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Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará
Secretaria Municipal de Saúde
Lista de matérias hospitalares de consumo para os próximos 12 meses , anexo
complementar do Oficio N" 002-A/2017

ITEM

I

SEMAD.

UNID

OBJETO

ncessónro SENSoR DE TEMPERATURA
eletrônico do aparelho misty 3
AGU LHA

2

-

H

I

UNID

QTDE
62

PODERM ICA 25x7

descartável, estéril, atoxica, apirogênica, cânula em aço
inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel
trifacetado, afiada, rigida e centralizada, canhão em
polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em

UND

1

UNID

112195

Litro

2730

Litro

15.549

PC

2006

Alcool Comu m92,8o/o e 9670, Frasco de 1 liho

LITRO

4254

70o/o + penetrantes tensoativos,antigeliÍicantes
e veiculo aquoso Frasco de 1 L
oxidante,

UNID

1702

461 95

polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao
canhã0. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e
filme termoplastico, abertura em pétala.

AGULHA HIPODERMICA
40x12 descartável, estéril, atoxica, apirogên ica, cân u la em

3

aço inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel
trifacetado, afiada, rigida e centralizada, canhão em
polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em
polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao
canhã0, Embalagem individual, em papel grau cirurgico e
filme termoplastico, abertura em pétala,
Alcool Comum 92,80/o e 96%,

4
5

Frasco de 1 litro
ALCOOL etilico 70% (700 GL) - Liquido, Frasco de 1 Liko
ABSORVENTE HIGIÊNICO PARA FLUIDOS

6

CORPORAIS - uso pos parto. ConÍeccionado com material
absorvente, com cobertura interna de falso tecido, revestido
externamente por película i mpermeável, espessura compatível
com fluxo abundante, Sem abas, dimensÕes minimas da área
absorvível 45cmx15cm,
Pacote com 10 unidades

7
8

ALCOOL etílico Gel
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Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará
- Secretaria Municipal de Saúde
AVENTAL DESCARTAVEL

I

MANGA LONGA , punho com elástico, confeccionado em falso
tecido de polipropileno, cor branca, 20

PACOTE

854

gramas,Pacote com 10 unidades
AVENTAL DESCARTAVEL
10

MANGA CURTA, cor bramca, sem manga, tamanho M. Pacote
com 10 unidades

PACOTE

2158

11

Colagenase 0,6 Ul + clorafenicol 0,01 Ul BISNAGA 30G

BISNAGA

2492

UNID

393

UNID

644

UNID

646

^+

DETERGENTE MULTTENZTMATTCO (

12

diluiçâo 4 ml de detergente: 1 litro de água ) pH neutro e 4
enzimas: amilase, lipase , carboidrase e protease e uma
combinação de tensoativos não iônicos e álcool isopropílico Frasco de 1 Litro

EQUIPO PARA BOMBA DE
13

INFUSÃO compatível com bomba de infusâo da marca
FRESENIUS KABIVOLUMAT

ESFIGMOMANÔMETRO

14

adulto -Aparelho de alta precisâo para medi presão arterial.
Possui bolsa de borracha sintética especial de grande
resistencia e durabilidade.Braçadeira confeccionada em tecido
anti- alérgico, resistente e flexível, com fecho em metal ou
velcro,manômetro de alta resistência dotado de blindagem
protetora contra desregulagens ou choques, certificado pelo
INMETRO. " Pêra" e válvula que promovam um perfeito
controle do enchimento e esvaziamento do ar.

Acompanha 01 estojo com fecho, Com registro naANVISA e
certificado pelo INMETRO garantindo assim, uma leitura
correta da pressão arterial.
ESPATULA DE MADEIRA

15

(tipo abaixador de língua) , descartável ,Íormato convencional
liso,superÍicie e bordas perfeitamente acabadas,expessura e

2705

largura uniforme em toda a sua extensâo . Pacote com
100 Unidades.

16

FRALDA inÍanti I descartável com formato anatômico, forro
ultramacio, antialérgica, camada de gel com alta absorçã0, fitas
adesivas multiajustáveis e tamanho P. Pacote com 10
unidades,

PC
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2547
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Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará
Secretaria Municipal de Saúde

17,

FRALDA lnfantil descartável:Filme de polietíleno, polpa de
celulose, gel su perabsorven{e (pol ímero superabsorvente), não
tecido de polipropileno, aloe vera, vitamina E, adesivo
termoplástico, Íios de elástico, Íitas adesivas - tamanho M.
Pacote com 9 unidades.

PC

3282

18

FRALDA Geriatrica descartável : Polpa de celulose
superabsorvente, Íilme de polietileno, não tecido com aloe vera,
papel absorvente, adesivos termoplásticos, Ílos de elásticos,
Íitas adesivas - tamanho G. Pacote com 8 unidades

PC

4818

19

FRALDA Geriatrica descartável : Polpa de celulose
superabsorvente, Íilme de polietileno, não tecido com aloe verà,
papel absorvente, adesivos termoplásticos, Íios de elásticos,
fitas adesivas - tamanho M Pacote com 8 unidades

PC

2095

20

FRALDA Geriatrica descartável : Polpa de celulose
superabsorvente, Íilme de polietileno, não tecido com aloe vera,
papel absorvente, adesivos termoplásticos, fios de elásticos,
Íitas adesivas - tamanho P, Pacote com 10 unidades.

