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ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE 
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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.

11.000 R$ 3,29 R$ 36.190,00

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.

11.000 R$ 3,92 R$ 43.120,00

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.

11.000 R$ 5,52 R$ 60.720,00

4

Saco plástico lixo, capacidade: 100 l, cor: branco leitoso, largura: 75 
cm, altura: 105 cm, aplicação: hospitalar, material: resina 
termoplástica

1.200 R$ 33,72 R$ 40.464,00

5

Saco plástico lixo, capacidade: 50 l, cor: branco leitoso, largura: 70 
cm, altura: 57 cm, aplicação: hospitalar, material: polietileno alta 
densidade

1.200 R$ 15,92 R$ 19.104,00

6
Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento 
eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra 
poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com 
ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características 
adicionais: n95,pff2,mínimo filtração 95% partículas até 0,3

31.000 R$ 1,83 R$ 56.730,00
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7
Sapatilha hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, 
modelo: c, elástico, cor : c, cor, gramatura : cerca de 20 g,m2, 
tamanho : único, tipo uso : descartável

150.000 R$ 0,11 R$ 16.500,00

8

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

22.000 R$ 3,52 R$ 77.440,00

9
Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material : sms, tamanho : 
único, gramatura: cerca de 60 g,cm2, cor : com cor, característica 
adicional: manga longa, esterilidade : estéril, uso único

9.500 R$ 8,39 R$ 79.705,00

10 Vestuário proteção, material: 100% polietileno, tamanho: grande, 
componentes: macacão descartável com capuz, zíper frontal, tipo 
uso: proteção individual, características adicionais: elástico nos 
punhos,tonozelos,capuz, costura dupla, cor: branca

3.850 R$ 20,63 R$ 79.425,50

11
Vestuário proteção, material: 100% polietileno, tamanho: 
extragrande, componentes: macacão com capuz e fechamento com 
zíper, tipo uso: proteção individual, características adicionais: 
elástico no punho e tornozelo, cor: branca

2.850 R$ 21,77 R$ 62.044,50

12
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

7.000 R$ 6,22 R$ 43.540,00

13
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

3.500 R$ 17,28 R$ 60.480,00

14
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

3.500 R$ 17,13 R$ 59.955,00

15
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

3.500 R$ 19,39 R$ 67.865,00
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16
Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: 
pequeno, características adicionais: sem pó, esterilidade: não 
esterilizada, modelo: sem látex

3.500 R$ 15,64 R$ 54.740,00

17
Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: 
médio, características adicionais: sem pó, esterilidade: não 
esterilizada, modelo: sem látex

3.500 R$ 15,82 R$ 55.370,00

18
Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrile, tamanho: 
grande, características adicionais: sem pó, esterilidade: não 
esterilizada, modelo: sem látex

3.500 R$ 16,58 R$ 58.030,00

19
Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrila, tamanho: 
extrapequeno, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, 
tipo uso: descartável, modelo: hipoalérgica

3.500 R$ 17,22 R$ 60.270,00

20

Óculos proteção, material armação: policarbonato e nylon, tipo 
proteção: lateral, material proteção: policarbonato, tipo lente: anti-
risco, anti-embaçante, cor lente: incolor, características adicionais: 
com cordão de segurança, hastes de cor preta, material lente: 
policarbonato

7.000 R$ 4,41 R$ 30.870,00

21

Painel expositor, material: acrílico cristal, altura: 210 mm, largura: 
297 mm, tipo: face única, fita dupla-face para fixação em parede, 
espessura: 3 mm

7.000 R$ 10,32 R$ 72.240,00

22
Fita sinalização, material: plástico, comprimento: 185 m, largura: 70 
mm, cor: preta e amarela, aplicação: sinalização de advertência, 
características adicionais: formato cores em diagonal, zebrada

3.500 R$ 6,97 R$ 24.395,00

23
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

3.500 R$ 5,06 R$ 17.710,00

24
Pedestal, material: pvc, formato suporte: redondo, aplicação: 
controle acesso pessoas, altura: 96 cm, diametro base: 34 cm, 
diametro tubo: 3 pol, Com 2 ganchos para que possibilita a 
aplicação de correntes pláticas. Cor: preta

2.400 R$ 18,60 R$ 44.640,00

25 Delimitador tráfego, material: plástico, tipo: corrente, cor: amarela 
e preta, dimensões elo: 63 x 34 x 9 mm. 

18.000 R$ 3,27 R$ 58.860,00
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26 Lixeira, material: polietileno, capacidade: 50 l, tipo: cilindrico com 
tampa, características adicionais: com tampa e pedal

1.000 R$ 78,75 R$ 78.750,00

27

Pia Portátil, com cuba de plástico ou material superior. Material da 
estrutura em MDF e acabamento em fórmica com personalização da 
Arte de acordo com a UFF. Altura aproximada (variando até 20%) de 
1,50m de Altura, 0,40m de Largura e 0,40 de Profundidade. 
Capacidade do Reservatório de 20 litros ou superior, tanto de água 
limpa, como de uso. Não deve ser necessário realizar instalações 
elétricas ou hidráulicas para instalação. Deve conter ainda dispenser 
de sabonete líquido com capacidade de 500 ml ou superior, e 
dispenser de Papel toalha Capacidade de 500 folhas ou superior. 
Altura do Lavabo de até 80cm. A torneira deverá ficar numa 
distância máxima de 50 cm, e ser acionada por alavancas, sensor 
eletrônico ou modelos similares. 

125 R$ 990,90 R$ 123.862,50
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