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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 30/2015
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 261.074.54861 – Prefeita Municipal, e a empresa DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA inscrita no CNPJ nº 56.081.482/0001-06, localizada na Rua Paulo de
Frontim nº 25, Vila Virgínia, na cidade de Ribeirão Preto, representada por
seu representante legal, a Sr. IRAN SANCHES, RG nº 33.560.739-1 e CPF nº
215.314.108-71, residente e domiciliado na Rua Paulo de Frontim nº 25, Vila
Virgínia, na cidade de Ribeirão Preto/SP 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.
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DESCRIÇÃO
Adesivo Hipo-Alergenico. Bandagens antisséptica, hipoalérgica, para uso
após punção venoso ou injeções - Composição: fibras de viscose, resina
acrílica e massa adesiva, papel siliconado, poliéster. Caixa com no mínimo
200 unidades. Apresentar amostra.
Óleo com ácido graxos essenciais de uso tópico para hidratação da pele
íntegra, prevenção de úlceras por pressão. Frasco com 200 ml. Apresentar
amostra
Água oxigenada (10 volume), embalagem adequada de 1 litro, com dados de
identificação e procedência. Validade mínima de 1 ano. Apresentar amostra
Água para injeção. Solução injetável estéril. Ampolas plásticas transparentes
com 10 ml. Apresentar amostra

Agulha a Vácuo para Coleta Multi - 25x8 – Caixa com 100 Unidades.
Compatíveis com o sistema de coleta a vácuo. Siliconizadas e bisel
trifacetado com corte a laser, para um melhor deslizamento da agulha
na veia. Apresentar amostra.
Álcool 70%, embalagem plástica, segura, de 1 litro, com dados de
identificação e procedência. Apresentar amostra com registro.
Álcool gel 70%, embalagem individual de 740 gramas com bico para
saboneteira. Apresentar amostra
Álcool iodado 0,1%, embalagem segura e resistente, de 1 litro, com dados de
identificação e procedência. Apresentar amostra
Algodão hidrófilo (500gr), em manta fina com camadas sobrepostas,
regularmente compacto, de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa
absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão,
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R$ 148,00
R$ 147,00
R$ 146,00
R$ 0,68
R$ 146,00
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R$ 128,00
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R$ 127,00
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R$ 146,00

R$ 36,00

Atadura de tecido impregnada com óxido de zinco não estéril.
Bandagem de tecido de algodão não estéril, inelástico, impregnado em
oxido de zinco para tratamento de feridas crônicas. Medida
aproximada entre 7,5 cm x 6 m. Apresentar amostra.

R$ 24,60

Atadura gessada, 10 cm de largura, no mínimo 3 m de comprimento, em
tecido de gaze especial, de cor branca, 100% algodão, com ligamento tipo
giro inglês, alvejada e isentas de amido, dextrina álcali, ácidos, corantes
corretivos e alvejantes ópticos, impregnadas com massa viçosa, composta de
gesso alfa hemo-hidratada, derivados de celulose, adesivos e solventes
amidosos. Enroladas sobre um tubete plástico perfurado. Laterais de corte
sinuoso para evitar o desfiamento e o garroteamento. Caixa com 20 unidades

50

51

medindo 22 cm de largura. Embalagem com dados de identificação e
procedência. Apresentar amostra.
Ambu reanimador em silicone, com reservatório, tamanho adulto. Apresentar
amostra.
Ambu reanimador em silicone, com reservatório, tamanho infantil. Apresentar
amostra.
Ambu reanimador em silicone, com reservatório, tamanho neonatal.
Apresentar amostra.
Aparelho barbear descartável com 2 lâminas. Apresentar amostra
Aparelho de pressão infantil. Aparelho convencional que possui manômetro
aneroide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em
liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de
metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível,
braçadeira em nylon lavável com fecho em velcro resistente.
Possui manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas,
de alta durabilidade e pêra insufladora de borracha vulcanizada com sistema
de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade.
Aparelho de pressão para adulto com pino - Aparelho convencional que
possui manômetro aneroide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg,
caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador
plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de
ar sensível, braçadeira em nylon lavável com fecho pinos de Metal resistente.
Possui manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas,
de alta durabilidade e pêra insufladora de borracha vulcanizada com sistema
de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade.
Aparelho de pressão para adulto com velcro - Aparelho convencional que
possui manômetro aneroide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg,
caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador
plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de
ar
sensível,
braçadeira
em
nylon
lavável
com
velcro.
Possui manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas,
de alta durabilidade e pêra insufladora de borracha vulcanizada com sistema
de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. Apresentar
amostra
Aparelho de pressão para obeso com velcro - Aparelho convencional que
possui manômetro aneroide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg,
caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador
plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de
ar
sensível,
braçadeira
em
nylon
lavável
com
velcro.
Possui manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas,
de alta durabilidade e pêra insufladora de borracha vulcanizada com sistema
de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade.
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R$ 10,60

