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Prefeitura Municipal de
Itapitanga publica:
 Resultado do Pregão Presencial Nº 001/2021 - Processo
Administrativo Nº 224/2020 - Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios.
 Extrato da Ata De Registro de Preços - Pregão Presencial Nº
002/2021 – Objeto: Contratação de empresa para futura contratação
de empresa para fornecimento de material médico hospitalar, para
atendimento do hospital municipal e unidades de saúde da família.

Gestor - José Roberto dos Santos Tolentino / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ATKAMFIG5JJVXRTFCGNYAG

Sexta-feira
29 de Janeiro de 2021
2 - Ano IX - Nº 2055

Itapitanga

Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

REF.: Processo Administrativo Nº 224/2020
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios.
Data de Abertura e Julgamento: 15 de janeiro de 2021.

Levamos ao conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial em epígrafe,
sagrou-se vencedoras as empresas COMERCIAL G E FERREIRA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ. Nº
28.885.783/0001-57, os lote 01 R$ 35.000,00, lote 03 R$ 120.300,00 e lote 12 R$ 31.200,00, MAGEE
COMERCIO ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ. N° 21.542.290/0001-75, o lote 02 R$
21.928,00, M DA CONCEIÇÃO SOUZA DOS SANTOS ME, inscrita no CNPJ. N° 24.996.920/000170, o lote 04 R$ 172.900,00, lote 05 R$ 44.700,00, lote 06 R$ 5.518,00, lote 07 R$ 38.100,00, lote 08 R$
33.500,00, lote 09 R$ 8.250,00, lote 10 R$ 60.000,00, lote 11 R$ 59.800,00 e lote 14 R$ 65.350,00, e
ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA ME, inscrita no CNPJ. Nº
13.537.168/0001-82, o lote 13 R$ 22.900,00. O julgamento ocorreu pelo critério de Menor Preço Por
Lote, conforme classificação registrada em ATA.

Clebson Santos Moreira
Pregoeiro
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
Pelo presente instrumento, o município de Itapitanga-Ba, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE
PREÇOS, localizada na Praça Dois Poderes nº. 06 - Centro, CEP 45.645-000, Setor de Licitação, Itapitanga Bahia, neste ato representada pelo Pregoeiro Oficial, Sr. Clebson Santos Moreira, nos termos do artigo 15, II, da
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.506/2017 de 04 de Janeiro 2017 e as
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021, do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE, transcurso o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação, as empresas abaixo citadas,
doravante denominadas fornecedoras firma a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para FUTURA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA
ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA.
DO PREÇO
Os preços estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021, conforme tabelas abaixo:
NOME DA EMPRESA: OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº. 11.311.773/0001-05, estabelecida na Rodovia BR 101, S/nº, Km 510,
Jaçanã, Itabuna- Bahia, CEP. 45.608-750, neste ato representada pela sócia administradora Srª. Ludmila Sepulveda
Ribeiro.
LOTE: 001.
Item
001

Discriminação
Esparadrapo 10cm x 4.5 m impermeável,
confeccionado em tecido apropriado, cor branca,
isento de substancias alérgicas de germes
patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada
a sua finalidade, flexibilidade suficiente para
adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra
excessiva pressão ou fácil desprendimento,
massa uniformemente distribuída, adequada
fixação de camada adesiva no pano base, fácil
remoção sem deixar resíduos ou manchas na
superfície, bordas devidamente moldadas a fim
de evitar soltura dos fios, apresentando enrolado
em carretel plástico com capa de proteção
constando na embalagem os dados de
identificação,
procedência,
fabricação
e
validade.

Unid.
Rolo

Qtde
1.000

Marca
MISSNER

P.Unit
R$ 11,28
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002

003

004

005

Atadura de crepe de 20 cm x 4,5 m, cor natural,
com 13 fios, constituídos de fios 100% algodão
cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade
adequada uniformemente enroladas, isenta de
quaisquer defeitos, acondicionado em pacote
plástico contendo 12 unidades, constando
externamente os dados de identificação e
procedência, data de fabricação, validade,
número do lote e registro no MS.
Compressa de gaze hidrófila 7,5x7,5 pct,
confeccionado com 11 fios em tamanho nominal
de 7,5 x 7,5 cm, com 8 dobras. A compressa
abertatem aproximadamente uma área de 420
cm2, cor branca, bordas devidamente voltadas
para dentro, que evitam soltura de fios, isenta de
quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita
utilização, embalada em pacote plástico com 500
unidades, constando externamente os dados de
identificação, procedência, data de fabricação e
validade, número de lote e registro no MS.
Agulha estéril 25x7 - constituída em aço de
formato
cilíndrico,
reta,
oca,
com
biseltrifacetado, afiado, livre de rebarbas e
defeitos, polida, isenta de asperezas e
ondulações, centralizada ao longo do eixo
central longitudinal do canhão, este é constituído
em polipropileno, dimensões e formato
universalmente
aceitos
(tipo
luer),
proporcionando encaixe perfeito e condutores
tais como seringas, equipos, cateteres e outros
similares, protetor constituído de polipropileno,
projetado internamente de modo a manter a
agulha centrada, possui rigidez compatível ao
uso
totalmente
estéril,
embalado
individualmente em papel grau cirúrgico,
constando
os
dados
de
identificação,
procedência n de lote, data de fabricação,
esterilização, validade e registro no ministério da
saúde
Agulha estéril 25x8 - constituída em aço de
formato
cilíndrico,
reta,
oca,
com
biseltrifacetado, afiado, livre de rebarbas e
defeitos, polida, isenta de asperezas e
ondulações, centralizada ao longo do eixo
central longitudinal do canhão, este é constituído
em polipropileno, dimensões e formato
universalmente
aceitos
(tipo
luer),
proporcionando encaixe perfeito e condutores
tais como seringas, equipos, cateteres e outros

Pct

3.000

BIOTEXTIL

R$ 28,55

Pct

3.500

MEDICAL
TEXTIL

R$ 15,50

Unid.

12.000

SALDANHA
RODRIGUES

R$ 0,16

Unid.

