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PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
- PROCESSO SA/DL Nº 115/2018

22,00

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019

Pregão Presencial nº 76/2018
Processo SA/DL nº 115/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2018 - PROCESSO
SA/DL Nº 111/2018 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE
LTDA EPP

Objeto: Registro de preços de pedras.
Considerando os elementos constantes dos autos do
processo em referência, e, na forma do disposto no inciso
V, do artigo 2º, do Decreto nº 2.041, de 11 de março de
2.005, resolvo homologar todos os atos praticados no
Pregão nº 76/2018 autorizando, desde já, a formalização
das atas de registro de preços com as empresas: Alex
Patrick Andrade ME, no valor total de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) e Hélio Valentim de Souza Jaboticabal
ME, no valor total de R$ 217.200,00 (duzentos e
dezessete mil e duzentos reais).
Monte Alto, 7 de novembro de 2018.
João Paulo de Camargo Victório Rodrigues
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATOS
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE
PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2018 - PROCESSO
SA/DL Nº 111/2018 - MAX MEDICAL COMÉRCIO DE
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Ite
Descrição
m

Sistema de drenagem de
tórax 1000ml, nº16:tubular
em PVC atóxico, flexível e
radiopaco, com frasco
estéril em PVC rígido e
75 transparente, graduação Un
em relevo a cada
50ml;extensão em PVC
translúcido, clamp para
interrupção de fluxo e
ordenha

Unid

Valor
Unitário

Item Descrição
Agulha descartável 40 x
12;hipodérmica,corpo de
aço inoxidável biselado,
canhão em plástico,
provida de protetor,
5
esterilizada a oxido de
etileno, embalada
individualmente cx c/100
unidades
Luva estéril de látex
52
cirúrgica nº 6.5
Luva estéril de látex
53
cirúrgica nº 7.0
Luva estéril de látex
54
cirúrgica nº 7.5
Luva estéril de látex
55
cirúrgica nº 8.5
Sonda nasogástrica longa
nº12 (tipo levine),
descartável, PVC atóxico,
conector com tampa presa
108 ao tubo, siliconizada,
estéril, apirogênica, com
orifício lateral, embalado
individualmente conforme
normas do MS.
Soro fisiológico 0,9%
116
100ml - sistema fechado
Soro ringer simples 500ml
120
- sistema fechado

Unid

Valor
Unitário

Cx

5,80

Par

0,81

Par

0,81

Par

0,81

Par

0,81

Un

0,60

Un

1,74

Un

2,60
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ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2018 - PROCESSO
SA/DL Nº 111/2018 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

Ite
Descrição
Unid
m
Agulha para aplicação de
insulina com caneta 5mm x Cx
6
0,25mm com 100 unidades
Bandagem impregnada
com pasta contendo óxido
de zinco, glicerol, óleo de
rícino, água deionizada e
goma acácia, embalada
individualmente em
envelope PET/PE leitoso,
registro na ANVISA como
correlato classe de risco III
Un
11
(produtos destinados a ser
usados principalmente em
feridas que tenham
produzido ruptura da
derme e que somente
podem cicatrizar por
segunda intenção),
medindo: 10,2 cm x 9,14
m.
Caneta hidrográfica Hi
Un
13 Tecpoint Preta 0.5mm
Pilot
Canula endotrqueal com
Un
14
balão nº8
Fio Catgut simples 5.0 com
Cx
29 agulha – caixa com 24
unidades
Papel para E.C.G 58mm X
Un
61
16mm
Papel para E.C.G 58mm X
Un
62
20mm
Papel para E.C.G 58mm X
Un
63
30mm
67 Porta agulha Mayo – 14 cm Un