110

R$ 39,60

e data de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra
Atadura gessada, 20 cm de largura, no mínimo 4 m de comprimento, em
tecido de gaze especial, de cor branca, 100% algodão, com ligamento tipo
giro inglês, alvejada e isentas de amido, dextrina álcali, ácidos, corantes
corretivos e alvejantes ópticos, impregnadas com massa viçosa, composta de
gesso alfa hemo-hidratada, derivados de celulose, adesivos e solventes
amidosos. Enroladas sobre um tubete plástico perfurado. Laterais de corte
sinuoso para evitar o desfiamento e o garroteamento. Caixa com 20 unidades
e data de validade superior a 2 anos. Apresentar amostra.
Atadura gessada, 6 cm de largura, no mínimo 2 m de comprimento, em tecido
de gaze especial, de cor branca, 100% algodão, com ligamento tipo giro
inglês, alvejada e isentas de amido, dextrina álcali, ácidos, corantes corretivos
e alvejantes ópticos, impregnadas com massa viçosa, composta de gesso
alfa hemo-hidratada, derivados de celulose, adesivos e solventes amidosos.
Enroladas sobre um tubete plástico perfurado. Laterais de corte sinuoso para
evitar o desfiamento e o garroteamento. Caixa com 20 unidades e data de
validade superior a 2 anos. Apresentar amostra.

Bandeja 30x20x04cm inox sem tampa.
Bandeja 30x20x1,5 cm inox sem tampa.
Bolsa coletora de urina 200 ml descartável, sistema fechado, drenável, estéril
laminados e tubos de PVC, conexão e clamps em polipropileno, tubo externo
de drenagem com sistema prático de fixação à bolsa, alça para transporte e
sistema de fixação à cama. Embalagem individual estéril, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior a 2 anos. Apresentar amostra.
Cabo de bisturi número 03. Material: Produto Confeccionado em Aço
Inoxidável.
Cabo de bisturi número 04. Material: Produto Confeccionado em Aço
Inoxidável.
Cânula de Guedel de PVC atóxico, transparente e inodoro, tamanho 1,
comprimento de 5 cm e cor azul para identificação. Apresentar amostra.
Cânula de Guedel de PVC atóxico, transparente e inodoro, tamanho 2,
comprimento de 6 cm e cor preta para identificação. Apresentar amostra
Cânula de Guedel de PVC atóxico, transparente e inodoro, tamanho 3,
comprimento de 7 cm e cor branca para identificação. Apresentar amostra
Cânula de Guedel de PVC atóxico, transparente e inodoro, tamanho 4,
comprimento de 8 cm e cor verde para identificação. Apresentar amostra
Cânula de Guedel de PVC atóxico, transparente e inodoro, tamanho 5,
comprimento de 9 cm e cor amarela para identificação. Apresentar amostra
Cânula de Guedel de PVC atóxico, transparente e inodoro, tamanho 6,
comprimento de 10 cm e cor vermelha para identificação. Apresentar amostra
Clorexidina 0,2% - aquoso. Embalagem individual de 1000 ml, com dados de
identificação e procedência, data e tempo de validade superior a 2 anos.
Coletor para perfurocortantes – 13 LITROS alça dupla para transporte,
produzido de acordo com a NBR 13853, revestimento interno que evita
perfurações e vazamento - capacidade 13 litros, Apresentar amostra.
Coletor universal para exames laboratoriais em polipropileno – 80 ml transparente estéril com tampa tipo rosca. Apresentar amostra.
Comadre tipo Pá em inox.
Cuba Redonda 08 x 05 cm. Fabricada em aço inoxidável com capacidade de
160 ml e autoclavável.
Cuba Rim 26 x 12 cm. Fabricada em aço inoxidável com capacidade de 740
ml e autoclavável.
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R$ 19,90
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R$ 19,90

Eletrodo descartável para monitorização cardíaca. Gel sólido. Pacote com 30
unidades. Apresentar amostra.

