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Ata: 7-5/2018
Modalidade: 13 - Pregão Presencial Sequência: 14/2018
Processo/Ano: 22/2018 Data da Licitação: 30/07/2018

Tipo Objeto: Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico

Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar para uso na Rede Municipal de Saúde, com entregas parceladas de acordo com a 
necessidade da Administração.

Fornecedor: 5158 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
41.00244-0 Hidrogel transparente/incolor, produto UN CONVATEC 150,0000  60,0000  9.000,00

não estéril, composto por água 
purificada, ácido bórico e 
carboximetilcelulose sódica e alginato de 
cálcio e sódio, trietanolamina, hidantoína 
e sorbato de potassio e carbômero 940, 
que garanta a estabilidade por até 28 
dias após aberto, hidroativo e 
absorvente, hidrata a ferida e agiliza o 
debridamento autolítico do tecido 
necrótico. Tubo de 85g com tampa 
flip-top, devidamente identificada com 
dados de fabricação, prazo de validade e 
registro no MS. Apresentar bula 
autenticada que comprove o 
cumprimento do descritivo e uma 
amostra em embalagem lacrada. 200

saf-gel
41.00245-0 Curativo Bota de Unna - Curativo bota UN CONVATEC 50,0000  57,6000  2.880,00

de unna, composto por bandagem 
elástica lateral, impregnada com pasta 
composta por glicerina, óxido de zinco, 
óleo de castor, petrolato branco, água, 
acácia, trama com algodão e poliéster, 
com costura de reforço nas laterais 
promovendo o acabamento da trama. 
Que tenha os emolientes distribuídos em 
toda sua extensão, com umidade 
homogenia. Indicado para tratamento 
ambulatorial de úlcera venosa e edema 
linfático dos membros inferiores, 
podendo permanecer até 7 dias.
Tamanho aproximado em 10,20 cm de 
largura x 9,14 m de comprimento. 
Deverá constar número de lote, prazo de 
validade e registro no Ministério da 
Saúde e apresentar laudo IPT no 
envelope proposta. APRESENTAR 
AMOSTRA e bula original autenticada 
que comprove o atendimento do 
descritivo." 50 Flexidress

41.00246-0 Curativo hidrocolóide com espuma de CX CONVATEC 150,0000  600,0000  90.000,00
poliuretano com espessura homogênea 
de borda a borda , produto estéril, 
composto por uma camada interna com 3
hidrocolóides (gelatina, pectina e CMC 
sódica), polisobutileno e polímeros 
elastoméricos adicionados a fórmula para 
controle da formação do gel. Com uma 
camada de externa de espuma de 
poliuretano que oferece uma barreira 
bacteriana-viral comprovada em bula. 
Sem alginato de Cálcio e outros 
componentes. Apresentação em placas 
de 20 cm x 20 cm, CAIXA C/ 05 
unidades. Deverá constar o número de 
lote, prazo de validade e registro no 
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Ministério da Saúde. Apresentar bula 
autenticada ou laudo REBLAS que 
comprove o cumprimento do descritivo e 
uma amostra em embalagem lacrada.

Código Descrição Unid. Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total
41.00247-0 Cobertura estéril, não aderente, macia, CX CONVATEC 140,0000  770,0000  107.800,00

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.

41.00248-0 Gel viscoso com pectina e CX CONVATEC 150,0000  450,0000  67.500,00
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.

Valor Total do Fornecedor:  277.180,00

TACIBA, 24 de Agosto de 2018.

__________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Alair Antônio Batista
Contratante

__________________________________
EMPRESA

Ellen Karina Massi Vilela
Contratada
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