à  sua

necessidade  para  o  e-mail  da  Seção  Integrada  de  Recebimento,  Especificação  e

Relacionamento com o Requerente: especificacoes_dmsa@ufrrj.br 

4) Caso não encontre no sistema do governo o item compatível com a sua necessidade, o

requisitante deve proceder com a produção da descrição do objeto a ser requisitado.

         

         O objeto deve ser descrito de forma a traduzir a real necessidade desta IFES com

todas  as  características  indispensáveis,  afastando-se,  evidentemente,  as  características

irrelevantes e desnecessárias, que venham a restringir a competição.

 Para envio e suporte quanto a descrição do objeto é necessário encaminhar um e-

mail para a Seção Integrada de Recebimento, Especificações e Relacionamento com o

Requerente – SIRERR: especificacoes_dmsa@ufrrj.br

CATÁLOGO ATUALIZADO EM  07 DE dezembro DE 2019

Desenvolvimento: Coordenação de Administração do DMSA

mailto:especificacoes_dmsa@ufrrj.br
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CATÁLOGO DO GRUPO 30.36 – MATERIAL HOSPITALAR



ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$

3036001

Abaixador língua, material: madeira, tipo: 

descartável, comprimento: 14 cm, formato: 

tipo espátula, embalagem individual, 

largura: 1,50 cm, espessura: 2mm

423465
Pacote 10

Unidades
R$ 3,90

3036002

Agulha acupuntura, material: aço 

inoxidável, tipo: capilar cilíndrica (filiforme), 

esterilidade: estéril, descartável, tamanho: 

0,25 x 40 mm, tipo de cabo: com cabo, em 

espiral, característica adicional: 1 mandril 

para cada 10 agulhas, bainha: com bainha 

protetora, individual

429284
Caixa 100,00

Un
R$ 25,00

3036003

Agulha anestésica, aplicação: p, bloqueio 

de plexo, material: aço inoxidável, 

dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: tuohy, 

bisel curto isolado c, teflon, componente: c, 

mandril, componente i: c, cabo eletrodo 

isolado, componente ii: c, válvula 

hemostática c, tubo injetor, conector 

universal: conector c, visor transparente, 

tipo uso: descartável, esterilidade: estéril

390207 Unidade R$ 180,00

3036004

Agulha anestésica, aplicação: p, bloqueio 

de plexo, material: aço inoxidável, 

centimetrada, dimensão: 21 g x 4", tipo 

ponta: bisel especial 30°, isolado c, teflon, 

componente: c, cabo eletrodo isolado, 

componente ii: tubo p, injetar em pvc, 

conector universal: conector fêmea c, 

tampa, característica adicional: p, 

neuroestimulador, tipo uso: descartável, 

esterilidade: estéril

390225 Unidade R$ 52,00

3036005 Agulha anestésica, aplicação: p, bloqueio 390226 Unidade R$ 51,37



de plexo, material: aço inoxidável, 

centimetrada, dimensão: 22 g x 2", tipo 

ponta: bisel especial 30°, isolado c, teflon, 

componente: c, cabo eletrodo isolado, 

componente ii: tubo p, injetar em pvc, 

conector universal: conector fêmea c, 

tampa, característica adicional: p, 

neuroestimulador, tipo uso: descartável, 

esterilidade: estéril

3036006

Agulha anestésica, aplicação: p, bloqueio 

de plexo, material: aço inoxidável, 

centimetrada, dimensão: 24 g x 1", tipo 

ponta: bisel especial 30°, isolado c, teflon, 

componente: c, cabo eletrodo isolado, 

componente ii: tubo p, injetar em pvc, 

conector universal: conector fêmea c, 

tampa, característica adicional: p, 

neuroestimulador, tipo uso: descartável, 

esterilidade: estéril

390228 Unidade R$ 58,40

3036007

Agulha anestésica, aplicação: p, peridural, 

material: aço inoxidável, centimetrada, 

dimensão: 16 g x 3 1,2", tipo ponta: ponta 

curva tuohy, componente: c, mandril 

ajustado, componente ii: c, aletas, conector 

universal: conector luer lock, cônico e 

transparente, tipo uso: descartável, 

esterilidade: estéril

390121 Unidade R$ 18,50

3036008 Agulha anestésica, aplicação: p, peridural, 

material: aço inoxidável, centimetrada, 

dimensão: 17 g x 3 1,2", tipo ponta: ponta 

curva tuohy, componente: c, mandril 

ajustado, componente ii: c, aletas, conector 

390122 Unidade R$ 21,86



universal: conector luer lock, cônico e 

transparente, tipo uso: descartável, 

esterilidade: estéril

3036009

Agulha anestésica, aplicação: p, peridural, 

material: aço inoxidável, centimetrada, 

dimensão: 18 g x 5", tipo ponta: ponta curva

tuohy, componente: c, mandril ajustado, 

componente ii: c, aletas, conector universal:

conector luer lock, cônico e transparente, 

característica adicional: longa, tipo uso: 

descartável, esterilidade: estéril

390189 Unidade R$ 26,00

3036010

Agulha anestésica, aplicação: p, peridural, 

material: aço inoxidável, centimetrada, 

dimensão: 20 g x 2", tipo ponta: ponta curva

tuohy, componente: c, mandril ajustado, 

componente ii: c, aletas, conector universal:

conector luer lock, cônico e transparente, 

característica adicional: pediátrico, 

neonatal, tipo uso: descartável, esterilidade:

estéril

390193 Unidade R$ 27,78

3036011

Agulha anestésica, aplicação: p, peridural, 

material: aço inoxidável, centimetrada, 

dimensão: 22 g x 3 1,2", tipo ponta: ponta 

curva tuohy, componente: c, mandril 

ajustado, componente ii: c, aletas, conector 

universal: conector luer lock, cônico e 

transparente, tipo uso: descartável, 

esterilidade: estéril

390127 Unidade R$ 23,60

3036012 Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana,

material: aço inoxidável, dimensão: 20 g x 3

1,2", tipo ponta: ponta quincke, 

componente: c, mandril, conector universal: 

389179 Unidade R$ 8,90



conector luer lock, c, visor transparente, tipo

uso: descartável, esterilidade: estéril

3036013

Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana,

material: aço inoxidável, dimensão: 22 g x 1

1,2", tipo ponta: ponta quincke, 

componente: c, mandril, conector universal: 

conector luer lock, c, visor transparente, tipo

uso: descartável, esterilidade: estéril

389182 Unidade R$ 9,50

3036014

Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana,

material: aço inoxidável, dimensão: 22 g x 2

1,2", tipo ponta: ponta quincke, 

componente: c, mandril, conector universal: 

conector luer lock, c, visor transparente, tipo

uso: descartável, esterilidade: estéril

389185 Unidade R$ 6,95

3036015

Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana,

material: aço inoxidável, centimetrada, 

dimensão: 22 g x 3 1,2", tipo ponta: ponta 

curva tuohy, componente: c, mandril 

ajustado, componente ii: c, aletas, conector 

universal: conector luer lock cônico, tipo 

uso: descartável, esterilidade: estéril

389189 Unidade R$ 9,74

3036016

Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana,

material: aço inoxidável, dimensão: 25 g x 3

1,2", tipo ponta: ponta quincke, 

componente: c, mandril, conector universal: 

conector luer lock, cônico e transparente, 

tipo uso: descartável, esterilidade: estéril

389218 Unidade R$ 6,96

3036017 Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana,

material: aço inoxidável, dimensão: 25 g x 

2", tipo ponta: ponta quincke, componente: 

c, mandril, conector universal: conector luer 

lock, cônico e transparente, característica 

389229 Unidade R$ 10,65



adicional: pediátrico,neonatal, tipo uso: 

descartável, esterilidade: estéril

3036018

Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana,

material: aço inoxidável, dimensão: 25 g x 4

3,4", tipo ponta: ponta quincke, 

componente: c, mandril, conector universal: 

conector luer lock, cônico e transparente, 

característica adicional: p, obesos, tipo uso:

descartável, esterilidade: estéril

389231 Unidade R$ 23,00

3036019

Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana,

material: aço inoxidável, dimensão: 26 g x 3

1,2", tipo ponta: ponta quincke, 

componente: c, mandril, conector universal: 

conector luer lock, cônico e transparente, 

tipo uso: descartável, esterilidade: estéril

389250 Unidade R$ 10,98

3036020

Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana,

material: aço inoxidável, dimensão: 27 g x 3

1,2", tipo ponta: ponta quincke, 

componente: c, mandril ajustado, conector 

universal: conector luer lock, c, visor 

transparente, tipo uso: descartável, 

esterilidade: estéril

389941 Unidade R$ 11,58

3036021

Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana,

material: aço inoxidável, dimensão: 27 g x 4

3,4", tipo ponta: ponta quincke, 

componente: c, mandril ajustado, conector 

universal: conector luer lock, c, visor 

transparente, característica adicional: p, 

obesos, tipo uso: descartável, esterilidade: 

estéril

389953 Unidade R$ 23,00

3036022 Agulha hipodérmica, material: aço 

inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 

439799 Caixa 100,00

Un 

R$ 7,72



1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo 

conexão: conector luer lock ou slip em 

plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo 

uso: estéril, descartável, embalagem 

individual

3036023

Agulha hipodérmica, material: aço 

inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g x 1",

tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo 

conexão: conector luer lock ou slip em 

plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo 

uso: estéril, descartável, embalagem 

individual

439804
Caixa 100,00

Un 
R$ 8,41

3036024

Agulha hipodérmica, material: aço 

inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g x 1 

1,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo 

conexão: conector luer lock em plástico, 

tipo fixação: protetor plástico, característica 

adicional: com sistema segurança segundo 

nr,32, tipo uso: estéril, descartável, 

embalagem individual

397503
Caixa 100,00

Un
R$ 10,00

3036025

Agulha hipodérmica, material: aço 

inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1",

tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo 

conexão: conector luer lock ou slip em 

plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo 

uso: estéril, descartável, embalagem 

individual

439807
Caixa 100,00

Un 
R$ 9,83

3036026 Agulha hipodérmica, material: aço 

inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1 

1,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo 

conexão: conector luer lock ou slip em 

plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo 

439808 Caixa 100,00

Un

R$ 9,00



uso: estéril, descartável, embalagem 

individual

3036027

Agulha hipodérmica, material: aço 

inoxidável siliconizado, dimensão: 24 g x 

3,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo 

conexão: conector luer lock em plástico, 

tipo fixação: protetor plástico, característica 

adicional: com sistema segurança segundo 

nr,32, tipo uso: estéril, descartável, 

embalagem individual

397510
Caixa 100,00

Un
R$ 18,68

3036028

Agulha hipodérmica, material: aço 

inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 

1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo 

conexão: conector luer lock ou slip em 

plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo 

uso: estéril, descartável, embalagem 

individual

439812
Caixa 100,00

Un
R$ 10,10

3036029

Agulha hipodérmica, material: aço 

inoxidável siliconizado, dimensão: 30 g x 

1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo 

conexão: conector luer lock em plástico, 

tipo fixação: protetor plástico, característica 

adicional: com sistema segurança segundo 

nr,32, tipo uso: estéril, descartável, 

embalagem individual

397516
Caixa 100,00

Un
R$ 6,39

3036030

Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em 

mantas, material: alvejado, purificado, 

isento de impurezas, características 

adicionais: enrolado em papel apropriado, 

esterilidade: não estéril, tipo embalagem: 