Equipo macrogotas com filtro simples, pinça rolete de alta precisão,
para administração de soluções parenterais, COM INJETOR
LATERAL, comprimento de 1,20 m. Embalagem contendo dados de
identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de
validade superior a 2 anos. Apresentar mostra.
Equipo microgotas, pinça rolete de alta precisão, para administração de
soluções parenterais, COM INJETOR LATERAL, comprimento de 1,20 m.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de
esterilização e tempo de validade superior a 2 anos. Apresentar mostra.
Escada de 2 Degraus antiderrapante - Auxiliar para maca.
Estetoscópio adulto simples. Diafragmas de alta sensibilidade e tubo moldado
em PVC de peça única para melhor transmissão do som. Apresentar amostra.
Estetoscópio infantil simples. Diafragmas de alta sensibilidade e tubo
moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som. Apresentar
amostra.
Éter, embalagem segura de 1 litro, com dados de identificação e procedência.
Validade mínima de 2 anos.
Extensão de silicone, calibre 202, embalagem contendo 15 metros.
Apresentar amostra
Extensão para oxigenoterapia e aspiração cirúrgica, paredes grossas e
flexíveis. Material PVC. Coligação para sistema de aspiração 2 metros.
Apresentar amostra.
Fita adesiva crepe com 50 mm x 50 cm de largura, com boa aderência.
Apresentar amostra
Frasco coletor de urina, sistema aberto, com alça para fixação e transporte.
Frasco com no mínimo 1000 ml graduado com tubo extensor em PVC com
retentor gotejador na extremidade distal e adaptador com tampa na
extremidade proximal. Apresentar amostra.
Gel condutivo para Eletrocardiograma – galão de 5 litros.
Haste de polipropileno, flexível e inquebrável, com pontas de algodão que
não se soltam e nem largam fiapos. Embalagem contendo no mínimo 75
unidades, procedência e data de validade superior a 2 anos. Ter certificado
de isenção ou nº 67 de registro no Ministério da Saúde. Apresentar amostra
Hidrogel com alginato tubo com 85g. Constituído por água purificada,
propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio,
conservantes e carboximetilcelulose.
Lâmina de bisturi nº 10 (caixa com 100 unidades), embalado individualmente
por unidade, estéril, lâmina de aço com excelente ação cortante. Embalagem
contendo data de validade e procedência, com registro na ANVISA.
Apresentar amostra
Lâmina de bisturi nº 11 (caixa com 100 unidades), embalado individualmente
por unidade, estéril, lâmina de aço com excelente ação cortante. Embalagem
contendo data de validade e procedência, com registro na ANVISA.
Apresentar amostra.
Lâmina de bisturi nº 12 (caixa com 100 unidades), embalado individualmente
por unidade, estéril, lâmina de aço com excelente ação cortante. Embalagem
contendo data de validade e procedência, com registro na ANVISA.
Apresentar amostra
Lâmina de bisturi nº 15 (caixa com 100 unidades), embalado individualmente
por unidade, estéril, lâmina de aço com excelente ação cortante. Embalagem
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R$ 22,60

