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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 181/06 

 

 

 

Processo Administrativo n.º 05/10/57201 

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde  

Modalidade: Concorrência n.º 06/06 

Objeto: Registro de preços de materiais de consumo de ostomia para uso da rede 

municipal de saúde. 

 

 

                        Aos 23 dias do mês de junho do ano de 2006, no Paço Municipal, situado 

na Avenida Anchieta, n.° 200, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, o 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS devidamente representado, e a empresa COLOPLAST DO 
BRASIL LTDA. – CNPJ n.º 02.794.555/0001-88, por seu representante legal, acordam 

proceder, nos termos do Decreto Municipal n.° 11.447, de 31 de janeiro de 1994 e suas 

alterações e do edital da Concorrência em epígrafe, ao Registro de Preços referente ao 

item abaixo discriminado, com seu respectivo preço unitário. 

 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR 

UNIT. 

5 23704 

Bolsa drenável para ostomia urinária, com as seguintes 

características: confeccionada em filme plástico, anti odor, 

hipoalergênico, transparente; à base de óxido de zinco; recortável, 

diâmetro da abertura recortável até 43mm. Possuir sistema anti 

refluxo; possuir mecanismo valvular de drenagem com vedação 

segura. Cada caixa ter um intermediário compatível com o sistema 

válvular de drenagem, que permita adaptação extensão tanto para 

o sistema coletor de diurese de cama, como no coletor de perna. 

Embalagem que contenha externamente, dados de rotulagem, 

conforme portaria n.º 1 de 23/01/96, MS-SVS, Anexo IV. Obs.: 

cada bolsa equivale a 1 peça 

pc 3.600 R$13,00 
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                        Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo 

de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente 

prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Concorrência em epígrafe. 

 

                        Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, 

após lida e aprovada, será assinada pelas partes. 

 

Campinas, 23 de junho de 2006 

 

 

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 

COLOPLAST DO BRASIL LTDA. 

Representante Legal: Márcia Francisco da Silva 

R. G. n.º 16.724.392 

C. P. F. n.º 065.090.368-43 

 