PC

7057

21

FRALDA Geriatrica descartável : Polpa de celulose
spperabsorvente, Íilme de polietileno, não tecido com aloe vera,
papel absorvente, adesivos termoplásticos, Íios de elásticos,
fitas adesivas - tamanho EG

PC

7276

22

FRALDA Geriatrica descartável : Polpa de celulose
superabsorvente, filme de polietileno, não tecido com aloe vera,
papel absorvente, adesivos termoplásticos, Íios de elásticos,
fita§ adesivas - tamanho XG

PC

1155

PC

972

UNID

794

CX

501

LAMíNA DE BISTURI n 23 Fabricada êm aço carbono, Atóxica e descartável
23

,Embaladas individualmente em película laminada com
abertura em pétala

,esterilizada por raio gama.Caixa com 100 Unidade,
LAMINA DE BISTURI n 24 -

iabribada em aço carbono, Atoxica e descartável
24

,Embaladas individualmente em película laminada com
abertura em pétala
,esterilizada por raio gama.Caixa com 100 Unidade.

25

tAMINA borda lapidada e extremidade fosca. Caixa com 50
unidades.
LENÇOL DESCARTAVEL em

26

rolo pardo, tamanho: 70cm de largura x 50 metros, para ser
usado no setor do acolhimertto, cobrindo a maca.

UNID

1653

27

MASCARA BICO DE PATO -

UNID

7251
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Prefeitura Municipal de santa lzabeldo pará
Secretaria Municipal de Saúde
ou N95 dispõe de Íiltro que impede a passagem de
como o da tuberculose. Respirador semi-facial
I T§oorgansmos
dobrável, descartável, constituído de filtro mecânico de não
I
tecido, composto de Íibras sintéticas sobrepostas
I
aleatoriamente, Fabricada em peça única com ô camadas,
I
Íiltros tratados eletrostaticamente, protegida externamente
com
|
feltro de TNT, partes incorporadas por ultrasson, clipe nasal
para ajuste mantendo a vedação do respirador,
Fixáção por
duillo elástico em presilha plástica para a correta coÉcação e
f

a

sélagem do respirador. Caixa com 100 unidades.

28

dêscartável c/ tripla camada e elementos Íiltrantes confeccionada em tnt, polietileno com elásticos.o filtro consiste
de material não tecido, sem Íibra de vidro, o Íilúo tem eficiência
bacteriana de no mínimo g5yo. Contém Clip Nasal: uma única
faixa de metal galvanizado flexíver, revestida com porietireno.
caixa com 50 unidades

UNID

3278

UNID

379

PC

4376

UNID

626

UNID

22396

MASCAM DE PROTEÇ46 p55p1p5§p1a - ctasse
PFF2 com registro no Ministério da Saúde / ANVISA,
Recomendado também pelo CDC (Centro para prevenção
e
Controle de Doenças - EUA) para iedução da exposiçfo
29

ocupacional a aerossóis contendo outros agentes Oioógicos
potencialmente patogênicos e/ou infecciosos, tais
como:Agentes etiológicos da Síndrome Respiratória Aguda

Gmve
,Gripes,Varicela, Sarampo,tuberculse,lnfluenza H1 N1, entre
outros microorganismos cuja via de transmissão seja
predom inantemente aérea,

30

PROPE - descartável, tamanho único, em TNT branco
30
gramas, 1-00% polipropileno, cor branca, hipoalergênico,
atóxico, não estéril, não inflamável e sem frbra de vidro,
Embalagem: caixas com 100 unidades. pacote com 100
unidades.

§AtsONETE LIQUIDO,
31

hipoalergênico, atóxico, frasco de 250m1, antibactericid a. para
banho do Recem Nascido.

32

SONDA URETRAL no 10-
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Prefeitura Municipal de santa rzabel do pará
Secretaria Municipal de Saúde
Tubo em PVC atóxico, flexíveltransparente e uma superfície
rigorosamente lisa, com uma ponta anedondada fechada no
lado proximal do tubo com 01 orifício;Conector perfeitamente
adaptável a seringas no lado distaldo tubo com
tampa;esterelização a Oxido de Etileno,Embalagem individual
em papel grau cirúrgico.

33

TOUCA descartável, em polipropileno, gramatu ra de 20 glm2,
elástico em toda volta, diâmetro min. de 45 cm, Acote com 100
unidades.

PC

1823

34

TOUCA descartável, em polipropileno, gramatu ra de 20 glm2,
elástico em toda volta, diâmetro min. de 45 cm. Acote com 100
unidades.

PC

322

^"