10.000

SALDANHA
RODRIGUES

R$ 0,16

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia
CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445
ATA DE REGISTRO DE PREÇO FL. 2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ATKAMFIG5JJVXRTFCGNYAG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
29 de Janeiro de 2021
5 - Ano IX - Nº 2055

Itapitanga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

006

007

similares, protetor constituído de polipropileno,
projetado internamente de modo a manter a
agulha centrada, possui rigidez compatível ao
uso
totalmente
estéril,
embalado
individualmente em papel grau cirúrgico,
constando
os
dados
de
identificação,
procedência n de lote, data de fabricação,
esterilização, validade e registro no ministério da
saúde
Agulha estéril 30x8 - constituída em aço de
formato
cilíndrico,
reta,
oca,
com
biseltrifacetado, afiado, livre de rebarbas e
defeitos, polida, isenta de asperezas e
ondulações, centralizada ao longo do eixo
central longitudinal do canhão, este é constituído
em polipropileno, dimensões e formato
universalmente
aceitos
(tipo
luer),
proporcionando encaixe perfeito e condutores
tais como seringas, equipos, cateteres e outros
similares, protetor constituído de polipropileno,
projetado internamente de modo a manter a
agulha centrada, possui rigidez compatível ao
uso
totalmente
estéril,
embalado
individualmente em papel grau cirúrgico,
constando
os
dados
de
identificação,
procedência n de lote, data de fabricação,
esterilização, validade e registro no ministério da
saúde
Agulha estéril 30x7 - constituída em aço de
formato
cilíndrico,
reta,
oca,
com
biseltrifacetado, afiado, livre de rebarbas e
defeitos, polida, isenta de asperezas e
ondulações, centralizada ao longo do eixo
central longitudinal do canhão, este é constituído
em polipropileno, dimensões e formato
universalmente
aceitos
(tipo
luer),
proporcionando encaixe perfeito e condutores
tais como seringas, equipos, cateteres e outros
similares, protetor constituído de polipropileno,
projetado internamente de modo a manter a
agulha centrada, possui rigidez compatível ao
uso
totalmente
estéril,
embalado
individualmente em papel grau cirúrgico,
constando
os
dados
de
identificação,
procedência n de lote, data de fabricação,
esterilização, validade e registro no ministério da
saúde.

Unid.

15.000

SALDANHA
RODRIGUES

R$ 0,16

Unid.

15.000

SALDANHA
RODRIGUES

R$ 0,16
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LOTE: 003.
Item
001

002

003

004

005

Discriminação
Dispositivo. p/ infusão endovenosa nº 23 (scalp),
com agulha de biseltrifacetado, com asas leves e
flexíveis dotadas de dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura, perfeita conexão
das partes, tubo de vinil leve, flexível e
transparente, conector luer-lock cônico e rígido,
assegurando perfeita conexão com seringa ou
equipos de bico macho e seringas ou
dispositivos luer-lock, esterelizado a oxido de
etileno, embalado individualmente em papel
grau cirúrgico, constando externamente os dados
de identificação e procedência, fabricação, lote e
esterilização e registro no MS.
Dispositivo p/ infusão endovenosa nº 25 (scalp),
com agulha de biseltrifacetado, com asas leves e
flexíveis dotadas de dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura, perfeita conexão
das partes, tubo de vinil leve, flexível e
transparente, conector luer-lock cônico e rígido,
assegurando perfeita conexão com seringa ou
equipos de bico macho e seringas ou
dispositivos luer-lock, esterilizado a oxido de
etileno, embalado individualmente em papel
grau cirúrgico, constando externamente os dados
de identificação e procedência, fabricação, lote e
esterilização e registo no MS.
Disposit. p/ infusão endovenosa nº 21 (scalp),
com agulha de biseltrifacetado, com asas leves e
flexíveis dotadas de dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura, perfeita conexão
das partes, tubo de vinil leve, flexível e
transparente, conector luer-lock cônico e rígido,
assegurando perfeita conexão com seringa ou
equipo de bico macho e seringas ou dispositivos
luer-lock, esterilizado a oxido de etileno,
embalado individualmente em papel grau
cirúrgico, constando externamente os dados de
identificação e procedência, fabricação, lote e
esterilização e registo no MS.
Especulo vaginal descartável modelo Collins,
composto de duas valvas articuladas por encaixe
deslizante e ducto que, ao conectado a um
aspirador, permite drenagem dos vapores
resultantes da cauterização, tamanhos: Pequeno.
Especulo vaginal descartável modelo Collins,
composto de duas valvas articuladas por encaixe

Unid.
Unid.

Qtde
5.000

Marca
DESCARPACK

P.Unit
R$ 0,27

Unid.

2.000

SOLIDOR

R$ 0,27

Unid.

5.000

DESCARPACK

R$ 0,27

Unid.

2.000

KOLPLAST

R$ 1,16

Unid.

2.000

KOLPLAST

R$ 1,26
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006

007

008

009

010

deslizante e ducto que, ao conectado a um
aspirador, permite drenagem dos vapores
resultantes da cauterização, tamanhos: Médio
Especulo vaginal descartável modelo Collins,
composto de duas valvas articuladas por encaixe
deslizante e ducto que, ao conectado a um
aspirador, permite drenagem dos vapores
resultantes da cauterização, tamanhos: Grande.
Sonda de foley nº 12 com duas vias descartável, estéril, c/ balão de 5 ml,
confeccionada em borracha natural, atóxica,
maleável, lisa, siliconizada e apirogênica.
apresentar o número e a capacidade do balão
estampados em local visível e de forma
permanente. dotada em sua extremidade distal
de duas vias, sendo uma do balão e a outra via
com ponta levemente alargada, permitindo
perfeita adaptação e conectores. a extremidade
proximal deverá ter ponta arredondada
atraumática com orifícios adequados, eficientes
e bem acabados. o balão deverá ser simétrico,
fino e resistente ao volume proposto. embalagem
individual interna picotada nas extremidades,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência fabricação/validade,
lote e esterilização e registro no ministério da
saúde.
Sonda uretral nº 6 somente com um furo na
lateral e ponta fechada comprimento de 40 cm,
em pvc maleável, transparente, atraumática,
siliconizada, com orifício único distal,
embalagem em papel grau cirúrgico ou filme
termoplástico, constando externamente os dados
de
identificação
e
procedência,
fabricação/validade.
Sonda uretral nº 10 c/ 25 cm de comprimento,
em pvc maleável, transparente, atraumática,
siliconizada, com orifício único distal,
embalagem em papel grau cirúrgico ou filme
termoplástico, constando externamente os dados
de
identificação
e
procedência,
fabricação/validade.
Sonda uretral nº 12 c/ 25 cm de comprimento,
em pvc maleável, transparente, atraumática,
siliconizada, com orifício único distal,
embalagem em papel grau cirúrgico ou filme
termoplástico, constando externamente os dados
de
identificação
e
procedência,
fabricação/validade.

