
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

Extrato da Ata de Registro de Preço nº 52/2014 – Processo nº 568/2014 – Contratante: 

Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: EVER GREEN INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA – Objeto: Registro de preços de para fornecimento de fraldas 

descartáveis. Na seguinte ordem (item, qtde. und. descrição, marca e valor unitário):  

ITEM – 01 - 30.002 – UNID - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA 

TAMANHO EXTRA GRANDE adulto, para incontinência urinária, absorvente, 

hipoalergênico, formato anatômico, com adesivos laterais, canais de distribuição e 

camada impermeável embalados e acondicionados de acordo com a praxe do fabricante, 

devendo constar externamente os dados de identificação, procedência e data de 

validade. Composição mínima: polpa de celulose, filme de polietileno, não tecido de 

polipropileno, polímeros super absorventes, adesivo termo plástico, fios de elastano. 

Todos os componentes são atóxicos em contato com a pele - Natural Master - R$ 0,81; 

ITEM 02 - 55.000 – UNID - FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO 

GRANDE adulto, para incontinência urinária, absorvente, hipoalergênico, formato 

anatômico, com adesivos laterais, canais de distribuição e camada impermeável, 

embalados e acondicionados de acordo com a praxe do fabricante, devendo constar 

externamente os dados de identificação, procedência e data de validade. Composição 

mínima: polpa de celulose, filme de polietileno, não tecido de polipropileno, polímeros 

super absorventes, adesivo termo plástico, fios de elastano. Todos os componentes são 

atóxicos em contato com a pele – Geriamax - R$ 0,73; ITEM  03 - 20.000 – UNID -

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO MEDIO adulto, para 

incontinência urinária, absorvente, hipoalergênico, formato anatômico, com adesivos 

laterais, canais de distribuição e camada impermeável, embalados e acondicionados de 

acordo com a praxe do fabricante, devendo constar externamente os dados de 

identificação, procedência e data de validade. Composição mínima: polpa de celulose, 

filme de polietileno, não tecido de polipropileno, polímeros super absorventes, adesivo 

termo plástico, fios de elastano. Todos os componentes são atóxicos em contato com a 

pele – Geriamax - R$ 0,73; ITEM 04 - 20.000 – UNID - FRALDA DESCARTAVEL 

GERIATRICA TAMANHO PEQUENO adulto, para incontinência urinária, absorvente, 

hipoalergênico, formato anatômico, com adesivos laterais, canais de distribuição e 

camada impermeável embalados e acondicionados de acordo com a praxe do fabricante, 

devendo constar externamente os dados de identificação, procedência e data de 

validade. Composição mínima: polpa de celulose, filme de polietileno, não tecido de 

polipropileno, polímeros super absorventes, adesivo termo plástico, fios de elastano. 

Todos os componentes são atóxicos em contato com a pele - Natural Master - R$ 0,65. -  

Código do recurso e fonte: 637 - 01.08.01.10.301.0029.2041.3.3.90.32.00 - 650 - 

01.08.01.10.301.0029.2054.3.3.90.32.00 -671 - 01.08.01.10.302.0031.2044.3.3.90.32.00 

– Modalidade: Pregão Presencial (137/2014) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 

10/09/2014. 
 

Extrato da Ata de Registro de Preço nº 53/2014 – Processo nº 491/2014 – Contratante: 

Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: CIRÚRGICA FERNANDES – 

COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – 

SOCIEDADE LIMITADA, CIRÚRGICA PRÓ SÁUDE LTDA – ME e MAX 

MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E                                                            

HOSPITALARES LTDA. Objeto: Registro de preços de fornecimento de materiais 

curativos. Na seguinte ordem (item, qtde. und. descrição, marca e valor unitário):  



DETENTORA: CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS 

CIRÚRGICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA 
item 01 – 1000 – um - bandagem de algodao medindo 7,62cm x 9,14mts - nao estéril 

