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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2015 

PREGÃO N° 17/2015 
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. 

 
 
 

Aos 18 dias do mês de julho do corrente ano de 2014, no Município de Cássia 
dos Coqueiros, PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ nº 
44.229.805/0001-87, localizada na Rua Joaquim Lopes Ferreira nº 489, 

Centro neste município, devidamente representada e assistida pela Sra. ROSA 
MARIA GONÇALVES DA SILVA, RG nº 26.500.538-3 e CPF nº 261.074.548-

61 – Prefeita Municipal, e a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA inscrita no CNPJ nº 52.202.744/0001-92, localizada na Avenida do 
café, 1836/1846, Vila Tiberio, na cidade de Ribeirão Preto, representada por 

seu representante legal, a Sr. ALEXANDRE MAZZEI, RG nº 24.155.710-0 e 
CPF nº 196.461.548-83, residente e domiciliado Avenida do Café, 1836/1846, 

Vila Tiberio, na cidade de Ribeirão Preto acordam proceder, nos termos do 
Decreto Municipal n.º 058 de 10/12/2009, e do edital do Pregão em epígrafe, 
ao PREGÃO Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados, 

com seu respectivo preço unitários. 
 
 

 
ITEM R$ DESCRIÇÃO 

01 
R$ 2,70 Abaixador de língua descartável (pacote com 100 unidades), confeccionado 

em madeira, sem rebarbas, embalagem com identificação e procedência. 
Apresentar amostra 

02 

R$ 2,60 Abocath nº 14 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com 
excepcional lisura de superfície radiopaco c/ bainha plástica), estéril. 
Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra. 

03 

R$ 1,75 Abocath nº 16 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com 
excepcional lisura de superfície radiopaco c/ bainha plástica), estéril. 
Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra. 

04 

R$ 1,75 Abocath nº 18 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com 
excepcional lisura de superfície radiopaco c/ bainha plástica), estéril. 
Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra. 

05 

R$ 0,70 Abocath nº 20 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com 
excepcional lisura de superfície radiopaco c/ bainha plástica), estéril. 
Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra. 

06 
R$ 0,70 Abocath nº 22 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com 

excepcional lisura de superfície radiopaco c/ bainha plástica), estéril. 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÁSSIA DOS COQUEIROS 

CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro – Cássia dos Coqueiros – SP 

Telefones: (16) 3669-1123 
Site: www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br  

E-mails: prefeituracoq@netsite.com.br e prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br  
 

Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra. 

07 

R$ 0,70 Abocath nº 24 (cateter intravenoso descartável, formato anatômico com 
excepcional lisura de superfície radiopaco c/ bainha plástica), estéril. 
Embalagem individual com dados de identificação e procedência, data e tipo 
de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra. 

08 
R$ 0,38 Adaptador vacutainer adulto – Adaptador plástico, em plástico rígido de cor 

amarela, não estéril, para agulha múltipla de sangue a vácuo e tubos de 13 
mm e 16 mm, com flange e marca guia. Apresentar amostra 

14 

R$ 7,50 Agulha 13 x 4,5 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não 
rombuda, ponta aguçada com canhão e protetor plástico de encaixe firme. 
Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data 
e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar 
amostra. 

15 

R$ 9,50  Agulha 20 x 5,5 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não 
rombuda, ponta aguçada com canhão e protetor plástico de encaixe firme. 
Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data 
e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar 
amostra. 

16 

R$ 7,50 Agulha 25 x 7 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não 
rombuda, ponta aguçada com canhão e protetor plástico de encaixe firme. 
Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data 
e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar 
amostra. 

17 

R$ 7,50 Agulha 25 x 8 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não 
rombuda, ponta aguçada com canhão e protetor plástico de encaixe firme. 
Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data 
e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar 
amostra. 

18 

R$ 7,50 Agulha 30 x 7 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, não 
rombuda, ponta aguçada com canhão e protetor plástico de encaixe firme. 
Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data 
e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar 
amostra. 