Unid.

1.000

KOLPLAST

R$ 1,36

Unid.

400

CIRUTI

R$ 4,99

Unid.

2000

FOYOMED

R$ 0,76

Unid.

1000

BIOBASE

R$ 0,77

Unid.

2000

BIOSANI

R$ 0,79
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011

012

013

014

015

016

017

. Sonda uretral nº 14 c/ 25 cm de comprimento,
em pvc maleável, transparente, atraumática,
siliconizada, com orifício único distal,
embalagem em papel grau cirúrgico ou filme
termoplástico, constando externamente os dados
de
identificação
e
procedência,
fabricação/validade
Sonda nasogástrica nº 06 curta, apresentando 2
furos laterais e ponta fechada, esterlizada a raio
gama, constando externamente os dados de
identificação e procedência, fabricação/validade.
Sonda aspiração traqueal nº 06 estéril,
descartável, transparente, confeccionada com
material atóxico pvc, apirogênico com 2 furos
nas laterais, conector de perfeita adaptação,
ponta aberta e delicada, fácil introdução
atraumática: uretral, retal, gástrica, duodenal e
traqueal, usada para aspiração da mucosa,
embalagem plástica individual, constando
externamente os dados de identificação e
procedência, fabricação/validade.
Sonda aspiração traqueal nº 10 estéril,
descartável, transparente, confeccionada com
material atóxico pvc, apirogênico com 2 furos
nas laterais, conector de perfeita adaptação,
ponta aberta e delicada, fácil introdução
atraumática: uretral, retal, gástrica, duodenal e
traqueal, usada para aspiração da mucosa,
embalagem plástica individual, constando
externamente os dados de identificação e
procedência, fabricação/validade.
Sonda aspiração traqueal nº 12 estéril,
descartável, transparente, confeccionada com
material atóxico pvc, apirogênico com 2 furos
nas laterais, conector de perfeita adaptação,
ponta aberta e delicada, fácil introdução
atraumática: uretral, retal, gástrica, duodenal e
traqueal, usada para aspiração da mucosa,
embalagem plástica individual, constando
externamente os dados de identificação e
procedência, fabricação/validade.
Coletor de urina sistema fechado, fabricado em
PVC atóxico, esterilizado com óxido de
etileno,válvulaanti-refluxo, conector de entrada
e saída de drenagem, alça rígida em U para a
fixação ao leito, face anterior transparente e
posterior branca, capacidade para 1.200ml
Infusor Multivias (2 Vias) com clamp.
Dispositivo
intermediário
para
infusão

Unid.

2000

BIOSANI

R$ 0,80

Unid

300

BIOBASE

R$ 0,89

Unid.

300

BIOSANI

R$ 0,66

Unid.

300

BIOSANI

R$ 0,76

Unid.

300

MEDSONDA

R$ 1,34

Unid.

500

DESCARPACK

R$ 4,58

Unid

1000

DESCARPACK

R$ 1,13
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018

019

020

021

intravenosa/administração
simultânea
de
medicamentos/soluções.
Dispositivo p/ infusão endovenosa nº 27 (scalp),
com agulha de biseltrifacetado, com asas leves e Unid
flexíveis dotadas de dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura, perfeita conexão
das partes, tubo de vinil leve, flexível e
transparente, conector luer-lock cônico e rígido,
assegurando perfeita conexão com seringa ou
equipos de bico macho e seringas ou
dispositivos luer-lock, esterilizado a oxido de
etileno, embalado individualmente em papel
grau cirúrgico, constando externamente os dados
de identificação e procedência, fabricação, lote e
esterilização e registo no MS.
Dispositivo p/ infusão endovenosa nº 19 (scalp),
com agulha de biseltrifacetado, com asas leves e Unid
flexíveis dotadas de dispositivo de encaixe,
garantindo firme empunhadura, perfeita conexão
das partes, tubo de vinil leve, flexível e
transparente, conector luer-lock cônico e rígido,
assegurando perfeita conexão com seringa ou
equipos de bico macho e seringas ou
dispositivos luer-lock, esterilizado a oxido de
etileno, embalado individualmente em papel
grau cirúrgico, constando externamente os dados
de identificação e procedência, fabricação, lote e
esterilização e registo no MS.
Sonda de foley nº 14 com duas vias descartável, estéril, c/ balão de 5 ml, Unid
confeccionada em borracha natural, atóxica,
maleável, lisa, siliconizada e apirogênica.
apresentar o número e a capacidade do balão
estampados em local visível e de forma
permanente. dotada em sua extremidade distal
de duas vias, sendo uma do balão e a outra via
com ponta levemente alargada, permitindo
perfeita adaptação e conectores. a extremidade
proximal deverá ter ponta arredondada
atraumática com orifícios adequados, eficientes
e bem acabados. o balão deverá ser simétrico,
fino e resistente ao volume proposto. embalagem
individual interna picotada nas extremidades,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência fabricação/validade,
lote e esterilização e registro no ministério da
saúde.
Sonda de foley nº 16 com duas vias - Unid
descartável, estéril, c/ balão de 5 ml,