embalagem individual

279726
Embalagem

100,00 G
R$ 3,00

3036031 Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em 279726 Embalagem R$ 16,35



mantas, material: alvejado, purificado, 

isento de impurezas, características 

adicionais: enrolado em papel apropriado, 

esterilidade: não estéril, tipo embalagem: 

embalagem individual

500,00 G

3036032

Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em 

bolas, material: alvejado, purificado, isento 

de impurezas, esterilidade: não estéril

279727
Embalagem

100,00 G
R$ 4,70

3036033

Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em 

rolete, material: alvejado, purificado, isento 

de impurezas, esterilidade: não estéril

407961
Pacote 100,00

Un 
R$ 2,03

3036034

Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% 

algodão, dimensões: 6 cm, gramatura 1: 

cerca de 13 fios, cm2, embalagem: 

embalagem individual

444343 Rolo 1,80 M R$ 0,75

3036035

Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% 

algodão, dimensões: 8 cm, gramatura 1: 

cerca de 13 fios, cm2, embalagem: 

embalagem individual

444350 Rolo 1,80 M R$ 0,67

3036036

Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% 

algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: 

cerca de 13 fios, cm2, embalagem: 

embalagem individual

444355 Rolo 1,80 M R$ 1,33

3036037

Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% 

algodão, dimensões: 12 cm, gramatura 1: 

cerca de 13 fios, cm2, embalagem: 

embalagem individual

444362 Rolo 1,80 M R$ 1,05

3036038

Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% 

algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: 

cerca de 13 fios, cm2, embalagem: 

embalagem individual

444365 Rolo 1,80 M R$ 2,23

3036039 Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% 

algodão, dimensões: 20 cm, gramatura 1: 

444371 Rolo 1,80 M R$ 1,73



cerca de 13 fios, cm2, embalagem: 

embalagem individual

3036040

Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% 

algodão, dimensões: 30 cm, gramatura 1: 

cerca de 13 fios, cm2, embalagem: 

embalagem individual

444375 Rolo 1,80 M R$ 1,26

3036041

Atadura, tipo 1: elástica, material 1: tecido 

misto, dimensões: 10 cm, características 

adicionais 1: auto-aderente, adicional: 

hipoalergênica, embalagem: embalagem 

individual

446360 Rolo 4,50 M R$ 16,00

3036042

Avental hospitalar, material : tnt, gramatura:

cerca de 30 g,cm2, cor : com cor, 

componente: tiras para fixação, 

característica adicional: manga longa, 

punho elástico

445186
Pacote 10,00

Un
R$ 19,00

3036043

Avental hospitalar, tipo: cirúrgico, material : 

polipropileno, tamanho : único, gramatura: 

cerca de 50 g,cm2, característica adicional: 

manga longa, punho elástico, esterilidade : 

uso único

434414
Pacote 10,00

Un
R$ 16,07

3036044

Bisturi descartável, material cabo: 

polipropileno, material lâmina: aço 

inoxidável, tamanho lâmina: 21 mm, tipo: 

manual, esterilidade: estéril, características 

adicionais: lâmina afiada, polida e com 

protetor

322433 Unidade R$ 2,26

3036045

Bisturi descartável, material cabo: plástico, 

material lâmina: aço inoxidável, tamanho 

lâmina: 22 mm, tipo: manual, esterilidade: 

estéril, características adicionais: lâmina 

afiada, polida e com protetor

244717 Unidade R$ 1,87

3036046 Bisturi descartável, material cabo: cabo de 413086 Unidade R$ 3,00



plástico, material lâmina: lâmina aço 

inoxidável, tamanho lâmina: 24 mm, 

esterilidade: estéril, características 

adicionais: sistema de segurança segundo 

nr,32

3036047

Bolsa coletora de hemoderivados, material: 

pvc, aplicação: coleta sangue, tipo: simples,

capacidade: 500 ml, composição: tubo de 

coleta, agulhas, outros componentes: com 

cpda-1, adicionais: em sistema fechado, 

esterilidade: estéril,atóxica,apirogênica 

368394 Unidade R$ 32,58

3036048

Bolsa térmica, aplicação : p, gelo, material : 

polímero flexível, modelo: redonda, 

diâmetro: cerca 25 cm, componentes: c, 

tampa rosqueável

433753 Unidade R$ 56,75

3036049

Bolsa térmica, material : polímero, 

composição: c, gel atóxico, capacidade : 

cerca 500 ml, características adicionais : 

selada

433756 Unidade R$ 26,87

3036050

Bolsa térmica, material : polímero, 

composição: c, gel atóxico, capacidade : 

cerca 1000 ml, características adicionais : 

selada

433757 Unidade R$ 41,90

3036051
Cabo bisturi, material: aço inoxidável, 

tamanho: nº 3
272821 Unidade R$ 12,31

3036052
Cabo bisturi, material: aço inoxidável, 

tamanho: nº 4, aplicação: cirurgia
243242 Unidade R$ 10,76

3036053

Campo cirúrgico, tipo: fenestrado, material :

tnt, dimensão: cerca de 40 x 40 cm, 

esterilidade: estéril, uso único

437909 Unidade R$ 2,90

3036054 Campo cirúrgico, tipo: fenestrado, 

aplicação: cirurgia geral, material : sms, 

dimensão: cerca de 50 x 50 cm, 

437375 Unidade R$ 4,89



esterilidade: estéril, uso único

3036055

Caneta de marcação, aplicação: 

dermatográfico, composição: tinta à base 

violeta genciana, tipo ponta: ponta fina, 

esterilidade: reutilizável

435579 Unidade R$ 16,72

3036056

Caneta de marcação, aplicação: 

dermatográfico, composição: tinta à base 

violeta genciana, tipo ponta: ponta grossa, 

esterilidade: reutilizável

435580 Unidade R$ 18,87

3036057

Cânula orofaríngea guedel, material : 

polímero, tamanho : tamanho nº 0, 

esterelidade : estéril, embalagem 

individual : embalagem individual

422824 Unidade R$ 4,25

3036058

Cânula orofaríngea guedel, material : 

polímero, tamanho : tamanho nº 1, 

esterelidade : estéril, embalagem 

individual : embalagem individual

422819 Unidade R$ 6,38

3036059

Cânula orofaríngea guedel, material : 

polímero, tamanho : tamanho nº 2, 

esterelidade : estéril, embalagem 

individual : embalagem individual

427150 Unidade R$ 6,77

3036060

Cânula orofaríngea guedel, material : 

polímero, tamanho : tamanho nº 3, 

esterelidade : estéril, embalagem 

individual : embalagem individual

422817 Unidade R$ 7,15

3036061

Cânula orofaríngea guedel, material : 

polímero, tamanho : tamanho nº 4, 

esterelidade : estéril, embalagem 

individual : embalagem individual

422820 Unidade R$ 7,81

3036062

Cânula orofaríngea guedel, material : 

polímero, tamanho : tamanho nº 5, 

esterelidade : estéril, embalagem 

individual : embalagem individual

422818 Unidade R$ 6,70



3036063

Cateter aspiração traqueal, material: pvc 

atóxico flexível, tipo uso: descartável, 

características adicionais: ponta 

atraumática, orifícios distais lateralizados, 

tipo embalagem: estéril, embalagem 

individual, espessura: nº 4

283987 Unidade R$ 0,82

3036064

Cateter aspiração traqueal, material: pvc 

atóxico flexível, tipo uso: descartável, 

características adicionais: ponta 

atraumática, orifícios distais lateralizados, 

tipo embalagem: estéril, embalagem 

individual, espessura: nº 6

279760 Unidade R$ 0,99

3036065

Cateter aspiração traqueal, material: pvc 

atóxico flexível, tipo uso: descartável, 

características adicionais: ponta 

atraumática, orifícios distais lateralizados, 

tipo embalagem: estéril, embalagem 

individual, espessura: nº 8

279763 Unidade R$ 0,99

3036066

Cateter aspiração traqueal, material: pvc 

atóxico flexível, tipo uso: descartável, 

características adicionais: ponta 

atraumática, orifícios distais lateralizados, 

tipo embalagem: estéril, embalagem 

individual, espessura: nº 10

279765 Unidade R$ 1,09

3036067

Cateter aspiração traqueal, material: pvc 

atóxico flexível, tipo uso: descartável, 

características adicionais: ponta 

atraumática, orifícios distais lateralizados, 

tipo embalagem: estéril, embalagem 

individual, espessura: nº 12

279764 Unidade R$ 1,30

3036068 Cateter aspiração traqueal, material: pvc 

atóxico flexível, tipo uso: descartável, 

279761 Unidade R$ 1,07



características adicionais: ponta 

atraumática, orifícios distais lateralizados, 

tipo embalagem: estéril, embalagem 

individual, espessura: nº 14

3036069

Cateter aspiração traqueal, material: pvc 

atóxico flexível, tipo uso: descartável, 

características adicionais: ponta 

atraumática, orifícios distais lateralizados, 

tipo embalagem: estéril, embalagem 

individual, espessura: nº 16

279762 Unidade R$ 1,16

3036070

Cateter oxigenoterapia, material tubo: pvc 

flexível grau médico, tipo: tipo 

óculos,pronga silicone contorno 

arredondado, tipo uso: descartável, 

esterilidade: estéril, tamanho: adulto, 

características adicionais: a prova de 

deformação e torção,2,10m, tipo adaptador:

conector universal

395230 Unidade R$ 1,49

3036071

Cateter oxigenoterapia, material tubo: pvc 

flexível grau médico, tipo: tipo 

óculos,pronga silicone contorno 

arredondado, tipo uso: descartável, 

esterilidade: estéril, tamanho: infantil, 

características adicionais: a prova de 

deformação e torção,2,10m, tipo adaptador:

conector universal

282205 Unidade R$ 1,78

3036072
Clorexidina digluconato, dosagem: 1%, 

aplicação: solução tópica
296990 Frasco 1000 Ml R$ 9,04

3036073
Clorexidina digluconato, dosagem: 1%, 

aplicação: solução tópica spray
330829

Frasco 50,00

Ml
R$ 14,24

3036074
Clorexidina digluconato, dosagem: 2%, 

aplicação: degermante
269876 Frasco 1000 Ml R$ 18,54

3036075 Clorexidina digluconato, concentração: 2%, 444051 Frasco 1000 Ml R$ 26,00



forma farmacêutica: solução alcoólica

3036076

Coletor de urina, material : plástico, tipo : 

sistema fechado, modelo: adulto, 

capacidade: cerca de 1500 ml, graduação: 

graduação de 100 em 100 ml, pinça: clamp 

corta fluxo, componentes: alça de 

sustentação, outros componentes: 

membrana autocicatrizante, esterilidade : 

estéril, descartável

419370 Unidade R$ 4,50

3036077

Coletor de urina, material : pvc, tipo : 

sistema fechado, capacidade : cerca de 

2000 ml, graduação: graduação de 100 em 

100 ml, válvula: válvula anti-refluxo, pinça: 

clamp corta fluxo, componentes: alça de 

sustentação, outros componentes: 

membrana autocicatrizante, esterilidade : 

estéril, descartável

419371 Unidade R$ 4,39

3036078

Coletor de urina, material : plástico, tipo : 

sistema aberto, capacidade : cerca de 2000

ml, graduação: graduação de 100 em 100 

ml, esterilidade : não estéril, descartável

419399 Unidade R$ 3,50

3036079

Coletor material pérfuro-cortante, material: 

papelão, capacidade total: 7 l, acessórios: 

alças rígidas e tampa, componentes 

adicionais: revestimento interno em 

polietileno alta densidade, tipo uso: 

descartável

363484 Unidade R$ 4,99

3036080 Coletor material pérfuro-cortante, material: 

papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: 

alças rígidas e tampa, componentes 

adicionais: revestimento interno em 

polietileno alta densidade, tipo uso: 

363482 Unidade R$ 7,94



descartável

3036081

Coletor material pérfuro-cortante, material: 

papelão, capacidade total: 20 l, acessórios: 

alças rígidas e tampa, componentes 

adicionais: revestimento interno em 

polietileno alta densidade, tipo uso: 

descartável

363485 Unidade R$ 10,63

3036082

Compressa gaze, material: tecido 100% 

algodão, tipo: 13 fios,cm2, modelo: cor 

branca,isenta de impurezas, camadas: 8 

camadas, largura: 7,50 cm, comprimento: 

7,50 cm, dobras: 5 dobras, características 

adicionais: estéril,descartável

269978
Pacote 10,00

Un
R$ 0,46

3036083

Compressa gaze, material: tecido 100% 

algodão, tipo: 13 fios,cm2, modelo: cor 

branca,isenta de impurezas, camadas: 8 

camadas, largura: 7,50 cm, comprimento: 

7,50 cm, dobras: 5 dobras, características 

adicionais: estéril,descartável

269978
Pacote 500,00

Un 
R$ 12,65

3036084

Compressa gaze, material: tecido 100% 

algodão, modelo: cor branca,isenta de 

impurezas, camadas: 8 camadas, 

quantidade fios: 13 fios,cm2, largura: 7,50 

cm, comprimento: 7,50 cm, dobras: 5 

dobras, características adicionais: c, fio 

radiopaco, descartável

407483 Pacote 5,00 Un R$ 0,37

3036085 Compressa gaze, material: tecido 100% 

algodão, modelo: tipo queijo, camadas: 8 

camadas, quantidade fios: 13 fios,cm2, 

largura: cerca de 90 cm, comprimento: 

cerca de 90 m, dobras: 5 dobras, 

características adicionais: embalagem 

434795 Unidade R$ 28,00



plástica individual

3036086

Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, 

material: 100% algodão, dimensões: cerca 

de 45 x 50 cm, acessórios: c, cordão 

identificador, esterilidade: uso único

443022
Pacote 50,00

Un 
R$ 82,88

3036087

Conjunto anestesia baraka, componente 1: 

máscara plástico tipo rendell baker nº 2, 

componente 2: c, conectores, componente 

3: traqueia silicone, balão látex natural, 

volume: cerca de 500 ml, tamanho: infantil

456103 Unidade R$ 178,00

3036088

Conjunto anestesia baraka, componente 1: 

máscara plástico tipo rendell baker nº 2, 

componente 2: c, conectores, componente 

3: traqueia silicone, balão látex natural, 

volume: cerca de 1 l, tamanho: infantil

456102 Unidade R$ 139,90

3036089
Detergente enzimático, composição: a base

de amilase, protease, lipase e carboidrase
328078 Litro R$ 27,13

3036090

Embalagem p, esterilização, material: papel

grau cirúrgico, composição: c, filme 

polímero multilaminado, gramatura , 

espessura: cerca de 60 g,m2, 

apresentação: envelope, componentes 

adicionais: autosselante, tamanho: cerca de

10 x 25 cm, componentes: c, indicador 

químico, tipo uso: uso único

445800
Caixa 100,00

Un
R$ 33,27

3036091

Embalagem p, esterilização, material: papel

grau cirúrgico, composição: c, filme 

polímero multilaminado, gramatura , 

espessura: cerca de 60 g,m2, 

apresentação: envelope, componentes 

adicionais: autosselante, tamanho: cerca de

15 x 30 cm, componentes: c, indicador 

químico, tipo uso: uso único

452744
Caixa 100,00

Un
R$ 32,90



3036092

Embalagem p, esterilização, material: papel

grau cirúrgico, composição: c, filme 

polímero multilaminado, gramatura , 

espessura: cerca de 60 g,m2, 

apresentação: envelope, componentes 

adicionais: autosselante, tamanho: cerca de

20 x 40 cm, componentes: c, indicador 

químico, tipo uso: uso único

444869
Caixa 100,00

Un 
R$ 49,99

3036093

Equipo, tipo de equipo: de infusão, material:

pvc cristal, comprimento: mín. 120 cm, tipo 

câmara: câmara flexível c,filtro ar, tipo 

gotejador: gota padrão, tipo pinça: 

regulador de fluxo, tipo injetor: c,injetor 

lateral"y",valvulado, tipo conector: luer 

rotativo c, tampa e filtro, esterilidade: 

estéril,descartável

386126 Unidade R$ 0,87

3036094

Equipo, tipo de equipo: de infusão, material:

pvc cristal, comprimento: mín. 120 cm, tipo 

câmara: câmara gotejadora flexível c, filtro 

ar, tipo gotejador: microgotas, tipo pinça: 

pinça reguladora de fluxo, tipo injetor: 

injetor lateral valvulado, tipo conector: luer 

rotativo c, tampa e filtro, esterilidade: 

estéril,descartável

421352 Unidade R$ 1,42

3036095 Equipo, tipo de equipo: de infusão, material:

pvc cristal, comprimento: mín. 140 cm, tipo 

câmara: câmara flexível c,filtro ar, tipo 

bureta: bureta rígida c,alça, c,injetor, 

volume bureta: mín.100 ml, tipo gotejador: 

microgotas, tipo pinça: regulador de fluxo e 

corta fluxo, tipo injetor: c,injetor 

lateral"y",autocicatrizante, tipo conector: 

 384883 Unidade R$ 4,40



luer c, tampa, esterilidade: 

estéril,descartável

3036096

Equipo infusão sanguínea, aplicação: p, 

hemotransfusão, material: pvc cristal, tipo 

ponta: ponta perfurante, câmara: câmara 

dupla flexível, tipo filtro: filtro interno de 

170m, tipo gotejador: gota padrão, tipo 

pinça: regulador de fluxo, tipo conector: luer

macho c,tampa, esterilidade: estéril, 

descartável

386775 Unidade R$ 4,50

3036097

Escova degermação, aplicação: c, pvp-i 

1%,superfície lisa e texturizada, 

características adicionais: cerdas externas 

longas,internas curtas,arredondada, 

componentes: passagem de sabão 

escova,esponja,embalagem indiv., uso: 

estéril,descartável

323731 Unidade R$ 3,34

3036098

Escova degermação, aplicação: com 

clorexidina à 2%, estéril, características 

adicionais: embalada individualmente, 

componentes: c, limpador de unhas, base 

que permita manuseio a-

277481 Unidade 2,85

3036099

Espéculo, material: polietileno, tipo: vaginal,

tamanho: grande, características adicionais:

estéril, descartável, sem lubrificação

275471 Unidade 1,82

3036100

Espéculo, material: polietileno, tipo: vaginal,

tamanho: médio, características adicionais: 

estéril, descartável, sem lubrificação

275472 Unidade 1,52

3036101

Espéculo, material: polietileno, tipo: vaginal,

tamanho: pequeno, características 

adicionais: estéril, descartável, sem 

lubrificação

 275473 Unidade 1,46

3036102 Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios: 438928 Unidade 65,54



olivas anatômicas silicone, haste: haste aço

inox, tubo: tubo "y" pvc, auscultador: 

auscultador duplo aço inox

3036103

Fio de sutura, material: ácido poliglicólico 

(pga), tipo fio: 0, cor: violeta, comprimento: 