19 

R$ 10,00 Agulha 40 x 1,20 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, 
não rombuda, ponta aguçada com canhão e protetor plástico de encaixe 
firme. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 
anos. Apresentar amostra. 

20 

R$ 13,00 Agulha 40 x 1,60 (caixa com 100 unidades). Descartável, bisel trifacetado, 
não rombuda, ponta aguçada com canhão e protetor plástico de encaixe 
firme. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e 
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 
anos. Apresentar amostra. 

38 
R$ 1.120,00 Ampola de teste de autoclave a vapor, para incubador biológico, modelo 1262 

– B, caixa contendo 100 unidades.  

39 R$ 1,40 Anuscópio aberto descartável, embalado individualmente. Apresentar amostra 

86 

R$ 27,04 Cinto para prancha de imobilização. Conjunto de cinto confeccionado em 
nylon, altamente resistente, engate rápido em PVC, sistema de fechamento 
de 2 pontas, fivelas ajustáveis, para prancha longa. Jogo com 3 unidades. 
Apresentar amostra. 

88 
R$ 9,00 Clorexidina 2% - degermante. Embalagem individual de 1000 ml, com dados 

de identificação e procedência, data e tempo de validade superior a 2 anos. 
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89 
R$ 12,00 Colar cervical G, flexível, em polietileno de alta densidade, reforçado na parte 

da frente. Apresentar amostra. 

90 
R$ 12,00 Colar cervical M, flexível, em polietileno de alta densidade, reforçado na parte 

da frente.  

91 
R$ 12,00 Colar cervical P, flexível, em polietileno de alta densidade, reforçado na parte 

da frente.  

92 
R$ 12,00 Colar cervical PP, flexível em polietileno de alta densidade, reforçado na parte 

da parte.  

98 
R$ 2,49 Coletor para perfurocortantes - 7 LITROS alça dupla para transporte, 

produzido de acordo com a NBR 13853, revestimento interno que evita 
perfurações e vazamento - capacidade 7 litros, Apresentar amostra. 

105 
R$ 4,74 Conjunto de micronebulizador para ar comprimido – tamanho adulto, com 

extensão padrão, máscara plástica; unidade nebulizadora;  
e Elástico. 

106 
R$ 4,74 Conjunto de micronebulizador para ar comprimido – tamanho infantil, com 

extensão padrão, máscara plástica; unidade nebulizadora;  
e Elástico.  

107 
R$ 4,74 Conjunto de micronebulizador para oxigênio – tamanho adulto, com extensão 

padrão, máscara plástica; unidade nebulizadora;  
e Elástico.  

108 
R$ 4,74 Conjunto de micronebulizador para oxigênio – tamanho infantil, com extensão 

padrão, máscara plástica; unidade nebulizadora;  
e Elástico.  

117 
R$  390,00 Detergente enzimático para limpeza e remoção de matérias orgânicas de 

instrumental médico, cirúrgico e odontológico. Galão com 5 litros. Apresentar 
amostra 

127 

R$ 18,75 Escova endocervical descartável (pacote com 100 unidades), cabo longo com 
no mínimo 15 cm, cerdas macias. Embalagem individual estéril, contendo 
dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de 
validade superior a 2 anos.  

 
129 

R$ 0,92 Espéculo vaginal descartável Médio – descartável em embalagem individual. 
Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto 
impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, Apresentar amostra. 

130 

R$ 0,74 Espéculo vaginal descartável Pequeno – descartável em embalagem 
individual. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em 
poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, Apresentar 
amostra. 

131 

R$ 1,16 Especulo vaginal descartável, tamanho Grande – descartável em embalagem 
individual. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em 
poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, Apresentar 
amostra. 

132 

R$ 1,48 Especulo vaginal Extra Pequeno para virgem – descartável em embalagem 
individual. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em 
poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, Apresentar 
amostra. 

138 R$ 2,50 Fio Catgut 2,0 simples com agulha cilíndrica de – tipo A classe IV estéril 
cuticular c/ 24 envelopes CR 3/8 CIR CIL 3,0cm – 75 cm. Apresentar amostra. 

