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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 80/07 

 
 
Processo Administrativo n.º 06/10/55.190 

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

Modalidade: Concorrência n.° 007/2007 

 
 
                        Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2007, 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 BIONOVA 
PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA, 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(s) item(ns) abaixo discriminado(s), com seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s). 

 

Item Código Descrição Unid. Quant. 
Valor Unit. 

R$ 

04 8376 

Ácido fênico p.a. em pó, com conteúdo mínimo de 
99,5%; com as seguintes características 
fisico-químicas: ponto de solidificação mínimo de 
40,5 graus centígrados; cloro máximo 0,0005%; 
ferro máximo 0,0001%; o-clesol máximo de 0,05%; 
m-cresol máximo 0,05%; p-cresol máximo 0,05%; 
água máximo de 0,2%; componentes não voláteis 
máximo de 0,01%. 
Embalagem de vidro contendo, até 1.000 g. 
Obs : cada quilo equivale a 1 peça. 
 

PC 2 24,90 

06 8059 

Agar cled: também chamado de agar brolacin (Agar 
azul de bromotimol - lactose - cistina) para 
determinação do numero de germes em urina. 
Composição em g/1: peptona - 7,0, extrato de 
levedura - 2,0, extrato de carne - 2,0, l-cistina - 
0,128, lactose - 10,0, azul de bromotimol - 0,03, 
Agar agar - 12,0, frasco com 500 gramas. 
Obs : cada frasco equivale a uma peca. 
 

PC 10 153,90 

10 8058 
Agar mac conkey = meio de cultura para 
microbiologia composição em g/1: agar agar-13,5; 
peptona de caseína - 17; peptona de carne - 3,0; 
NACL - 5,0 g; lactose - 10,0; mescla sais biliares - 

PC 6 109,40 
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1,5; vermelho neutro - 0,03; violeta cristal - 0,001. 
frasco com 500 gramas. 
Obs : cada frasco equivale a uma peça. 
 

15 8202 

Álcool etílico, p.a. 95%, no mínimo: com as 
seguintes características: densidade (20/4): 0,804 - 
0,807 metais pesados: menor 0,0002% ferro (Fe): 
menor 0,0001% benzeno: menor 0,0005% 
embalagem de vidro, conteúdo de 1 litro. 
 

PC 24 6,44 

28 8071 
Cloreto férrico p.a. embalagem com máximo de 
500 gramas. 
Cada 500 gr equivale a 1 peça. 
 

PC 6 30,00 

33 33337 

Detergente desencrostante, solução biodegradável 
composto por tensoativos iônicos, e não iônicos, 
especialmente formulada para limpeza geral das 
sujidades de vidraçarias laboratoriais. 
características especiais de retirar etiquetas e 
colas de vidraçarias, isento de fosfato. 
Apresentado em frasco com 5 litros. 
Cada frasco com 5 litros equivale a uma peça. 
 

PC 48 27,95 

34 8323 

Detergente líquido, biodegradável, não íonico, ph 
neutro. 
Embalagem plástica com no máximo 5 litros. 
Obs: cada litro equivale a 1 peça. 
 

PC 700 6,34 

35 16364 
Detergente liquido, biodegradável, não / iônico, ph 
alcalino. 
Embalagem plástica de 5 litros. 
 

PC 12 27,95 

36 33335 

Detergente líquido neutro concentrado indicado 
para lavagem de laboratório e vidraçaria de 
precisão, composição: tensoativo aniônico, 
sequestrante, sais inorgânicos, conservante e 
água deionizada.  
Apresentado em frasco com 1 litro. 
Cada frasco com 1 litro equivale a uma peça. 
 

PC 14 6,34 

37 8079 
Dimetil/amino/benzaldeido. 
Embalagem com 100 gramas. 
Cada 100 gramas equivale a 1 peça. 
 

PC 4 65,00 

38 9552 

Disco de papel embebido no antibiótico ácido 
nalidixico, impregnado com níveis de concentração 
segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso 
processo de qualidade, que garanta a quantidade 
citada da droga. Com aspecto uniforme, sem 
deteriorações macroscópicas, acondicionado em 
frasco que contenha dessecante para melhor 

PC 160 4,34 
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conservação do mesmo. 
Deverão apresentar certificação de análise por lote, 
segundo métodos standards internacionais 
(N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com 
cepa-padrão. 
Frasco contendo 50 discos. 
Obs.: cada frasco equivale a 1 peça. 
 