contendo data de validade e procedência, com registro na ANVISA.
Apresentar amostra.
Lâmina de bisturi nº 20 (caixa com 100 unidades), embalado individualmente
por unidade, estéril, lâmina de aço com excelente ação cortante. Embalagem
contendo data de validade e procedência, com registro na ANVISA.
Apresentar amostra
Lâmina de bisturi nº 22 (caixa com 100 unidades), embalado individualmente
por unidade, estéril, lâmina de aço com excelente ação cortante. Embalagem
contendo data de validade e procedência, com registro na ANVISA.
Apresentar amostra.
Lâmina de bisturi nº 23 (caixa com 100 unidades), embalado individualmente
por unidade, estéril, lâmina de aço com excelente ação cortante. Embalagem
contendo data de validade e procedência, com registro na ANVISA.
Apresentar amostra
Lâminas de bisturi nº 21 - lamina cirúrgica em aço carbono esterilizada,
Apresentar amostra .
Lâminas de vidro para microscopia com ponta fosca, beiradas não lapidadas,
medida aproximada 25,4 x 76,2 (1" x 3"), espessura 1 mm - caixa com 50
unidades.
Luva de látex Grande forrada. Desenvolvida para trabalhos de limpeza e
higiene com químicos. Apresentar amostra
Luva de látex Média forrada. Desenvolvida para trabalhos de limpeza e
higiene com químicos. Apresentar amostra
Luva de látex Pequena forrada. Desenvolvida para trabalhos de limpeza e
higiene com químicos. Apresentar amostra
Luva de procedimento G (caixa com 100 unidades), de látex, boa
sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme sem falhas, talcada ou
lubrificada não estéril. Embalagem externa com dados de identificação,
quantidade, procedência e data de validade superior a 2 anos. Com registro
na ANVISA. Apresentar amostra.
Luva de procedimento M (caixa com 100 unidades), de látex, boa
sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme sem falhas, talcada ou
lubrificada não estéril. Embalagem externa com dados de identificação,
quantidade, procedência e data de validade superior a 2 anos. Com registro
na ANVISA. Apresentar amostra.
Luva de procedimento P (caixa com 100 unidades), de látex, boa
sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme sem falhas, talcada ou
lubrificada não estéril. Embalagem externa com dados de identificação,
quantidade, procedência e data de validade superior a 2 anos. Com registro
na ANVISA. Apresentar amostra.
Malha tubular ortopédica, 100% algodão apresentação rolo contendo 10 cm x
15 m, Apresentar amostra.
Manômetro e Fluxômetro para oxigênio.
Óculos de proteção em acrílico transparente.
Papel formulário contínuo A4 para impressão de eletrocardiograma – EP-3
Dixtal. Caixa com 1000folhas. Apresentar amostra.
Papel toalha interfolhas 20X23 com 1000. Apresentar amostra.
Pinça Halstead Mosquito 10 cm Curva. Produto Confeccionado em Aço
Inoxidável.
Pinça Halstead Mosquito 10 cm Reta. Produto Confeccionado em Aço
Inoxidável.
Pinça Kelly Curva em aço inoxidável, tamanho de 12 cm.
Pinça Kelly Reta em aço inoxidável, tamanho de 12 cm.
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Prendedor umbilical estéril tipo clamp. Embalagem individual.
Régua antropométrica de madeira - Régua antropométrica confeccionada em
madeira de cedro ou mogno com acabamento de primeira qualidade, lixada e
aplainada, medindo aproximadamente 1,47m, sendo uma parte fixa, iniciando
a numeração a partir de 25 cm até 1,20m, contendo entalhe com guia na
parte posterior para correr a parte superior, na qual é feita a leitura da medida
correspondente. A fita que contém a numeração deverá ser revestida com
material plastificado.
Saco branco para lixo infectante reforçado capacidade de 100 litros, pacote
com 100unidades Apresentar amostra.
Saco branco para lixo infectante reforçado capacidade de 15 litros, pacote
com 100unidades, Apresentar amostra.
Saco branco para lixo infectante reforçado capacidade de 30 litros, pacote
com 100unidades, Apresentar amostra.
Saco branco para lixo infectante reforçado capacidade de 50 litros, pacote
com 100unidades, Apresentar amostra.
Scalp nº 19, 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.
Sonda endotraqueal nº 03 descartável estéril com balão confeccionada em
material atóxico transparente embalagem individual contendo dados de
identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com
registro na ANVISA. Apresentar amostra.
Sonda endotraqueal nº 08 descartável estéril com balão confeccionada em
material atóxico transparente embalagem individual contendo dados de
identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com
registro na ANVISA. Apresentar amostra.
Sonda endotraqueal nº 3,5 descartável estéril com balão confeccionada em
material atóxico transparente embalagem individual contendo dados de
identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com
registro na ANVISA. Apresentar amostra.
Sonda endotraqueal nº 4 descartável estéril com balão confeccionada em
material atóxico transparente embalagem individual contendo dados de
identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com
registro na ANVISA. Apresentar amostra.
Sonda endotraqueal nº 4,5 descartável estéril com balão confeccionada em
material atóxico transparente embalagem individual contendo dados de
identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com
registro na ANVISA. Apresentar amostra.
Sonda endotraqueal nº 5 descartável estéril com balão confeccionada em
material atóxico transparente embalagem individual contendo dados de
identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com
registro na ANVISA. Apresentar amostra.
Sonda endotraqueal nº 5,5 descartável estéril com balão confeccionada em
material atóxico transparente embalagem individual contendo dados de
identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade
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superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com
registro na ANVISA. Apresentar amostra.
Sonda endotraqueal nº 6 descartável estéril com balão confeccionada em
material atóxico transparente embalagem individual contendo dados de
identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com
registro na ANVISA. Apresentar amostra.
Sonda endotraqueal nº 6,5 descartável estéril com balão confeccionada em
material atóxico transparente embalagem individual contendo dados de
identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com
registro na ANVISA. Apresentar amostra.
Sonda endotraqueal nº 7 descartável estéril com balão confeccionada em
material atóxico transparente embalagem individual contendo dados de
identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com
registro na ANVISA. Apresentar amostra.
Sonda endotraqueal nº 7,5 descartável estéril com balão confeccionada em
material atóxico transparente embalagem individual contendo dados de
identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com
registro na ANVISA. Apresentar amostra.
Sonda endotraqueal nº 8,5 descartável estéril com balão confeccionada em
material atóxico transparente embalagem individual contendo dados de
identificação procedência data e tipo de esterilização e tempo de validade
superior a 02 anos. Estar em conformidade com as normas da ABNT com
registro na ANVISA. Apresentar amostra.
Sonda Foley nº 12, com balão, confeccionada em borracha natural,
siliconada, com 2 vias nas extremidades distal e a ponta deverá ser
arredondada com 2 orifícios contra laterais. Cada sonda devera apresentar o
nº em local visível e permanente. Embalagem individual estéril contendo
dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de
validade superior a 02 anos. Ter certificado de isenção ou nº de registro no
Ministério da saúde. Apresentar amostra.
Sonda Foley nº 14, com balão, confeccionada em borracha natural,
siliconada, com 2 vias nas extremidades distal e a ponta deverá ser
arredondada com 2 orifícios contra laterais. Cada sonda devera apresentar o
nº em local visível e permanente. Embalagem individual estéril contendo
dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de
validade superior a 02 anos. Ter certificado de isenção ou nº de registro no
Ministério da saúde.
Sonda Foley nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural,
siliconada, com 2 vias nas extremidades distal e a ponta deverá ser
arredondada com 2 orifícios contra laterais. Cada sonda devera apresentar o
nº em local visível e permanente. Embalagem individual estéril contendo
dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de
validade superior a 02 anos. Ter certificado de isenção ou nº de registro no
Ministério da saúde.
Sonda Foley nº 16, com balão, confeccionada em borracha natural,
siliconada, com 3 vias nas extremidades distal e a ponta deverá ser
arredondada com 2 orifícios contra laterais. Cada sonda devera apresentar o
nº em local visível e permanente. Embalagem individual estéril contendo
dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de
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validade superior a 02 anos. Ter certificado de isenção ou nº de registro no
Ministério da saúde.
Sonda Foley nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural,
siliconada, com 2 vias nas extremidades distal e a ponta deverá ser
arredondada com 2 orifícios contra laterais. Cada sonda devera apresentar o
nº em local visível e permanente. Embalagem individual estéril contendo
dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de
validade superior a 02 anos. Ter certificado de isenção ou nº de registro no
Ministério da saúde.
Sonda Foley nº 18, com balão, confeccionada em borracha natural,
siliconada, com 3 vias nas extremidades distal e a ponta deverá ser
arredondada com 2 orifícios contra laterais. Cada sonda devera apresentar o
nº em local visível e permanente. Embalagem individual estéril contendo
dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de
validade superior a 02 anos. Ter certificado de isenção ou nº de registro no
Ministério da saúde.
Sonda Foley nº 20, com balão, confeccionada em borracha natural,
siliconada, com 2 vias nas extremidades distal e a ponta deverá ser
arredondada com 2 orifícios contra laterais. Cada sonda devera apresentar o
nº em local visível e permanente. Embalagem individual estéril contendo
dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de
validade superior a 02 anos. Ter certificado de isenção ou nº de registro no
Ministério da saúde.
Sonda Foley nº 20, com balão, confeccionada em borracha natural,
siliconada, com 3 vias nas extremidades distal e a ponta deverá ser
arredondada com 2 orifícios contra laterais. Cada sonda devera apresentar o
nº em local visível e permanente. Embalagem individual estéril contendo
dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e tempo de
validade superior a 02 anos. Ter certificado de isenção ou nº de registro no
Ministério da saúde. Apresentar amostra.
Soro fisiológico 0,9% - 500 ml - com data de validade superior a 02 anos com
registro na ANVISA /MS contendo procedência, embalagem primeira
individual, frasco com sistema fechado para uso em terapia parenteral.
Apresentar amostra.
Suporte para coletor de material perfurocortante – caixa de 07litros.
Suporte para coletor de material perfurocortante – caixa de 13litros.
Tala de alumínio – 12 x 25 - com espuma para imobilização com 12 unidades.
Apresentar amostra.
Tala de alumínio – 16 x 25 - com espuma para imobilização com 12 unidades
Tala de alumínio – 20 x 25 - com espuma para imobilização com 12 unidades
Tesoura Mayo Stille 15cm Curva. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável.
Tesoura Spencer 12 cm para Retirada de Ponto. Produto Confeccionado em
Aço Inoxidável.
Tesoura Spencer 9 cm para Retirada de Ponto. Produto Confeccionado em
Aço Inoxidável.

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.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após
lida e aprovada, será assinada pelas partes.
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Cássia dos Coqueiros, 25 de Agosto de 2015.

ROSA MARIA GONÇALVES DA SILVA
Prefeita Municipal

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
IRAN SANCHES
Contratada

