
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA TOTAL

PE 72/2017 PE 41/2017 PE 35/2017

R$ 16,22 R$ 21,23 R$ 18,85

Cavoca
Shopping do 

campo
Agroline

R$ 110,40 R$ 66,20 R$ 83,44

PE 1015/2017 PE 8/2017 PE 7/2017

R$ 30,00 R$ 26,50 R$ 29,08

PE 135/2017 PE 190/2017 PE 7/2017

R$ 62,64 R$ 69,28 R$ 46,50

PE 157/2017 PE 6/2017 PE 10/2017

R$ 29,50 R$ 26,67 R$ 18,86

PE 10/2017 PE 167/2017 PE 1/2016

R$ 26,33 R$ 13,72 R$ 32,28

PE 1/2017 PE 72/2017 PE 3/2017

R$ 0,79 R$ 0,85 R$ 0,81

PE 5//2017 PE 44/2017 PE 35/2017

R$ 1,10 R$ 1,00 R$ 1,39

PE 22/2017 PE 3/2017 PE 5/2017

R$ 12,00 R$ 22,22 R$ 13,99

PE 5/2017 PE 22/2017 PE 5/2017

R$ 12,16 R$ 10,00 R$ 9,10

PE 2/2017 PE 111/2017 PE 111/2017

R$ 4,50 R$ 3,53 R$ 3,40

12.739,40R$       

Obs. 1: Para o item 11, os preços públicos encontrados referiam-se a 10 unidades. Assim, dividiu-se o valor do preço público por 10 para encontrar o 

valor unitário.

Obs. 2: Os valores em negrito e sublinhados foram desconsiderados do cálculo da média, por serem considerados inexequíveis ou exorbitantes.

05

PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA, aplicação: apreensão de tecidos; material: aço inoxidável AISI; tamanho: 180 mm; características adicionais: a pinça 

deverá ter as pontas delicadas, com bom acabamento a fim de evitar cantos vivos cortantes; a serrilha deverá ter encaixes adequados; a pressão da 

mola da peça deverá estar de acordo com sua finalidade de uso, não podendo ser muito dura, dificultando a pressão, nem muito mole de modo que 

não se consiga a pega adequada; o peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam provocar 

manchas ou corrosão; a solda na parte traseira deverá ter acabamento perfeito, liso, sem buracos para acúmulo de detritos; a qualidade da solda verá 

ser adequada para que as duas partes não soltem durante os processos usuais de esterilização; o tratamento térmico deverá ser integral a fim de 

conferir às peças a dureza e flexibilidades necessárias ao seu desempenho. Cada peça deverá ter uma gravação eletroquímica com clara identificação 

do fabricante e código/lote de identificação da data de fabricação.

Unidade

07

PINÇA DENTE DE RATO, aplicação: uso geral; características adicionais: anatômica; tamanho: 16 cm

Unidade

SERINGA SEM AGULHA, características mínimas: seringa descartável, estéril, capacidade para 10 mililitros, sem agulha; bico luer-lock projetado 

conforme NBR ISSO 594-2; rosca de travamento compatível para agulhas, equipos e dispositivos de uso hospitalar; não permite que a agulha 

desprenda facilmente da seringa; cilindro altamente transparente, graduado, em polipropileno, que permite a visualização nítida do fluído aspirado, com 

anel de retenção que não permite a saída livre do êmbolo; haste em polipropileno, pistão em borracha termoplástica atóxica e apirogênica; devem 

apresentar capacidade nominal, residual e de volume útil dentro do descrito em NBR aplicável.