70 cm, características adicionais: com 

agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, 

comprimento agulha: 2,60 cm, esterilidade: 

estéril

281761 Caixa com 36 305,00

3036104

Fio de sutura, material: ácido poliglicólico 

(pga), tipo fio: 0, comprimento: 70 cm, 

características adicionais: com agulha, tipo 

agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento 

agulha: 3 cm, esterilidade: estéril

300517 Envelope 10,60

3036105

Fio de sutura, material: ácido poliglicólico 

(pga), tipo fio: nº 1, comprimento: 70 cm, 

características adicionais: com agulha, tipo 

agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento 

agulha: 3,5 cm, esterilidade: estéril

299403 Caixa com 36 339,85

3036106

Fio de sutura, material: ácido poliglicólico 

(pga), tipo fio: 2-0, cor: violeta, 

características adicionais: com agulha, tipo 

agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento 

agulha: 3,0 cm a 3,2 cm, esterilidade: estéril

306269 Caixa com 36 300,77

3036107

Fio de sutura, material: ácido poliglicólico 

(pga), tipo fio: 2-0, comprimento: 70 cm, 

características adicionais: com agulha, tipo 

agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento 

agulha: 3,5 cm, esterilidade: estéril

299406 Caixa com 36 339,46

3036108 Fio de sutura, material: ácido poliglicólico 

(pga), tipo fio: nº 2, comprimento: 70 cm, 

características adicionais: com agulha, tipo 

agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento 

300515 Caixa com 36 572,69



agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril

3036109

Fio de sutura, material: ácido poliglicólico 

(pga), tipo fio: 4-0, comprimento: 70 cm, 

características adicionais: com agulha, tipo 

agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento 

agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril

300505 Caixa com 36 348,46

3036110

Fio de sutura, material: catgut cromado com

agulha, tipo fio: 0, comprimento: compr. 

mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 círculo 

cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 cm, 

esterilidade: estéril

281082 Caixa com 24 136,02

3036111

Fio de sutura, material: catgut cromado com

agulha, tipo fio: 2-0, comprimento: compr. 

mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 círculo 

cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 cm, 

esterilidade: estéril

281084 Caixa com 24 134,75

3036112

Fio de sutura, material: nylon 

monofilamento, tipo fio: 0, cor: preto, 

comprimento: compr. mínimo 70 cm, 

características adicionais: com agulha, tipo 

agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento 

agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril

281315 Caixa com 24 55,99

3036113

Fio de sutura, material: nylon 

monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preto, 

comprimento: 45 cm, características 

adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 

círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 

cm, esterilidade: estéril

281318 Caixa com 24 40,00

3036114 Fio de sutura, material: nylon 

monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preto, 

comprimento: 45 cm, características 

adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 

círculo cortante, comprimento agulha: 3,0 

281893 Caixa com 24 40,00



cm, esterilidade: estéril

3036115

Fio de sutura, material: nylon 

monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preto, 

comprimento: 45 cm, características 

adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 

círculo cortante, comprimento agulha: 3,0 

cm, esterilidade: estéril

281322 Caixa com 24 41,78

3036116

Fio de sutura, material: nylon 

monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preto, 

comprimento: 45 cm, características 

adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 

círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 

cm, esterilidade: estéril

281891 Caixa com 24 36,28

3036117

Fio de sutura, material: nylon 

monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preto, 

comprimento: 45 cm, características 

adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 

círculo cortante, comprimento agulha: 2,5 

cm, esterilidade: estéril

281990 Caixa com 24 41,93

3036118

Fio de sutura, material: nylon 

monofilamento, tipo fio: 0, cor: preto, 

comprimento: 45 cm, características 

adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 

círculo cortante, comprimento agulha: 3,0 

cm, esterilidade: estéril

281991 Caixa com 24 36,28

3036119

Fio de sutura, material: nylon 

monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preto, 

comprimento: 45 cm, características 

adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 

círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 

cm, esterilidade: estéril

281320 Caixa com 24 43,31

3036120 Fio de sutura, material: nylon 

monofilamento, tipo fio: 6-0, cor: preto, 

281321 Caixa com 24 36,40



comprimento: 45 cm, características 

adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 

círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 

cm, esterilidade: estéril

3036121

Fio de sutura, material: polidioxanona 

monofilamento, tipo fio: 0, cor: violeta, 

comprimento: 70 cm, características 

adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 

círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 

cm, esterilidade: estéril

363592 Caixa com 24 299,00

3036122

Fio de sutura, material: polidioxanona 

monofilamento, tipo fio: 3-0, comprimento: 

70 cm, características adicionais: com 

agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, 

comprimento agulha: 2,6 cm, esterilidade: 

estéril

299536 Caixa com 24 299,00

3036123

Fio de sutura, material: poliéster trançado, 

tipo fio: nº 5, cor: verde, comprimento: 75 

cm, características adicionais: com agulha, 

tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, 

comprimento agulha: 4,7 cm, esterilidade: 

estéril

282858 Envelope 38,80

3036124

Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 

2-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, 

características adicionais: com agulha, tipo 

agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento 

agulha: 3,5 cm, esterilidade: estéril

282649 Caixa com 36 396,50

3036125

Fio de sutura, material: poliglecaprone, tipo 

fio: nº 1, comprimento: 70 cm, 

características adicionais: com agulha, tipo 

agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento 

agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril

395615 Caixa com 24 388,70

3036126 Fio de sutura, material: poliglecaprone, tipo 368364 Caixa com 24 388,70



fio: nº 1, cor: violeta, comprimento: 70 cm, 

características adicionais: com agulha, tipo 

agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento 

agulha: 3,1 cm, esterilidade: estéril

3036127

Fio de sutura, material: poliglecaprone, tipo 

fio: 2-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, 

características adicionais: com agulha, tipo 

agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento 

agulha: 3,5 cm, esterilidade: estéril

282668 Caixa com 24 388,70

3036128

Fio de sutura, material: polipropileno 

monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: azul, 

comprimento: 75 cm, características 

adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 

círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 

cm, esterilidade: estéril

281605 Caixa com 24 51,12

3036129

Fio de sutura, material: polipropileno 

monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: azul, 

comprimento: 75 cm, características 

adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 

círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 

cm, esterilidade: estéril

281606 Caixa com 24 61,20

3036130

Fita hospitalar, tipo: impermeável, material: 

dorso em papel crepado, componentes: 

adesivo acrílico, dimensões: cerca de 20 

mm, tipo uso: uso único

438974 Rolo 50,00 M 10,11

3036131

Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, 

impermeável, material: algodão, 

componentes: adesivo à base de zinco, 

dimensões: cerca de 10 mm, cor: com cor

437860 Rolo 4,50 M 3,99

3036132

Frasco coletor, tipo: universal, material: 

plástico transparente, capacidade: cerca de 

50 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, tipo 

uso: descartável

436312 Unidade 38,59



3036133

Frasco - tipo almotolia, material: em 

polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, 

longo, estreito, com protetor, tipo tampa: 

tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 

250 ml

279887 Unidade 3,27

3036134

Frasco - tipo almotolia, material: em 

polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, 

longo, estreito, com protetor, tipo tampa: 

tampa em rosca, cor: transparente, 

capacidade: 250 ml

279893 Unidade 4,21

3036135

Frasco - tipo almotolia, material: em 

polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, 

longo, estreito, com protetor, tipo tampa: 

tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade: 

120 ml

279888 Unidade 2,91

3036136

Garrote, material: faixa elástica, 

componente adicional: c, sistema de trava 

em plástico, tamanho: tamanho adulto, tipo 

uso: reutilizável

445576 Unidade 15,12

3036137
Gel condutor, composição: a base de água, 

características adicionais: ph neutro
438929 Galão 5,00 Kg 29,28

3036138
Gel condutor, composição: a base de água, 

características adicionais: ph neutro
438929

Frasco 100,00

G
1,85

3036139
Gel condutor, composição: a base de água, 

características adicionais: ph neutro
438929 Frasco 1,00 Kg 17,71

3036140

Gel lubrificante, tipo: íntimo, cor: incolor, 

odor: inodoro, solubilidade: solúvel em 

água, características adicionais: 

transparente e não gorduroso

325424
Bisnaga 100,00

G
15,63

3036141 Gorro hospitalar, material : não tecido 100%

polipropileno, modelo: tiras, cor : sem cor, 

gramatura : cerca de 20 g,m2, tamanho: 

único, tipo uso: descartável, caracterísitcas 

 428627 Embalagem

100,00 Un

20,81



adicionais 1: hipoalergênica, atóxica, 

inodora, unissex

3036142

Guia p, intubação traqueal, modelo: tipo 

bougie ventilado, material haste: polímero, 

tamanho : adulto, esterilidade : estéril, 

descartável

452990 Unidade 82,85

3036143

Hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução

aquosa, concentração: teor 1% de cloro 

ativo

 437161 Litro 3,22

3036144

Imobilizador, material: espuma de 

poliuretano, tamanho: adulto e infantil, 

revestimento: revestimento emborrachado, 

aplicação: resgate em prancha de qualquer 

largura, características adicionais: 2 cintos 

reguláveis, velcro para fixar na prancha, 

modelo: tipo ferno, componentes adicionais:

orifício auricular, lavável, 40 x 25cm

359220 Unidade 139,19

3036145

Imobilizador (órtese), tipo: p, membro 

superior, material: papelão, adicionais: c, 

marcações para dobras, tamanho: tamanho

adulto, posição: bilateral

452193 Unidade 10,93

3036146
Iodo, concentração: 2%, forma 

farmacêutica: solução aquosa
334737 Frasco 1,00 L 49,67

3036147

Iodopovidona (pvpi), concentração: a 10% 

( teor de iodo 1%), forma farmaceutica: 

solução degermante

398705 Frasco 1,00 L 25,16

3036148

Iodopovidona (pvpi), concentração: a 10% 

( teor de iodo 1%), forma farmaceutica: 

solução tópica aquosa

398706 Frasco 1,00 L 26,98

3036149

Lâmina bisturi, material: aço carbono, 

tamanho: nº 10, tipo: descartável, 

esterilidade: estéril, características 

adicionais: embalada individualmente

333633
Caixa 100,00

Un
34,20



3036150

Lâmina bisturi, material: aço carbono, 

tamanho: nº 12, tipo: descartável, 

esterilidade: estéril, características 

adicionais: embalada individualmente

313628
Caixa 100,00

Un
34,20

3036151

Lâmina bisturi, material: aço carbono, 

tamanho: nº 15, tipo: descartável, 

esterilidade: estéril, características 

adicionais: embalada individualmente

 273178
Caixa 100,00

Un
34,20

3036152

Lâmina bisturi, material: aço carbono, 

tamanho: nº 20, tipo: descartável, 

esterilidade: estéril, características 

adicionais: embalada individualmente

313629
Caixa 100,00

Un
34,20

3036153

Lâmina bisturi, material: aço carbono, 

tamanho: nº 21, tipo: descartável, 

esterilidade: estéril, características 

adicionais: embalada individualmente

273179
Caixa 100,00

Un
34,20

3036154

Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, 

tamanho: nº 22, tipo: descartável, 

esterilidade: estéril, características 

adicionais: embalada individualmente

242918
Caixa 100,00

Un
34,20

3036155

Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, 

tamanho: nº 23, tipo: descartável, 

esterilidade: estéril, características 

adicionais: embalada individualmente

361078
Caixa 100,00

Un
34,20

3036156

Lâmina bisturi, material: aço carbono, 

tamanho: nº 24, tipo: descartável, 

esterilidade: estéril, características 

adicionais: embalada individualmente

299240
Caixa 100,00

Un
34,20

3036157

Lençol descartável, material: papel, largura:

70 cm, comprimento: 50 m, apresentação: 

rolo

352012 Unidade 13,10

3036158 Luva cirúrgica, material: látex natural, 

tamanho: 6, esterilidade: estéril, 

269945 Par 1,45



características adicionais: comprimento 

mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada 

c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: 

descartável, formato: anatômico, 

embalagem: conforme norma abnt c, 

abertura asséptica

3036159

Luva cirúrgica, material: látex natural, 

tamanho: 6,50, esterilidade: estéril, 

características adicionais: comprimento 

mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada 

c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: 

descartável, formato: anatômico, 

embalagem: conforme norma abnt c, 

abertura asséptica

269946 Par 1,48

3036160

Luva cirúrgica, material: látex natural, 

tamanho: 7, esterilidade: estéril, 

características adicionais: comprimento 

mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada 

c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: 

descartável, formato: anatômico, 

embalagem: conforme norma abnt c, 

abertura asséptica

269839 Par 1,48

3036161

Luva cirúrgica, material: látex natural, 

tamanho: 7,50, esterilidade: estéril, 

características adicionais: comprimento 

mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada 

c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: 

descartável, formato: anatômico, 

embalagem: conforme norma abnt c, 

abertura asséptica

269838 Par 1,48

3036162 Luva cirúrgica, material: látex natural, 

tamanho: 8, esterilidade: estéril, 

269837 Par 1,48



características adicionais: comprimento 

mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada 

c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: 

descartável, formato: anatômico, 

embalagem: conforme norma abnt c, 

abertura asséptica

3036163

Luva cirúrgica, material: látex natural, 

tamanho: 8,50, esterilidade: estéril, 

características adicionais: comprimento 

mínimo de 28cm, apresentação: lubrificada 

c, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: 

descartável, formato: anatômico, 

embalagem: conforme norma abnt c, 

abertura asséptica

269947 Par 1,48

3036164

Luva para procedimento não cirúrgico, 

material: látex natural íntegro e uniforme, 

tamanho: extrapequeno, características 

adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível,

descartável, apresentação: atóxica, tipo: 

ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: 

formato anatômico, finalidade: resistente à 

tração

269891
Caixa 100,00

Un
18,99

3036165

Luva para procedimento não cirúrgico, 

material: látex natural íntegro e uniforme, 

tamanho: pequeno, características 

adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível,

descartável, apresentação: atóxica, tipo: 

ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: 

formato anatômico, finalidade: resistente à 

tração

269894
Caixa 100,00

Un
18,99

3036166 Luva para procedimento não cirúrgico, 

material: látex natural íntegro e uniforme, 

269893 Caixa 100,00

Un

18,99



tamanho: médio, características adicionais: 

lubrificada com pó bioabsorvível, 

descartável, apresentação: atóxica, tipo: 

ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: 

formato anatômico, finalidade: resistente à 

tração

3036167

Luva para procedimento não cirúrgico, 

material: látex natural íntegro e uniforme, 

tamanho: grande, características adicionais:

lubrificada com pó bioabsorvível, 

descartável, apresentação: atóxica, tipo: 

ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: 

formato anatômico, finalidade: resistente à 

tração

269892
Caixa 100,00

Un
18,99

3036168

Luva para procedimento não cirúrgico, 

material: vinil, tamanho: médio, 

características adicionais: sem pó, 

descartável, esterilidade: não estéril, 

apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, 

modelo: formato anatômico, finalidade: 

resistente à tração

405574
Caixa 100,00

Un 
14,78

3036169
Malha tubular ortopédica, material: algodão,

dimensões: 10 cm
 445965 Rolo 15,00 M 7,33

3036170
Malha tubular ortopédica, material: algodão,

dimensões: 20 cm
445967 Rolo 15,00 M 12,73

3036171

Manta térmica, material: poliéster, modelo: 

envelope, dimensões: cerca de 2,10 cm de 

comprimento por 1,40 cm, características 

adicionais: descartável

407756 Unidade 8,90

3036172 Marcador de instrumental, tipo: rolo, 

tamanho: cerca de 6 mm, formato: fita 

adesiva, materia prima: isento de látex, 

características: com cor, adicionais: 

428825 Unidade 125,90



autoclavável

3036173

Martelo reflexológico, material cabo: aço 

inoxidável, material cabeça: borracha, 

modelo: babinski

 455063 Unidade 38,29

3036174

Martelo, material: aço inoxidável, tipo: 

dejerine, aplicação: de percussão para 

reflexos

381036 Unidade 39,80

3036177

Material gasoterapia, modelo: umidificador, 

saída: p, oxigênio, tipo frasco: frasco 

plástico graduado, c, tampa, volume: cerca 

de 250 ml, característica adicional: conector

metal c,rosca, esterilidade : esterilizável

435413 Unidade 17,50

3036178

Material para acupuntura, tipo: berço com 

madeira para queimar moxa, tamanho: 

tamanho padrão

376718 Unidade 45,00

3036179 Moxa, apresentação: em bastão  288890 Caixa 10,00 Un 35,62

3036180

Papel para impressão - uso hospitalar, 

material: termosensível, modelo: 

milimetrado, dimensões: cerca 80 mm, 

apresentação: bobina, compatibilidade: 

compatibilidade c, equipamento

438059 Rolo 30,00 m 9,90

3036181

Pinça cirúrgica, material: aço inox 

escovado, modelo: adson, tipo ponta: 

serrilhada, comprimento: 12 cm

286672 Unidade 13,11

3036182

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: adson, tipo ponta: serrilhada, 

comprimento total: cerca de 15 cm

440041 Unidade 41,52

3036183
Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: backhaus, comprimento: 13 cm
272360 Unidade 31,41

3036184
Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: backhaus, comprimento: 15 cm
272361 Unidade 48,90

3036185

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

tipo ponta: curva, comprimento: 14 cm, tipo:

crile

312395 Unidade 24,51



3036186

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: anatômica, comprimento: 14 cm, 

características adicionais: dente de rato

277573 Unidade 12,90

3036187
Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: anatômica, comprimento: 14 cm
293780 Unidade 12,90

3036188

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: dente de rato, comprimento: cerca 

de 15 cm, características adicionais: 

anatômica, 1x2 dentes, aplicação: 

hospitalar

249608 Unidade 12,99

3036189

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: dissecção, comprimento: 16 cm, 

características adicionais: dente de rato

290759 Unidade 14,71

3036190

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: dissecação, comprimento: 16 cm, 

características adicionais: anatômica, 

aplicação: hospitalar

260731 Unidade 16,00

3036191

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: dissecção, comprimento: 18 cm, 

características adicionais: anatômica

274734 Unidade 20,00

3036192

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: foerster, tipo ponta: reta, 

comprimento: 16 cm

395674 Unidade 46,03

3036193

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: halstead mosquito, tipo ponta: 

curva, comprimento: 10 cm

293810 Unidade 28,00

3036194

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: halstead mosquito, tipo ponta: reta,

comprimento: 10 cm

293811 Unidade 28,00

3036195

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: halstead mosquito, tipo ponta: 

curva, comprimento: 12,50 cm

 272442 Unidade 47,90

3036196 Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: halstead mosquito, tipo ponta: reta,

 272443 Unidade 31,00



comprimento: 12,50 cm

3036197

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: halstead mosquito, tipo ponta: reta,

comprimento: 14 cm, aplicação: hospitalar

435086 Unidade 32,25

3036198

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: kelly, tipo ponta: reta, 

comprimento: 14 cm

275484 Unidade R$ 16,21

3036199

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: kelly, tipo ponta: curva, 

comprimento: 16 cm, tipo cabo: com trava, 

aplicação: hospitalar

 253803 Unidade R$ 27,52

30361200

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: kelly, tipo ponta: ponta reta, 

comprimento: 16 cm

 288998 Unidade R$ 28,43

3036201

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: kelly, tipo ponta: reta, 

comprimento: 18 cm

300488 Unidade R$ 40,85

3036202

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: rochester pean, tipo ponta: curva, 

comprimento: 16 cm, tipo cabo: com trava, 

aplicação: hospitalar

250064 Unidade R$ 21,49

3036203

Pinça cirúrgica, material: aço inoxidável, 

modelo: rochester pean, tipo ponta: reta, 

comprimento: 16 cm, tipo cabo: com trava, 

aplicação: hospitalar

250065 Unidade R$ 29,55

3036204
Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: 

mayo hegar, comprimento: 15 cm
243287 Unidade R$ 26,33

3036205

Saco plástico lixo, capacidade: 50 l, cor: 

branca, apresentação: peça única, largura: 