1000

WILTEX

R$ 0,27

1000

SOLIDOR

R$ 0,27

CIRUTI

R$ 4,99

CIRUTI

R$ 4,99

400

400

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia
CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445
ATA DE REGISTRO DE PREÇO FL. 7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ATKAMFIG5JJVXRTFCGNYAG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
29 de Janeiro de 2021
10 - Ano IX - Nº 2055

Itapitanga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

022

023

confeccionada em borracha natural, atóxica,
maleável, lisa, siliconizada e apirogênica.
apresentar o número e a capacidade do balão
estampados em local visível e de forma
permanente. dotada em sua extremidade distal
de duas vias, sendo uma do balão e a outra via
com ponta levemente alargada, permitindo
perfeita adaptação e conectores. a extremidade
proximal deverá ter ponta arredondada
atraumática com orifícios adequados, eficientes
e bem acabados. o balão deverá ser simétrico,
fino e resistente ao volume proposto. embalagem
individual interna picotada nas extremidades,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência fabricação/validade,
lote e esterilização e registro no ministério da
saúde.
Sonda de foley nº 18 com duas vias descartável, estéril, c/ balão de 5 ml,
confeccionada em borracha natural, atóxica,
maleável, lisa, siliconizada e apirogênica.
apresentar o número e a capacidade do balão
estampados em local visível e de forma
permanente. dotada em sua extremidade distal
de duas vias, sendo uma do balão e a outra via
com ponta levemente alargada, permitindo
perfeita adaptação e conectores. a extremidade
proximal deverá ter ponta arredondada
atraumática com orifícios adequados, eficientes
e bem acabados. o balão deverá ser simétrico,
fino e resistente ao volume proposto. embalagem
individual interna picotada nas extremidades,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência fabricação/validade,
lote e esterilização e registro no ministério da
saúde.
Sonda de foley nº 20 com duas vias descartável, estéril, c/ balão de 5 ml,
confeccionada em borracha natural, atóxica,
maleável, lisa, siliconizada e apirogênica.
apresentar o número e a capacidade do balão
estampados em local visível e de forma
permanente. dotada em sua extremidade distal
de duas vias, sendo uma do balão e a outra via
com ponta levemente alargada, permitindo
perfeita adaptação e conectores. a extremidade
proximal deverá ter ponta arredondada
atraumática com orifícios adequados, eficientes
e bem acabados. o balão deverá ser simétrico,
fino e resistente ao volume proposto. embalagem

Unid

400

CIRUTI

R$ 4,99

Unid

400

CIRUTI

R$ 4,99
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024

025

026

027

028

individual interna picotada nas extremidades,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência fabricação/validade,
lote e esterilização e registro no ministério da
saúde.
Sonda de foley nº 22 com duas vias descartável, estéril, c/ balão de 5 ml,
confeccionada em borracha natural, atóxica,
maleável, lisa, siliconizada e apirogênica.
apresentar o número e a capacidade do balão
estampados em local visível e de forma
permanente. dotada em sua extremidade distal
de duas vias, sendo uma do balão e a outra via
com ponta levemente alargada, permitindo
perfeita adaptação e conectores. a extremidade
proximal deverá ter ponta arredondada
atraumática com orifícios adequados, eficientes
e bem acabados. o balão deverá ser simétrico,
fino e resistente ao volume proposto. embalagem
individual interna picotada nas extremidades,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência fabricação/validade,
lote e esterilização e registro no ministério da
saúde.
Sonda uretral nº 16 c/ 25 cm de comprimento,
em pvc maleável, transparente, atraumática,
siliconizada, com orifício único distal,
embalagem em papel grau cirúrgico ou filme
termoplástico, constando externamente os dados
de
identificação
e
procedência,
fabricação/validade
Sonda nasogástrica nº 12 curta, apresentando 2
furos laterais e ponta fechada, esterlizada a raio
gama, constando externamente os dados de
identificação e procedência, fabricação/validade.
Sonda nasogástrica nº 14 curta, apresentando 2
furos laterais e ponta fechada, esterlizada a raio
gama, constando externamente os dados de
identificação e procedência, fabricação/validade.
Sonda aspiração traqueal nº 08 estéril,
descartável, transparente, confeccionada com
material atóxico pvc, apirogênico com 2 furos
nas laterais, conector de perfeita adaptação,
ponta aberta e delicada, fácil introdução
atraumática: uretral, retal, gástrica, duodenal e
traqueal, usada para aspiração da mucosa,
embalagem plástica individual, constando
externamente os dados de identificação e
procedência, fabricação/validade.

Unid

400

CIRUTI

R$ 4,99

Unid

500

BIOSANI

R$ 0,84

Unid

300

MEDSONDA

R$ 0,72

Unid

300

MEDSONDA

R$ 0,74

Unid

300

BIOSANI

R$ 0,67
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LOTE: 005.
Item
001

002
003
004
005

006

007

008

Discriminação
Máscara cirúrgica descartável com tiras, na cor
branca, confeccionada em falso tecido, com três
camadas, sendo uma camada interna filtrante,
com finalidade de impedir a passagem orgânica
de bactérias, pregueada, com clips nasal e tiras,
hipoalérgica
garantindo
boa
ventilação,
embalado em caixa c/ 50 peças, constando
externamente os dados de identificação,
procedência, data de fabricação, validade,
número do lote e registro no MS.
Gorro com elástico em pacote c/ 10 unidades.
Máscara para nebulização infantil.
Máscara para nebulização tamanho adulto.
Cateter intravenoso 18 g - cateter periférico de
uso único, descartável, confeccionado em
polímero radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de permanência até 48
horas na veia, constituído de agulha siliconizada
com biselbi-angulado e trifacetado, cateter em
polímero fep radiopaco siliconizadoflex, protetor
de conjunto agulha/cateter, conector luerlock
codificado em cores, câmara de refluxo em
plástico transparente e trama da câmara de
refluxo com micro-estrias. angiocath 18 g a-1.88
calibre 49 mm, comp.: 1,3 cm, cor verde,
embalados individualmente e reembalados em
caixa com 50 unidades, constando externamente
os dados de identificação, procedência,
fabricação, validade, esterilização e registro no
MS.
Cateter tipo óculos, medida única, esterilizado a
raio gamma, embalado individualmente em saco
plástico, contendo externamente os dados de
identificação.
Tubo de látex nº 200, diâmetro externo de 5,5
mm e interno de 3.0mm e 15 metros de
comprimento, confeccionado em látex flexível,
resistente cor natural, isento de substancias
tóxicas a saúde, resiste aos processos usuais de
lavagem e esterilização por meio de autoclave.
deverá constar os dados de identificação,
procedência, número do lote, data de fabricação
e validade e registro no ministério da saúde.
Tubo de látex nº 204, diâmetro externo de 12mm
e interno de 6.0mm e 15 metros de