Valor
Unitário
27,90

83

16,50

85

18,82
2,97
94,85
3,50
2,64
3,49
23,25

89

Sonda de aspiração
traqueal nº 04,
descartável, transparente,
confeccionada com
material atóxico PVC,
maleável, siliconizado,
estéril, apirogenico, com 2
furos nas laterais, conector Un
de perfeita adaptação, cor
branco, ponta aberta e
delicada, fácil introdução
atraumática usada para
aspiração da mucosa,
embalagem plástica
individual
Sonda de aspiração
traqueal nº 18,
descartável, transparente,
confeccionada com
material atóxico PVC,
maleável, siliconizado,
estéril, apirogenico, com 2
furos nas laterais, conector Un
de perfeita adaptação, cor
branco, ponta aberta e
delicada, fácil introdução
atraumática usada para
aspiração da mucosa,
embalagem plástica
individual
Sonda endotraqueal 3,5
com balão: tubo de
material plástico, utilizado
para entubação
endotraqueal, com
marcadores de graduação
em centímetro, disponível
Un
com balão. Possui
curvatura anatômica para
acoplar facilmente em
material intermediário que
permite conexão com
diferentes tipos de
acessórios de ventilação

0,365

0,52

2,95
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90

92

93

Sonda endotraqueal 4,0
com balão: tubo de
material plástico, utilizado
para entubação
endotraqueal, com
marcadores de graduação
em centímetro, disponível
Un
com balão. Possui
curvatura anatômica para
acoplar facilmente em
material intermediário que
permite conexão com
diferentes tipos de
acessórios de ventilação
Sonda endotraqueal 5,0
com balão: tubo de
material plástico, utilizado
para entubação
endotraqueal, com
marcadores de graduação
em centímetro, disponível
Un
com balão. Possui
curvatura anatômica para
acoplar facilmente em
material intermediário que
permite conexão com
diferentes tipos de
acessórios de ventilação
Sonda endotraqueal 5,5
com balão: tubo de
material plástico, utilizado
para entubação
endotraqueal, com
marcadores de graduação
em centímetro, disponível
Un
com balão. Possui
curvatura anatômica para
acoplar facilmente em
material intermediário que
permite conexão com
diferentes tipos de
acessórios de ventilação

2,95

94

2,95

96

2,95

99

Sonda endotraqueal 6,0
com balão: tubo de
material plástico, utilizado
para entubação
endotraqueal, com
marcadores de graduação
em centímetro, disponível
Un
com balão. Possui
curvatura anatômica para
acoplar facilmente em
material intermediário que
permite conexão com
diferentes tipos de
acessórios de ventilação
Sonda endotraqueal 7,0
com balão: tubo de
material plástico, utilizado
para entubação
endotraqueal, com
marcadores de graduação
em centímetro, disponível
Un
com balão. Possui
curvatura anatômica para
acoplar facilmente em
material intermediário que
permite conexão com
diferentes tipos de
acessórios de ventilação
Sonda endotraqueal 8,5
com balão: tubo de
material plástico, utilizado
para entubação
endotraqueal, com
marcadores de graduação
em centímetro, disponível
Un
com balão. Possui
curvatura anatômica para
acoplar facilmente em
material intermediário que
permite conexão com
diferentes tipos de
acessórios de ventilação

2,95

2,95

2,95
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Sonda foley nº10; 2 vias,
com balão de 5cc
descartável, em látex
natural, siliconizada,
superfície lisa e
arredondada, orifício
lateralizados, largos e
arredondados, válvulas de
borracha que permita o
uso de todas as dimensões
de seringas, funil de
Un
100 drenagem adaptável as
conexões padronizadas dos
coletores, diâmetro
correspondente e
capacidade do balão
marcada no funil,
embalagem interna
picotada nas duas
extremidades, estéril,
apirogênico e embalado
individualmente conforme
normas MS
Sonda foley nº14; 3 vias,
com balão de 5cc
descartável, em látex
natural, siliconizada,
superfície lisa e
arredondada, orifício
lateralizados, largos e
arredondados, válvulas de
borracha que permita o
uso de todas as dimensões
de seringas, funil de
Un
101 drenagem adaptável as
conexões padronizadas dos
coletores, diâmetro
correspondente e
capacidade do balão
marcada no funil,
embalagem interna
picotada nas duas
extremidades, estéril,
apirogênico e embalado
individualmente conforme
normas MS