63 cm, altura: 80 cm, características 

adicionais: leitoso, 3 micra, símbolo de 

substância infectante, aplicação: hospitalar

296529
Pacote 100,00

Un
R$ 19,90

3036206 Saco plástico lixo, capacidade: 100 l, cor: 

branco leitoso, largura: 75 cm, altura: 105 

353776 Pacote 100,00

Un

R$ 23,17



cm, aplicação: hospitalar, material: 

polietileno alta densidade

3036207

Sapatilha hospitalar, material : não tecido 

100% polipropileno, modelo: c, elástico, 

cor : c, cor, gramatura : cerca de 20 g,m2, 

tamanho : único, tipo uso : descartável

436854 Par R$ 8,90

3036208

Sapatilha hospitalar, material : não tecido 

100% polipropileno, modelo: c, elástico, 

cor : c, cor, gramatura : cerca de 40 g,m2, 

tamanho : único, tipo uso : descartável

436858 Unidade R$ 9,80

3036209

Seringa, material: polipropileno, 

capacidade: 60 ml, tipo bico: bico central 

luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de 

borracha, adicional: graduada, numerada, 

esterilidade: estéril, descartável, 

apresentação: embalagem individual

439629 Unidade R$ 1,40

3036210

Seringa, material: polipropileno, 

capacidade: 60 ml, tipo bico: bico tipo 

cateter, tipo vedação: êmbolo de borracha, 

adicional: graduada, numerada, 

esterilidade: estéril, descartável, 

apresentação: embalagem individual

439636 Unidade R$ 1,50

3036211

Seringa, material: polipropileno, 

capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central luer

lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de 

borracha, adicional: graduada (escala ml), 

numerada, esterilidade: estéril, descartável, 

apresentação: embalagem individual

443469 Unidade R$ 0,13

3036212 Seringa, material: polipropileno, 

capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central luer

lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de 

borracha, adicional: graduada (escala ui), 

numerada, tipo agulha: c, agulha 26 g x 

439654 Unidade R$ 0,17



1,2", esterilidade: estéril, descartável, 

apresentação: embalagem individual

3036213

Seringa, material: polipropileno, 

capacidade: 3 ml, tipo bico: bico central luer

lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de 

borracha, adicional: graduada, numerada, 

componente adicional: c, sistema 

segurança segundo nr,32, esterilidade: 

estéril, descartável, apresentação: 

embalagem individual

439640 Unidade R$ 0,18

3036214

Seringa, material: polipropileno, 

capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer

lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de 

borracha, adicional: graduada, numerada, 

componente adicional: c, sistema 

segurança segundo nr,32, esterilidade: 

estéril, descartável, apresentação: 

embalagem individual

439639 Unidade R$ 0,24

3036215

Seringa, material: polipropileno, 

capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central 

luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de 

borracha, adicional: graduada, numerada, 

componente adicional: c, sistema 

segurança segundo nr,32, esterilidade: 

estéril, descartável, apresentação: 

embalagem individual

439641 Unidade R$ 0,63

3036216

Seringa, material: polipropileno, 

capacidade: 20 ml, tipo bico: bico central 

luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de 

borracha, adicional: graduada, numerada, 

esterilidade: estéril, descartável, 

apresentação: embalagem individual

439627 Unidade R$ 0,85



3036217

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 

nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 

calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: 

cerca 120 cm, conector: conector padrão c, 

tampa, componentes: ponta distal fechada, 

c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, 

descartável, embalagem: embalagem 

individual

438401 Unidade R$ 0,42

3036218

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 

nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 

calibre: nº 6, tamanho: longa, comprimento: 

cerca 120 cm, conector: conector padrão c, 

tampa, componentes: ponta distal fechada, 

c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, 

descartável, embalagem: embalagem 

individual

 437216 Unidade R$ 0,64

3036219

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 

nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 

calibre: nº 8, tamanho: longa, comprimento: 

cerca 120 cm, conector: conector padrão c, 

tampa, componentes: ponta distal fechada, 

c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, 

descartável, embalagem: embalagem 

individual

437217 Unidade R$ 0,80

3036220

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 

nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 

calibre: nº 10, tamanho: longa, 

comprimento: cerca 120 cm, conector: 

conector padrão c, tampa, componentes: 

ponta distal fechada, c, orifícios laterais, 

esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

435906 Unidade R$ 0,89



3036221

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 

nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 

calibre: nº 12, tamanho: longa, 

comprimento: cerca 120 cm, conector: 

conector padrão c, tampa, componentes: 

ponta distal fechada, c, orifícios laterais, 

esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

 435907 Unidade R$ 1,00

3036222

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 

nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 

calibre: nº 14, tamanho: longa, 

comprimento: cerca 120 cm, conector: 

conector padrão c, tampa, componentes: 

ponta distal fechada, c, orifícios laterais, 

esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

435908 Unidade R$ 1,10

3036223

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 

nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 

calibre: nº 16, tamanho: longa, 

comprimento: cerca 120 cm, conector: 

conector padrão c, tampa, componentes: 

ponta distal fechada, c, orifícios laterais, 

esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

 435909 Unidade R$ 1,25

3036224

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 

nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 

calibre: nº 18, tamanho: longa, 

comprimento: cerca 120 cm, conector: 

conector padrão c, tampa, componentes: 

ponta distal fechada, c, orifícios laterais, 

esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

435910 Unidade R$ 1,35



3036225

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 

nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 

calibre: nº 20, tamanho: longa, 

comprimento: cerca 120 cm, conector: 

conector padrão c, tampa, componentes: 

ponta distal fechada, c, orifícios laterais, 

esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

435911 Unidade R$ 1,50

3036226

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 

nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 

calibre: nº 22, tamanho: longa, 

comprimento: cerca 120 cm, conector: 

conector padrão c, tampa, componentes: 

ponta distal fechada, c, orifícios laterais, 

esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

435912 Unidade R$ 1,80

3036227

Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou 

nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, 

calibre: nº 24, tamanho: longa, 

comprimento: cerca 120 cm, conector: 

conector padrão c, tampa, componentes: 

ponta distal fechada, c, orifícios laterais, 

esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

435913 Unidade R$ 1,87

3036228

Sonda trato urinário, modelo: uretral, 

material: pvc, calibre: 8 french, conector: 

conector padrão c, tampa, comprimento: 

cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal 

cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

 438409 Unidade R$ 0,45

3036229 Sonda trato urinário, modelo: uretral,  436042 Unidade R$ 0,55



material: pvc, calibre: 10 french, conector: 

conector padrão c, tampa, comprimento: 

cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal 

cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

3036230

Sonda trato urinário, modelo: uretral, 

material: pvc, calibre: 12 french, conector: 

conector padrão c, tampa, comprimento: 

cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal 

cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

435986 Unidade R$ 0,67

3036231

Sonda trato urinário, modelo: uretral, 

material: pvc, calibre: 14 french, conector: 

conector padrão c, tampa, comprimento: 

cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal 

cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

435982 Unidade R$ 0,72

3036232

Sonda trato urinário, modelo: uretral, 

material: pvc, calibre: 16 french, conector: 

conector padrão c, tampa, comprimento: 

cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal 

cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

435985 Unidade R$ 1,00

3036233 Sonda trato urinário, modelo: uretral, 

material: pvc, calibre: 18 french, conector: 

conector padrão c, tampa, comprimento: 

cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal 

cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios

435983 Unidade R$ 1,35



laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

3036234

Sonda trato urinário, modelo: uretral, 

material: pvc, calibre: 20 french, conector: 

conector padrão c, tampa, comprimento: 

cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal 

cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

435987 Unidade R$ 1,68

3036235

Sonda trato urinário, modelo: foley, 

material: silicone, calibre: 8 french, vias: 2 

vias, conector: conectores padrão, volume: 

c, balão cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal 

cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

435998 Unidade R$ 3,06

3036236

Sonda trato urinário, modelo: foley, 

material: silicone, calibre: 10 french, vias: 2 

vias, conector: conectores padrão, volume: 

c, balão cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal 

cilíndrica fechada, componentes: c,orifícios 

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

436000 Unidade R$ 3,80

3036237

Sonda trato urinário, modelo: foley, 

material: silicone, calibre: 12 french, vias: 2 

vias, conector: conectores padrão, volume: 

c, balão cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal 

cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

436001 Unidade R$ 3,95

3036238 Sonda trato urinário, modelo: foley, 

material: silicone, calibre: 14 french, vias: 2 

435995 Unidade R$ 6,00



vias, conector: conectores padrão, volume: 

c, balão cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal 

cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

3036239

Sonda trato urinário, modelo: foley, 

material: silicone, calibre: 16 french, vias: 2 

vias, conector: conectores padrão, volume: 

c, balão cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal 

cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

435999 Unidade R$ 9,49

3036240

Sonda trato urinário, modelo: foley, 

material: silicone, calibre: 18 french, vias: 2 

vias, conector: conectores padrão, volume: 

c, balão cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal 

cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

435997 Unidade R$ 11,48

3036241

Sonda trato urinário, modelo: foley, 

material: silicone, calibre: 20 french, vias: 2 

vias, conector: conectores padrão, volume: 

c, balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal

cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

436078 Unidade R$ 13,00

3036242 Sonda trato urinário, modelo: foley, 

material: silicone, calibre: 22 french, vias: 2 

vias, conector: conectores padrão, volume: 

c, balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal

cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

436077 Unidade R$ 14,20



embalagem: embalagem individual

3036243

Sonda trato urinário, modelo: foley, 

material: silicone, calibre: 24 french, vias: 3 

vias, conector: conectores padrão, volume: 

c, balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal

cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios

laterais, esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

438576 Unidade R$ 15,70

3036244
Suporte lençol descartável, material: 

alumínio, tipo: parede, largura: 70 cm
352178 Unidade R$ 98,50

3036245

Suporte, material: metal, aplicação: coletor 

de perfurocortante, características 

adicionais: coletor de 13 litros

431085 Unidade R$ 17,98

3036246

Tábua de massagem cardíaca, 

comprimento: cerca de 42 cm, largura: 

cerca de 42 cm, altura: cerca de 0,6 cm, 

material:polímero

427815 Unidade R$ 150,57

3036247

Tela cirúrgica, modelo: implantável, 

material: monofilamento de polipropileno, 

aplicação: não absorvível, dimensões: 

cerca de 15 x 15 cm, esterilidade: estéril, 

tipo uso: uso único

435028 Unidade R$ 22,50

3036248

Tela cirúrgica, modelo: implantável, 

material: monofilamento de polipropileno, 

aplicação: não absorvível, dimensões: 

cerca de 15 x 20 cm, esterilidade: estéril, 

tipo uso: uso único

 435029 Unidade R$ 29,84

3036249

Tela cirúrgica, modelo: implantável, 

material: monofilamento de polipropileno, 

aplicação: não absorvível, dimensões: 

cerca de 30 x 30 cm, esterilidade: estéril, 

tipo uso: uso único

 435030 Unidade R$ 79,96

3036250 Termômetro clínico, ajuste: digital, escala: 435801 Unidade R$ 10,50



até 45 °c, tipo : uso axilar e oral, 

componentes: c, alarmes, memória: 

memória última medição, embalagem: 

embalagem individual

3036251

Tesoura, material: aço inoxidável, 

comprimento: 8 cm, tipo ponta: reta, tipo: 

