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ANEXO VIII - DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

Item Descritivo Apresentação 

 
 
 
1 

AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 (20027) - Agulha descartável com cânula de aço 
inox, canhão em plástico apropriado, com conexão universal, atóxico, bisel trifacetado 
e siliconizado, polimento interno e externo, isento de rebarbas, que tenha perfeito 
encaixe entre a agulha e o canhão, facilidade de desencaixe da agulha com a 
proteção plástica, embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico 
impermeável, hermeticamente lacrada,  garantindo a esterilização, contendo 
externamente dados de rotulagem, conforme Pontaria MS-SVS, n° O1 de 23/01/96. 

 
 

300 
UNIDADES 

2 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 (20035) - Agulha descartável com cânula de aço 
inox, canhão em plástico apropriado, com conexão universal, atóxico, bisel trifacetado 
e siliconizado, polimento interno e externo, isento de rebarbas, que tenha perfeito 
encaixe entre a agulha e o canhão, facilidade de desencaixe da agulha com a 
proteção plástica, embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico 
impermeável, hermeticamente lacrada,  garantindo a esterilização, contendo 
externamente dados de rotulagem, conforme Pontaria MS-SVS, n° O1 de 23/01/96. 

 
 

300 
UNIDADES 

3 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 (20043) - Agulha descartável com cânula de aço 
inox, canhão em plástico apropriado, com conexão universal, atóxico, bisel trifacetado 
e siliconizado, polimento interno e externo, isento de rebarbas, que tenha perfeito 
encaixe entre a agulha e o canhão, facilidade de desencaixe da agulha com a 
proteção plástica, embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico 
impermeável, hermeticamente lacrada,  garantindo a esterilização, contendo 
externamente dados de rotulagem, conforme Pontaria MS-SVS, n° O1 de 23/01/96. 

 
 

300 
UNIDADES 

4 AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 (20183) - Agulha descartável com cânula de aço 
inox, canhão em plástico apropriado, com conexão universal, atóxico, bisel trifacetado 
e siliconizado, polimento interno e externo, isento de rebarbas, que tenha perfeito 
encaixe entre a agulha e o canhão, facilidade de desencaixe da agulha com a 
proteção plástica, embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico 
impermeável, hermeticamente lacrada,  garantindo a esterilização, contendo 
externamente dados de rotulagem, conforme Pontaria MS-SVS, n° O1 de 23/01/96. 

 
 

300 
UNIDADES 

5 AGULHA DESCARTÁVEL40 X 12 (20060) - Agulha descartável com cânula de aço 
inox, canhão em plástico apropriado, com conexão universal, atóxico, bisel trifacetado 
e siliconizado, polimento interno e externo, isento de rebarbas, que tenha perfeito 
encaixe entre a agulha e o canhão, facilidade de desencaixe da agulha com a 
proteção plástica, embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico 
impermeável, hermeticamente lacrada,  garantindo a esterilização, contendo 
externamente dados de rotulagem, conforme Pontaria MS-SVS, n° O1 de 23/01/96. 

 
 

300 
UNIDADES 

6 ATADURA CREPE 10 CM (21511) - Atadura em tecido crepon 100% algodão, de 10 
cm de largura x 1,8Om de comprimento em repouso, com 21,86g conforme NBR 
14056, de cor natural com 13 fios por cm

2
 nos sentidos longitudinal e transversal, e 

que a distância entre os fios seja a menor possível, deixando assim a atadura 
compacta, com elasticidade adequada, bordas acabadas sem costura contendo Fio de 
marcação. Enrolada individualmente em material plástico ou similar, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme Portaria do MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
 

20 
UNIDADES 

7 ATADURA CREPE 15 CM (21538) - Atadura em tecido crepon 100% algodão, de 15 
cm de largura x 1,8Om de comprimento em repouso, com 32,71g conforme NBR 
14056, de cor natural com 13 fios por cm

2
 nos sentidos longitudinal e transversal, e 

que a distância entre os fios seja a menor possível, deixando assim a atadura 
compacta, com elasticidade adequada, bordas acabadas sem costura contendo Fio de 
marcação. Enrolada individualmente em material plástico ou similar, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme Portaria do MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
 

20 
UNIDADES 

8 ATADURA CREPE 20 CM (21456) - Atadura em tecido crepon 100% algodão, de 20 
cm de largura x 1,8Om de comprimento em repouso, com 42,86 conforme NBR 14056, 
de cor natural com 13 fios por cm

2
 nos sentidos longitudinal e transversal, e que a 

distância entre os fios seja a menor possível, deixando assim a atadura compacta, 
com elasticidade adequada, bordas acabadas sem costura contendo Fio de marcação. 
Enrolada individualmente em material plástico ou similar, contendo externamente 
dados de rotulagem conforme Portaria do MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
 