2,70

3,37

Sonda foley nº16; 3 vias,
com balão de 5cc
descartável, em látex
natural, siliconizada,
superfície lisa e
arredondada, orifício
lateralizados, largos e
arredondados, válvulas de
borracha que permita o
uso de todas as dimensões
de seringas, funil de
Un
102 drenagem adaptável as
conexões padronizadas dos
coletores, diâmetro
correspondente e
capacidade do balão
marcada no funil,
embalagem interna
picotada nas duas
extremidades, estéril,
apirogênico e embalado
individualmente conforme
normas MS
Sonda foley nº18; 3 vias,
com balão de 5cc
descartável, em látex
natural, siliconizada,
superfície lisa e
arredondada, orifício
lateralizados, largos e
arredondados, válvulas de
borracha que permita o
uso de todas as dimensões
de seringas, funil de
Un
103 drenagem adaptável as
conexões padronizadas dos
coletores, diâmetro
correspondente e
capacidade do balão
marcada no funil,
embalagem interna
picotada nas duas
extremidades, estéril,
apirogênico e embalado
individualmente conforme
normas MS

3,37

3,37

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2018 - PROCESSO
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SA/DL Nº 111/2018 - LIDIANE CRISTINA MOREIRA EPP

Item Descrição

1

7

10

Valor
Unid
Unitário

Abaixador de língua de
madeira, com ponta
Pct
arredondada. pacote com
100 unidades
Agulha para aplicação de
insulina com caneta 8mm x Cx
0,25mm com 100 unidades
Aparelho para medir
pressão arterial aneróide
infantil, com braçadeira em
velcro, tecido anti alérgico
ou nylon, resistente,
flexível, moldável
facilmente ao braço,
braçadeira que pode variar
De 13 a 19cm.O fecho
deverá ser em velcro, a
câmara interna devera ser
de borracha sintética. O
manômetro deverá ser
fundo de cor clara, com
numeração bem visível,
Un
resistente, dotado de
blindagem protetora
contra desregulagens ou
choque, certificado Pelo
INMETRO. A pêra deverá
ser de material resistente e
maleável, tendo válvula de
escape e pressão
confeccionada em metal. O
material deverá ser de
primeira qualidade e
acondicionado em estojo.
Garantia mínima de 1 ano,
procedência nacional.
Registro no MS

2,55

26,39

16

24
33
34
35
46,90

36
39
40

44

47

68

Cateter intravenoso
periférico, 16 g2, tipo
abocath descartável,
estéril, apirogenico, com
agulha de aço inoxidável,
com câmara de
visualização plástica
translúcida, cânula de
Cx
polímero radiopaco com
conector plástico
codificado por cor e com
capa protetora, embalagem
tipo blister de papel grau
cirúrgico atóxico. Com
registro na ANVISA Caixa
com 50 unidades.
Eletrodos para E.C.G.
Un
AG/AGCL, com gel
Fio mononylon preto 3,0
Cx
com agulha
Fio mononylon preto 4,0
Cx
com agulha
Fio mononylon preto 5,0
Cx
com agulha
Fio mononylon preto 6,0
Cx
com agulha
Lamina de bisturi nº 11Cx
caixa com 100 unid
Lamina de bisturi nº 22 Cx
caixa com 100 unid
Lençol descartável, em
rolo, branco, dimensão
aproximada de 70 cm x 50 Un
m, 100% celulose virgem,
não estéril.
Luva de procedimento em
Cx
látex P- cx c/100
Reanimador manual de
silicone autoclavável.
Composto por: balão com
capacidade de 1.600ml,
máscara facial de O2 em
Un
silicone adulto, válvula
unidirecional (bico de
pato), reservatório de O2
adulto e extensão plástica
de no mínimo 2 metros.