Unid.
Cx

Qtde
200

Marca
DESCARBOX

P.Unit
R$ 54,77

PC
Unid.
Unid.
Cx

1.200
200
100
500

FAVA
DARU
DARU
BD

R$ 27,96
R$ 15,66
R$ 15,65
R$ 105,19

Unid.

3.000

MEDSONDA

R$ 1,57

Unid.

300

GOIAS LATEX

R$ 41,03

Pct.

300

GOIAS LATEX

R$ 118,51
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009

010

011

comprimento, confeccionado em látex flexível,
resistente cor natural, isento de substancias
tóxicas a saúde, resiste aos processos usuais de
lavagem e esterilização por meio de autoclave.
deverá constar os dados de identificação,
procedência, data de fabricação e validade.
Cateter intravenoso 20 g - cateter periférico de
uso único, descartável, confeccionado em
polímero radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de permanência até 48
horas na veia, constituído de agulha siliconizada
com biselbi-angulado e trifacetado, cateter em
polímero fep radiopaco siliconizadoflex, protetor
de conjunto agulha/cateter, conector luerlock
codificado em cores, câmara de refluxo em
plástico transparente e trama da câmara de
refluxo com micro-estrias. angiocath 18 g a-1.88
calibre 49 mm, comp.: 1,3 cm, cor verde,
embalados individualmente e reembalados em
caixa com 50 unidades, constando externamente
os dados de identificação, procedência,
fabricação, validade, esterilização e registro no
MS.
Cateter intravenoso 22 g - cateter periférico de
uso único, descartável, confeccionado em
polímero radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de permanência até 48
horas na veia, constituído de agulha siliconizada
com biselbi-angulado e trifacetado, cateter em
polímero fep radiopaco siliconizadoflex, protetor
de conjunto agulha/cateter, conector luerlock
codificado em cores, câmara de refluxo em
plástico transparente e trama da câmara de
refluxo com micro-estrias. angiocath 18 g a-1.88
calibre 49 mm, comp.: 1,3 cm, cor verde,
embalados individualmente e reembalados em
caixa com 50 unidades, constando externamente
os dados de identificação, procedência,
fabricação, validade, esterilização e registro no
MS.
Cateter intravenoso 24 g - cateter periférico de
uso único, descartável, confeccionado em
polímero radiopaco, indicado em terapia
intravenosa periférica de permanência até 48
horas na veia, constituído de agulha siliconizada
com biselbi-angulado e trifacetado, cateter em
polímero fep radiopaco siliconizadoflex, protetor
de conjunto agulha/cateter, conector luerlock
codificado em cores, câmara de refluxo em

Cx

500

BD

R$ 105,19

Cx

500

BD

R$ 105,19

Cx

500

BD

R$ 116,88
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plástico transparente e trama da câmara de
refluxo com micro-estrias. angiocath 18 g a-1.88
calibre 49 mm, comp.: 1,3 cm, cor verde,
embalados individualmente e reembalados em
caixa com 50 unidades, constando externamente
os dados de identificação, procedência,
fabricação, validade, esterilização e registro no
MS.
LOTE: 006.
Item
001

002

003
004
005
006
007
008
009

010

011
012

Discriminação
Algodão hidrófilo em camadas (manta)
continuas em forma de rolo, provido de papel
apropriado em toda sua extensão, o algodão
deverá apresentar: aspecto homogêneo e macio,
boa absorvência, inodoro, ausência grumos ou
quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo
80% da brancura, peso líquido 500 gramas,
embalado em saco plástico individual, constando
externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, data de fabricação
e validade e registro no MS.
Fita adesiva autoclave, em papel crepado, com
listras impressas com tinta especial na cor
branca medindo 19mmx30m.
Almotolias branca com capacidade para 200ml.

Unid.
Rolo

Qtde
2.000

Marca
MELHORMED

P.Unit
R$ 24,60

Unid.

1.500

CRAL

R$ 6,01

Unid.

100

IBEPLAS

R$ 5,13

Almotolias branca com capacidade para 600ml.
Almotolias branca com capacidade para 1000ml.
Almotolias marrom com capacidade para 600ml.
Almotolias marrom com capacidade para 200ml.
Fita para glicemia (tiras-teste) MATCH II,
caixa c/ 50 unidades.
Álcool etílico hidratado 70% ou 70º,
desinfetante a base de álcool etílico a 70% p/v,
indicado para superfícies fixas, anti-sepsia da
pele em procedimentos de médio e baixo risco,
constando
os
dados
de
identificação,
procedência. número do lote, data de fabricação
e validade e registro no MS - unid. contendo 1
L.
Álcool etílico anidro (absoluto) em embalagem
de 1.000 ml, 100%, constando os dados de
identificação, procedência. número do lote, data
de fabricação e validade e registro no MS.
Água oxigenada em embalagem de 1.000ml.
Álcool iodado, para assepsia de corte e
ferimentos, concentração de iodo em torno de

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
cx.

100
100
100
100
500

IBEPLAS
IBEPLAS
IBEPLAS
IBEPLAS
OK BIOTECH

R$ 7,98
R$ 8,53
R$ 7,98
R$ 5,13
R$ 147,62

Unid.

1.500

FARMAX

R$ 6,75

Unid.

500

JALLES
MACHADO

R$ 11,63

Unid.
Unid.