39 9550 

Disco de papel embebido no antibiótico amicacina, 
impregnado com níveis de concentração segundo 
normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de 
qualidade, que garanta a quantidade citada da 
droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações 
macroscópicas, acondicionado em frasco que 
contenha dessecante para melhor conservação do 
mesmo. Deverão apresentar certificação de análise 
por lote, segundo métodos standards 
internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados 
com cepa-padrão.  
Frasco contendo 50 discos. 
Obs.: cada frasco equivale a 1 peça. 
 

PC 160 4,34 

40 31147 

Disco de papel embebido no antibiótico 
amoxacilina / ácido clavulânico, impregnado com 
níveis de concentração segundo normas do 
N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, 
que garanta a quantidade citada da droga. Com 
aspecto uniforme, sem deteriorações 
macroscópicas, acondicionado em frasco que 
contenha dessecante para melhor conservação do 
mesmo. Deverão apresentar certificação de análise 
por lote, segundo métodos standards 
internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados 
com cepa-padrão.  
Frasco contendo 50 discos. 
Obs.: cada frasco equivale a 1 peça. 
 

PC 12 4,34 

41 9551 

Disco de papel embebido no antibiótico ampicilina, 
impregnado com níveis de concentração segundo 
normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de 
qualidade, que garanta a quantidade citada da 
droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações 
macroscópicas, acondicionado em frasco que 
contenha dessecante para melhor conservação do 
mesmo. Deverão apresentar certificação de análise 
por lote, segundo métodos standards 
internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados 
com cepa-padrão.  
Frasco contendo 50 discos. 
Obs.: cada frasco equivale a 1 peça. 
 

PC 160 4,34 
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43 27855 

Disco de papel embebido no antibiótico cefaclor, 
impregnado com níveis de concentração segundo 
normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de 
qualidade, que garanta a quantidade citada da 
droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações 
macroscópicas, acondicionado em frasco que 
contenha dessecante para melhor conservação do 
mesmo. Deverão apresentar certificação de análise 
por lote, segundo métodos standards 
internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados 
com cepa-padrão.  
Frasco contendo 50 discos. 
Obs.: cada frasco equivale a 1 peça. 
 

PC 12 4,34 

44 9547 

Disco de papel embebido no antibiótico cefalotina, 
impregnado com níveis de concentração segundo 
normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de 
qualidade, que garanta a quantidade citada da 
droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações 
macroscópicas, acondicionado em frasco que 
contenha dessecante para melhor conservação do 
mesmo. Deverão apresentar certificação de análise 
por lote, segundo métodos standards 
internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados 
com cepa-padrão.  
Frasco contendo 50 discos. 
Obs: cada frasco equivale a 1 peça. 
 

PC 160 4,34 

45 27856 

Disco de papel embebido no antibiótico cefepime, 
impregnado com níveis de concentração segundo 
normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de 
qualidade, que garanta a quantidade citada da 
droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações 
macroscópicas, acondicionado em frasco que 
contenha dessecante para melhor conservação do 
mesmo. Deverão apresentar certificação de análise 
por lote, segundo métodos standards 
internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados 
com cepa-padrão.  
Frasco contendo 50 discos. 
Obs.: cada frasco equivale a 1 peça. 
 

PC 92 4,34 

49 18894 

Disco de papel embebido no antibiótico 
ceftazidime, impregnado com níveis de 
concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com 
rigoroso processo de qualidade, que garanta a 
quantidade citada da droga. Com aspecto 
uniforme, sem deteriorações macroscópicas, 
acondicionado em frasco que contenha 
dessecante para melhor conservação do mesmo. 
Deverão apresentar certificação de análise por lote, 

PC 16 4,34 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
           

 

 
SMA - Coordenadoria Setorial de Procedimentos Legais - Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta, 200  Centro -–  6º andar 

– Campinas -  SP – CEP 13015-904 - Tel (19) 2116-0403 
 

5

segundo métodos standards internacionais 
(N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com 
cepa-padrão. 
Frasco contendo 50 discos. 
Obs.: cada frasco equivale a 1 peça. 
 

50 18885 

Disco de papel embebido no antibiótico 
ceftriaxona, impregnado com níveis de 
concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com 
rigoroso processo de qualidade, que garanta a 
quantidade citada da droga. com aspecto uniforme, 
sem deteriorações macroscópicas, acondicionado 
em frasco que contenha dessecante para melhor 
conservação do mesmo. Deverão apresentar 
certificação de análise por lote, segundo métodos 
standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), 
testados com cepa-padrão. 
Frasco contendo 50 discos. 
Obs.: cada frasco equivale a 1 peça. 
 