29,44

0,15
25,40
25,30
25,40
25,40
20,95
20,75

6,26

15,99

119,00

Diário Oﬁcial do Município de Monte Alto | 5

Monte Alto/SP, Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018 - diariooﬁcial@montealto.sp.gov.br - Edição: 248

_________________________________________________________________________________________

Reanimador manual de
silicone autoclavável.
Composto por: balão com
capacidade de 500 ml,
máscara facial de O2 em
Un
69
silicone infantil, válvula
unidirecional (bico de
pato), reservatório de O2
infantil e extensão plástica
de no mínimo 2 metros.
Sonda de aspiração
traqueal nº 22,
descartável, transparente,
confeccionada com
material atóxico PVC,
maleável, siliconizado,
estéril, apirogenico, com 2
86 furos nas laterais, conector Un
de perfeita adaptação, cor
branco, ponta aberta e
delicada, fácil introdução
atraumática usada para
aspiração da mucosa,
embalagem plástica
individual
Sonda de aspiração
traqueal nº 24,
descartável, transparente,
confeccionada com
material atóxico PVC,
maleável, siliconizado,
estéril, apirogenico, com 2
87 furos nas laterais, conector Un
de perfeita adaptação, cor
branco, ponta aberta e
delicada, fácil introdução
atraumática usada para
aspiração da mucosa,
embalagem plástica
individual
Sonda nasogastrica longa
nº04 (tipo levine),
descartável, PVC atóxico,
conector com tampa presa
Un
104 ao tubo, siliconizada,
estéril, apirogênica, com
orifício lateral, embalado
individualmente conforme
normas do MS.

119,00

105

106

0,69

107

0,72

109

110

0,46

Sonda nasogastrica longa
nº06 (tipo levine),
descartável, PVC atóxico,
conector com tampa presa
ao tubo, siliconizada,
estéril, apirogênica, com
orifício lateral, embalado
individualmente conforme
normas do MS.
Sonda nasogastrica longa
nº08 (tipo levine),
descartável, PVC atóxico,
conector com tampa presa
ao tubo, siliconizada,
estéril, apirogênica, com
orifício lateral, embalado
individualmente conforme
normas do MS.
Sonda nasogastrica longa
nº10(tipo levine),
descartável, PVC atóxico,
conector com tampa presa
ao tubo, siliconizada,
estéril, apirogênica, com
orifício lateral, embalado
individualmente conforme
normas do MS.
Sonda nasogastrica longa
nº14 (tipo levine),
descartável, PVC atóxico,
conector com tampa presa
ao tubo, siliconizada,
estéril, apirogênica, com
orifício lateral, embalado
individualmente conforme
normas do MS.
Sonda nasogastrica longa
nº16 (tipo levine),
descartável, PVC atóxico,
conector com tampa presa
ao tubo, siliconizada,
estéril, apirogênica, com
orifício lateral, embalado
individualmente conforme
normas do MS.

Un

0,52

Un

0,54

Un

0,55

Un

0,65

Un

0,67
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111

112

113

121

122

Sonda nasogastrica longa
nº18 (tipo levine),
descartável, PVC atóxico,
conector com tampa presa
ao tubo, siliconizada,
estéril, apirogênica, com
orifício lateral, embalado
individualmente conforme
normas do MS.
Sonda nasogastrica longa
nº20 (tipo levine),
descartável, PVC atóxico,
conector com tampa presa
ao tubo, siliconizada,
estéril, apirogênica, com
orifício lateral, embalado
individualmente conforme
normas do MS.
Sonda nasogastrica longa
nº 22 (tipo levine),
descartável, PVC atóxico,
conector com tampa presa
ao tubo, siliconizada,
estéril, apirogênica, com
orifício lateral, embalado
individualmente conforme
normas do MS.
Teste rápido em tira para
detecção qualitativa de
gonodotrofina corionica
humana (hCG) na urina ou
soro. Caixa com 100
unidades
Touca descartável com
elástico com 100 unidades

Luva descartável de
Un
silicone M - cx c/100
Luva descartável de
Un
51
silicone P - cx c/100
Sonda uretral nº 08,
descartável, tipo nelaton,
siliconizado, orifício único
Un
115
distal, estéril, apirogênica,
embalada individualmente
conforme normas do MS
50

