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CONVENIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS 
  

ANO:  2016 
 
TIPO DE RECURSO:  Emenda Parlamentar   nº 37470001  
                                     Deputado Federal  Ricardo Teobaldo 
 
CONVÊNIO MS  nº 834991/2016            VIGÊNCIA: 09/08/2016 à 28/12/2017                       
 
VALOR : R$ 100.000,00(cem mil reais)  recebido em  30/12/2016  
 
OBJETO DO CONVÊNIO: Aquisição de Produtos Médicos de Uso Único  
 

Licitação nº 678918 
Pregão Eletrônico  nº 01/2017          Homologado em 07/08/2017. 

 
Item Descrição Unidade Quant 

01 COMPRESSA GAZE, tecido 100% algodão, 13 fios/cm2, cor branca, 
isenta de impurezas, 8 camadas, 7,50 cm, 7,50 cm, 5 dobras, estéril, 
descartável 

Pacote c/10 Unid 18.000 

 

02 

SERINGA polipropileno transparente, 1 ml, bico central simples ou luer 
lock, êmbolo c/rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação 
máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, c/ agulha 13 x 0,45 mm, bisel 
trifacetado, protetor plástico, descartável, estéril 

 

Unidade 

 

5.000 

03 

SERINGA, polipropileno transparente, 3 ml, bico central simples ou luer 
lock, êmbolo c/rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação 
máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, c/ agulha 25 x 0,7 mm, bisel trifacetado, 
protetor plástico, descartável, estéril 

Unidade 15.000 

04 

SERINGA, polipropileno transparente, 5 ml, bico central simples ou luer 
lock, êmbolo c/rolha borracha, impressão legível e   permanente, 
graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, c/ agulha 25 x 0,7 mm, bisel 
trifacetado, protetor plástico, descartável, estéril 

Unidade 30.000 

05 

SERINGA polipropileno transparente, 10 ml, bico central simples ou luer 
lock, êmbolo c/rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação 
máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, c/ agulha 25 x 0,7 mm, bisel trifacetado, 
protetor plástico, descartável, estéril 

Unidade 30.000 

06 

SERINGA polipropileno transparente, 20 ml, bico central simples ou luer 
lock, êmbolo c/rolha borracha, impressão legível e   permanente, graduação 
máxima 1 em 1 ml, numerada, c/ agulha 25 x 0,7 mm, bisel trifacetado, 
protetor plástico, descartável, estéril 

Unidade 2.000 

07 
LUVA CIRÚRGICA, látex natural, 8, estéril, comprimento mínimo de 28cm, 
lubrificada c/ pó bio absorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme 
norma abnt c/ abertura asséptica 

 

Par 
100 

08 
LUVA CIRÚRGICA, látex natural, 7,50, estéril, comprimento mínimo de 
28cm, lubrificada c/ pó bio absorvível, atóxica, descartável, anatômico, 
conforme norma abnt c/ abertura asséptica 

 

Unidade 
3.000 

09 

LUVA PROCEDIMENTO, látex natural íntegro e uniforme, médio, 
lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica,  ambidestra, 
descartável, formato anatômico, resistente à tração 

Caixa 

c/ 100 Unid 
2.800 

10 
LUVA CIRÚRGICA, látex natural, 7, estéril, comprimento mínimo de 28cm, 
lubrificada c/ pó bio absorvível,atóxica, descartável, anatômico, conforme 
norma abnt c/ abertura asséptica 

Par 1.000 

 