PC 16 4,34 

51 27857 

Disco de papel embebido no antibiótico cefuroxina, 
impregnado com níveis de concentração segundo 
normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de 
qualidade, que garanta a quantidade citada da 
droga. com aspecto uniforme, sem deteriorações 
macroscópicas, acondicionado em frasco que 
contenha dessecante para melhor conservação do 
mesmo. Deverão apresentar certificação de análise 
por lote, segundo métodos standards 
internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados 
com cepa-padrão. 
Frasco contendo 50 discos. 
Obs.: cada frasco equivale a 1 peça. 
 

PC 12 4,34 

54 18887 

Disco de papel embebido no antibiótico imipenem, 
impregnado com níveis de concentração segundo 
normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de 
qualidade, que garanta a quantidade citada da 
droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações 
macroscópicas, acondicionado em frasco que 
contenha dessecante para melhor conservação do 
mesmo. Deverão apresentar certificação de análise 
por lote, segundo métodos standards 
internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados 
com cepa-padrão. 
Frasco contendo 50 discos. 
Obs.: cada frasco equivale a 1 peça. 
 

PC 40 4,34 

55 9534 
Disco de papel embebido no antibiótico netilmicina, 
impregnado com níveis de concentração segundo 
normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de 

PC 140 6,88 
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qualidade, que garanta a quantidade citada da 
droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações 
macroscópicas, acondicionado em frasco que 
contenha dessecante para melhor conservação do 
mesmo. Deverão apresentar certificação de análise 
por lote, segundo métodos standards 
internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados 
com cepa-padrão. 
Frasco contendo 50 discos. 
Obs.: cada frasco equivale a 1 peça. 
 

56 9541 

Disco de papel embebido no antibiótico 
nitrofurantoina, impregnado com níveis de 
concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com 
rigoroso processo de qualidade, que garanta a 
quantidade citada da droga. Com aspecto 
uniforme, sem deteriorações macroscópicas, 
acondicionado em frasco que contenha 
dessecante para melhor conservação do mesmo. 
Deverão apresentar certificação de análise por lote, 
segundo métodos standards internacionais 
(N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com 
cepa-padrão. 
Frasco contendo 50 discos. 
Obs.: cada frasco equivale a 1 peça. 
 

PC 150 4,34 

57 9529 

Disco de papel embebido no antibiótico norfloxacin, 
impregnado com níveis de concentração segundo 
normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de 
qualidade, que garanta a quantidade citada da 
droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações 
macroscópicas, acondicionado em frasco que 
contenha dessecante para melhor conservação do 
mesmo. Deverão apresentar certificação de análise 
por lote, segundo métodos standards 
internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados 
com cepa-padrão. 
Frasco contendo 50 discos. 
Obs.: cada frasco equivale a 1 peça. 
 

PC 88 4,34 

58 9531 

Disco de papel embebido no antibiótico 
novobiocina, impregnado com níveis de 
concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com 
rigoroso processo de qualidade, que garanta a 
quantidade citada da droga. Com aspecto 
uniforme, sem deteriorações macroscópicas, 
acondicionado em frasco que contenha 
dessecante para melhor conservação do mesmo. 
Deverão apresentar certificação de análise por lote, 
segundo métodos standards internacionais 
(N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com 

PC 60 5,38 
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cepa-padrão. 
Frasco contendo 20 discos. 
Obs: cada frasco com 20 discos equivale a 1 peça. 
 

59 18895 

Disco de papel embebido no antibiótico oxacilina, 
impregnado com níveis de concentração segundo 
normas do NCCLS, com rigoroso processo de 
qualidade, que garanta a quantidade citada da 
droga. com aspecto uniforme, sem deteriorações 
macroscópicas, acondicionado em frasco que 
contenha dessecante para melhor conservação do 
mesmo. Deverão apresentar certificação de análise 
por lote, segundo métodos standards 
internacionais (NCCLS, Who ou Din), testados com 
cepa-padrão.  
Frasco contendo 50 discos. 
Obs: cada frasco com 50 discos equivale a 1 peça 
 

PC 76 4,34 

61 9555 

Disco de papel embebido no antibiótico 
sulfametoxazol + trimetoprim, impregnado com 
níveis de concentração segundo normas do 
N.C.C.L.S., com rigoroso processo de qualidade, 
que garanta a quantidade citada da droga. Com 
aspecto uniforme, sem deteriorações 
macroscópicas, acondicionado em frasco que 
contenha dessecante para melhor conservação do 
mesmo. Deverão apresentar certificação de análise 
por lote, segundo métodos standards 
internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados 
com cepa-padrão.  
Frasco contendo 50 discos. 
Obs : cada frasco equivale a 1 peça. 
 