Un

0,70

Un

0,75

38
41

Clorexedina 2% solução
aquosa 1000ml
Garrote torniquete em
látex
Lampada para
laringoscopio 19mm

0,40

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2018 - PROCESSO
SA/DL Nº 111/2018 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

Item Descrição

Un

0,80

4

8
Cx

99,50

30
Cx

5,60

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 200/2018 - PROCESSO
SA/DL Nº 111/2018 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR
SA

20

12,70

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019

31

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019

Item Descrição

12,70

43

Unid

Valor
Unitário

Un

9,90

49

Tiras 1,42

64

Un

Unid

Agulha descartável 30 x
7;hipodérmica,corpo de
aço inoxidável
biselado,canhão em
plastico,provida de
Cx
protetor,esterilizada a
oxido de etileno,embalada
individualmente cx c/100
unidades
Algodão em bola, composto
100% fibras naturais,
Pct
macio, absorvente, branco,
pacote com 95 gramas
Fio guia para intubação
Un
autoclavável adulto
Fio guia para intubação
Un
autoclavável infantil
Lençol descartável com
elástico, confeccionado em
TNT, 100% polipropileno,
gramatura 20mg/m²,
Pct
medindo 200 x 70 cm
embalagem com 10
unidades
luva de procedimento
nitrílica sem talco M - cx Cx
c/100
Papel para E.C.G 80mm X
Un
20mm

Valor
Unitário

5,49

2,20

24,50
24,50

7,30

15,20
4,85

22,80
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76

77

78

79

Sistema de drenagem de
tórax 1000ml, nº18:tubular
em PVC atóxico, flexível e
radiopaco, com frasco
estéril em PVC rígido e
transparente, graduação
em relevo a cada
50ml;extensão em PVC
translúcido, clamp para
interrupção de fluxo e
ordenha
Sistema de drenagem de
tórax 1000ml, nº22:tubular
em PVC atóxico, flexível e
radiopaco, com frasco
estéril em PVC rígido e
transparente, graduação
em relevo a cada
50ml;extensão em PVC
translúcido, clamp para
interrupção de fluxo e
ordenha
Sistema de drenagem de
tórax 1000ml, nº32:tubular
em PVC atóxico, flexível e
radiopaco, com frasco
estéril em PVC rígido e
transparente, graduação
em relevo a cada
50ml;extensão em PVC
translúcido, clamp para
interrupção de fluxo e
ordenha
Sistema de drenagem de
tórax 1000ml, nº38:tubular
em PVC atóxico, flexível e
radiopaco, com frasco
estéril em PVC rígido e
transparente, graduação
em relevo a cada
50ml;extensão em PVC
translúcido, clamp para
interrupção de fluxo e
ordenha

Un

20,00

Un

19,00

80

84

Sistema de drenagem de
tórax 500ml, nº36:tubular
em PVC atóxico, flexível e
radiopaco, com frasco
estéril em PVC rígido e
transparente, graduação Un
em relevo a cada
50ml;extensão em PVC
translúcido, clamp para
interrupção de fluxo e
ordenha
Sonda de aspiração
traqueal nº06, descartável,
transparente,
confeccionada com
material atóxico PVC,
maleável, siliconizado,
estéril, apirogenico, com 2
furos nas laterais, conector Un
de perfeita adaptação, cor
branco, ponta aberta e
delicada, fácil introdução
atraumática usada para
aspiração da mucosa,
embalagem plástica
individual

19,00

0,39

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019

Un

19,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2018 - PROCESSO
SA/DL Nº 111/2018 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
EIRELI

Item Descrição

2
Un

19,00

Unid

Agulha descartável 13 x
4,5; hipodérmica, corpo de
aço inoxidável biselado,
canhão em plastico,
provida de protetor,
Cx
esterilizada a oxido de
etileno, embalada
individualmente cx c/100
unidades

