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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2022
PROCESSO Nº. 075/2022
RETIFICAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o que consta dos autos deste procedimento licitatório, cujo objeto é (SRP) Registro de Preços
para futura e eventual aquisição de cateter lubrificado uretral hidrofílico pronto para o uso feminino calibre
CH12, para atendimentos dos pacientes do município, em conformidade com o Anexo I –Termo de Referência.
SOQUIMICA LABORATORIAIS LTDA
CNPJ: 59.225.268/0001-74

Item
01

Discriminação

Unidade Quant.

Cateter uretral hidrofílico, pronto para o uso, Feminino calibre Unidade
CH12; Cateter composto por tubo confeccionado com aditivos
hidrofílicos em sua composição, a base de elastômero POBE, sem
qualquer revestimento hidrofílico de PVP (Polivinilpirrolidona) ou
outro material. Que não seja pegajoso e/ou aderente quando
seco. Flexível com orifícios polidos e conector plástico. Contendo
sachê de água estéril visível na embalagem, e manga de proteção
para o cateterismo preciso e sem toque. Embalagem segura e
transparente, não metálica, que não ofereça riscos de ferimentos
ao usuário/profissional, que promova barreira antimicrobiana e
abertura asséptica, com orifício de suporte para o dedo. Produto
esterilizado por óxido de etileno e de uso único. Caixa com 30
unidades. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou
ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo e uma
amostra em embalagem original e lacrada. A amostra deverá vir
acompanhada de declaração do fabricante ou da detentora do
Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA)
subscrita por seu representante legal confirmando estar a
proponente autorizada a comercializar o item. As empresas
interessadas em participar deste item deverão apresentar
declaração que irá proporcionar treinamentos e capacitações
para toda equipe técnica e multidisciplinar do município quando
a secretaria de saúde solicitar.

Totalização geral do processo: sessenta e quatro mil reais

4.000

Valor unit.

Valor total

R$ 16,00

R$ 64.000,00

R$ 64.000,00

Agudos, 01 de julho de 2022.
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