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a, as caracter
mados na pro
só para cada

aradas devem 
o fabricante, 

nde o produto
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Código 
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do lote é de: 
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e que presente

Valor Total 

R$1.131,99 

R$248,00 

R$30,85 

R$149,70 

odas as 

xo 
es 



05 65.05.19

06 65.05.19

07 65.05.19

08 65.05.19

09 65.05.19

10 65.05.19

11 65.05.19

12 65.05.19

13 65.05.20

 

UNI

9.00016926-9 
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cátions div
Molecular
RNase 
estocado e
C.Embalag
no rotulo o
fabricação
procedênc
AGUA, 
volumes.E
01 litro, c
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O, de carne,
o de 
mbalagem: fra
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2 R$3

2 R$2

10 R$

1 R$

2 R$

2 R$
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320,64 
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251,63 
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11,26 

75,33 
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R$1.100,00 
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R$641,28 
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R$55,16 

R$11,26 

R$150,66 
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madas dobrada
hada de 7,5 x 
m, densidade 
uir NBR 1
gem. Embal

unidades, pri
ualmente de a
alagem que g
o ate o momen
itindo abertu
icaasséptica, 
agem primaria
de identificaç
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R$173,10 



17 65.15.19

18 66.40.00

19 66.40.00

20 66.40.00

21 66.40.00

22 66.40.00

23 66.40.00

24 66.40.00

 

UNI

9.00014562-9 

0.00062487-0 

0.00066135-0 

0.00070479-2 

0.00090767-7 

0.00093488-7 

0.00112466-8 

0.00113366-7 

G

IVERSIDAD

secundária
fabricante,
integridade
armazenam
produto 
legislação 
Embalagem
rotuladas 
185/01/AN
BISTURI,
23.Embala
papel alum
e filme ter
Na emba
dados d
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dados 

rca do 
Un 

ica, de 
m com 
marca 

Un 

de 11 
caixa 

os de 
me do 

Cx  

a, com 
 com 

de 
Un 

 BAHIA 
ÇÃO 
TE DA BA
7/2018 

fls. 9/37 
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02 R$2

1000 R$

20 R$

20 R$1

120 R$

40 R$
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35,96 

$0,06 

260,96 

$ 0,28 

77,08 

158,26 

$3,33 

13,10 
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R$7.192,00 

R$90,00 

R$521,92 

R$280,00 

R$1.541,60 

R$3.165,20 

R$399,60 

R$524,00 



25 66.40.00

26 66.40.00

27 66.40.00

28 66.40.00

29 66.40.00

30 66.40.00

31 66.40.00

32 66.40.00

33 66.40.00
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Un 

ur, em 
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Un 
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Un 
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de 
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Un 
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Un 
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de 
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Un 
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de 
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Un 
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Un 
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arelho 

modelo 
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3000 R$

50 R$

1500 R$

3000 R$

1000 R$

30 R$ 

30 R$ 

30 R$

60 R$

4 R$ 6

AHIA - UES

$0,05 

$5,83 

$6,91 

$3,72 

$0,12 

15,13 

15,83 

23,21 

$ 7,66 

611,00 

SB 

R$150,00 

R$291,50 

R$10.365,00 

R$11.160,00 

R$120,00 

R$ 453,90 

R$ 474,90 

R$ 696,30 

R$ 459,60 

R$ 2.444,00 



35 66.40.11

36 66.40.19

37 66.40.19

38 66.85.00

39 68.10.00

40 68.10.00

41 68.10.00

42 68.10.00

43 68.10.00

 

UNI

1.00064841-8 

9.00006442-4 

9.00069018-0 

0.00159735-3 

0.00046717-0 

0.00062469-1 

0.00062473-0 

0.00064170-7 

0.00066752-8 

G
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mm (diâm
tampa. 
TERMOM
mínima, c
carcaça 
temperatur
ºC, divisã
creosoto e
indicadore
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ra, com escala
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par
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ficação do p
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lote, data de fa
e impurezas. 