2000

06 Unidade 50

50

01

02

03

04

PLANILHA DE CUSTOS

BANCO DE PREÇO / FORNECEDOR

TERMÔMETRO CLÍNICO, material vidro, faixa medição temperatura 35 a 42, forma indicação temperatura, escala numérica sobre coluna de mercúrio, 

características adicionais embalagem individual, variação mínima 0,1.
Unidade 50

FITA MÉTRICA, material nylon resistente; aplicação: pesagem de bovinos; tamanho: 3m x 10 cm Unidade 30

CABO BISTURI nº 4, aplicação: cabo para adaptar lâminas de bisturi, características: material aço inoxidável AISI; a peça deverá apresentar um bom 

acabamento superficial e ser adequada ao trabalho a que se destina, deverá ter tratamento térmico integral, a fim de atingir a dureza e a fexibilidade 

adequada a um perfeito desempenho; o peso deverá ser o menor possível e o polimento isento de buracos ou defeitos superficiais que possam 

provocar manchas ou corrosão. Cada peça deverá ter uma gravação eletroquímica com clara identificação do fabricante e código/lote de identificação 

da data de fabricação.

Unidade 30

9,43R$     28,28R$      

41,72R$   

14,54R$   

31,32R$   

125,16R$    

43,62R$      

93,96R$      

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI

PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF

EMATER - DF

Processo n° 0072-000.261/2017 - MATERIAL USO ZOOTÉCNICO

LÂMINA PARA BISTURI, Material: aço inoxidável; tamanho/capacidade nº 24; processo de esterilização: raio gama; forma de apresentação: 

embalagem individual em papel laminado especial acondicionado em caixa com 100 (cem) unidades; prazo de validade: 75% do prazo total de validade 

do produto, mínimo 12 meses; aplicação: incisões cirúrgicas; unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades

Caixa 05 R$ 59,47

938,33R$            R$ 18,7718,85R$   

855,80R$            

62,64R$   

29,08R$   R$ 28,53

2.503,20R$         R$ 86,6883,44R$   

297,37R$            

1.205,50R$         

1.250,50R$         

13,17R$   

26,67R$   R$ 25,01

39,50R$      26,33R$   R$ 24,11

13,34R$   40,01R$      

09

AGULHA DESCARTÁVEL, aplicação: uso hospitalar; características adicionais: tipo coleta múltipla; agulha medindo 40 x 12, estéril, com duas capas 

protetoras, etiqueta selando uma na outra, identificada com o nome do fabricante, calibre da agulha, número do lote e data de validade; unidade de 

fornecimento e estoque: caixa com 100 unidades

Caixa 60 13,99R$   7,00R$     20,99R$      779,70R$            

1.600,00R$         1,22R$        

R$ 13,00

0,41R$     0,81R$     R$ 0,80

08

SERINGA SEM AGULHA, características mínimas: seringa descartável, estéril, capacidade para 20 mililitros, sem agulha; bico luer-lock projetado 

conforme NBR ISSO 594-2; rosca de travamento compatível para agulhas, equipos e dispositivos de uso hospitalar; não permite que a agulha 

desprenda facilmente da seringa; cilindro altamente transparente, graduado, em polipropileno, que permite a visualização nítida do fluído aspirado, com 

anel de retenção que não permite a saída livre do êmbolo; haste em polipropileno, pistão em borracha termoplástica atóxica e apirogênica; devem 

apresentar capacidade nominal, residual e de volume útil dentro do descrito em NBR aplicável.

Unidade 1500 1,10R$     0,55R$     1,65R$        R$ 1,25 1.650,00R$         

AGULHA DESCARTÁVEL, aplicação: para coleta de sangue múltipla; características mínimas: medindo 30 x 8, estéril, com duas capas protetoras, 

etiqueta selando uma na outra, identificada com o nome do fabricante, calibre da agulha, número do lote e data de validade; unidade de fornecimento e 

estoque: caixa com 100 unidades

Caixa 60 10,00R$   

1,77R$     5,30R$        R$ 3,95 1.059,00R$         

BRASÍLIA, 27 de outubro de 2017.

JULIANA SILVEIRA MATSUURA

Setor de compras

5,00R$     15,00R$      R$ 10,63 600,00R$            

TOTAL

3,53R$     

10

11

CAIXA COLETORA de material perfurocortante confeccionada em papelão resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento para descarte de 

objetos, com alças externas, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático e segurança no manuseio, com ilustrações de uso 

impressos na caixa externamente; capacidade 13,0 litros; medidas 21,5 cm x 28 cm x 23,48 cm (AxLxP)

Unidade 300


