
Secretaria Municipal de Saúde 

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal
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EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146, REFERENTE AO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 105/2020 – SRP 

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde 

Processo nº: Bee 26668 

Objeto: Aquisição de insumos (Papel Esterilização Grau Cirúrgico) para Central de Material e Esterilização, 
através do Sistema de Registro de Preço, para atender às necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. 

Prazo: Pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação deste Extrato da Ata no Diário 
Oficial do Município. 

 WORLD MED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI. - CNPJ: 25.048.186/0001-80

Item Quant. Descritivo Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

1 1.300 
Rl 

Papel Esterilização Grau Cirúrgico 25cm x 
100m – Papel Grau Cirúrgico, embalagem Tubular 
medindo 25cm de largura por 100m de 
comprimento, descartável, termo-selável para 
esterilização de material médico-hospitalar em 
autoclave a vapor ou óxido de etileno, em dupla 
face, sendo uma das faces em Papel Grau 
Cirúrgico, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, 
substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis 
quando úmido ou seco, que não solte fibras ou 
felpas durante o uso normal, gramatura de no 
mínimo 60g/m² e porosidade controlada e a outra 
face em filme laminado transparente, 
multicamadas colorido ou não, para facilitar a 
identificação e localização de possíveis falhas 
durante o processo de selagem, que seja 
completamente resistente ao rasgo durante o 
processo de abertura, evitando resquícios de filme 
no papel e composto por poliéster e polipropileno, 
com aproximadamente gramatura 54g/m². 
Resistente ao calor em ambas as faces a 140° C, 
bordas laterais com selagem em filetes em toda a 
extensão e com indicadores químicos que na 
mudança de cor, indicam o processo de 
esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a 
óxido de etileno (ETO). O produto deverá atender 
as exigências normativas da NBR série 14990. O 
material deverá ser acondicionado em embalagem 
própria de acordo co a praxe do fabricante, sendo 
que deverá constar externamente o seguinte dado: 
data de fabricação, validade, nome do fabricante e 
número do registro no Ministério da Saúde. Com 
Registro da ANVISA. 

Hospflex 99,78 129.714,00 

2 1.100 Papel Esterilização Grau Cirúrgico 15cm x Hospflex 59,08 64.988,00 
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Rl 100m – Papel Grau Cirúrgico, embalagem Tubular 
medindo 15cm de largura por 100m de 
comprimento, descartável, termo-selável para 
esterilização de material médico-hospitalar em 
autoclave a vapor ou óxido de etileno, em dupla 
face, sendo uma das faces em Papel Grau 
Cirúrgico, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, 
substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis 
quando úmido ou seco, que não solte fibras ou 
felpas durante o uso normal, gramatura de no 
mínimo 60g/m² e porosidade controlada e a outra 
face em filme laminado transparente, 
multicamadas colorido ou não, para facilitar a 
identificação e localização de possíveis falhas 
durante o processo de selagem, que seja 
completamente resistente ao rasgo durante o 
processo de abertura, evitando resquícios de filme 
no papel e composto por poliéster e polipropileno, 
com aproximadamente gramatura 54g/m². 
Resistente ao calor em ambas as faces a 140° C, 
bordas laterais com selagem em filetes em toda a 
extensão e com indicadores químicos que na 
mudança de cor, indicam o processo de 
esterilização a vapor saturado (autoclave) ou a 
óxido de etileno (ETO). O produto deverá atender 
as exigências normativas da NBR série 14990. O 
material deverá ser acondicionado em embalagem 
própria de acordo co a praxe do fabricante, sendo 
que deverá constar externamente o seguinte dado: 
data de fabricação, validade, nome do fabricante e 
número do registro no Ministério da Saúde. Com 
Registro da ANVISA. 

Valor Total: R$ 194.702,00 (Cento e noventa e quatro mil setecentos e dois reais) 

Fátima Mrué 
Secretária Municipal de Saúde 

DOM Eletrônico             Edição Nº 7445, de 16 de dezembro de 2020. Página 49 de 75

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br