20 
UNIDADES 

 



2 
 
9 AVENTAL DESCARTÁVEL 50 G/M

2
 MANGA LONGA (24667) – Avental descartável, 

não estéril, manga longa, com forração em não tecido, semipermeável, com gramatura de 
50 g/m2, com punho elástico em polipropileno, com amarril nas costas, de cor branca com 
altura aproximada de 1,20m. Embalagem contendo externamente dados de rotulagem 
conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
 

10 
UNIDADES 

10 BOLSA DE COLOSTOMIA 40 MM (20230) - Bolsa descartável para colostomia 40mm, 
dotada de orifício circular localizado no seu terço superior, com adesivo hipoalergênico. 
Embalagem contendo externamente dados de rotulagem, conforme Portaria MS-SVS, n° 
01 de 23/01/96. 

 
10 

UNIDADES 

11 BOLSA DE COLOSTOMIA EM RESINA SINTETICA (20345) - Bolsa de oolostomia em 
resina sintética (carboximetilcelulose mais pectina), com bolsa drenável na parte inferior, 
que fecha-se através de sistema de clips fixo a mesma, cuja cor deve ser transparente, 
com 30cm de comprimento, com anel peristomal, cujo diâmetro seja para cone 
aproximadamente 60mm, recortável de acordo com tamanho do ostoma do paciente. A 
porção da bolsa que fica em contato direto com a pele do paciente deve ser recoberta por 
material não plástico, hipoalérgico tipo forração não tecida, ou com tela protetora, e cada 
bolsa devera acompanhar um CLAMP. Embalagem contendo externamente dados de 
rotulagem, conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
 

06 
UNIDADES 

12 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM COM 500 UNIDADES - Compressas de gaze 
confeccionada com 13 fios por cm

2
 com 08 camadas e 05 dobras, medindo 7,5 x 7,5cn1, 

pacote com 500 unidades, embalada uniformemente e adequadamente. Embalagem 
contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 
23/O1/96. 

 
06 

 PACOTES 

13 CÂNULA DE METAL PARA TRAQUEOSTOMIA N° 02 (20647) – Embalagem individual 
contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 
23/01/96. 

 
1 UNIDADE 

 

14 CÂNULA DE METAL PARA TRAQUEOSTOMIA N° 04 (20515) – Embalagem individual 
que contenha externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS- SVS, n° 01 de 
23/01/96.  

 
 
1 UNIDADE 

15 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G COM SISTEMADE TRAVA DE 
SEGURANCA (213380) - Dispositivo intravenoso periférico estéril n° 22G, com 0,9mm de 
calibre externo e aproximadamente 2,5cm de comprimento, composto de cânula externa 
confeccionada em poliuretano radiopaco, flexível, confeccionado de forma resistente à 
torção, atóxico, ajustado a uma agulha introdutora vazada de aço inoxidável siliconizada 
com bisel triangulado e trifacetado com adequada angulação e perfeita angulação, sem 
rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com câmara de refluxo sanguíneo em 
acrílico transparente, que permita rápida visualização do sangue no momento da punção, 
com sistema de proteção da agulha após punção (sistema de trava de segurança), com 
tampa filtro tipo bioseletivo que reduz a pressão interna. Sem visualização no mandril de 
material biológico após ativação. Com conector (canhão) translucido, codificado em cores 
que indica o diâmetro do cateter e com ranhuras para a fixação. Embalagem estéril 
individual, com proteção dupla, um lado em papel grau cirúrgico e outro em poliamida, 
abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de 
resíduos tóxicos, com dados de esterilização e tempo de validade, registro conforme 
Portaria MS- SVS, n° 01 de 23/01/96.  

 
 
 
 
 
 
 
100 
UNIDADES 

16 CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO (27323) - Cateter nasal tipo óculos, adulto, 
com extensão de aproximadamente 2,1m em PVC, flexível, com ajuste e adaptação 
confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal devera ser 100% 
silicone. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem Conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
 
10 
UNTDADES 

17 CATETER NASAL TIPO OCULOS PEDIATRICO (25703) - Cateter nasal tipo óculos, 
adulto, com extensão de aproximadamente 2,1m em PVC, flexível, com ajuste e 
adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal devera ser 
100% silicone. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem Conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
 
10 
UNIDADES 

18 CATETER PARA OXIGÊNIO Nº 06 (20680) - Cateter de oxigênio, com diâmetro de 
2,0mm, medindo aproximadamente 40cm, siliconizado, descartável. Embalagem estéril 
individual em papel grau cirúrgico com filme plástico, contendo externamente dados de 
rotulagem Conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
10 
UNIDADES 