300
300

FARMAX
VIC PHARMA

R$ 6,97
R$ 17,37
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013
014
015
016
017
018

019

020
021

1%, em embalagem de 1.000 ml.
Água para injeção, diluente e ampola de 10ml.
Gel para ultrassom – ULT em GL de 05 litros.
Umidificador para oxigênio em vaso com 250ml
rosca de metal.
Vaselina liquida, em embalagem de 1Lt.
Água destilada, em embalagem plástica
transparente, galão de 5L.
PVPI degermante a 10%, anti-séptico a base de
pvp-i contendo tenso ativos e agentes
umectantes com atividade residual decorrente da
liberação continua de 1 % de iodo, apresentação
frascos de 1000 ml, constando externamente os
dados de identificação, procedência, data de
fabricação e validade, número do lote.
PVPI tópico - frascos de 1000 ml, constando
externamente os dados de identificação,
procedência, data de fabricação, validade e
número do lote.
Éter sulfúrico, em embalagem com 1000ml.
Aparelho para glicemia MATCH II,

Unid.
GL
Unid.

10.000
50
500

FARMACE
GARBOGEL
ROMED

R$ 0,57
R$ 47,71
R$ 30,36

Litro
Unid.

200
200

VIC PHARMA
ASFER

R$ 37,17
R$ 14,87

Frasco

200

FARMAX

R$ 34,79

Unid.

200

FARMAX

R$ 31,35

Litro
Unid.

200
50

RIOQUIMICA
OK BIOTECH

R$ 51,21
R$ 202,29

NOME DA EMPRESA: JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº.
14.683.163/0001-20, estabelecida na Rua Ceará, 02 Galpão nº 01, São Cristovão, Salvador – Ba, CEP. 41.510-770,
neste ato representada pelo sócio administrador Sr. Gileno Rodrigues Silva.
LOTE: 002.
Item
001

002

Discriminação
Luva para procedimento tamanho médio (M),
descartável, não estéril confeccionada em látex
natural, ambidestra, punhos longos, com bainha,
formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa
elasticidade e resistência, isenta de quaisquer
defeitos, lubrificados com pó bioabsorvível,
acondicionada em caixa com 100 unidades,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, data de fabricação e
validade.
Luva para procedimento tamanho médio (P),
descartável, não estéril confeccionada em látex
natural, ambidestra, punhos longos, com bainha,
formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa
elasticidade e resistência, isenta de quaisquer
defeitos, lubrificados com pó bioabsorvível,
acondicionada em caixa com 100 unidades,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, data de fabricação e

Unid.
Cx

Qtde
1000

Marca
DESCARPACK

P.Unit
R$ 138,00

cx

600

DESCARPACK

R$ 138,00
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003

004

005

006

validade.
Luva para procedimento tamanho médio (G),
descartável, não estéril confeccionada em látex
natural, ambidestra, punhos longos, com bainha,
formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa
elasticidade e resistência, isenta de quaisquer
defeitos, lubrificados com pó bioabsorvível,
acondicionada em caixa com 100 unidades,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, data de fabricação e
validade.
Luva cirúrgica nº 7.0 estéril, esterilizada a raio
gama cobalto 60 e/ou eto, comprimento de 280
cm e espessura de 0,21 mm, antiderrapante,
confeccionada em látex natural, formato
anatômico,
flexibilidade,
resistência
e
sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade,
punho reforçado na borda, lubrificada com pó
bioabsorvível pelo organismo, embalada em
envelope grau cirúrgico contendo 1 par selado a
quente nos quatro lados sendo que no lado
superior deve possuir abas que permitam
abertura asséptica do material, os dados de
identificação bem como fabricação/validade,
esterilização deverão ser estampados na face
externa, registro no MS.
Luva cirúrgica nº 8,5, estéril, esterilizada a raio
gama cobalto 60 e/ou eto, comprimento de 280
cm e espessura de 0,21 mm, antiderrapante,
confeccionada em látex natural, formato
anatômico,
flexibilidade,
resistência
e
sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade,
punho reforçado na borda, lubrificada com pó
bioabsorvível pelo organismo, embalada em
envelope grau cirúrgico contendo 1 par selado a
quente nos quatro lados sendo que no lado
superior deve possuir abas que permitam
abertura asséptica do material, os dados de
identificação bem como fabricação/validade,
esterilização deverão ser estampados na face
externa, registro no MS.
Luva cirúrgica nº 7,5, estéril, esterilizada a raio
gama cobalto 60 e/ou eto, comprimento de 280
cm e espessura de 0,21 mm, antiderrapante,
confeccionada em látex natural, formato
anatômico,
flexibilidade,
resistência
e
sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade,
punho reforçado na borda, lubrificada com pó
bioabsorvível pelo organismo, embalada em

cx

600

DESCARPACK

R$ 138,00

Par

1000

DESCARPACK

R$ 2,96

Par

300

DESCARPACK

R$ 2,96

Par

1000

DESCARPACK

R$ 2,96
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007

008

009

010

envelope grau cirúrgico contendo 1 par selado a
quente nos quatro lados sendo que no lado
superior deve possuir abas que permitam
abertura asséptica do material, os dados de
identificação bem como fabricação/validade,
esterilização deverão ser estampados na face
externa, registro no MS.
Luva cirúrgica nº 8.0, estéril, esterilizada a raio
gama cobalto 60 e/ou eto, comprimento de 280
cm e espessura de 0,21 mm, antiderrapante,
confeccionada em látex natural, formato
anatômico,
flexibilidade,
resistência
e
sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade,
punho reforçado na borda, lubrificada com pó
bioabsorvível pelo organismo, embalada em
envelope grau cirúrgico contendo 1 par selado a
quente nos quatro lados sendo que no lado
superior deve possuir abas que permitam
abertura asséptica do material, os dados de
identificação bem como fabricação/validade,
esterilização deverão ser estampados na face
externa, registro no MS.
Seringa descartável graduada 20 ml s/ agulha,
confeccionada em polipropileno transparente
atóxica, com graduação externa milimetrada,
bico slip, com localização central, embolo com
trava, pistão de borracha atóxica siliconizado,
embalada individualmente em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico com abertura em
pétala, constando externamente os dados de
identificação e procedência, fabricação/validade,
lote e esterilização e registro no MS.
Seringa descartável graduada 5 ml s/ agulha,
confeccionada em polipropileno transparente
atóxica, com graduação externa milimetrada,
bico slip, com localização central, embolo com
trava, pistão de borracha atóxica siliconizado,
embalada individualmente em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico com abertura em
pétala, constando externamente os dados de
identificação e procedência, fabricação/validade,
lote e esterilização e registro no MS.
Seringa descartável graduada 10 ml s/ agulha,
confeccionada em polipropileno transparente
atóxica, com graduação externa milimetrada,
bico slip, com localização central, embolo com
trava, pistão de borracha atóxica siliconizado,
embalada individualmente em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico com abertura em

Par

300

DESCARPACK

R$ 2,96

Unid.