140 

R$ 66,00 Fio Catgut 4-0 agulhado, absorvível, agulha 2,5 cm, embalado em material 
que promova barreira microbiana, abertura asséptica. Produto contendo 
dados de identificação, procedência, laudo que comprove sua esterilidade, 
com data de validade superior a 2 anos. Ter certificado de isenção ou número 
de registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. Apresentar 
amostra 
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141 

R$ 83,52 Fio Catgut 5-0 agulhado, absorvível, agulha 2,5 cm, embalado em material 
que promova barreira microbiana, abertura asséptica. Produto contendo 
dados de identificação, procedência, laudo que comprove sua esterilidade, 
com data de validade superior a 2 anos. Ter certificado de isenção ou número 
de registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades. Apresentar 
amostra 

142 

R$ 35,52  Fio de sutura nylon, monofilamento composto por poliamida, não absorvível, 
medindo 45 cm de comprimento, nº 3-0, agulha 3/8, círculo triangular de 3 
cm, embalado em material que promova barreira microbiana, abertura 
asséptica. Produto contendo dados de identificação e procedência, laudo que 
comprove sua esterilidade, com data de validade superior a 2 anos. Ter 
certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Saúde. Caixa 
com 24 unidades. Apresentar amostra 

143 

R$ 52,08 Fio de sutura nylon, monofilamento composto por poliamida, não absorvível, 
medindo 45 cm de comprimento, nº 4-0, agulha 3/8, círculo triangular de 3 
cm, embalado em material que promova barreira microbiana, abertura 
asséptica. Produto contendo dados de identificação e procedência, laudo que 
comprove sua esterilidade, com data de validade superior a 2 anos. Ter 
certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Saúde. Caixa 
com 24 unidades. Apresentar amostra 

144 

R$ 35,52 Fio de sutura nylon, monofilamento composto por poliamida, não absorvível, 
medindo 45 cm de comprimento, nº 5-0, agulha 3/8, círculo triangular de 3 
cm, embalado em material que promova barreira microbiana, abertura 
asséptica. Produto contendo dados de identificação e procedência, laudo que 
comprove sua esterilidade, com data de validade superior a 2 anos. Ter 
certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Saúde. Caixa 
com 24 unidades. Apresentar amostra 

145 

R$ 35,52 Fio de sutura nylon, monofilamento composto por poliamida, não absorvível, 
medindo 45 cm de comprimento, nº 2-0, agulha 3/8, círculo triangular de 3 
cm, embalado em material que promova barreira microbiana, abertura 
asséptica. Produto contendo dados de identificação e procedência, laudo que 
comprove sua esterilidade, com data de validade superior a 2 anos. Ter 
certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Saúde. Caixa 
com 24 unidades. Apresentar amostra 

146 

R$ 35,52 Fio de sutura nylon, monofilamento composto por poliamida, não absorvível, 
medindo 45 cm de comprimento, nº 1-0, agulha 3/8, círculo triangular de 3 
cm, embalado em material que promova barreira microbiana, abertura 
asséptica. Produto contendo dados de identificação e procedência, laudo que 
comprove sua esterilidade, com data de validade superior a 2 anos. Ter 
certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Saúde. Caixa 
com 24 unidades. Apresentar amostra 

147 

R$ 56,40 Fio de sutura nylon, monofilamento composto por poliamida, não absorvível, 
medindo 45 cm de comprimento, nº 6-0, agulha 3/8, círculo triangular de 3 
cm, embalado em material que promova barreira microbiana, abertura 
asséptica. Produto contendo dados de identificação e procedência, laudo que 
comprove sua esterilidade, com data de validade superior a 2 anos. Ter 
certificado de isenção ou número de registro no Ministério da Saúde. Caixa 
com 24 unidades. Apresentar amostra 

154 R$ 6,70 Fixador para lâmina de citologia (Colpocitologia) Spray, 100 ml.  

155 R$ 42,00 Fluxômetro para ar comprimido.  

156 R$ 42,00 Fluxômetro para oxigênio.  

162 R$ 9,86 
Fraldas Geriátricas, resistentes, boa qualidade, tamanho P, Apresentar 
amostra. 
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174 
R$ 7,58 Hipoclorito de Sódio 1%, com registro no MS e Laudo Técnico. Galão de 5 

litros.  

