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1

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.  

Embagem contendo externamente dados de identificação, 

numero do lote,registro no Ministério da Saúde e de 

acordo com as normas: ABNT NBR 13853 de 05/1997, 

RDC306, CONAMA 358 e demais normas relacionadas.

363484 und 9.000 R$ 6,13 R$ 55.170,00

2

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: descartável. 

Embagem contendo externamente dados de identificação, 

numero do lote,registro no Ministério da Saúde e de 

acordo com as normas: ABNT NBR 13853 de 05/1997, 

RDC306, CONAMA 358 e demais normas relacionadas.

363482 und 9.000 R$ 9,50 R$ 85.500,00

3

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. 

Embagem contendo externamente dados de identificação, 

numero do lote,registro no Ministério da Saúde e de 

acordo com as normas: ABNT NBR 13853 de 05/1997, 

RDC306, CONAMA 358 e demais normas relacionadas.

363485 und 9.000 R$ 11,76 R$ 105.840,00

4

Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material : sms, 

tamanho : único, gramatura: cerca de 40 g,cm2, cor : com 

cor, componente: tiras para fixação, característica 

adicional: manga longa, punho malha

434250 und 22.000 R$ 15,58 R$ 342.760,00

5

Gorro hospitalar, material : não tecido 100% 

polipropileno, modelo: elástico nuca, cor : sem cor, 

gramatura : cerca de 30 g,m2, tamanho: único, tipo uso: 

descartável, caracterísitcas adicionais 1: hipoalergênica, 

atóxica, inodora, unissex

428625 PCT 100 3.650 R$ 30,40 R$ 110.960,00
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6

Luva para procedimento não cirúrgico, material: latex 

natural, tamanho: Pequeno, características adicionais: sem 

pó, esterilidade: não esterilizada, cor: branca, aplicação: 

proteção para as mãos, tipo: ambidestra, modelo: 

hipoalérgica

346720 PCT 100 1.200 R$ 65,31 R$ 78.372,00

7

Luva para procedimento não cirúrgico, material: latex 

natural, tamanho: médio, características adicionais: sem 

pó, esterilidade: não esterilizada, cor: branca, aplicação: 

proteção para as mãos, tipo: ambidestra, modelo: 

hipoalérgica

346720 PCT 100 1.200 R$ 63,67 R$ 76.404,00

8

Luva para procedimento não cirúrgico, material: latex 

natural, tamanho: Grande, características adicionais: sem 

pó, esterilidade: não esterilizada, cor: branca, aplicação: 

proteção para as mãos, tipo: ambidestra, modelo: 

hipoalérgica

346720 PCT 100 1.200 R$ 59,64 R$ 71.568,00

9

Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, 

tamanho: pequeno, características adicionais: sem pó, 

esterilidade: não esterilizada, modelo: sem látex

313654 PCT 100 2.050 R$ 34,29 R$ 70.294,50

10

Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, 

tamanho: médio, características adicionais: sem pó, 

esterilidade: não esterilizada, modelo: sem látex

313653 PCT 100 2.050 R$ 39,00 R$ 79.950,00

11

Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, 

tamanho: grande, características adicionais: sem pó, 

esterilidade: não esterilizada, modelo: sem látex

313652 PCT 100 1.200 R$ 34,29 R$ 41.148,00

12

Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrila, 

tamanho: extrapequeno, características adicionais: sem 

pó, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: 

hipoalérgica

456377 PCT 100 1.200 R$ 48,77 R$ 58.524,00

13

Fita adesiva, material: plástico, tipo: zebrada, largura: 100 

mm, comprimento: 50 m, espessura: 0,15 mm, cor: preta e 

amarela, aplicação: sinalização de advertência, 

características adicionais: formato cores em diagonal

444949 und 3.500 R$ 5,86 R$ 20.510,00

14

Lixeira, material: polietileno, capacidade: 50 l, tipo: 

cilindrico com tampa, características adicionais: com 

tampa e pedal

422193 und 780 R$ 100,93 R$ 78.725,40

15

Lixeira, material: polietileno, capacidade: 50 l, tipo: tampa 

basculante, cor: azul, aplicação: coleta seletiva para 

reciclagem

297422 und 650 R$ 54,75 R$ 35.587,50
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16