10.000

SR

R$ 0,82

Unid.

18.000

SR

R$ 0,48

Unid.

18.000

SR

R$ 0,57
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pétala, constando externamente os dados de
identificação e procedência, fabricação/validade,
lote e esterilização e registro no MS.
Seringa descartável graduada 3 ml s/ agulha,
confeccionada em polipropileno transparente
atóxica, com graduação externa milimetrada,
bico slip, com localização central, embolo com
trava, pistão de borracha atóxica siliconizado,
embalada individualmente em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico com abertura em
pétala, constando externamente os dados de
identificação e procedência, fabricação/validade,
lote e esterilização e registro no MS.
Seringa descartável graduada 1 ml com agulha
13x4,5, confeccionada em polipropileno
transparente. atóxica, com graduação externa
milimetrada, bico simples tipo luer, com
localização central, embolo com trava, pistão de
borracha atóxica siliconizado, embalado
individualmente em papel grau cirúrgico,
constando
externamente
os
dados
de
identificação e procedência, fabricação/validade,
lote e esterilização e registro no MS.

Unid.

20.000

SR

R$ 0,44

Unid.

10.000

DESCARPACK

R$ 0,36

Unid.
Cx

Qtde
30

Marca
MEDLEVENSO
HN

P.Unit
R$ 38,00

Caixa

30

MEDLEVENSO
HN

R$ 38,00

LOTE: 004.
Item
001

002

Discriminação
Lâmina de bisturi em aço inox nº 22, lâmina
estéril p/ bisturi, confeccionada em aço carbono,
esterilizada
a
raio
gama,
embalada
individualmente em forma de sache c/ inibidor
de corrosão, que não permite a perfuração da
embalagem, garantindo a esterilização e
prevenindo contra possíveis acidentes, a
embalagem permite a retirada da lâmina c/ muita
facilidade, permitindo as realizações de cortes
suaves de fácil identificação de sua área de corte
através da diferença da tonalidade de cor,
reembalada em caixa com 100 unidades,
constando
os
dados
de
identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação
e validade.
Lâmina de bisturi em aço inox nº 12, lâmina
estéril p/ bisturi, confeccionada em aço carbono,
esterilizada
a
raio
gama,
embalada
individualmente em forma de sache c/ inibidor
de corrosão, que não permite a perfuração da
embalagem, garantindo a esterilização e
prevenindo contra possíveis acidentes, a
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embalagem permite a retirada da lâmina c/ muita
facilidade, permitindo as realizações de cortes
suaves de fácil identificação de sua área de corte
através da diferença da tonalidade de cor,
reembalada em caixa com 100 unidades,
constando
os
dados
de
identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação
e validade.
Lâmina de bisturi em aço inox nº 14, lâmina
estéril p/ bisturi, confeccionada em aço carbono,
esterilizada
a
raio
gama,
embalada
individualmente em forma de sache c/ inibidor
de corrosão, que não permite a perfuração da
embalagem, garantindo a esterilização e
prevenindo contra possíveis acidentes, a
embalagem permite a retirada da lâmina c/ muita
facilidade, permitindo as realizações de cortes
suaves de fácil identificação de sua área de corte
através da diferença da tonalidade de cor,
reembalada em caixa com 100 unidades,
constando
os
dados
de
identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação
e validade.
Lâmina de bisturi em aço inox nº 20, lâmina
estéril p/ bisturi, confeccionada em aço carbono,
esterilizada
a
raio
gama,
embalada
individualmente em forma de sache c/ inibidor
de corrosão, que não permite a perfuração da
embalagem, garantindo a esterilização e
prevenindo contra possíveis acidentes, a
embalagem permite a retirada da lâmina c/ muita
facilidade, permitindo as realizações de cortes
suaves de fácil identificação de sua área de corte
através da diferença da tonalidade de cor,
reembalada em caixa com 100 unidades,
constando
os
dados
de
identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação
e validade.
Lamina fosca, comum, extra fina, medindo 26 x
76 mm.
Fio de nylon nº. 2/0, em caixa c/ 24 envelopes.
Fio de nylon nº. 3/0, em caixa c/ 24 envelopes.
Fio de nylon nº. 4/0, em caixa c/ 24 envelopes.
Fio de nylon nº. 5/0, em caixa c/ 24 envelopes.
Fio cirúrgico catgut cromado n 02, absorvível de
origem animal, monofilamento, diâmetro 1,90
cm com agulha 1/2 circular cilíndrica robusta,
4,0 cm. embalado em caixa com 24 envelopes,
constando
externamente
os
dados
de

Caixa

30

MEDLEVENSO
HN

R$ 38,00

Caixa

40

MEDLEVENSO
HN

R$ 38,00

Unid.