175 
R$ 10,15 Hipoclorito de Sódio 2,5%, com registro no MS e Laudo Técnico. Galão de 5 

litros.  

176 R$ 110,00 Imobilizador de cabeça impermeável adulto. 

178 
R$ 0,36 Kit ginecológico auxiliar para Papanicolau estéril. Embalagem individual 

contendo escova endocervical e espátula de Ayres com data de validade 
superior a 2 anos. Apresentar amostra. 

179 R$ 6,50 Kit sistema drenagem mediastinal 1000 ml com dreno número 14. 

180 R$ 6,50 Kit sistema drenagem mediastinal 1000 ml com dreno número 36. 

205 

R$ 0,86 Luva estéril nº 6,5, cirúrgica, confeccionada em látex natural, com alta 
sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, formato anatômico, perfeita 
adaptação, acabamento no punho, textura uniforme sem falhas, envelopada 
aos pares, talcada ou lubrificada. Embalagem estéril, contendo dados de 
identificação, procedência, tipo de esterilização e tempo de validade superior 
a 2 anos. Certificado de isenção ou número de registro no MS. Apresentar 
amostra. 

206 

R$ 0,86 Luva estéril nº 7, cirúrgica, confeccionada em látex natural, com alta 
sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, formato anatômico, perfeita 
adaptação, acabamento no punho, textura uniforme sem falhas, envelopada 
aos pares, talcada ou lubrificada. Embalagem estéril, contendo dados de 
identificação, procedência, tipo de esterilização e tempo de validade superior 
a 2 anos. Certificado de isenção ou número de registro no MS. Apresentar 
amostra. 

207 R$ 0,86 

Luva estéril nº 7,5, cirúrgica, confeccionada em látex natural, com alta 
sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, formato anatômico, perfeita 
adaptação, acabamento no punho, textura uniforme sem falhas, envelopada 
aos pares, talcada ou lubrificada. Embalagem estéril, contendo dados de 
identificação, procedência, tipo de esterilização e tempo de validade superior 
a 2 anos. Certificado de isenção ou número de registro no MS. Apresentar 
amostra. 

208 R$ 0,86 

Luva estéril nº 8, cirúrgica, confeccionada em látex natural, com alta 
sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, formato anatômico, perfeita 
adaptação, acabamento no punho, textura uniforme sem falhas, envelopada 
aos pares, talcada ou lubrificada. Embalagem estéril, contendo dados de 
identificação, procedência, tipo de esterilização e tempo de validade superior 
a 2 anos. Certificado de isenção ou número de registro no MS. Apresentar 
amostra. 

209 R$ 0,86 

Luva estéril nº 8,5, cirúrgica, confeccionada em látex natural, com alta 
sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, formato anatômico, perfeita 
adaptação, acabamento no punho, textura uniforme sem falhas, envelopada 
aos pares, talcada ou lubrificada. Embalagem estéril, contendo dados de 
identificação, procedência, tipo de esterilização e tempo de validade superior 
a 2 anos. Certificado de isenção ou número de registro no MS. Apresentar 
amostra. 

211 
R$ 7,37 Malha tubular ortopédica, 100% algodão apresentação rolo contendo 15 cm x 

15 m. Apresentar amostra. 

214 R$ 4,95 Manta térmica aluminizada tamanho adulto 2,10x140cm. 

215 
R$ 4,71 Máscara descartável simples com elástico. Caixa contendo 50 unidades. 

Apresentar amostra. 

