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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º  191/06 

 

 

 

Processo Administrativo n.º 06/10/9379 

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

Modalidade: Pregão Presencial n.º 47/06 

Objeto: Registro de preços de tiras teste para glicemia e indicadores biológicos com 

fornecimento de glicosímetros e incubadoras, a título de comodato, para uso da Rede 

Municipal de Saúde. 

 

 

                        Aos 03 dias do mês de julho do ano de 2006, na cidade de Campinas, 

Estado de São Paulo, no Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta, n.° 200, o 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS, devidamente representado, e a empresa NACIONAL 
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., por seu representante legal, acordam proceder, 

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

Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo 

discriminados, com seu respectivo preço unitário. 

 
ITEM CÓD. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

2 24541 Indicador biológico para autoclave, compatível com 

incubadora de marca attest para leitura em até 48 hs. , 

composto de:  

1- Tampa plástica contendo papel de filtro hidrofóbico. 
Tampa de cor marrom para uso em vapor. 

2- Ampola de vidro quebrável contendo meio de cultura e 
indicadores. 

3- Tira de papel contendo esporos secos de bacillus 
stearothermophillus, na quantidade mínima de 100.000. 

4- Frasco flexível de polipropileno que acondiciona a tira de 
papel e a ampola. 

5- Rótulo com identificação, procedência, data de 
fabricação, validade e espaço para identificação da 
carga. 

PC 12.000 R$8,73 
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Cada indicador equivale a uma peça. 
3 25077 Indicador biológico para autoclave, compatível com 

incubadora de marca Attest, para leitura em 3 hs., composto 

de: 

1 – Tampa plástica marrom para uso em vapor contendo 
papel filtro hidrofóbico. 
2 – Ampola de vidro quebrável, contendo meio de cultura e 
indicadores. 
3 – Tira de papel contendo esporos secos de bacillus 
stearothermophillus, na quantidade mínima de 100.000. 
4 – Frasco flexível de polipropileno que condiciona a tira de 
papel e a ampola. 
5 – Rótulo com identificação da carga. 
Cada indicador equivale a uma peça. 
 

PC 800 R$17,27 

 

                        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 no Pregão Presencial em 

epígrafe. 

 

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

após lida e aprovada, será assinada pelas partes. 

 

Campinas, 03 de julho de 2.006 

 

 

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 

 Representante Legal: Ana Cristina Bueno de Godoy Lagazzi. 

R. G. n.º 9315568/SP 

C. P. F. n.º 60.921.078-56 

 

 