PC 192 4,34 

62 9536 

Disco de papel embebido no antibiótico tetraciclina, 
impregnado com níveis de concentração segundo 
normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de 
qualidade, que garanta a quantidade citada da 
droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações 
macroscópicas, acondicionado em frasco que 
contenha dessecante para melhor conservação do 
mesmo. Deverão apresentar certificação de análise 
por lote, segundo métodos standards 
internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados 
com cepa-padrão. 
Frasco contendo 50 discos. 
Obs : cada frasco equivale a 1 peça. 
 

PC 160 4,34 

63 9535 
Disco de papel embebido no antibiótico 
tobramicina, impregnado com níveis de 
concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com 
rigoroso processo de qualidade, que garanta a 

PC 160 4,34 
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quantidade citada da droga. Com aspecto 
uniforme, sem deteriorações macroscópicas, 
acondicionado em frasco que contenha 
dessecante para melhor conservação do mesmo. 
Deverão apresentar certificação de análise por lote, 
segundo métodos standards internacionais 
(N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com 
cepa-padrão. 
Frasco contendo 50 discos. 
Obs .: cada frasco equivale a 1 peça. 
 

64 9556 

Disco de papel embebido no antibiótico 
vancomicina, impregnado com níveis de 
concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com 
rigoroso processo de qualidade, que garanta a 
quantidade citada da droga. Com aspecto 
uniforme, sem deteriorações macroscópicas, 
acondicionado em frasco que contenha 
dessecante para melhor conservação do mesmo. 
Deverão apresentar certificação de análise por lote, 
segundo métodos standards internacionais 
(N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com 
cepa-padrão. 
Frasco contendo 50 discos. 
Obs : cada frasco equivale a 1 peça. 
 

PC 60 4,34 

65 27854 

Disco de papel embebido no antibiótico bacitracina 
taxo a 0,04 unidades, impregnado com níveis de 
concentração segundo normas do N.C.C.L.S., com 
rigoroso processo de qualidade, que garanta a 
quantidade citada da droga. Com aspecto 
uniforme, sem deteriorações macroscópicas, 
acondicionado em frasco que contenha 
dessecante para melhor conservação do mesmo. 
Deverão apresentar certificação de análise por lote, 
segundo métodos standards internacionais 
(N.C.C.L.S., Who ou Din), testados com 
cepa-padrão.  
Frasco contendo 20 discos. 
Obs : cada frasco com 20 discos equivale a 1 peça. 
 

PC 8 5,38 

69 31146 

Disco de papel embebido no antibiótico polimixina 
b, impregnado com níveis de concentração 
segundo normas do N.C.C.L.S., com rigoroso 
processo de qualidade, que garanta a quantidade 
citada da droga. Com aspecto uniforme, sem 
deteriorações macroscópicas, acondicionado em 
frasco que contenha dessecante para melhor 
conservação do mesmo. Deverão apresentar 
certificação de análise por lote, segundo métodos 
standards internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), 

PC 16 4,34 
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testados com cepa-padrão. 
Frasco contendo 50 discos. 
Obs : cada frasco equivale a 1 peça. 
 

70 27861 

Disco de papel embebido no antibiótico 
levofloxacina (5mcg), frasco com 50 discos, 
impregnado com níveis de concentração segundo 
normas do N.C.C.L.S., com rigoroso processo de 
qualidade, que garanta a quantidade citada da 
droga. Com aspecto uniforme, sem deteriorações 
macroscópicas, acondicionado em frasco que 
contenha dessecante para melhor conservação do 
mesmo. Deverão apresentar certificação de análise 
por lote, segundo métodos standards 
internacionais (N.C.C.L.S., Who ou Din), testados 
com cepa-padrão.  
Frasco contendo 50 discos. 
Obs : cada frasco equivale a 1 peça. 
 

PC 50 4,34 

71 18799 

Eosina azul de metileno, segundo giemsa, para 
microscopia, pó = para coloração de estruturas 
hematológicas de acordo com padronização 
internacional. 
Embalagem de vidro com 25 gramas. 
 