 



3 
 
19 CATETER PARA OXIGENIO N” 08 (20680) - Cateter de oxigênio, com diâmetro de 

2,7mm, medindo aproximadamente 40cm, siliconizado, descartável. Embalagem estéril 
individual em papel grau cirúrgico com filme plástico, contendo externamente dados de 
rotulagem Conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
10 
UNIDADES 

20 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO (20337) - Frasco coletor em plástico 
transparente, atóxico, inodoro, de formate arredondado, com graduação até 1200 ml, com 
alça e clips para prender no leito, extensão em plástico transparente, medindo 
aproximadamente 120cm, com ponta graduada em três ou quatro níveis para adaptação 
em qualquer tipo de sonda, tampa protetora. Embalagem individual em saco plástico, 
contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS- SVS, n° 01 de 
23/01/96. 

 
 
 
10 
UNIDADES 

21 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO (20272) - Bolsa coletora de urina de PVC, 
resistente, atóxica, com capacidade para 2000ml, com escala em ml e escala para 
pequenos volumes com laminado transparente em um dos lados e fundo branco. Com 
local de identificação do paciente, válvula anti refluxo tipo pasteur que vede 
completamente o retorno da urina, com dispositivo para coleta de exame devendo ser 
fixo, próximo ao conector da sonda, que não possua proeminência interna na luz da 
extensão, e de material resistente que não apresente vazamento após perfuração. A 
extensão do coletor deve ser em PVC, com 1,5m de comprimento e 0,7cm de diâmetro, 
resistente, transparente sem memória e com clamp graduado, resistente e que interrompa 
completamente o fluxo quando acionado. A extensão de drenagem poderá ser T-Toc, ou 
extensão de PVC de 10 a 15cm de comprimento com pinça clamp graduada, com encaixe 
lateral funcionante e com proteção para a ponta do tubo de drenagem. Embalagem estéril 
individual, com um lado em papel grau cirúrgico e outro em poliamida com abertura em 
pétala, contendo externamente dados de rotulagem, conforme Portaria MS-SVS, 11° 01 
de 23/01/96. 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 
UNIDADES 

22 COLETOR PARA RESÍDUOS PERFUROCORTANTES - 1,5 LITROS (210369) - Coletor 
para material perfuro cortante contaminado, com capacidade total para 1,5 litros, 
confeccionado em material apropriado, rígido, impermeável e resistente a perfuração em 
condições de uso e descarte, com fundo rígido e reforçado, sem que ocorra transfixação e 
resistente a queda, mantendo a integridade com relação a montagem e fechamento, 
isento de ruptura, deformação ou perfuração, com sistema de abertura e fechamento 
pratico e seguro ao manuseio, com orientações de uso do fabricante, colocadas de forma 
que permita fácil visualização e compreensão em cada coletor. Abertura que facilite a 
colocação dos objetos, desconector para descartar agulha ao lado da abertura, alças 
resistentes para transporte, fixas ao coletor, posicionadas de forma funcional, tampa 
afixada ao coletor com dispositivo que assegure a inviolação do mesmo após o uso, 
conforme exigido pela norma da ABNT. Embalagem contendo externamente dados de 
rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n°01 de 23/01/96.  

 
 
 
12 
 
UNIDADES 

23 COLETOR PARA RESlDUOS PERFUROCORTANTES - 13 LITROS  (215491) - Coletor 
para material perfuro cortante contaminado, com capacidade total para 13litros, 
confeccionado em material apropriado, rígido, impermeável e resistente a perfuração em 
condições de uso e descarte, com fundo rígido e reforçado, sem que ocorra transfixação e 
resistente a queda, mantendo a integridade com relação a montagem e fechamento, 
isento de ruptura, deformação ou perfuração, com sistema de abertura e fechamento 
pratico e seguro ao manuseio, com orientações de uso do fabricante, colocadas de forma 
que permita fácil visualização e compreensão em cada coletor. Abertura que facilite a 
colocação dos objetos, desconector para descartar agulha ao lado da abertura, alças 
resistentes para transporte, fixas ao coletor, posicionadas de forma funcional, tampa 
afixada ao coletor com dispositivo que assegure a inviolação do mesmo após o uso, 
conforme exigido pela norma da ABNT. Embalagem contendo externamente dados de 
rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n°01 de 23/01/96. 