Valor
Unitário

5,20
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3

9

28

37

42

45
46
48
57
58
59
73

Agulha descartável 25 x
8;hipodérmica,corpo de
aço inoxidável biselado,
canhão em plastico,
provida de protetor,
Cx
esterilizada a oxido de
etileno, embalada
individualmente cx c/100
unidades
Algodão hidrófilo em rolo,
com 500 gramas, macio e
super absorvente,
Rolo
composto por fibras
naturais,100% puro
Equipo para dieta na cor
azul, com ponta
escalonada, copo gotejador Un
com entrada de ar, medida
de no mínimo 1,5mt
Fita adesiva autoclave
Un
Lanceta estéril e
descartável para punção
digital confeccionada em
aço inox, bisel trifacetado,
embutido firmemente em
Cx
corpo plástico ou material
compativel, calibre 28G,
compatível com a maioria
dos lancetadores caixa
com 100 unidades.
Luva de procedimento em
Cx
látex G- cx c/100
Luva de procedimento em
Cx
látex M- cx c/100
Luva de procedimento em
Cx
látex PP - cx c/100
Mascara alta concentração
Un
com reservatório adulto
Mascara alta concentração
Un
com reservatório infantil
Máscara de proteção
Un
descartável N95
Seringa de 1ml com
agulha 8mm x 0,3mm c/
Cx
100 unidades

5,20
88

7,80

0,76

2,17
91

3,79

15,85
15,36
15,36
7,15
6,85
1,95

95

Sonda endotraqueal 3,0
com balão: tubo de
material plástico, utilizado
para entubação
endotraqueal, com
marcadores de graduação
em centímetro, disponível
Un
com balão. Possui
curvatura anatômica para
acoplar facilmente em
material intermediário que
permite conexão com
diferentes tipos de
acessórios de ventilação
Sonda endotraqueal 4,5
com balão: tubo de
material plástico, utilizado
para entubação
endotraqueal, com
marcadores de graduação
em centímetro, disponível
Un
com balão. Possui
curvatura anatômica para
acoplar facilmente em
material intermediário que
permite conexão com
diferentes tipos de
acessórios de ventilação
Sonda endotraqueal 6,5
com balão: tubo de
material plástico, utilizado
para entubação
endotraqueal, com
marcadores de graduação
em centímetro, disponível
Un
com balão. Possui
curvatura anatômica para
acoplar facilmente em
material intermediário que
permite conexão com
diferentes tipos de
acessórios de ventilação

2,98

2,92

2,92

22,80
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Sonda endotraqueal 7,5
com balão: tubo de
material plástico, utilizado
para entubação
endotraqueal, com
marcadores de graduação
em centímetro, disponível
97
com balão. Possui
curvatura anatômica para
acoplar facilmente em
material intermediário que
permite conexão com
diferentes tipos de
acessórios de ventilação
Sonda endotraqueal 8,0
com balão: tubo de
material plástico, utilizado
para entubação
endotraqueal, com
marcadores de graduação
em centímetro, disponível
98
com balão. Possui
curvatura anatômica para
acoplar facilmente em
material intermediário que
permite conexão com
diferentes tipos de
acessórios de ventilação
Soro glicosado 5% 1000ml
117
- sistema fechado
Soro ringer com lactato
118
1000ml - sistema fechado
Soro ringer com lactato
119
500ml - sistema fechado

Un

2,92

21

Un

2,70

Un

3,65

Un

3,34

Un

2,22

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2018 - PROCESSO
SA/DL Nº 111/2018 - CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP

Item Descrição

Unid

Valor
Unitário

22

Dispositivo de uso único,
descartável, apresentado
calibre21G embalado
unitariamente em blister,
estéril, pronto para o uso;
comercializado em caixas
contendo 100 unidades
cada; protetor da agulha:
Garante a integridade da
agulha até o momento do
uso; asas de
empunhadura/fixação,
Cx
tubo vinílico transparente,
atóxico e apirogênico:
Permite a visualização do
refluxo sangüíneo e/ou
medicamento infundido,
conector fêmea LuerLokTM codificado por
cores, paredes finas,
produto com validade,
garantia contra defeitos de
fabricação ou materiais.
Dispositivo de uso único,
descartável, apresentado
calibre23G embalado
unitariamente em blister,
estéril, pronto para o uso;
comercializado em caixas
contendo 100 unidades
cada; protetor da agulha:
Garante a integridade da
agulha até o momento do
uso; asas de
empunhadura/fixação,
Cx
tubo vinílico transparente,
atóxico e apirogênico:
Permite a visualização do
refluxo sangüíneo e/ou
medicamento infundido,
conector fêmea LuerLokTM codificado por
cores, paredes finas,
produto com validade,
garantia contra defeitos de
fabricação ou materiais.

16,25

16,70
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27

Equipo macro gotas para
soluções parenterais
indicado para
fluidoterapia, pinça
perfurante em PVC, com
tampa protetora; câmara
de gotejamento flexível
com entrada de ar filtrado;
Tubo em PVC com
150cm,transparente e
flexível, controlador de
Un
fluxo do tipo pinça rolete.
Injetor em ```Y``, conexão
tipo Luer, atóxico,
apirogenico, atraumatico e
descartável, em Balados
individualmente em papel
grau cirúrgico com
abertura em pétala.
Esterilizado em Oxido de
etileno.

0,78

23

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2018 - PROCESSO
SA/DL Nº 111/2018 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA

32

Valor
Unid
Unitário
Rolo 5,27

65
66

Item Descrição
56

Malha tubolar 10cm

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2018 - PROCESSO
SA/DL Nº 111/2018 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA

Item Descrição

Unid

81
82

Dispositivo de uso único,
descartável, apresentado
calibre27G embalado
unitariamente em blister,
estéril, pronto para o uso;
comercializado em caixas
contendo 100 unidades
cada; protetor da agulha:
Garante a integridade da
agulha até o momento do
uso; asas de
empunhadura/fixação, tubo Cx
vinílico transparente,
atóxico e apirogênico:
Permite a visualização do
refluxo sangüíneo e/ou
medicamento infundido,
conector fêmea LuerLokTM codificado por
cores, paredes finas,
produto com validade,
garantia contra defeitos de
fabricação ou materiais.
Fio mononylon preto 2,0
com agulha – caixa com 24 Cx
unidades
Pilha 3A
Un
Pilha C
Un
Solução de acido acético
Un
2%
Solução de lugol-2%
Un

16,20

24,00
1,19
2,86
12,50
97,20

Valor
Unitário
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Sonda para alimentação
enteral, tamanho 12.
Confeccionada em
poliuretano macio,
radiopaca, atraumática e
com orificios laterais
salteados, flexivel, estéril,
pré- lubrificada
internamente com silicone
médico. Ponta de
tungstênio, com
flexibilidade adequada,
marcas de medidas em sua
extensão, conexão
universal (adaptador para
equipo de infusão
convencional e /ou
Un
114 seringa), com fio guia
descartável de aço
inoxidável, com ponteira
de mola flexível.
Comprimento aproximado
1,20m. Resistente a fadiga
por flexão ou tração.
Contraste radiopaco para
localização. Ponteira não
reativa a fluidos gástricos,
para facilitar a migração
por peristaltismo. Não
provocar irritação. Ótima
aceitação pelo organismo,
mesmo em longa
permanência. Apresentar
registro no Ministério da
Saúde

PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 VALOR: R$ 18.750,30
DATA: 5/11/2018 OBJETO: Registro de preços de materiais
de enfermagem VIGÊNCIA: 4/11/2019 MODALIDADE:
Pregão n° 74/2018.
ATA Nº 199/2018 FONECEDORA: Lidiane Cristina Moreira
EPP PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 VALOR: R$ 38.660,11
DATA: 5/11/2018 OBJETO: Registro de preços de materiais
de enfermagem VIGÊNCIA: 4/11/2019 MODALIDADE:
Pregão n° 74/2018.
ATA Nº 200/2018 FONECEDORA: Nacional Comercial
Hospitalar S A PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 VALOR: R$
4.185,20 DATA: 5/11/2018 OBJETO: Registro de preços de
materiais de enfermagem VIGÊNCIA: 4/11/2019
MODALIDADE: Pregão n° 74/2018.

