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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 84/07 

 
 
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 MASTER 
DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 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 Unid. Descrição Quant. 

Valor Unit. 
R$ 

01 10089 PC 

Acetona P.A. com as seguintes caracteristicas: 
conteudo minimo 99,5% de acetona, 
viscosidade a 25 graus centigrados : 0,31m pas; 
acidez maxima: 0,002%; alcalinidade maxima: 
0,001%; agua maximo: 0,2%. Embalagem de 
vidro com 01 litro. 
Obs : cada frasco equivale a uma peca. 
 

10 14,90 

02 10091 PC 

Acido acetico P.A., 96% com os seguintes 
conteúdos maximos: acetaldeido (H3C - COH): 
0,0002% cloreto (CL): 0,00005% fosfato (PO4): 
0,00005% sulfato (SO4): 0,00005% ferro (FE): 
0,00001% chumbo (PB): 0,000002% 
Embalagem de vidro, conteudo de 01 litro. 
Obs : cada frasco equivale a uma peca. 
 

2 51,00 

17 27912 PC 
Arabinose P.A., frasco com 25 gramas –01 
frasco/ano. 
 

8 157,00 

18 8378 PC 
Auramina, corante biologico em pó, com pm de 
303,84 a 321,86, com conteúdo minimo de 
corante de 80%. Destinado a microscopia de 

4 131,00 
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micobacterias, onde as mesmas aparecam 
fluorescentes, segundo padronizacao 
internacional. Embalagem com maximo de 100 
g. 
Obs : cada 100 gramas equivale a uma peca. 
 

19 31331 PC 
Bandagem anti-séptica para coleta de exame de 
sangue  
Cada bandagem equivale a 1 peça 
 

36.000 0,05 

20 27884 PC 
Caldo base de moeler para descarboxilase, 
frasco com 500 grs. 
Obs.: cada frasco equivale a uma peça.. 
 

2 151,00 

24 21113 PC 

Cepa padrao: Escherichia Coli ATCC 25922 = 
encaminhadas em embalagem propria, viaveis, 
para semeadura e crescimento em meios de 
cultura apropriados e para medicao de halos 
padronizados frente a discos de antibioticos. 
Frasco contento agar para transporte, semeado 
com a cepa indicada. 
Ccada embalagem equivale a 1 peça. 
 

4 141,00 

25 21115 PC 

Cepa padrao: Pseudomonas Aeruginosa ATCC 
27853 = encaminhadas em embalagem propria, 
viaveis para semeadura e crescimento em 
meios de cultura apropriados e para medicao de 
halos padronizados frente a discos de 
antibioticos. Frasco contendo agar para 
transporte, semeado com cepa indicada. 
 

4 141,00 

26 21114 PC 

Cepa padrao: Staphylococcus Aureus ATCC 
25923 = encaminhadas em embalagem propria, 
viaveis para semeadura e crescimento em 
meios de cultura apropriados e para medicao de 
halos padronizados frente a discos de 
antibioticos. Frasco contendo agar para 
transporte, semeado com cepa indicada. 
Cada embalagem equivale a 1 peça. 
 

4 141,00 

29 8046 PC 

Cloreto de sodio P.A. com conteudo 
argentometrico minimo de 99,5% embalagem 
plastica com no maximo 1000 gramas. 
Cada 1000 gramas equivale a 1 peça 
 

6 5,14 

42 27852 PC 

Disco de papel embebido no antibiótico 
ampicilina + sulbactan, 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 

10 6,97 
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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. 
 

48 9546 PC 

Disco de papel embebido no antibiótico 
cefoxitina, 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. 
 

88 6,97 

53 9543 PC 

Disco de papel embebido no antibiótico 
gentamicina, 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. 
 

160 6,97 

60 18896 PC 

Disco de papel embebido no antibiótico 
penicilina g, 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 

80 6,97 
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discos. 
Obs.: cada frasco equivale a 1 peça. 
 

68 31145 PC 

Disco de papel embebido no antibiótico 
tazobactam/piperacilina 110 mcg, 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. 
 

10 6,97 

74 17936 PC 
Hidroxido de potassio P.A. - embalagem 
máxima 1.000 gramas. 
Cada 500 g equivalçe a 1 peça 
 

2 15,30 

75 8089 PC 

Hidroxido de sodio P.A. = em lentilhas, com 
maximo de 0,05% de K em sua composição 
Embalagem plastica com no máximo de 01 kg. 
Cada quilo equivale a 1 peça 
 

30 26,00 

84 27874 PC L arginina P.A. frasco com 25 gramas.  8 16,00 

85 27875 PC L lisina P.A. - frasco com 25 gramas. 
 

8 7,00 

86 27876 PC L ornitina P.A. - frasco com 25 gramas. 
 

8 30,00 

88 27879 PC Maltose PA. frasco com 100 gramas. 
 

2 84,00 

91 16261 PC 

Metabissulfito de sodio: p.a., 98%, com os 
seguintes conteudos maximos: cloreto (CL) - 
0,02% ferro (FE) - 0,001% zinco (ZN) - 0,001% 
Embalagem com maximo de 500 gramas. 
Cada 500 gramas equivale a 1 peça 
 

8 7,00 

97 21122 PC 

Permanganato de potassio P.A. - formula: 
KMNO4 - conteúdo argentometrico minimo: 
99%. Frasco com 500 gramas. 
Cada frasco equivale a 1 peça 
 

2 34,28 

115 8051 PC 

Xilose P.A. = D(+) xilose, formula quimica: C2 H 
10O5, com concentracao de H20 inferior a 
0,5%. 
Embalagem com 25 gramas. 
 

8 39,00 
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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, 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 

 

 

MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA 

Representante Legal: José Dezotti 

R. G. n.º 15.164.713 

CPF n.º 051.780.208-20
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

Contratante: MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde 

Contratada: Master Diagnóstica Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda 

Processo Administrativo n.º 06/10/55.190 

Concorrência n.º 07/07 

Ata de Registro de Preços n.º 84/07 

 

                        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  
 
 
 

MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA 
Representante Legal: José Dezotti 

R. G. n.º 15.164.713 
CPF n.º 051.780.208-20 