 
 
 
 
12 
UNIDADES 

24 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM ESTERTL COM 10 UNIDADES (24626) - 
Compressa de gaze hidrófila, medindo 7,5 x 7,5cm, confeccionada com 13 fios/cm

2
, 100% 

algodão, sem falhas ou fiapos, com 08 camadas e 05 dobras, propiciando perfeita 
uniformidade, absorvente, alvejada, isenta de substâncias gordurosas, corantes 
corretivos, alvejante óptico, substâncias alcalinas ou acidas. Embaladas em papel grau 
cirúrgico e polipropileno, com abertura em pétalas, contendo 10 unidades por envelope. 
Embalagem estéril, contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-
SVS, n°01 de 23/01/96. 

 
 
100 
ENVELOPES 

   



4 
 
25 DISPOSITIVO ESTERIL PARA INFUSAO 19G (21791) – Dispositivo intravenoso 

apirogênico, com agulha siliconizada, com bisel biangulado e trifacetado, asas de 
empunhadura que dobrem facilmente e favoreça a fixação do dispositivo, tubo vinílico 
transparente de paredes finas que permita visualização do refluxo sanguíneo e/ou infusão 
medicamentosa, com extensão contendo no mínimo 1mm de diâmetro e 31cm , conector 
rígido tipo luer lock com encaixe universal, fundidos entre si formando uma peça única 
sem cola. Embalagem individual estéril, contendo externamente dados de rotulagem, 
conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
20 
UNIDADES  

26 DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA INFUSAO 21G (21775) – Dispositivo intravenoso 
apirogênico, com agulha siliconizada, com bisel biangulado e trifacetado, asas de 
empunhadura que dobrem facilmente e favoreça a fixação do dispositivo, tubo vinílico 
transparente de paredes finas que permita visualização do refluxo sanguíneo e/ou infusão 
medicamentosa, com extensão contendo no mínimo 1mm de diâmetro e 31cm , conector 
rígido tipo luer lock com encaixe universal, fundidos entre si formando uma peça única 
sem cola. Embalagem individual estéril, contendo externamente dados de rotulagem, 
conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
20 
UNIDADES  

27 DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA INFUSAO 23G (24405) – Dispositivo intravenoso 
apirogênico, com agulha siliconizada, com bisel biangulado e trifacetado, asas de 
empunhadura que dobrem facilmente e favoreça a fixação do dispositivo, tubo vinílico 
transparente de paredes finas que permita visualização do refluxo sanguíneo e/ou infusão 
medicamentosa, com extensão contendo no mínimo 1mm de diâmetro e 31cm , conector 
rígido tipo luer lock com encaixe universal, fundidos entre si formando uma peça única 
sem cola. Embalagem individual estéril, contendo externamente dados de rotulagem, 
conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
 
20 
UNIDADES  

28 DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA INFUSAO 25G (24413) – Dispositivo intravenoso 
apirogênico, com agulha siliconizada, com bisel biangulado e trifacetado, asas de 
empunhadura que dobrem facilmente e favoreça a fixação do dispositivo, tubo vinílico 
transparente de paredes finas que permita visualização do refluxo sanguíneo e/ou infusão 
medicamentosa, com extensão contendo no mínimo 1mm de diâmetro e 31cm , conector 
rígido tipo luer lock com encaixe universal, fundidos entre si formando uma peça única 
sem cola. Embalagem individual estéril, contendo externamente dados de rotulagem, 
conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
20 
UNIDADES  

29 DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA INFUSAO 27G (21805) – Dispositivo intravenoso 
apirogênico, com agulha siliconizada, com bisel biangulado e trifacetado, asas de 
empunhadura que dobrem facilmente e favoreça a fixação do dispositivo, tubo vinílico 
transparente de paredes finas que permita visualização do refluxo sanguíneo e/ou infusão 
medicamentosa, com extensão contendo no mínimo 1mm de diâmetro e 31cm , conector 
rígido tipo luer lock com encaixe universal, fundidos entre si formando uma peça única 
sem cola. Embalagem individual estéril, contendo externamente dados de rotulagem, 
conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
20 
UNIDADES  

30 DRENO DE KERR EM T ESTERIL N° 18 (20758) - Dreno confeccionado em látex natural, 
flexível, com formato tubular, medindo 30cm com a parte que completa o “T”, numeração 
do calibre visível. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados de 
rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
06 
UNIDADES 

31 DRENO DE PENROSE ESTERIL N° 3 (27455) - Dreno tubular, produzido em látex 
natural, flexível, formato tubular, reto, uniforme em toda a sua extensão, medindo 
aproximadamente 30cm. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico, contendo 
externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, 11° 01 de 23/01/96.  