216 
R$ 2,36 Máscara N95 isolador PFF2 dobrável. Filtro para particulados: classe PFF-2. 

Eficiência mínima de filtragem de 94%. BFE > 99% (Eficiência de Filtração 
Bacteriológica). Apresentar amostra. 
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219 

R$ 81,18 Papel crepado caixa com 500 folhas 30 x 30 cm, 100% celulose de polpa de 
madeira tratada 60 g/m

2
, seguindo as normas internacionais de porosidade e 

gramatura, resistente a esterilização até 150ºC a vapor d’água, com alta 
barreira contra penetração de microrganismo de alta resistência a água 
fabricado de acordo com normas técnicas da ABNT.. 

220 

R$ 196,95 Papel crepado caixa com 500 folhas 50 x 50 cm, 100% celulose de polpa de 
madeira tratada 60 g/m

2
, seguindo as normas internacionais de porosidade e 

gramatura, resistente a esterilização até 150ºC a vapor d’água, com alta 
barreira contra penetração de microrganismo de alta resistência a água 
fabricado de acordo com normas técnicas da ABNT.  

229 R$ 8,77 Pinça Anatômica Dente Rato 14 cm. Confeccionado em Aço Inoxidável. 

230 R$ 10,11 Pinça Anatômica Dente Rato 16 cm. Confeccionado em Aço Inoxidável. 

231 R$ 13,05 Pinça Anatômica Dente Rato 18 cm. Confeccionado em Aço Inoxidável. 

232 R$ 7,64 Pinça Anatômica Dissecção 12 cm. Confeccionado em Aço Inoxidável. 

233 R$7,86 Pinça Anatômica Dissecção 14 cm. Confeccionado em Aço Inoxidável. 

234 R$ 9,44 Pinça Anatômica Dissecção 16 cm. Confeccionado em Aço Inoxidável. 

235 
R$ 1,00 Pinça Cheron descartável, estéril, em embalagem individualmente. 

Apresentar amostra. 

238 
R$ 16,00 Pinça Halstead Mosquito 12 cm Curva. Produto Confeccionado em Aço 

Inoxidável.  

239 
R$ 16,00 Pinça Halstead Mosquito 12 cm Reta. Produto Confeccionado em Aço 

Inoxidável.  

241 R$ 18,22 Pinça Kelly Curva em aço inoxidável, tamanho de 14 cm.  

243 R$ 18,22 Pinça Kelly Reta em aço inoxidável, tamanho de 14 cm.  

246 R$ 16,87 Porta Agulha Mayo Hegar em aço inoxidável, tamanho de 14 cm.  

247 R$ 22,03 Porta Agulha Mayo Hegar em aço inoxidável, tamanho de 16 cm. 

248 R$ 26,53 Porta Agulha Mayo Hegar em aço inoxidável, tamanho de 18 cm.  

250 

R$ 340,00 Prancha de imobilização, confeccionada em polietileno com alta resistência a 
impacto, projetada para transporte manual de vítimas de acidentes, 
dimensionado para suportar vítimas com peso até 180 Kg, rígida, leve e 
confortável, 1,80 metros de comprimento por 47 centímetros de largura. 

256 
R$ 26,00 Sabonete líquido galão de 05 litros - sabonete líquido, cremoso, com Ph 

neutro. Uso: limpeza e antissepsia das mãos, braços e antebraços. Amostra: 
apresentar uma amostra na menor embalagem original. 

263 

R$ 0,91 Scalp nº 21, estéril, descartável, ponta aguçada com protetor plástico, 
embalagem individual. Embalagem contendo dados de identificação e 
procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 02 
anos. Apresentar amostra 

264 

R$ 0,91 Scalp nº 23, estéril, descartável, ponta aguçada com protetor plástico, 
embalagem individual. Embalagem contendo dados de identificação e 
procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 02 
anos. Com registro na ANVISA. Apresentar amostra. 

265 

R$ 0,91 Scalp nº 25, estéril, descartável, ponta aguçada com protetor plástico, 
embalagem individual. Embalagem contendo dados de identificação e 
procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 
anos. Com registro na ANVISA. Apresentar amostra. 

