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Ao 
Governo do Estado de Roraima 
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU 
Gerencia Especial de Cotação – GEC 

 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 
PROCESSO N. 020601.009308/19-97 
 
aquisição dos materiais médico hospitalares visa atender às 
demandas originárias das necessidades rotineiras e essenciais 
ao funcionamento das Unidades Hospitalares do Estado de 
Roraima; 
   
 

CARIMBO CNPJ Nº 

 
RELAÇÃO DE MATERIAIS MMH (LUVAS) 

 

ITE
M 

CATMA
T 

ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. 
VALOR 

UNT 
VALOR 
TOTAL 

1 388415 

LUVA CIRÚRGICA 
ESTÉRIL Nº 6,5, látex 
natural, anatômica, textura 
homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade. Lubrificada 
com pó bioabsorvível e 
baixo teor de proteína 
(preferência menor que 100 
µg/grama) e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro 
interno com dobras para 
abertura asséptica, dobradas 
conforme padrão hospitalar, 
identificando com fácil 
visualização a mão 
esquerda/direita e a posição 
do polegar. Embalada em 
papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico. 
Descartável. 

PAR 

225.700 

  

2 276342 

LUVA CIRÚRGICA 
ESTÉRIL Nº 7, látex 
natural, anatômica, textura 
homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade. Lubrificada 
com pó bioabsorvível e 
baixo teor de proteína 

PAR 

503.500 
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(preferência menor que 100 
µg/grama) e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro 
interno com dobras para 
abertura asséptica, dobradas 
conforme padrão hospitalar, 
identificando com fácil 
visualização a mão 
esquerda/direita e a posição 
do polegar. Embalada em 
papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico. 
Descartável. 

3 276341 

LUVA CIRÚRGICA 
ESTÉRIL Nº 7,5, látex 
natural, anatômica, textura 
homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade. Lubrificada 
com pó bioabsorvível e 
baixo teor de proteína 
(preferência menor que 100 
µg/grama) e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro 
interno com dobras para 
abertura asséptica, dobradas 
conforme padrão hospitalar, 
identificando com fácil 
visualização a mão 
esquerda/direita e a posição 
do polegar. Embalada em 
papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico. 
Descartável. 

PAR 

496.600 

  

4 276340 

LUVA CIRÚRGICA 
ESTÉRIL Nº 8, látex 
natural, anatômica, textura 
homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade. Lubrificada 
com pó bioabsorvível e 
baixo teor de proteína 
(preferência menor que 100 
µg/grama) e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro 
interno com dobras para 
abertura asséptica, dobradas 
conforme padrão hospitalar, 
identificando com fácil 
visualização a mão 
esquerda/direita e a posição 

PAR 

372.400 
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do polegar. Embalada em 
papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico. 
Descartável. 

5 269947 

LUVA CIRÚRGICA 
ESTÉRIL Nº 8,5, látex 
natural, anatômica, textura 
homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade. Lubrificada 
com pó bioabsorvível e 
baixo teor de proteína 
(preferência menor que 100 
µg/grama) e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro 
interno com dobras para 
abertura asséptica, dobradas 
conforme padrão hospitalar, 
identificando com fácil 
visualização a mão 
esquerda/direita e a posição 
do polegar. Embalada em 
papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico. 
Descartável. 

PAR 

236.600 

  

6 282044 

LUVA CIRÚRGICA 
ESTÉRIL Nº 6,5, ISENTA 
DE PÓ E LÁTEX, para uso 
em profissionais e pacientes 
alérgicos ao pó e látex, 
hipoalergênica, anatômica, 
textura homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade. Baixo teor de 
proteína (abaixo de 100 
mg/g) e antiderrapante. 
Polimerizada. Acondicionada 
em invólucro interno com 
dobras para abertura 
asséptica, conforme padrão 
hospitalar, identificando com 
fácil visualização a mão 
esquerda/direita e a posição 
do polegar. Embalada em 
papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico em par. 
Descartável. 

PAR 

57.400 
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7 272779 

LUVA CIRÚRGICA 
ESTÉRIL Nº 7, ISENTA 
DE PÓ E LÁTEX, para uso 
em profissionais e pacientes 
alérgicos ao pó e látex, 
hipoalergênica, anatômica, 
textura homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade. Baixo teor de 
proteína (abaixo de 100 
mg/g) e antiderrapante. 
Polimerizada. Acondicionada 
em invólucro interno com 
dobras para abertura 
asséptica, conforme padrão 
hospitalar, identificando com 
fácil visualização a mão 
esquerda/direita e a posição 
do polegar. Embalada em 
papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico em par. 
Descartável. 