(bota de una) , composta de algodao-tecido, inelastica, embalada individualmente 

impregnada com pasta de zinco, glicerina, goma acacia, oleo de ricio e agua, destina-se 

ao tratamento de úlceras venosas e edema linfatico, auxilia no retorno venoso e 

consequentemente na cicatrizaçao. registro no ministerio da saude e classe de risco iii  

- unna heal - r$ 14,90; item 04 – 250 – um - curativo 10x10cm, com cobertura de ação 

antimicrobiana, composta por uma camada de poliéster flexível de baixa aderência, 

revestido de prata nanocristalina e que mantenha, comprovadamente, a liberação 

sustentada de prata por 3 dias. altamente maleável, mantendo o ambiente úmido para 

cicatrização - smith & nephew - r$ 150,00; item 05 – 100 – um - curativo esteril 

composto de cadexômero com iodo, apresentação em pomada, estéril, composto de um 

cadexômero (microângulos de amido modificado) com iodo (0,9% p/p) em uma pomada 

base de polietilenoglicol/poloxâmero, remove barreiras, possuíndo uma ação dupla: 

antimicrobiana e de remoção do esfacelo do local da ferida, indicado para feridas 

exsudativas e infectadas, embaladas em tubos de alumínio contendo aproximadamente 

40 g, deve conter na embalagem esterna os dados de procedência, lote, fabricação, 

validade e registro no m.s - smith & nephew - r$ 154,00; item 06 – 150 – um - gel 

barreira de adesao com polihexamida, incolor, hidratante e absorvente para feridas, 

viscoso e levemente aderente, permite o desbridamento, forma um filme protetor da 

pele, ativo em presença de materia orgânica, retira odores da ferida, nao apresenta 

resistência microbiana, elimina biofilme, embalagem de 100 grs – walkmed - r$ 110,00; 

item 07 - 100 - un - gel hidratante amorfo, transparente, composto por agua deionizada, 

glicerina, carboximetilcelulose sodica, alantoina e preservativos antimicrobianos. e 

indicado para o desbridamento autolitico de areas necrosadas e/ou com esfacelo e na 

estimulaçao do crescimento de tecido de granulaçao em feridas infectadas ou limpas de 

qualquer etiologia. reduz a dor atraves da hidrataçao das terminaçoes nervosas expostas, 

embalado individualmente, não esteril, sem alginato, embalagem com 85 gr - smith & 

nephew - R$ 70,00; item 09 – 50 - fr soluçao aquosa antisseptica, pronto uso com 

solução phmb a 0,2%, polidocanol, bisabolol, cocoamidopropil betaína, protetor de pele 

e água, indicado para limpeza e descontaminação dérmica, ativo em presença de matéria 

orgânica, atividade bacteriana: bactericida, fungicida e leveduricida, 

dermatologicamente testado, embalado em frascos almotolia spray de 100 ml, deve 

conter na embalagem esterna os dados de procedência, lote, fabricação, validade e 

registro no m.s - walkmed R$ - 38,00; DETENTORA: MAX MEDICAL 

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E                                                            

HOSPITALARES LTDA. Na seguinte ordem (item, qtde. und. descrição, marca e 

valor unitário):  item 03 – 100 – um - curativo 10mt x 10cm - transparente adesivo , 

filme de poliuretano com adesivo acrílico, permeável ao oxigênio e a vapores úmidos e 

impermeável a líquidos e bactérias, confortável, embalado individualmente, em rolo, 

não estéril – curatec - R$ 126,00 – código do recurso e fonte: 636 - 

01.08.01.10.301.0029.0041.3.3.90.30.00 –  

649 - 01.08.01.10.301.0029.2054.3.3.90.30.00 – modalidade: pregão presencial 

(117/2014) – vigência: 12 meses – assinatura: 10/09/2014. 

 

Louveira, 19 de setembro de 2014. andré luiz raposeiro – secretário de administração. 
 

 


