
Secretaria Municipal de Saúde 

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal
Avenida do Cerrado, n° 999 ‐ Parque Lozandes ‐ Goiânia – GO CEP 74.884‐900 
Fone/Fax: 3524‐1515 / 3524‐1503 | e‐mail: dvex.sms@gmail.com 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105 e 106 de 2021 REFERENTES AO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 - SRP 

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde 

Processo nº: Bee 34635 

Objeto: Aquisição de insumos para a Central de Material de Esterilização, através do Sistema de Registro de 
Preço, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, 
por um período de 12 meses, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos 

Prazo: O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação deste extrato 
da Ata no Diário Oficial do Município. 

 SISPACK MEDICAL LTDA - CNPJ: 54.565.478/0001-98 – Ata SRP nº 105/2021

ITEM QTD. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

1 
25.000 
Und 

PACOTE TESTE DESAFIO COM INDICADOR 
BIOLÓGICO E INTEGRADOR QUÍMICO 
CLASSE 5, pacote teste desafio pronto, de uso 
único, composto de um indicador biológico para 
esterilização à vapor saturado em temperatura de 
121ºC a 134ºC, com tempo máximo de resposta de 
03 horas, por método de fluorescência, composto de 
uma tira de papel contendo uma população 
microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos 
secos e calibrados de Geobacillus 
Stearothermophillus (ATCC 7953, com certificado 
de qualidade assegurada) acondicionada em uma 
ampola de vidro lacrada com meio de cultura 
púrpura que após o processo muda a cor para 
amarelo e uma tampa com orifícios para penetração 
do esterilizante e filtro hidrofóbico que atua como 
uma barreira bacteriana. Cada ampola possui um 
rótulo externo que informa o lote e a data de 
fabricação do produto contendo campos para 
identificação da ampola e um indicador químico 
externo que diferencia as ampolas processadas das 
não processadas. No mesmo pacote contém um 
integrador químico classe 5, conforme norma 
ANSI/AAMI/ISSO 11140-1, posicionados em um 
substrato poroso embrulhado em embalagem 
descartável. O integrador químico classe 5 deve ter 
leitura de resultado através de mudança de limite-
movimento frontal (não exige interpretação de cor), 
composto de uma mecha de papel/filme e alumínio 
laminado e de uma pílula química sensível à 
temperatura, tempo e vapor, a substância química 
funde e migra como um líquido de coloração escura 
através da mecha de papel, devendo atingir a área de 
“accept” (aceito) se todos os parâmetros críticos do 
processo de esterilização a vapor forem alcançados. 
A extensão da migração é proporcional ao tempo de 

Bionova R$ 26,60 R$ 665.000,00 
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exposição do pacote ao vapor e a temperatura. 
Acompanha ampola externa do mesmo lote para 
utilização como controle. Com um sistema de leitor 
fluorescente especialmente projetado é usado na 
detecção dos esporos presentes no frasco e uma luz 
vermelha ou verde é exibida como forma de 
resultado, a apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. Na embalagem 
deverão estar impressos dados de identificação do 
fabricante, procedência, número de lote, data de 
fabricação, prazo de validade. Com certificado de 
qualidade assegurada, com validade mínima de 18 
(dezoito) meses a contar da entrega no almoxarifado, 
acondicionado em embalagem reforçada e 
apropriada para o produto. O vencedor deste item 
deverá fornecer gratuita e temporariamente 80 
equipamentos para leitura dos testes (incubadora 3 
horas) e prestar treinamento para a equipe.  As 
incubadoras devem estar calibradas e apresentar uma 
certificação que assegure que o sistema mantém as 
especificações de temperatura de funcionamento no 
ato da entrega e se necessário serem calibradas 
anualmente, conforme RDC 15. Caixa com 24 
pacotes. Incubadora consignada isenta de registro 
ANVISA/MS. 

VALOR TOTAL: R$ 665.000,00 (Seiscentos e sessenta e cinco mil reais) 

 ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ:
33.772.464/0001-75 Ata SRP nº 106/2021 

ITEM QTD. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

2 
30.000 
Und 

INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 - para 
esterilização a vapor, composto de uma fita de 
papel coberta com substância química que muda 
de coloração quando exposta às condições 
específicas de tempo e temperatura e vapor; 
certificando que o agente esterilizador penetrou 
nesses pacotes atingindo os parâmetros necessários 
para efetiva esterilização. Fácil interpretação 
(leitura clara, imediata e precisa). Para uso em 
esterilização a vapor em ciclos operando a 134º C 
por 5 minutos ou 121º C por 15 minutos. Na 
embalagem deverão estar impressos dados de 
identificação do fabricante, procedência, número 
de lote, data de fabricação, prazo de validade e 
registros na ANVISA. De acordo com AAMI, ISO 
11140-1 Pacote com 250 un.  

Terragenase R$ 0,27 R$ 8.100,00 

VALOR TOTAL: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) 
  Valor Total: R$ 673.100,00 (Seiscentos e setenta e três mil e cem reais) 

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 
Secretário Municipal de Saúde 
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