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Ata: 8-4/2019
Modalidade: 13 - Pregão Presencial Sequência: 13/2019
Processo/Ano: 19/2019 Data da Licitação: 23/09/2019

Tipo Objeto: Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM 
COMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 5158 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
41.00247-0 Cobertura estéril, não aderente, macia, CX CONVATEC 100,0000  775,0000  77.500,00

de cor levemente acinzentada, de 
material não-tecido, em placa com duas 
camadas, composta por 100% de fibras 
de carboximetilcelulose, 1,2 % de  prata 
iônica, cloreto de benzetônio e EDTA 
(ácido etilenodiamino tetra-acético). Com 
costuras de celulose regenerada no 
sentido horizontal e vertical, pode ser 
recortada em qualquer direção. Auxilia 
no tratamento de feridas infectadas ou 
com risco de infecção. O cloreto de 
benzetônio atua como surfactante e o 
EDTA como quelante que, em 
combinação com a prata iônica, 
possibilitam a quebra do biofilme e o 
impedimento de sua nova formação. Com 
a capacidade de absorver grandes 
quantidades de exsudato, forma um gel 
macio e coeso que se adapta à superfície 
da ferida preenchendo os 
microcontornos e formando um meio 
úmido que auxilia na remoção de tecidos 
desvitalizados (promovendo 
desbridamento autolítico) e na evolução 
da cicatrização. A absorção é realizada 
verticalmente e a cobertura faz 
retenção. Indicada para feridas agudas 
e crônicas com ou sem presença do 
biofilme. Tamanho: 10x10cm. Caixa com 
10 unidades. Apresentar bula 
autenticada ou laudo REBLAS que 
comprove o cumprimento do descritivo e 
uma amostra em embalagem lacrada.

41.00310-0 Fita reagente para Desinfetante de Nível FR PROFILÁTICA 24,0000  287,0000  6.888,00
Intermediário que permita checagem com 
segurança do teor de Cloreto de 
Benzalcônio a 6% + PHMB a 3,5%. 
Apresentação em frascos com 30 
unidades. Apresentar amostra em 
embalagem original e lacrada.

41.00316-0 Gel viscoso com pectina e CX CONVATEC 10,0000  300,0000  3.000,00
carboximetilcelulose sodica,  esteril, 
hidratante e absorvente composto por 
hidrocoloides naturais,  acrescido de 
propilenoglicol num excipiente aquoso. 
Auxilia no desbridamento de feridas com 
tecido inviável, e cria um ambiente 
úmido, que favorece a cicatrização. Tubo 
de alumínio com 15 gramas que permite o 
total aproveitamento do conteúdo, com 
tampa perfurante e anel de proteção.  
Caixa c/ 10 unidades. Apresentar bula 
autenticada ou laudo REBLAS que 
comprove o cumprimento do descritivo e 
uma amostra em embalagem lacrada, 
deverão vir acompanhadas de 
declaração do fabricante ou da 
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detentora do Registro do produto junto 
ao Ministério da Saúde (ANVISA) 
subscrita por seu representante legal 
confirmando estar a proponente 
autorizada a comercializar o item.

Valor Total do Fornecedor:  87.388,00

TACIBA, 14 de outubro de 2019.
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Alair Antônio Batista

Contratante
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SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Ellen Karina Massi Vilela

Contratada