íris

347926 Unidade R$ 23,85

3036252

Tesoura, material: aço inoxidável, 

comprimento: 8 cm, tipo ponta: curva, tipo: 

íris

347984 Unidade R$ 34,51

3036253

Tesoura, material: aço inoxidável, 

comprimento: 14 cm, tipo ponta: reta, tipo: 

tipo mayo

292885 Unidade R$ 30,09

3036254

Tesoura, material: aço inoxidável, 

comprimento: 17 cm, tipo ponta: reta, tipo: 

mayo stille

325142 Unidade R$ 35,20

3036255

Tesoura, material: aço inoxidável, 

comprimento: 17 cm, tipo ponta: curva, tipo:

mayo stille

343685 Unidade R$ 20,75

3036256

Tesoura, material: aço inoxidável, 

comprimento: 14 cm, tipo ponta: curva, tipo:

metzembaum

277570 Unidade 21,00

3036257

Tesoura, material: aço inoxidável, 

comprimento: 14 cm, tipo ponta: reta, tipo: 

metzembaum

 328097 Unidade R$ 24,83

3036258

Tesoura, material: aço inoxidável, 

comprimento: 16 cm, tipo ponta: curva, tipo:

metzembaum

292887 Unidade R$ 24,75

3036259

Tesoura, material: aço inoxidável, 

comprimento: 20 cm, tipo ponta: reta, tipo: 

metzembaum

275012 Unidade R$ 42,60

3036260

Tesoura, material: aço inoxidável, 

comprimento: 25 cm, tipo ponta: curva, tipo:

nelson metzembaum

294913 Unidade R$ 74,90



3036261

Tesoura, material: aço inoxidável, 

comprimento: 11 cm, tipo ponta: reta, tipo: 

spencer

344130 Unidade R$ 33,46

3036262

Tesoura, material: aço inoxidável, 

comprimento: 15 cm, tipo ponta: reta fina-

fina, tipo: standard

344283 Unidade R$ 35,47

3036263

Touca hospitalar, material : não tecido 

100% polipropileno, modelo: com elástico 

em toda volta, cor : com cor, gramatura: 

cerca de 20 g,m2, tamanho : único, tipo uso

: descartável, característica adicional 01: 

hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex

428615
Embalagem

100,00 Un
R$  8,60

3036264

Touca hospitalar, material : não tecido 

100% polipropileno, modelo: com elástico 

em toda volta, cor : sem cor, gramatura: 

cerca de 20 g,m2, tamanho : único, tipo uso

: descartável, característica adicional 01: 

hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex

428619
Embalagem

100,00 Un
R$ 5,77

3036265

Tubo corrugado - traqueia, modelo: ramo 

único, matéria prima: silicone, característica

adicional: parte interna lisa, adicional: 

conectores em ambas extremidades, 

diâmetro interno: 22 mm, comprimento: 

cerca de 150 cm, compatibilidade 1: 

compatibilidade específica

455149 Unidade R$ 50,68

3036266

Tubo corrugado - traqueia, modelo: ramo 

único, matéria prima: silicone, característica

adicional: parte interna lisa, adicional: 

conectores em ambas extremidades, 

diâmetro interno: 22 mm, comprimento: 

cerca de 75 cm, compatibilidade 1: 

compatibilidade específica

455154 Unidade R$ 72,90

3036267 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 451215 Unidade R$ 4,40



curva magill, calibre: 3,5, tipo ponta: c, 

ponta distal atraumática, componente 1: 

balão alto volume e baixa pressão, 

componente 2: radiopaco, graduado, tipo 

conector: conector padrão, esterilidade: 

estéril, uso único

3036268

Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: 

curva magill, calibre: 4,5, tipo ponta: c, 

ponta distal atraumática e orifício murphy, 

componente 1: balão alto volume e baixa 

pressão, componente 2: radiopaco, 

graduado, tipo conector: conector padrão, 

esterilidade: estéril, uso único

451231 Unidade R$ 3,41

3036269

Tubo para coleta de amostra biológica, 

material: plástico, volume: 4 ml, 

componentes: sem aditivos, uso: coleta de 

sangue, característica adicional: à vácuo, 

esterilidade: estéril, descartável

372350 Unidade R$ 0,48

3036270

Tubo para coleta de amostra biológica, 

material: plástico, volume: 4 ml, 

componentes: com fluoreto de sódio e edta,

uso: coleta de sangue, característica 

adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, 

descartável

386980 Unidade R$ 0,42

3036271

Tubo para coleta de amostra biológica, 

material: plástico, volume: 10 ml, 

componentes: com heparina de sódio, uso: 

coleta de sangue, característica adicional: à

vácuo, esterilidade: estéril, descartável

372346 Unidade R$ 1,30

3036272 Tubo para coleta de amostra biológica, 

material: plástico, volume: 10 ml, 

componentes: sem aditivos, uso: coleta de 

373156 Unidade R$ 0,92



sangue, característica adicional: à vácuo, 

esterilidade: estéril, descartável

3036273

Tubo supraglótico, tipo: máscara laríngea, 

material : pvc, tamanho : nº 1, componente 

1: c, linha de referência, conector: c, 

conector padrão, esterilidade : estéril, uso 

único

451032 Unidade R$ 25,50

3036274

Tubo supraglótico, tipo: máscara laríngea, 

material : pvc, vias: via p, acesso gástrico, 

tamanho : nº 1, componente 1: c, linha de 

referência, conector: c, conector padrão, 

adicionais: c, proteção contra mordedura, 

esterilidade : estéril, uso único

451076 Unidade R$ 20,89

3036275

Tubo supraglótico,  tipo:  máscara  laríngea,
material : pvc, vias: via p, acesso gástrico,
tamanho : nº 1,5, componente 1: c, linha de
referência,  conector:  c,  conector  padrão,
adicionais:  c,  proteção  contra  mordedura,
esterilidade : estéril, uso único

451080 Unidade R$ 40,00

3036276

Tubo supraglótico, tipo: máscara laríngea, 

material : pvc, vias: via p, acesso gástrico, 

tamanho : nº 2, componente 1: c, linha de 

referência, conector: c, conector padrão, 

adicionais: c, proteção contra mordedura, 

esterilidade : estéril, uso único

451077 Unidade R$ 36,00

3036277

Tubo supraglótico, tipo: máscara laríngea, 

material : pvc, vias: via p, acesso gástrico, 

tamanho : nº 2,5, componente 1: c, linha de 

referência, conector: c, conector padrão, 

adicionais: c, proteção contra mordedura, 

esterilidade : estéril, uso único

451075 Unidade R$ 37,00

3036278

Tubo supraglótico, tipo: máscara laríngea, 

material : pvc, vias: via p, acesso gástrico, 

tamanho : nº 3, componente 1: c, linha de 

451078 Unidade R$ 65,00



referência, conector: c, conector padrão, 

adicionais: c, proteção contra mordedura, 

esterilidade : estéril, uso único

3036279

Tubo supraglótico, tipo: máscara laríngea, 

material: pvc, vias: via p, acesso gástrico, 

tamanho: nº 4, componente 1: c, linha de 

referência, conector: c, conector padrão, 

adicionais: c, proteção contra mordedura, 

esterilidade: estéril, uso único

451079 Unidade R$ 46,00

3036280

Tubo supraglótico, tipo: máscara laríngea, 

material: pvc, vias: via p, acesso gástrico, 

tamanho: nº 5, componente 1: c, linha de 

referência, conector: c, conector padrão, 

adicionais: c, proteção contra mordedura, 

esterilidade: estéril, uso único

451482 Unidade R$ 80,00

3036281

Máscara descartável uso geral, material: 

polipropileno, tipo fixação: com clipe e 

elástico, costura reforçada laterais, 

características adicionais: com filtro 

absorção bactérias, impurezas

433920
Pacote 100

Unidades
9,65

3036282

Luva para procedimento não cirúrgico, 

material: látex, tamanho: médio, 

características adicionais: sem pó, tipo: 

ambidestra, tipo uso: descartável

443397
Caixa 100

Unidades
18,77

3036283

Luva para procedimento não cirúrgico, 

material: silicone, tamanho: grande, 

características adicionais: sem pó, tipo: 

ambidestra, tipo uso: descartável

444595
Caixa 100

Unidades
20,16

3036284

Lona plástica, espessura: 1 mm, largura: 1 

m, comprimento: 2,10 m, cor: preta, 

aplicação: cobertura de cadaver

334924 Unidade 10,02

3036285 Cateter periférico, material cateter: polímero

radiopaco, aplicação: venoso, material 

437177 Unidade R$ 0,60



agulha: agulha aço inox, diametro: 18 gau, 

comprimento: cerca 45 mm, conector: 

conector padrão, componente 1: câmara 

refluxo c, filtro, componente 2: c, sistema 

segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, 

descartável, embalagem individual

3036286

Cateter periférico, material cateter: polímero

radiopaco, aplicação: venoso, material 

agulha: agulha aço inox, diametro: 20 gau, 

comprimento: cerca 30 mm, conector: 

conector padrão, componente 1: câmara 

refluxo c, filtro, componente 2: c, sistema 

segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, 

descartável, embalagem individual

437178 Unidade R$ 0,68

3036287

Cateter periférico, material cateter: polímero

radiopaco, aplicação: venoso, material 

agulha: agulha aço inox, diametro: 22 gau, 

comprimento: cerca 25 mm, conector: 

conector padrão, componente 1: câmara 

refluxo c, filtro, componente 2: c, sistema 

segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, 

descartável, embalagem individual

437179 Unidade R$ 1,42

3036288

Cateter periférico, material cateter: polímero

radiopaco, aplicação: venoso, material 

agulha: agulha aço inox, diametro: 24 gau, 

comprimento: cerca 15 mm, conector: 

conector padrão, componente 1: câmara 

refluxo c, filtro, componente 2: c, sistema 

segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, 

descartável, embalagem individual

441271 Unidade R$ 1,05

3036289 Cateter periférico, material cateter: polímero

radiopaco, aplicação: venoso, material 

437175 Unidade R$ 0,66



agulha: agulha aço inox, diâmetro: 14 gau, 

comprimento: cerca 50 mm, conector: 

conector padrão, componente 1: câmara 

refluxo c, filtro, componente 2: c, sistema 

segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, 

descartável, embalagem individual

3036290

Cateter periférico, material cateter: polímero

radiopaco, aplicação: venoso, material 

agulha: agulha aço inox, diâmetro: 16 gau, 

comprimento: cerca 50 mm, conector: 