PC 16 25,80 

72 8049 

Fucsina básica = p.a., pó, para colorações de Ziehl 
Nielsen de microbiologia, onde as microbacterias 
corem em vermelho e as demais bactérias e o 
fundo em azul, segundo padronização 
internacional: 
fórmula empírica = c20h20c1n3 (rosanilina) 
sinonímia = fucsina brilhante, fucsina diamante 
magenta básica. 
Embalagem com 25 gramas. 
Cada embalagem equivale a 1 peça 
 

PC 2 7,00 

78 27871 Kit of para bacilo gram negativo não fermentador. 
 

PC 40 83,89 

79 20209 

Kit para detecção de doença de chagas - através 
do teste de hemaglutinação passiva, utilizando 
hemácias de aves sensibilizadas com T. cruzi, 2 
mercapto-etanol (2 me), controle positivo e 
negativo. O método obrigatoriamente deve permitir 
a utilização de amostras de soro humano não 
inativadas. Kit para 96 testes qualitativos. Deverá 
acompanhar placa de microtitulação com fundo em 
U. 
Obs: cada kit equivale a 1 peça. 
 

PC 76 124,50 

80 20207 Kit para triagem de mononucleose, através de 
aglutinação direta de hemacias de cavalo 

PC 24 47,90 
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glutaraldeidizadas (reação de Hoff e Bauer), que 
venha acompanhado de soro-controle positivo e 
negativo. O kit devera ser capaz de realizar, no 
mínimo 50, e no máximo, 100 testes. 
Obs : cada 100 testes equivale a uma peça. 
 

81 8081 

Kit para detecção qualitativa de sangue oculto nas 
fezes através de teste rápido, por método 
imunocromatografico, empregando conjugado 
monoclonal corante e anticorpos monoclonais de 
fse sólida, que identificam seletivamente a 
hemoglobina na amostra, com alto grau de 
sensibilidade e especificidade. 
Cada kit deve conter: 
- 20 cartões teste e papel teste 
- 20 aplicadores 
- 01 solução extratora 
- controle positivo em cada cartão 
- cada kit deve ser suficiente para realizar pelo 
menos 20 testes.  
Cada kit equivale a uma peça. 
 

PC 400 79,49 

82 20218 

Kit para determinação de célulale através de 
aglutinação em látex, em lâmina, especifico para 
anti-n-dna, acompanhado de soros controles 
positivo e negativo. O kit deverá ter capacidade de 
realizar, no mínimo 50 e no máximo 100 testes. 
Obs : cada 50 testes equivale a uma peça. 
 

PC 30 128,90 

83 17295 

Kit reagente swab com cary blair: kit para coleta de 
culturas, contendo o meio de transporte "cary blair" 
e um "swab", estéreis, em tubo plástico, embalados 
individualmente, com conservação a temperatura 
ambiente. 
Cada kit equivale a uma peça. 
 

PC 700 1,24 

87 22764 

Lanceta descartável para perfuração digital, 
confeccionada em aço inox, ponta fina com boa 
capacidade perfurante, descartável, estéril, 
embalagem com dados de identificação e 
procedência. 
Obs : cada lote com 50 lancetas equivale a uma 
peça. 
 

PC 580 4,50 

89 24599 

Kit de meio de cultura para enterobactérias: meios 
de cultura em tubos que permita a identificação da 
bactéria da família enterobacteriaceae através de 
provas bioquímicas com no mínimo 3 tubos 
separados, que contemple as seguintes provas: 
fermentação de açucares, produção de H2S, 
hidrólise de uréia, desanimação do triptofano, 

PC 72 65,59 
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motilidade, indol, descarboxilação de lisina e 
citrato.  
Cada kit contém 16 jogos. 
Obs : cada kit com 16 jogos equivale a 1 peça. 
 

90 9983 

Meio de cultura em lamina, para diagnostico 
microbiológico de infecção urinaria. As laminas 
devem ser embaladas individualmente, em frasco 
descartável, e conter os seguintes meios de 
cultura: 
1. Cled 
2. Citrato de Simmons 
3. Mac Conkey modificado, para verificação de 
indol e utilização de triptofano. 
Cada unidade deve vir acompanhada de um frasco 
de reativo de Erlich, cuja constituição seja: 
para-dimetilmeio dimetilamino-benzaldeido, em 
solução de álcool-ácido, acrescida do indicador 
vermelho-de-metila, suficiente para verificar a 
produção de indol, a partir das colônias obtidas no 
meio 3. O reativo deve apresentar coloração bege 
clara e, quando houver produção de indol, 
tornar-se rósea, sendo suficiente para o 
diagnóstico presuntivo de E. coli. Caixa contendo 
50 laminas, embaladas individualmente, que 
permita acondicionamento em temperatura 
ambiente. quando a embalagem contiver lacre 
plástico, este deve ser de fácil rompimento. 
Cada caixa com 50 laminas equivale a uma peça. 
 

