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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2015 

PREGÃO N° 17/2015 
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. 

 
 
 

Aos 18 dias do mês de julho do corrente ano de 2014, no Município de Cássia 
dos Coqueiros, PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ nº 
44.229.805/0001-87, localizada na Rua Joaquim Lopes Ferreira nº 489, 

Centro neste município, devidamente representada e assistida pela Sra. ROSA 
MARIA GONÇALVES DA SILVA, RG nº 26.500.538-3 e CPF nº 261.074.548-

61 – Prefeita Municipal, e a empresa FM COM. DE ARTIGOS E 
ORTOPÉDICOS LTDA inscrita no CNPJ nº 65.851.271/0001-04, localizada 
na Avenida Sete nº 1258, Fortaleza, na cidade de Barretos - SP, representada 

por seu representante legal, a Sr. LUIS HENRIQUE DE SOUZA, RG nº 
45.108.144-4 e CPF nº 318.44.868-18, residente e domiciliado na Avenida 

Um nº 2108, Bairro América, na cidade de Barretos/SP acordam proceder, 
nos termos do Decreto Municipal n.º 058 de 10/12/2009, e do edital do 
Pregão em epígrafe, ao PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS referente aos itens 

abaixo discriminados, com seu respectivo preço unitários. 
 
 
ITEM R$  DESCRIÇÃO 

47 4,09 

Atadura de crepe 10 cm (pacote com 12 unidades), no mínimo 4,5 m de 
comprimento, elaborada em tecido 100% cru, de alta torção, que confere alta 
resistência, com densidade de 13 a 18 fios por cm. Elasticidade no sentido 
longitudinal elevada, acondicionada em saco plástico, não estéril, podendo 
ser esterilizada em autoclave a vapor. Embalagem com dados de 
identificação, procedência e data de fabricação. Apresentar amostra. 

48 6,13 

Atadura de crepe 15 cm (pacote com 12 unidades), no mínimo 4,5 m de 
comprimento, elaborada em tecido 100% cru, de alta torção, que confere alta 
resistência, com densidade de 13 a 18 fios por cm. Elasticidade no sentido 
longitudinal elevada, acondicionada em saco plástico, não estéril, podendo 
ser esterilizada em autoclave a vapor. Embalagem com dados de 
identificação, procedência e data de fabricação. Apresentar amostra. 

49 8,18 

Atadura de crepe 20 cm (pacote com 12 unidades), no mínimo 4,5 m de 
comprimento, elaborada em tecido 100% cru, de alta torção, que confere alta 
resistência, com densidade de 13 a 18 fios por cm. Elasticidade no sentido 
longitudinal elevada, acondicionada em saco plástico, não estéril, podendo 
ser esterilizada em autoclave a vapor. Embalagem com dados de 
identificação, procedência e data de fabricação. Apresentar amostra. 

101 40,00 
Compressa cirúrgica para campo operatório, medindo 45 x 50 cm, tecida em 
4 camadas de gazes sobrepostas, confeccionada com fios 100% algodão. 
Apresentar amostra. 

103 8,00 Compressa de gaze hidrófila não estéril, medindo 7,5 x 7,5 cm com 8 
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dobras, apresentando perfeita uniformidade, confeccionada com 9 fios de 
algodão/cm. Apresentar amostra. 

 

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 em epígrafe. 
 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após 
lida e aprovada, será assinada pelas partes. 
 

Cássia dos Coqueiros, 25 de Agosto de 2015. 

 
 

 
 

ROSA MARIA GONÇALVES DA SILVA 

Prefeita Municipal 
 

 
 

FM COM. DE ARTIGOS E ORTOPÉDICOS LTDA  

LUIS HENRIQUE DE SOUZA 
Contratada  

 
 