 
06 
UNIDADES 

32 DRENO DE SUCÇÃO N° 3.2 (26750) - Conjunto de bomba de sucção (tipo sanfona) com 
650ml de capacidade, com cordão de fixação, extensão intermediaria com clamp corta 
fluxo e conector de 2 ou 3 vias em PVC atóxico e tubo de drenagem com agulha em aço 
cirúrgico de 4,8mm, sem rebarbas, lubrificada, trifacetada e com proteção na parte distal. 
Embalagem estéril individual, contendo externamente dados de rotulagem, conforme 
Portaria MS-SVS, n” 01, de 23/01/96. 

 
06 
UNIDADES 

 

 

 

 



5 
 
33 DRENO DE TORAX N° 18 (25255) - Dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em 

PVC, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 5Ocm, com ponta 
arredondada para minimizar o traumatismo e conector. Embalagem estéril individual, contendo 
externamente dados de rotulagem, conforme Portaria MS-SVS n° 01, de 23/01/96.  

 
06 
UNIDADES 

34 EQUIPO COM CAMARA GRADUADA (20884) - Equipo com câmara graduada, conector com 
ponta perfurante graduada em dois ou três níveis diferentes e com protetor, tubo transparente 
flexível e atóxico, pinça em V para moderação e controle do enchimento da câmara, câmara 
sem emendas, graduada de 0 a 100ml, com injetor de borracha auto vedante para adição de 
medicamentos, pinça tipo rolete para controle de fluxos, injetor lateral para adição de 
medicamentos e conector com protetor tipo luer lock. Embalagem estéril individual, em papel 
grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem, conforme Portaria 
MS-SVS, n°01 de 23/01/96. 

 
 
 
50 
UNIDADES 

35 EQUIPO MACROGOTAS (20949) - Equipo para administração de solúveis parenterais, 
atóxico, transparente, flexível, com comprimento igual ou superior a 150cm, com injetor lateral, 
constituído de material transparente com circunferência no mínimo de 7mm, em látex auto-
lacrável, câmara gotejadora flexível e transparente, contendo conector com ponta perfurante 
graduada em dois ou três níveis diferentes com protetor, adaptador com conector tipo luer lock 
rotativo de encaixe universal com protetor, e que não apresente vazamento de soluções após 
conexão em qualquer frasco de soro, regulador de fluxo em forma de pinça rolete, de alta 
precisão com regulagem perfeita e de fácil manuseio, estéril em processo que garanta 
comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos. Embalagem estéril individual, um lado em 
papel grau cirúrgico e outro em poliamida, com abertura em pétala ou polietileno de alta 
densidade, contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria do MS-SVS, n° 01 
de 23/01/96. 

 
 
 
50 
 
UNIDADES 

36 EQUIPO MICROGOTAS (20914) - Equipo para administração de solúveis parenterais, 
contendo câmara flexível gotejadora microgotas, conector com ponta perfurante graduada em 
dois ou três níveis diferentes e com protetor, tubo transparente flexível e atóxico com 
comprimento igual ou superior a l50cm, com injetor lateral, pinça rolete para controle do fluxo, 
com conector tipo luer lock com protetor na ponta. Embalagem estéril individual, em papel 
grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem, conforme Portaria 
MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
50 
 
UNIDADES 

37 EQUIPO PARA MEDIR PRESSAO VENOSA CENTRAL (20930) - Equipo para medir pressão 
venosa central, contendo fita graduada de 0 a 40mm, câmara conta gotas, tubo em PVC 
transparente, facilitando boa visualização, pinça tipo rolete, com câmara gotejadora, adaptador 
em Y, intermediário com tampa, conector com ponta perfurante graduada em três níveis 
diferentes. Embalagem estéril individual, 1 em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo 
externamente dados de rotulagem, conforme Portaria MS-SVS, n°01 de 23/01/96. 

 
 
 
50 
UNIDADES 

38 FITA ADESIVA BRANCA 19MM X 50M (21066) - Fita adesiva em papel crepado, medindo 
19mm x 50m, com boa aderência na face interna e sem impermeabilizante na face externa, 
facilitando identificação do material. Embalagem individual, contendo externamente dados de 
rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96.  

06 
UNIDADES 

39 FITA PARA AUTOCLAVE 10MM X 30M (21074) - Fita adesiva para auto clave, medindo 
19mm X 30m, Embalagem individual, contendo externamente dados de rotulagem conforme 
Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
2 
UNIDADES 

40 LAMINA DE BISTURI N° 15 (22984) - Lâmina para bisturi, em aço inox ou aço carbono, 
afiada. Embalagem estéril individual, em invólucro apropriado aluminizado, capaz de manter a 
sua integridade e esterilidade, contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria 
MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
01 
CAIXA 