PAR 

112.500 

  

8 272778 

LUVA CIRÚRGICA 
ESTÉRIL Nº 7,5, ISENTA 
DE PÓ E LÁTEX, para uso 
em profissionais e pacientes 
alérgicos ao pó e látex, 
hipoalergênica, anatômica, 
textura homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade. Baixo teor de 
proteína (abaixo de 100 
mg/g) e antiderrapante. 
Polimerizada. Acondicionada 
em invólucro interno com 
dobras para abertura 
asséptica, conforme padrão 
hospitalar, identificando com 
fácil visualização a mão 
esquerda/direita e a posição 
do polegar. Embalada em 
papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico em par. 
Descartável. 

PAR 

99.400 

  

9 272777 

LUVA CIRÚRGICA 
ESTÉRIL Nº 8, ISENTA 
DE PÓ E LÁTEX, para uso 
em profissionais e pacientes 
alérgicos ao pó e látex, 
hipoalergênica, anatômica, 
textura homogênea, alta 

PAR 

60.300 
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sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade. Baixo teor de 
proteína (abaixo de 100 
mg/g) e antiderrapante. 
Polimerizada. Acondicionada 
em invólucro interno com 
dobras para abertura 
asséptica, conforme padrão 
hospitalar, identificando com 
fácil visualização a mão 
esquerda/direita e a posição 
do polegar. Embalada em 
papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico em par. 
Descartável. 

10 282021 

LUVA CIRÚRGICA 
ESTÉRIL Nº 8,5, ISENTA 
DE PÓ E LÁTEX, para uso 
em profissionais e pacientes 
alérgicos ao pó e látex, 
hipoalergênica, anatômica, 
textura homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade. Baixo teor de 
proteína (abaixo de 100 
mg/g) e antiderrapante. 
Polimerizada. Acondicionada 
em invólucro interno com 
dobras para abertura 
asséptica, conforme padrão 
hospitalar, identificando com 
fácil visualização a mão 
esquerda/direita e a posição 
do polegar. Embalada em 
papel grau cirúrgico e/ou 
filme termoplástico em par. 
Descartável. 

PAR 

40.100 

  

11 269891 

LUVA DE 
PROCEDIMENTO, 
TAMANHO EXTRA 
PEQUENO, 100% látex 
natural, anatômica, textura 
homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade e resistente à 
tração, ambidestra, 
comprimento mínimo de 
25cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, baixo teor de 
proteínas. Descartável e não 
estéril. Acondicionada em 

CAIXA 

41.500 
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caixa com 100 unidades 
ambidestras. 

12 269894 

LUVA DE 
PROCEDIMENTO, 
TAMANHO PEQUENO, 
100% látex natural, 
anatômica, textura 
homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade e resistente à 
tração, ambidestra, 
comprimento mínimo de 
25cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, baixo teor de 
proteínas. Descartável e não 
estéril. Acondicionada em 
caixa com 100 unidades 
ambidestras. 

CAIXA 

94.500 

  

13 269893 

LUVA DE 
PROCEDIMENTO, 
TAMANHO MÉDIO, 
100% látex natural, 
anatômica, textura 
homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade e resistente à 
tração, ambidestra, 
comprimento mínimo de 
25cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, baixo teor de 
proteínas. Descartável e não 
estéril. Acondicionada em 
caixa com 100 unidades 
ambidestras. 

CAIXA 

118.200 

  

14 269892 

LUVA DE 
PROCEDIMENTO, 
TAMANHO GRANDE, 
100% látex natural, 
anatômica, textura 
homogênea, alta 
sensibilidade ao tato, boa 
elasticidade e resistente à 
tração, ambidestra, 
comprimento mínimo de 
25cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, baixo teor de 
proteínas. Descartável e não 
estéril. Acondicionada em 
caixa com 100 unidades 

CAIXA 

96.900 
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ambidestras. 

15 405575 

LUVA PROCEDIMENTO 
DE VINIL, TAMANHO 
PEQUENO, transparente, 
hipoalergênica. 
Acondicionada em caixa 
com 100 unidades 
ambidestras. 

CAIXA 

7.700 

  

16 416061 

LUVA PROCEDIMENTO 
DE VINIL, TAMANHO 
MÉDIO, transparente, 
hipoalergênica. 
Acondicionada em caixa 
com 100 unidades 
ambidestras. 

CAIXA 

9.400 

  

17 437575 

LUVA PROCEDIMENTO 
DE VINIL, TAMANHO 
GRANDE, transparente, 
hipoalergênica. 
Acondicionada em caixa 
com 100 unidades 
ambidestras. 

CAIXA 

6.900 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALIDADE DE 180 DIAS. 
 

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:  

a) Dados cadastrais;  

b) Marca do equipamento; 

 c) Prazo de entrega;  

d) Validade da proposta;  

e) demais impostos e custos, deverão ser inclusos; 

f) Assinatura e data. 
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_______________________________________ 
Local e Data 

 
 

_______________________________________ 
 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 