8,80

ASSINATURA: 5/11/2018 - VIGÊNCIA: 4/11/2019
ATA Nº 196/2018 FONECEDORA: Max Medical Comércio
de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda PROCESSO
SA/DL Nº 111/2018 VALOR: R$ 220,00 DATA: 5/11/2018
OBJETO: Registro de preços de materiais de enfermagem
VIGÊNCIA: 4/11/2019 MODALIDADE: Pregão n° 74/2018.
ATA Nº 197/2018 FONECEDORA: Farma 2 Produtos para
Saúde Ltda EPP PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 VALOR: R$
11.103,50 DATA: 5/11/2018 OBJETO: Registro de preços
de materiais de enfermagem VIGÊNCIA: 4/11/2019
MODALIDADE: Pregão n° 74/2018.

ATA Nº 201/2018 FONECEDORA: Dimebras Comercial
Hospitalar Ltda PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 VALOR: R$
91.493,00 DATA: 5/11/2018 OBJETO: Registro de preços
de materiais de enfermagem VIGÊNCIA: 4/11/2019
MODALIDADE: Pregão n° 74/2018.
ATA Nº 202/2018 FONECEDORA: Inova Comercial
Hospitalar Eireli PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 VALOR: R$
133.144,60 DATA: 5/11/2018 OBJETO: Registro de preços
de materiais de enfermagem VIGÊNCIA: 4/11/2019
MODALIDADE: Pregão n° 74/2018.
ATA Nº 203/2018 FONECEDORA: Cirúrgica Olímpio Eireli
EPP PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 VALOR: R$ 12.352,50
DATA: 5/11/2018 OBJETO: Registro de preços de materiais
de enfermagem VIGÊNCIA: 4/11/2019 MODALIDADE:
Pregão n° 74/2018.
ATA Nº 204/2018 FONECEDORA: Cirúrgica São José Ltda
PROCESSO SA/DL Nº 111/2018 VALOR: R$ 263,50 DATA:
5/11/2018 OBJETO: Registro de preços de materiais de
enfermagem VIGÊNCIA: 4/11/2019 MODALIDADE: Pregão
n° 74/2018.
ATA Nº 205/2018 FONECEDORA: Lumar Comércio de
Produtos Farmacêuticos Ltda PROCESSO SA/DL Nº
111/2018 VALOR: R$ 3.500,90 DATA: 5/11/2018 OBJETO:
Registro de preços de materiais de enfermagem
VIGÊNCIA: 4/11/2019 MODALIDADE: Pregão n° 74/2018.

PODER LEGISLATIVO

ATA Nº 198/2018 FONECEDORA: Cirúrgica União Ltda
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DECRETOS
DECRETO LEGISLATIVO Nº 020/18
CONCEDE O “TROFÉU DR. JOSÉ RODRIGUES” AO
SENHOR DOUTOR JEFERSON IORI, Advogado,
Assessor e Consultor Jurídico.

Advogado, Assessor e Consultor Jurídico.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução deste
Decreto Legislativo correrão por conta de verba própria
consignada no orçamento vigente ou os seguintes
legalmente aprovados.
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Câmara Municipal, 06 de Novembro de 2.018.

Autoria: Ver.Dr.Júlio Raposo do Amaral Neto.

Prof. Dr. Júlio Zacarin Neto
Presidente

A Mesa da Câmara Municipal de Monte Alto, Estado de
São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber
que a Câmara aprovou e ela promulga o seguinte...

Prof. Thiago Cetroni
Vice-Presidente

Decreto Legislativo:

Prof. Baltazar Garcia
1º Secretário

Artigo 1º - Fica concedido o “TROFÉU DR. JOSÉ
RODRIGUES” ao SENHOR DOUTOR JEFERSON IORI,

João Augusto Picolo
2º Secretário
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