41 LAMINA DE BISTURI N° 23 (23000) - Lâmina para bisturi, em aço inox ou aço carbono, 
afiada. Embalagem estéril individual, em invólucro apropriado aluminizado, capaz de manter a 
sua integridade e esterilidade, contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria 
MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
01 
CAIXA 
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42 LUVA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE (21252) - Luvas para procedimento não 

cirúrgico, não estéril, descartável, ambidestra, punhos longos, com ou sem bainha (virola), 
sem talco ou lubrificada com baixa quantidade de talco (pó Bio-Absorvível), mas que permita 
fácil calçamento das mesmas, com fino filme de látex resistente e homogêneo, 
proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. A luva deverá ser uniforme, sem pontos 
de baixa resistência (pontos de furos). A embalagem dispensadora devera possuir um 
sistema de abertura que evite a exposição das luvas que estão na caixa, mesmo depois de 
aberta a embalagem. Embalagem contendo externamente dados de rotulagem conforme 
Portaria MS-SVS, n°01 de 23/01/96.  

 
 
1000 
UNIDADES 

43 LUVA DESCARTAVEL TAMANHO MÉDIO (21244) - Luvas para procedimento não 
cirúrgico, não estéril, descartável, ambidestra, punhos longos, com ou sem bainha (virola), 
sem talco ou lubrificada com baixa quantidade de talco (pó Bio-Absorvível), mas que permita 
fácil calçamento das mesmas, com fino filme de látex resistente e homogêneo, 
proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. A luva deverá ser uniforme, sem pontos 
de baixa resistência (pontos de furos). A embalagem dispensadora devera possuir um 
sistema de abertura que evite a exposição das luvas que estão na caixa, mesmo depois de 
aberta a embalagem. Embalagem contendo externamente dados de rotulagem conforme 
Portaria MS-SVS, n°01 de 23/01/96.  

 
 
1000 
UNIDADES 

44 LUVA DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO (21260) - Luvas para procedimento não 
cirúrgico, não estéril, descartável, ambidestra, punhos longos, com ou sem bainha (virola), 
sem talco ou lubrificada com baixa quantidade de talco (pó Bio-Absorvível), mas que permita 
fácil calçamento das mesmas, com fino filme de látex resistente e homogêneo, 
proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. A luva deverá ser uniforme, sem pontos 
de baixa resistência (pontos de furos). A embalagem dispensadora devera possuir um 
sistema de abertura que evite a exposição das luvas que estão na caixa, mesmo depois de 
aberta a embalagem. Embalagem contendo externamente dados de rotulagem conforme 
Portaria MS-SVS, n°01 de 23/01/96.  

 
 
1000 
UNIDADES 

45 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL 03 CAMADAS (21147) – Máscara cirúrgica 
descartável, hipoalérgica, confeccionada em tela não tecida, possuindo 03 camadas. 
Desenho pregueado para cobertura ideal do rosto e facilidade de respiração. Embalagem 
contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, 11° 01 de 23/01/96. 

 
 
100 
UN1DADES 

46 PAPEL LENCOL 70CM X 50M (23760) - Rolo de papel lençol descartável, medindo 
aproximadamente 70cm ,de largura e 50m de comprimento. Embalagem contendo 
externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n°01 de 23/01/96. 

 
 
10 ROLOS 

47 POLIAMIDA MONOFILAMENTAR N° 2-0 C/A 4,0CM 3/8C TG (50485) – Fio cirúrgico 
inabsorvível de origem sintética, monofilamentar diâmetro 2-0, 45cm de comprimento, 
composto de poliamida, encastoado em uma agulha de 4,0cm de comprimento, e 3/8 de 
circunferência, ponta cortante. 

 
05 
ENVELOPES 

48 SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 05ML COM PROTETOR (213383) - Seringa 
descartável, com capacidade para 5 ml, em plástico apropriado, sem agulha, com protetor 
de agulha articulado utilizado para proteger a agulha após o uso, atóxica, apirogênica, 
esterilizada a óxido de etileno, com cilindro altamente transparente e anel de retenção que 
impeça o desprendimento do embolo, com escala graduada de alta precisão de 0,2ml, 
traços e números claros, legíveis e Fixos. Pistão em material apropriado, livre de látex, que 
tenha perfeita adaptação à parte superior do embolo, que impeça o extravasamento do 
líquido e deslize com facilidade. Embolo firme de fácil manuseio, com sistema de prevenção 
de reuso. Conector central, tipo luer lock, adaptável a qualquer agulha. Embalagem estéril 
individual, com papel grau cirúrgico em combinação com filme plástico que garanta a 
integridade e esterilidade do produto, com abertura em pétala, contendo externamente 
dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96.  

