
 
 
 
 

 

Hospital do Servidor Público Municipal 

EXTRATO  
 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2020 – HSPM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6210.2019/0002422-3 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2020 

ÓRGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

DETENTORA: RICHARDS do Brasil Produtos Cirúrgicos LTDA. 

CNPJ: 48.767.628/0001-43 

OBJETO: Material para Cirurgia Otológica e Naso-Sinusial, com Comodato de Sistema 

Multifuncional Digital. 

 

VIGÊNCIA: 29/09/2020 a 29/09/2021 

 

 
ITEM 

 
CÓDIGO 

HSPM 

 
DESCRIÇÃO 

 
UNID 

 
REGISTRO 

M.S. 

CONSUMO 
MÉDIO 
ANUAL 

ESTIMADO 

 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

01 

E 

02 

1113212 Broca cortante reta em aço 

carbide, com corte preciso de 

1 mm, comprimento de 

trabalho médio 7 cm, para 

adaptar-se em motor 

otológico de alta velocidade, 

60.000 RPM, em peça de mão 

para mastóide reta ou 

angulada, estéril. 

Pç 10173550061 10 1.375,00 

03 

E 

04 

1113213 Broca cortante reta em aço 

carbide, com corte preciso de 

2 mm, comprimento de 

trabalho médio 7 cm, para 

adaptar-se em motor 

otológico de alta velocidade, 

60.000 RPM, em peça de mão 

para mastóide reta ou 

angulada, estéril. 

Pç 10173550061 10 1.375,00 

05 

E 

06 

1113214 Broca cortante reta em aço 

carbide, com corte preciso de 

3 mm, comprimento de 

trabalho médio 7 cm, para 

adaptar-se em motor 

otológico de alta velocidade, 

Pç 10173550061 10 1.375,00 
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60.000 RPM, em peça de mão 

para mastóide reta ou 

angulada, estéril. 

07 

E 

08 

1113215 Broca cortante reta em aço 

carbide, com corte preciso de 

4 mm, comprimento de 

trabalho médio 7 cm, para 

adaptar-se em motor 

otológico de alta velocidade, 

60.000 RPM, em peça de mão 

para mastóide reta ou 

angulada, estéril. 

Pç 10173550061 10 1.375,00 

09 

E 

10 

1113216 Broca cortante reta em aço 

carbide, com corte preciso de 

5 mm, comprimento de 

trabalho médio 7 cm, para 

adaptar-se em motor 

otológico de alta velocidade, 

60.000 RPM, em peça de mão 

para mastóide reta ou 

angulada, estéril. 

Pç 10173550061 10 1.375,00 

11 

E 

12 

1113217 Broca cortante reta em aço 

carbide, com corte preciso de 

6 mm, comprimento de 

trabalho médio 7 cm, para 

adaptar-se em motor 

otológico de alta velocidade, 

60.000 RPM, em peça de mão 

para mastóide reta ou 

angulada, estéril. 

Pç 10173550061 10 1.375,00 

13 

E 

14 

1113218 Broca diamantada reta para 

desgaste ósseo, com corte 

preciso de 1 mm, 

comprimento de trabalho 

médio 7 cm, para adaptar-se 

em motor otológico de alta 

velocidade, 60.000 RPM, em 

peça de mão para mastóide 

reta ou angulada, estéril. 

Pç 10173550050 10 1.419,25 

15 

E 

16 

1113219 Broca diamantada reta para 

desgaste ósseo, com corte 

preciso de 1,5 mm, 

comprimento de trabalho 

médio 7 cm, para adaptar-se 

Pç 10173550050 10 1.419,25 
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em motor otológico de alta 

velocidade, 60.000 RPM, em 

peça de mão para mastóide 

reta ou angulada, estéril. 

17 

E 

18 

1113220 Broca diamantada reta para 

desgaste ósseo, com corte 

preciso de 2 mm, 

comprimento de trabalho 

médio 7 cm, para adaptar-se 

em motor otológico de alta 

velocidade,  60.000 RPM, em 

peça de mão para mastóide 

reta ou angulada, estéril. 

Pç 10173550050 10 1.419,25 

19 

E 

20 

1113221 Broca diamantada reta para 

desgaste ósseo, com corte 

preciso de 2,5 mm, 

comprimento de trabalho 

médio 7 cm, para adaptar-se 

em motor otológico de alta 

velocidade, 60.000 RPM, em 

peça de mão para mastóide 

reta ou angulada, estéril. 

Pç 10173550050 10 1.419,25 

21 

E 

22 

1113222 Broca diamantada reta para 

desgaste ósseo, com corte 

preciso de 3 mm, 

comprimento de trabalho 

médio 7 cm, para adaptar-se 

em motor otológico de alta 

velocidade, 60.000 RPM, em 

peça de mão para mastóide 

reta ou angulada, estéril. 

Pç 10173550050 10 1.419,25 

23 

E 

24 

1113223 Broca diamantada reta para 

desgaste ósseo, com corte 

preciso de 4 mm, 

comprimento de trabalho 

médio 7 cm, para adaptar-se 

em motor otológico de alta 

velocidade, 60.000 RPM, em 

peça de mão para mastóide 

reta ou angulada, estéril. 

Pç 10173550050 10 1.419,25 

25 

E 

26 

1113224 Lâmina debridadora de 

mucosa nasal, reta, Tricut, 

superfície cortante em três 

planos, adulto, com ponta 

Pç 10173550032 20 1.437,50 
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rotatória de 360º, conector 

para irrigação, diâmetro 4mm, 

120 mm de comprimento, 

compatível com motor shave 

microdebridador, capacidade 

de rotação mínima de 5.000 

RPM em sentido oscilante, 

estéril. 

27 

E 

28 

1113225 Lâmina debridadora de 

mucosa nasal, curva a 12º, 

com ponta rotatória de 360º, 

conector para irrigação, 

diâmetro 4 mm, 120 mm de 

comprimento máximo, 

compatível com motor shave 

microdebridador, capacidade 

de rotação mínima de 5.000 

RPM em sentido oscilante, 

estéril. 

Pç 10173550028 07 1.437,50 

29 

E 

30 

1113226 Broca para perfuração sinusal 

(round bur high speed), 

sucção canulada na ponta da 

broca, tubo de irrigação 

separados, 3,2 mm circular, 

12,5 cm de comprimento com 

eixo reto, compatível com 

motor shave microdebridador, 

capacidade de rotação de até 

12.000 RPM, estéril. 

Pç 10173550032 07 1.437,50 

 

 

MARCA/ FABRICANTE: Medtronic/Medtronic. 

EMBALAGEM: Individual. 

PROCEDÊNCIA: Importado. 

 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 216.530,00 

 

 

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PUBLICAÇÃO NO DOC/SP DE 06/10/2020 – PÁG 081. 
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