conector padrão, componente 1: câmara 

refluxo c, filtro, componente 2: c, sistema 

segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, 

descartável, embalagem individual

437176 Unidade R$ 0,89

3036291

Cateter periférico, aplicação: venoso, 

modelo: tipo escalpe, material agulha: 

agulha aço inox, diâmetro: 23 gau, 

componente adicional: c, asa de fixação, 

tubo extensor, conector: conector padrão c, 

tampa, componente 1: c, adaptador coleta à

vácuo, componente 2: c, sistema segurança

segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável,

embalagem individual

437174 Unidade R$ 0,23

3036292

Cateter periférico, aplicação: venoso, 

modelo: tipo escalpe, material agulha: 

agulha aço inox, diametro: 25 gau, 

componente adicional: c, asa de fixação, 

tubo extensor, conector: conector padrão c, 

tampa, componente 1: c, adaptador coleta à

vácuo, componente 2: c, sistema segurança

segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável,

embalagem individual

437172 Unidade R$ 0,29



3036293

Cateter periférico, aplicação: venoso, 

modelo: tipo escalpe, material agulha: 

agulha aço inox, diâmetro: 27 gau, 

componente adicional: c, asa de fixação, 

tubo extensor, conector: conector padrão c, 

tampa, componente 2: c, sistema 

segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, 

descartável, embalagem individual

437187 Unidade R$ 0,45

3036294

Conjunto para papanicolau, tipo: 

composição básica: composição básica: 1 

espéculo vaginal grande, 1 espátula de 

ayres, outros componentes: 1 escova 

cervical, 1 pinça cheron, componentes 

adicionais: 1 lâmina com frasco de 

transporte, embalagem: estéril, embalagem 

individual

405740 Unidade R$ 4,89

3036295

Conjunto para papanicolau, tipo: 

composição básica: composição básica: 1 

espéculo vaginal médio, 1 espátula de 

ayres, outros componentes: 1 escova 

cervical, 1 pinça cheron, componentes 

adicionais: 1 lâmina com frasco de 

transporte, embalagem: estéril, embalagem 

individual

405739 Unidade R$ 3,02

3036296

Dispositivo incontinência urinária, 

componentes: tubo plástico transparente; 

adaptador e coletor, tipo uso: descartável, 

características adicionais: atóxico, tamanho 

médio

398569 Unidade R$ 3,02

3036297 Lençol descartável, material: polipropileno, 

gramatura: 30 g,m2, largura: 0,90 m, 

comprimento: 2,10 m, aplicação: com 

416690 Unidade R$ 1,57



elástico

3036298
Máscara cirúrgica, tipo: c, filtro bacteriano, 

c, visor, tipo uso: descartável
276165 Unidade R$ 6,23

3036299

Máscara cirúrgica, tipo: não tecido,3 

camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo 

fixação: com elástico, características 

adicionais: clip nasal embutido, 

hipoalergênica, tipo uso: descartável

341923 Unidade R$ 0,10

3036300

Equipo aquecimento e infusão sanguínea, 

material: pvc transparente isento de látex, 

tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, 

características adicionais: sistema de bolsa 

e tubos flexíveis, tipo ponta: 2 pontas 

perfurantes, tipo câmara: câmara de 

gotejamento longa c, filtro 150m, tipo pinça: 

pinças tipo clamp e reguladora de fluxo

401184 Unidade R$ 6,87

3036301

Fio de sutura, material: poliamida 

monofilamento, tipo fio: 6-0, tipo agulha: c, 

2 agulhas 1,2 círculo cilíndrica, 

comprimento agulha: 1,50 cm

277742 Unidade R$ 4,29

3036302

Sonda trato urinário, modelo: uretral, 

material: poliuretano, calibre: 12 french, 

conector: conector padrão c, tampa, 

comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: 

ponta distal cilíndrica fechada, 

componentes: c, orifícios laterais, 

esterilidade: estéril, descartável, 

embalagem: embalagem individual

435993 Unidade R$ 0,71

3036303 Tubo endotraqueal, material: silicone, 

modelo: curva magill, calibre: 5,5, tipo 

ponta: c, ponta distal atraumática e orifício 

murphy, componente 1: balão alto volume e

baixa pressão, componente 2: radiopaco, 

451403 Unidade R$ 3,51



graduado, tipo conector: conector padrão, 

adicional: c, guia, esterilidade: estéril, uso 

único

3036304

Tubo endotraqueal, material: silicone, 

modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo 

ponta: c, ponta distal atraumática, 

componente 1: balão alto volume e baixa 

pressão, componente 2: radiopaco, 

graduado, tipo conector: conector padrão, 

esterilidade: estéril, uso único

451420 Unidade R$ 3,60

3036305

Tubo endotraqueal, material: silicone, 

modelo: curva magill, calibre: 7,0, tipo 

ponta: c, ponta distal atraumática, 

componente 1: balão alto volume e baixa 

pressão, componente 2: radiopaco, 

graduado, tipo conector: conector padrão, 

esterilidade: estéril, uso único

451418 Unidade R$ 3,66

3036306

Tubo endotraqueal, material: silicone, 

modelo: curva magill, calibre: 7,5, tipo 

ponta: c, ponta distal atraumática, 

componente 1: balão alto volume e baixa 

pressão, componente 2: radiopaco, 

graduado, tipo conector: conector padrão, 

esterilidade: estéril, uso único

451413 Unidade R$ 3,64

3036307

Tubo endotraqueal, material: silicone, 

modelo: curva magill, calibre: 8,0, tipo 

ponta: c, ponta distal atraumática e orifício 

murphy, componente 1: balão alto volume e

baixa pressão, componente 2: radiopaco, 

graduado, tipo conector: conector padrão, 

451407 Unidade R$ 3,66



adicional: c, guia, esterilidade: estéril, uso 

único

3036308

Dispositivo incontinência urinária, 

componentes: tubo plástico transparente; 

adaptador e coletor, tipo uso: descartável, 

características adicionais: atóxico, tamanho 

médio

398569 Unidade R$ 3,02

3036309

Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, 

impermeável, material: polietileno, 

componentes: microperfurada, dimensões: 

cerca de 100 mm, cor: transparente, tipo 

uso: uso único

439001 Rolo 10 metros R$ 16,03

3036310

Fio de sutura, material: polipropileno 

monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: azul, 

comprimento: cerca de 60 cm, 

características adicionais: c,1 agulha em 

cada ponta do fio, tipo agulha: 3,8 círculo 

cilíndrica, comprimento agulha: cerca 1,0 

cm, esterilidade: descartável, estéril

453645 Envelope R$ 27,50

3036311

Bandagem elástica, material: fita 

microporosa, tipo: protegido por papel 

siliconado, hipoalérgico, largura: 2,5 cm, 

comprimento: 12,5 m, cor: com cor, 

características adicionais: com fibras 

elásticas

422890 Unidade R$ 29,37

3036312 Fixador tubo orotraqueal, material: 

impermeável, sistema fixação: c, adesivo e 

espuma adesiva em cada extremidade, 

comprimento: cerca de 60 a 70 cm, largura: 

cerca de 1,5 a 2,0 cm, características 

adicionais: extensão adesiva p, fixação, 

426850 Unidade R$ 32,00



componente: hipoalergênico

3036313
Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: 

mayo hegar, comprimento: 16 cm
343664 Unidade R$ 25,79

3036314

Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: 

mayo hegar, comprimento: 16 cm, 

características adicionais: ponta reta com 

vídea

339259 Unidade R$ 100,00

3036315

Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: 

mayo hegar, comprimento: 18 cm, 

características adicionais: c, cremalheira

417138 Unidade R$ 81,97

3036316

Porta-agulha, material: aço inoxidável, tipo: 

mayo hegar, comprimento: 18 cm, 

características adicionais: com ponta de 

vídea

300842 Unidade R$ 104,30

3036317

Reanimador manual, material balão: 

silicone, capacidade balão: cerca 250 ml, 

componente 1: máscara plástico rígido c, 

coxim silicone, tipo válvula: válvula 

unidirecional pop off cerca 40 cmh20, 

tamanhos: neonatal

456414 Unidade R$ 113,03

3036318

Reanimador manual, material balão: 

silicone, capacidade balão: cerca 500 ml, 

componente 1: máscara plástico rígido c, 

coxim silicone, tipo válvula: válvula 

unidirecional pop off cerca 40 cmh20, 

tamanhos: infantil

456413 Unidade R$ 128,00

3036319

Reanimador manual, material balão: 

silicone, capacidade balão: cerca 1,5 l, 

componente 1: máscara plástico rígido c, 

coxim silicone, tipo válvula: válvula 

unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, 

tamanhos: adulto

456412 Unidade R$ 157,00

3036320 Fluxômetro, material filtro: aço inoxidável, 451856 Unidade R$ 57,95



capacidade fluxo: 0,1 a 3,5 l,min, aplicação:

controle fluxo oxigênio medicinal, pressão: 

pressão calibração até 3,5 kgf,cm2, tipo 

conexão: conexões conforme abnt, tipo 

escala: escala numérica, componentes: 

flutuador esférico, em alumínio anodizado e

termop, conexão saída: conexão saída 

c,resca em latão cromado

3036321

Válvula reguladora cilindro gás, tipo 

fechamento: manual, componentes: 

manômetro e fluxometro, tipo rosca: para 

oxigênio

389770 Unidade R$ 196,00

3036322

Material gasoterapia, modelo: 

micronebulizador, saída: p, oxigênio e ar 

comprimido, tipo máscara: máscara em 

plástico, tamanho: único, tipo frasco: frasco 

plástico graduado, c, tampa, volume: cerca 

de 10 ml, tipo extensão: extensor em pvc c, 

conectores, comprimento extensão: cerca 

de 1,5 m, esterilidade: esterilizável

435420 Unidade R$ 8,08

3036323

Material gasoterapia, modelo: 

micronebulizador, saída: p, oxigênio, tipo 

máscara: máscara em plástico, tamanho: 

infantil, tipo frasco: frasco plástico 

graduado, c, tampa, volume: cerca de 10 

ml, tipo extensão: extensor em pvc c, 

conectores, comprimento extensão: cerca 

de 1,5 m, esterilidade: esterilizável

435419 Unidade R$ 6,30
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