 
 
 
 
 
 
200  
UNIDADES 
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49 SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 10ML COM PROTETOR (217038) - Seringa 

descartável, com capacidade para 10ml, em plástico apropriado, sem agulha, com protetor 
de agulha articulado utilizado para proteger a agulha após o uso, atóxica, apirogênica, 
esterilizada a óxido de etileno, com cilindro altamente transparente e anel de retenção que 
impeça o desprendimento do embolo, com escala graduada de alta precisão de 0,2ml, 
traços e números claros, legíveis e Fixos. Pistão em material apropriado, livre de látex, que 
tenha perfeita adaptação à parte superior do embolo, que impeça o extravasamento do 
líquido e deslize com facilidade. Embolo firme de fácil manuseio, com sistema de prevenção 
de reuso. Conector central, tipo luer lock, adaptável a qualquer agulha. Embalagem estéril 
individual, com papel grau cirúrgico em combinação com filme plástico que garanta a 
integridade e esterilidade do produto, com abertura em pétala, contendo externamente 
dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96.  

 
 
 
 
 
 
200  
UNIDADES 

50 SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 01ML COM PROTETOR (21937) - Seringa 
descartável, com capacidade para 1 ml, em plástico apropriado, sem agulha, com protetor 
de agulha articulado utilizado para proteger a agulha após o uso, atóxica, apirogênica, 
esterilizada a óxido de etileno, com cilindro altamente transparente e anel de retenção que 
impeça o desprendimento do embolo, com escala graduada de alta precisão de 0,2ml, 
traços e números claros, legíveis e Fixos. Pistão em material apropriado, livre de látex, que 
tenha perfeita adaptação à parte superior do embolo, que impeça o extravasamento do 
líquido e deslize com facilidade. Embolo firme de fácil manuseio. Conector central medindo 
no mínimo 0,8cm de comprimento. Cilindro adaptável a qualquer agulha. Embalagem estéril 
individual, com papel grau cirúrgico em combinação com filme plástico que garanta a 
integridade e esterilidade do produto, com abertura em pétala, contendo externamente 
dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96.  

 
 
 
 
 
 
200 
UNIDADES 

51 SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 20ML CONECTOR TIPO SPIN LOCK (21910) - 
Seringa descartável, em plástico apropriado, com capacidade para 20m1, sem- agulha, 
atóxica, apirogênica, esterilizada a óxido de etileno, com cilindro altamente transparente e 
anel de retenção que impeça o desprendimento do embolo, com escala graduada de alta 
precisão de 0,1ml, traços e números claros, legíveis e fixos. Pistão em material apropriado, 
livre de látex, que tenha perfeita adaptação à parte superior do embolo, que impeça o 
extravasamento do liquido e deslize com facilidade. Embolo firme de fácil manuseio. 
Conector central, tipo luer lock, adaptável a qualquer agulha. Embalada individualmente, 
com um lado em papel grau cirúrgico e outro em poliamida, que garanta a integridade e 
esterilidade do produto, com abertura em pétala que contenha externamente dados de 
rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
 
 
 
 
 
200  
UNIDADES 

52 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08 (24910) - Sonda de aspiração traqueal º 08 
com aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. 
Deve conter conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex 
compatível com n° 204. Deve ser flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril 
individual, em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de 
rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 

 
 
 
10 
UNIDADES 

53 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 14 (26050) - Sonda de aspiração traqueal nº 14 
com aproximadamente 50cm de comprimento, com 02 furos laterais e 01 furo na ponta. 
Deve conter conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex 
compatível com n° 204. Deve ser flexível e não dobrável siliconizada. Embalagem estéril 
individual, em papel grau cirúrgico mais filme plástico, contendo externamente dados de 
rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n°01 de 23/01/96. 

 
 
10 
UNIDADES 
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54 SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16 (BALAO 05-15ML) (24430) - Sonda em borracha natural, 

siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais cm lados opostos e na mesma altura, 
balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 05-15ml e válvula luer lock. 
Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da 
capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter 
permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 
de 23/01/96. 

 
 
20 
UNIDADES 

55 SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18 (BALAO 05-15ML) (22259) - Sonda em borracha natural, 
siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais cm lados opostos e na mesma altura, 
balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 05-15ml e válvula luer lock. 
Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da 
capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter 
permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 
de 23/01/96. 

 
 
20 
UNIDADES 

56 SONDA FOLEY 2 VIAS N° 20 (BALAO 05-15ML) (24391) - Sonda em borracha natural, 
siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais cm lados opostos e na mesma altura, 
balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 05-15ml e válvula luer lock. 
Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da 
capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter 
permanente, contendo externamente dados de rotulagem conforme Portaria MS-SVS, n° 01 
de 23/01/96. 