IDO de 
Validade m
m com certi
lote, data de fa
e impurezas. 
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O ELETRÔ
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duto e marc
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das por raio 
x 15 mm. 

vidro, dimensõ
mm (altura),
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smo,com pul
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de 1ºC, colu
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Un 
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gama, Un 

ões 80 
, com Un 
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a + 50 
una de 
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ão do 
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RO e 

Un 
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dados 
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Un 
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10 R$ 

600 R$

1500 R$ 4

10 R$ 

4 R$ 

3 R$ 

2 R$ 

200 R$

30 R$ 

AHIA - UES

3,242 

$ 0,60 

4,3610 

60,47 

16,95 

78,93 

97,87 

$ 0,04 

20,96 

SB 

R$ 32,42 

R$ 360,00 

R$ 6.541,50 

R$ 604,70 

R$ 67,80 

R$ 236,79 

R$ 195,74 

R$ 8,00 

R$ 628,80 



44 68.10.00

45 68.10.00

46 68.10.00

47 68.10.00

48 68.10.00

49 68.10.00

50 68.10.00

 

UNI

0.00067667-5 

0.00090383-3 

0.00092422-9 

0.00104655-1 

0.00107365-6 

0.00113836-7 

0.00128522-0 
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GOVERN
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o 1469 - Padr
tério da Saú

do cred
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5. 
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, prazo de val
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alagem: frasco
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ção e validade
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de Gran
lagem: Frasc
identificação 
, validade, l
 da Saúde. 
O, de potás
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000ml, 
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ta de 
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ata de 

g 
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5000 R$ 0

60 R$ 

2 R$ 

30 R$ 

3 R$ 

3 R$ 

2 R$ 

AHIA - UES

0,0181 

34,78 

55,58 

26,86 

30,40 

35,45 

49,97 

SB 

R$ 90,50 

R$ 2.086,80 

R$ 111,16 

R$ 805,80 

R$ 91,20 

R$ 106,35 

R$ 99,94 



51 68.10.00

52 68.10.00

53 68.10.00

54 68.10.11

55 68.10.11

56 68.10.11

57 68.10.11

 

UNI

0.00128654-4 

0.00130742-8 

0.00132079-3 

1.00005924-2 

1.00018812-3 

1.00019343-7 

1.00022248-8 
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so de aço
forma de cil
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500 
analise 
lidade, 
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a do 
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Un 
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oduto, 
ade. 

g 

mínima 

ado de 
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1 R$ 1

200 R$ 

2 R$

10 R$ 

30 R$ 

10 R$ 

3 R$ 2

AHIA - UES

.120,00 

0,052 

40,38 

21,00 

10,63 

17,14 

222,26 

SB 

R$ 1.120,00 

R$ 10,40 

R$ 80,76 

R$ 210,00 

R$ 318,90 

R$ 171,40 

R$ 666,78 



58 68.10.11

59 68.10.11

60 68.10.19

61 68.10.19

62 68.10.19

63 68.10.19

64 68.10.19

 

UNI

1.00023335-8 

1.00023514-8 

9.00015896-8 

9.00019405-0 

9.00070607-8 

9.00097189-8 

9.00099498-7 
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e, com 
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Fr 

P.A, 
lagem 
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Fr 

analise 
a. 
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ca do 
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L 

pureza 
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Un 
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ca de 
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2 R$ 

2 R$

100 R$ 

60 R$ 

200 R$ 

3 R$ 8

30 R$ 

AHIA - UES

26,07 

$ 8,47 

11,89 

41,00 

11,30 

8,1850 

32,63 

SB 

R$ 52,14 

R$ 16,94 

R$ 1.189,00 

R$ 2.460,00 

R$ 2.260,00 

R$ 24,55 

R$ 978,90 



65 68.10.19

66 68.10.20

67 68.20.11
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9.00113771-9 

0.00002635-2 

1.00074753-0 
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500 R$ 

20 R$ 

1 R$ 

AHIA - UES

18,58 

82,50 

149,55 

SB 

R$ 9.290,00 

R$ 1.650,00 

R$ 149,55 

R$ 79.595,133 
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