2.000

ADLIN

R$ 0,19

Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa

100
500
100
100
200

TECNHOFIO
TECNHOFIO
TECNHOFIO
TECNHOFIO
TECNHOFIO

R$ 53,00
R$ 53,00
R$ 53,00
R$ 53,00
R$ 130,00
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identificação, procedência, validade e registro no
MS catgut cromado 1c/ag 4 cm.
Fio cirúrgico catgut cromado n 03, absorvível de
origem animal, monofilamento, diâmetro 1,90
cm com agulha 1/2 circular cilíndrica robusta,
4,0 cm. embalado em caixa com 24 envelopes,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, validade e registro no
MS catgut cromado 1c/ag 4 cm.
Fio cirúrgico catgut cromado n 04, absorvível de
origem animal, monofilamento, diâmetro 1,90
cm com agulha 1/2 circular cilíndrica robusta,
4,0 cm. embalado em caixa com 24 envelopes,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, validade e registro no
MS catgut cromado 1c/ag 4 cm.
Fio cirúrgico catgut cromado n 05, absorvível de
origem animal, monofilamento, diâmetro 1,90
cm com agulha 1/2 circular cilíndrica robusta,
4,0 cm. embalado em caixa com 24 envelopes,
constando
externamente
os
dados
de
identificação, procedência, validade e registro no
MS catgut cromado 1c/ag 4 cm.
Abaixador de língua (espátula de madeira),
descartável,
formato
convencional
liso,
superfície e bordas perfeitamente acabadas,
espessura e largura uniforme em toda a sua
extensão, medindo aproximadamente 14 cm de
comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5 mm de
espessura, embalado em pacote com 100 peças,
constando
os
dados
de
identificação,
procedência, data de fabricação,registro no MS.
Equipo macrogotas com injetor lateral, estéril,
com câmara gotejadora em macrogotas, tubo em
PVC. atóxico, injetor lateral, adaptador para
agulha ou cateter, tampa e pinça rolete,
embalado individualmente em papel grau
cirúrgico, obedecendo as normas e portarias do
m.s, constando externamente na embalagem os
dados de identificação, procedência, data de
fabricação, validade, esterilização, número de
lote e registro no MS.
Equipo microgotas com injetor lateral, estéril,
com câmara gotejadora em microgotas, tubo em
PVC. atóxico, injetor lateral, adaptador para
agulha ou cateter, tampa e pinça rolete,
embalado individualmente em papel grau
cirúrgico, obedecendo as normas e portarias do
m.s, constando externamente na embalagem os

Caixa

100

TECNHOFIO

R$ 129,93

Caixa

200

TECNHOFIO

R$ 130,00

Caixa

200

TECNHOFIO

R$ 124,00

Pct

400

ESTILO

R$ 5,93

Unid.

10.000

DESCARPACK

R$ 1,94

Unid.

500

CIRUTI

R$ 6,77
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dados de identificação, procedência, data de
fabricação, validade, esterilização, número de
lote e registro no MS.
Escova para citologia, haster em teflon, manopla
anatômica (polegar e indicador, marca no
protetor e traumas (torceduras), medindo 120cm
diâmetro cateter 1.8mm.
Espátula para citologia descartável.

Unid.

3.500

KOLPLAST

R$ 0,27

Unid.

3.500

ESTILO

R$ 0,11

Unid.
Unid.

Qtde
300

Marca
INCOTERM

P.Unit
R$ 10,68

PC

300

POLITEX

R$ 39,00

Unid.

600

DESCARBOX

R$ 5,90

Unid.

200

DESCARBOX

R$ 8,20

Rolo

1.000

DESCARBOX

R$ 9,65

Unid.

3.000

MADEITEX

R$ 0,46

Unid.

500

ADLIN

R$ 0,80

Unid
Unid

10
10

ROCHE
G-TECH

R$ 121,60
R$ 313,50

Unid
unid

10
300

INCOTERM
DESCARPACK

R$ 135,00
R$ 8,00

Unid

30

SOLIDOR

R$ 35,00

Unid.
Unid

100
500

MEYORS
ESTIRILCARE

R$ 16,09
R$ 90,00

LOTE: 007.
Item
001

002

003

004

005

006

007
008
009
010
011

012
013
014

Discriminação
Termômetro clínico para medição da
temperatura axilar, com coluna de mercúrio
graduada com temperatura descrita em ºc (graus
celsius).
Saco plástico para resíduo infectante, capacidade
de 100Lt, em pacote com 100 unidades,
fabricado de acordo com as normas NBR.
Caixa coletora de perfuro cortante 7L, alça dupla
para transporte, contra trava de segurança,
revestimento que evita perfurações e vazamento,
produzido de acordo com as normas da NBR.
Caixa coletora de perfuro cortante 13L, alça
dupla para transporte, contra trava de segurança,
revestimento que evita perfurações e vazamento,
produzido de acordo com as normas da NBR.
Papel lençol hospitalar, rolo medindo 70cm x
50m, confeccionado em fibra 100% naturais,
proporcionando ao produto mais resistência,
maciez e alta absorção de líquidos.
Preservativo masculino, não lubrificado,
produzido com a tecnologia Inal, tipo liso,
opaco, com reservatório, lados paralelos, largura
nominal de 52mm.
Caixa porta-Lâmina para citologia, em
polipropileno, com tampa rosável.
Aparelho de Glicemia AccuChek Active
Esfigmomanõmetro com estetoscópio digital
automático
Esfigmomanõmetro com estetoscópio manual
Máscara equivalência do filtro N95 com as
peças semifaciais filtrantes classe PFF-2,
certificadas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.
Termômetro Digital medidor de temperatura
corpotal
Hipoclorito de Sódio 0,1% Embalagem c/ 05 L.
Papel grau Cirúrgico 150mmx100m Rolo
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Agulha para Caneta de Insulina 4mm , 32g
caixa c/ 100
Caneta aplicação Insulina Lantus descartável c/
3ml.
Papel grau Cirúrgico 150mmx250mm Rolo

Cx.

200

BD

R$ 146,00

Unid.

1.000

R$ 118,00

Unid

100

SANOFI
MEDLEY
ESTIRILCARE

R$ 135,32

DA VALIDADE
O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial do Município.
Fica designado que a Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá ao Pregoeiro Oficial do Município.
Itapitanga - Bahia, 29 de janeiro de 2021.

Clebson Santos Moreira
Pregoeiro Oficial

OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI
Ludmila Sepulveda Ribeiro
Sócia Adm.

JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Gileno Rodrigues Silva
Sócio Adm.
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