 
 
20 
UNIDADES 

57 SONDA RETAL N° 18 (22755) - Sonda plástica transparente, siliconizada, atóxica, medindo 
aproximadamente 35cm, embalagem individual contendo externamente dados de rotulagem 
conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
10 
UNIDADES 

58 TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS (23654) - Torneira descartável, confeccionada em 
polietileno, dividida em corpo e núcleo, o corpo da peça em material transparente com 3 vias 
e 2 extremidades tipo luer lock com tampa em cada uma delas e uma terceira via luer lock 
tipo macho de encaixe universal, com tampa. O núcleo, em plástico opaco e colorido, deve 
possuir perfurações que permitam ou bloqueiem o fluxo de líquidos através de movimentos 
giratórios da manopla-(núcleo), de fácil deslize, contendo setas claramente visíveis na sua 
superfície indicando a liberação do fluxo. Embalagem estéril individual, sendo um lado em 
papel grau cirúrgico e outro em poliamida, que garanta a integridade e esterilidade do 
produto, com abertura em pétala, contendo externamente dados de rotulagem conforme 
Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/10/96. 

 
 
50 
UNIDADES 
 

59 TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO (26521) - Gorro cirúrgico descartável, tipo 
TURBANTE, confeccionado em não tecido de cor branca, com gramatura mínima de 
30grs/m

2
, antialérgico, ventilação adequada, formato anatômico com elástico em todo o 

perímetro. Embalagem de acordo com a legislação vigente. 

 
50 
UNIDADES 

60 TUBO LATEX 200 (GARROTE) - Tubo em látex natural, resistente a tração, com diâmetro 
interno de 3mm e externo 5mm. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, 
lote e validade conforme Portaria MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
01 PACOTES 

61 CATETER INTRAVENOSO 16 G/ AGULHA 14 G (ADULTO) PARA ACESSO CENTRAL- 
Cateter intravenoso subclávio/ jugular, de vialon radiopaco, flexível, com bainha protetora 
medindo 1,7 mm de diâmetro interno e 30,5 cm de comprimento, contendo agulha com bisel 
tri facetado e calibre 14 G, siliconizada, estéril, medindo 2,1 mm de diâmetro e 5,1 cm de 
comprimento, acondicionado em embalagem dupla. Embalagem individual que contenha 
externamente dados de rotulagem conforme portaria do MS-SVS, n° 01 de 23/01/96. 

 
 
50 
UNIDADES 

62 CUBA RIM DE INOX 02 
UNIDADES 

63 CUBA REDONDA 8 CM DIÂMETRO DE INOX 02 
UNIDADES 

64 PINÇA CHERON 23 CM DE Aço 1 UNIDADE 

65 PINÇA PEAN 16 CM DE AÇO 1 UNIDADE 

66 PINÇA ANATÔMICA COM DENTE 16 CM DE AÇO 1 UNIDADE 

67 PINÇA ANATÔMICA SERRILHADA 16 CM DE AÇO 1 UNIDADE 

68 TESOURA DE MAYO RETA 16 CM DE AÇO 1 UNIDADE 

69 TESOURA IRIS CURVA 10,5 CM DE AÇO 1 UNIDADE 

70 PINÇA ADSON SERRILHADA 12 CM DE AÇO 1 UNIDADE 

71 CAIXA DE INOX 30X 9X 16 PERFURADA 1 UNIDADE 

72 BANJEDA RETANGULAR DE INOX 20x 30 1 UNIDADE 
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73 SUPORTE DE HAMPER- Porta saco de estrutura em tubos redondo de ago inoxidável, com 

3 rodízios de 3 polegadas, e diâmetro de 50cm X 80cm de altura. 
1 UNIDADE 

74 COLCHÂO PIRAMIDAL- Colchão tipo caixa de ovo, de espuma, medindo 1,90 X 0,90 x 
0,06, densidade 23. Embalagem individual que contenha externamente dados fie rotulagem 
conforme portaria MS-SVS de 23/01/96. 

00 
 UNIDADE 

75 ÁGUA DESTILADA 10ml AMPOLA 200  
UNIDADES 

76  LUVAS ESTÉREIS Nº 7.0     20 unidades 

77 LUVAS ESTÉREIS Nº 8.0 20 unidades 

78 LUVAS ESTÉREIS Nº 9.0 20 unidades 

79 FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS – TAMANHO MÉDIO                                       05 pacotes 

80 FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS – TAMANHO MÉDIO      05 pacotes 

81 ATLAS ILUSTRADO DO CORPO HUMANO - GRANDE 1 

82 RÉPLICA DE ESQUELETO DO CORPO HUMANO - MÉDIO 1 

 

 

Ariane Gonçalves Calabria 

 

Campinas, 15 de agosto de 2013. 