Lixeira, material: polietileno aditivado, capacidade: 25 l, 

tipo: tampa basculante, cor: branca, características 

adicionais: retangular, fabricada em processo de 

rotomoldagem, revestimento: tratamento em uv, 

aplicação: coleta de lixo

361150 und 650 R$ 31,67 R$ 20.587,67

17

Lixeira, material: polietileno, capacidade: 30 l, tipo: 

quadrada, cor: branca, características adicionais: com 

tampa e pedal, aplicação: lixo infectante grupo a, 

impressão: com símbolo

443328 und 650 R$ 30,83 R$ 20.037,33

18

Lixeira, material: polipropileno, capacidade: 15 l, tipo: 

quadrada, cor: preta, características adicionais: com 

tampa e pedal, aplicação: coleta seletiva de lixo, 

impressão: com símbolo

443238 und 650 R$ 17,36 R$ 11.281,83

19

Lixeira, material: polipropileno, capacidade: 15 l, tipo: 

basculante, cor: azul, características adicionais: recipiente 

com simbolo de identificação

339362 und 650 R$ 12,94 R$ 8.411,00

20
Lixeira, material: polipropileno, capacidade: 12 l, tipo: 

cilíndrica sem tampa, cor: branca, aplicação: coleta de lixo
441616 und 650 R$ 4,77 R$ 3.098,33

21
Lixeira, material: fibra de vidro, capacidade: 120 l, tipo: 

tampa basculante vai-vem, aplicação: coleta de lixo
466982 und 550 R$ 139,59 R$ 76.776,33

22

Lixeira de 6 litros, com abertura da tampa automática com 

sensor infravermelho. Possui Balde removível. Fonte de 

energia 4 pilhas AA. und

300 R$ 259,26 R$ 77.777,00

23

Mascara Protetor Facial Incolor -Ajuste Simples E Visor De 

Material Plástico Incolor -em policarbonato ou 

equivalente, que permita limpeza com álcool, 

aproximadamente 22x23 cm do visor de segurança, 0,5 

mm de espessura, transparente, suporte no queixo e testa 

do usuário, alça para colocação

274559 und 5.500 R$ 9,36 R$ 51.466,25

24

Máscara de Proteção Individual (3D), lavável, com visor em 

acetato e material de algodão (cor preferencial azul). Uso 

adulto, tamanho aproximado de 18x15cm, com elásticos 

nas orelhas. O produto será utilizado para possibilitar 

leitura labial. O licitante deverá encaminhar foto com 

descrição detalhada do produto ofertado.

und 1.500 R$ 15,58 R$ 23.362,50
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25

Barreira de proteção em acrílico, para apoio em mesa 

ou balcão. Confeccionada em policarbonato cristal 

transparente liso incolor, espessura mínima de 3mm. 

Bordas na cor branco ou azul com fita adesiva para 

facilitar sua visualização. Pés em acrílico para garantir seu 

apoio e estabilidade do conjunto. Bordas arredondadas, 

devidamente polidas, lisas, sem imperfeições ou excesso 

de resíduos. Com fita dupla face de fixação (tipo 3M) 

reforçada e adequada à instalação do produto. Medida 

aproximada de (110cm x 75 cm) podendo variar até 20%.

470173 und 450 R$ 264,70 R$ 119.116,50

26

Barreira de proteção em acrílico, para apoio em mesa 

ou balcão. Confeccionada em policarbonato cristal 

transparente liso incolor, espessura mínima de 3mm. 

Bordas na cor branco ou azul com fita adesiva para 

facilitar sua visualização. Pés em acrílico para garantir seu 

apoio e estabilidade do conjunto. Bordas arredondadas, 

devidamente polidas, lisas, sem imperfeições ou excesso 

de resíduos. Com fita dupla face de fixação (tipo 3M) 

reforçada e adequada à instalação do produto. Medida 

aproximada de (60cm x 75 cm) podendo variar até 15%.

470169 und 570 R$ 115,83 R$ 66.020,25

27

Webcam fullHD: - Microfone estéreo incorporado com 

captura de áudio em diferentes ângulos e com redução 

automática de ruído; - Resolução de vídeo Full HD 1080p 

(até 1920 x 1080 pixels) a 30fps; - Compactação de vídeo 

H.264; - Foco automático; - Correção automática de pouca 

luz; - Campo de visão de até no mínimo 78 graus; - 

Controle de zoom, inclinação, panorâmica e detecção de 

rosto e movimento por software; - Clipe universal pronto 

para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou LCD; - 

Compatível com Windows 10, Windows 8, Windows 7, 

macOS 10.10 ou posterior; - Comprimento do cabo de no 

mínimo 1,5 m - Conectividade por USB 2.0.

234391 und 370 R$ 409,63 R$ 151.564,33
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