PC 1.200 96,99 

92 8279 

Metanol para analise 1.000 ml, com os - seguintes 
residuais necessários: 
- ácidos livres: máximo 0,002% 
- alcalis livres: máximo 0,0003% 
- etanol: máximo 0,1% 
- aldeído e cetona: máximo 0,001% 
- água: máximo 0,05%. 
Cada litro equivale a 1 peça 
 

PC 140 7,30 

93 8293 

Óleo de imersão destinado a microscopia óptica 
com índice de refração (40 graus centígrados) = 
1,4975. 
Frasco contendo, no mínimo 50 e no máximo 100 
ml. 
Obs : cada frasco com 100 ml equivale a uma peça. 
 

PC 16 10,20 

95 32480 

PeG - aditivo de polietileno glicol em meio de baixa 
força iônica, para testes de detecção e 
identificação de anticorpos Igg, frasco com 10 ml. 
Obs : cada frasco equivale a uma peça. 
 

PC 40 20,80 
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96 8076 

Peptona bacteriológica = mescla de diversas 
peptonas: peptona de caseína, peptona de carne, 
peptona de farinha de soja, que apresente ph em 
solução a 2% de 6 a 7,0. 
Frasco com 500 gramas. 
 

PC 2 97,00 

101 17937 

Sódico difosfato anidro: sódio (di) hidrogenofosfato 
dihidrato (Na2 HPO4 .2H2O), p.a., 99,5% e ph (5% 
em água) = 9,0 - 9,2, com os seguintes conteúdos 
máximos: 
- cloreto (Cl) - 0,001% 
- sulfato (SO4) - 0,005% 
- ferro (Fe) - 0,001% 
- potassio (K) - 0,005%. 
Frasco com 500 gramas. 
 

PC 2 15,00 

110 18800 

Swab para coleta de culturas em madeira ou 
plástico estéril, medindo aproximadamente 18 cm, 
com cabeca de haste em algodão hiswab hidrófilo 
estéril, na medida:1,5 cm de comprimento x 0,5 cm 
de diâmetro. Embalados individualmente.  
Cada swab equivale a uma peça. 
 

PC 4.400 0,08 

111 33913 

Teste para detecção de anticorpos não 
treponêmico séricos, através de antígeno VDRL, 
com reatividade comprovada pelo CDC, 
acompanha solução salina tamponada, pelo 
método de microaglutinação - 100 testes. 
Obs : cada 100 testes equivale a uma peça. 
 

PC 960 15,10 

112 33342 

Tiras reativas para urinálises, com 10 áreas para 
determinação dos seguintes parâmetros: 
densidade, ph, leucócitos, nitrito, proteínas, 
glicose, cetona, urobilinogênio, bilirrubina e 
sangue. Quando submersas em material biológico 
deverão apresentar grau de flexibilidade que 
impeça a produção de respingos, apresentado em 
frasco com 100 a 150 tiras. 
Obs : cada frasco equivale a uma peça. 
 

PC 224 22,99 

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

após lida e aprovada, será assinada pelas partes. 

 
 

Campinas, 25 de junho de 2007. 

 

 

 

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 

Prefeito Municipal 

 

 

 

CARLOS HENRIQUE PINTO 

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 

BIONOVA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA  

Representante Legal: Laércio Suatto  

R. G. n.º 8.910.253-8 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

Contratante: MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde 

Contratada: Bionova Produtos de Laboratórios Ltda 

Processo Administrativo n.º 06/10/55.190 

Concorrência n.º 07/07 

Ata de Registro de Preços n.º 80/07 

 

                        Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do termo 

contratual acima identificado e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 

NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final a 

sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e 

regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

                        Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e 

decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 

Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 

1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

Campinas, 25 de junho de 2007. 

 
 
 

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 
Prefeito Municipal  

 
 
 

BIONOVA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA  
Representante Legal: Laércio Suatto  

R. G. n.º 8.910.253-8 
CPF n.º 032.645.748-88 