266 

R$ 0,91 Scalp nº 27, estéril, descartável, ponta aguçada com protetor plástico, 
embalagem individual. Embalagem contendo dados de identificação e 
procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade superior a 2 
anos. Com registro na ANVISA. Apresentar amostra. 

268 
R$ 0,30 Seringa 1 ml agulhada, estéril, hipodérmica, descartável e estéril, com 

graduação milimetrada, bico simples, com borracha na ponta do 
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êmbolo, possibilitando perfeito deslize. Embalagem individual estéril, 
contendo dados de identificação, procedência, data e tipo 
deesterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Estar em 
conformidade com as normas da ABNT, com registro na ANVISA. 
Apresentar amostra 

269 

R$ 0,20 Seringa 10 ml sem agulha hipodérmica, descartável, estéril, graduação 
milimetrada, bico simples, com borracha na ponta do embolo possibilitando 
perfeito deslize. Embalagem individual estéril, contendo dados de 
identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade 
superior a 2 anos. Com registro na ANVISA. Apresentar amostra. 

270 

R$ 0,49 Seringa 20 ml sem agulha hipodérmica, descartável, estéril, graduação 
milimetrada, bico simples, com borracha na ponta do embolo possibilitando 
perfeito deslize. Embalagem individual estéril, contendo dados de 
identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade 
superior a 2 anos. Com registro na ANVISA. Apresentar amostra. 

271 

R$ 0,09 Seringa 3 ml sem agulha hipodérmica, descartável, estéril graduação 
milimetrada, bico simples, com borracha na ponta do embolo possibilitando 
perfeito deslize. Embalagem individual estéril, contendo dados de 
identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade 
superior a 2 anos. Com registro na ANVISA. Apresentar amostra. 

272 

R$ 0,11 Seringa 5 ml sem agulha hipodérmica, descartável, estéril, graduação 
milimetrada, bico simples, com borracha na ponta do embolo possibilitando 
perfeito deslize. Embalagem individual estéril, contendo dados de 
identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade 
superior a 2 anos. Com registro na ANVISA. Apresentar amostra. 

330 R$ 7,60 Tala fácil em E.V.A Tamanho: 30x8 - PP 

331 R$ 10,00 Tala fácil em E.V.A Tamanho: 53x8m - P 

332 R$ 11,50 Tala fácil em E.V.A Tamanho: 63x9 - M 

333 R$ 14,00 Tala fácil em E.V.A Tamanho: 86x10 - G 

338 R$ 22,91 Tesoura Mayo Stille 15cm Reta. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável. 

339 R$ 28,53 Tesoura Mayo Stille 17cm Curva. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável. 

340 R$ 28,53 Tesoura Mayo Stille 17cm Reta. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável. 

341 
R$ 25,00 Tesoura Metzembaum tamanho 15 cm curva. Produto Confeccionado em Aço 

Inoxidável. 

342 
R$ 25,00 Tesoura Metzembaum tamanho 15 cm reta. Produto Confeccionado em Aço 

Inoxidável. 

343 
R$ 30,00 Tesoura Metzembaum tamanho 18 cm curva. Produto Confeccionado em Aço 

Inoxidável. 

344 
R$ 30,00 Tesoura Metzembaum tamanho 18 cm reta. Produto Confeccionado em Aço 

Inoxidável. 

345 R$ 41,00 Tesoura para gesso. Confeccionado em Aço Inoxidável. 

352 
R$ 6,49 Touca descartável com elástico branco. Pacote com 100 unidades. 

Apresentar amostra 

353 R$ 12,60 Umidificador para oxigênio com capacidade para 250 ml. 

 
 

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 
12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando 
automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada no 

Pregão em epígrafe. 
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Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após 

lida e aprovada, será assinada pelas partes. 
 

Cássia dos Coqueiros, 25 de Agosto de 2015. 

 
 
 

 
ROSA MARIA GONÇALVES DA SILVA 

Prefeita Municipal 
 
 

 
 
 

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
ALEXANDRE MAZZEI 

CONTRATADA  
 
 


