
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000064/2017

FASTMED COMÉRCIO LTDA EPP

CNPJ:  04.779.188/0001-79

RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 70 - de Fátima - Serra - ES - CEP: 29160772

ANEXO - TERMO Nº 000064/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000000427

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000041/2016 001346/2016

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00475 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ALGINATO DE CÁLCIO EM GEL
alginato de cálcio em gel - ... é um gel hidratante e
absorvente para feridas, composto de alginato de cálcio e
sódio e carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso,
transparente e viscoso; cria um ambiente cicatricial úmido
ideal que favorece o processo natural de cicatrização da
ferida. ao mesmo tempo que apresenta a capacidade de
hidratar feridas secas, também apresenta a capacidade de
absorver o exsudato da ferida.
indicações:
- úlceras por pressão e úlceras de perna de estase venosa;
- queimaduras de 1° e 2° grau;
- cortes, abrasões e lacerações;
- deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

7.450,00500,00 14,90TB003 CASEX003

ALGINATO DE CÁLCIO EM GEL
alginato de cálcio em gel - é um gel hidratante e absorvente
para feridas, composto de alginato de cálcio e sódio e
carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso,
transparente e viscoso; cria um ambiente cicatricial úmido
ideal que favorece o processo natural de cicatrização da
ferida. ao mesmo tempo que apresenta a capacidade de
hidratar feridas secas, também apresenta a capacidade de
absorver o exsudato da ferida.
indicações:
- úlceras por pressão e úlceras de perna de estase venosa;
- queimaduras de 1° e 2° grau;
- cortes, abrasões e lacerações;
- deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

22.350,001500,00 14,90TB004 CASEX103

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              29.800,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

LANCETA COM LANCETADOR AUTOMÁTICO

descrição:
para amostragem de sangue capilar, ponta em bisel embutido
no corpo plástico ou outro material compatível, com tampa
protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o
uso. sistema que impede o reuso. característica da lanceta:
21g/0,81mm. penetração 2,4 mm. registro na anvisa. deverá
ser apresentado no ato da entrega dos produtos, registro
junto a anvisa com data de validade vigente.

46.800,00
180000,0

0
0,26UN092 HTL089

KIT TESTE - DENGUE

descrição:
kit teste imunocromatografico de triagem para detecção
qualitativa de antígeno ns1 para o vírus da dengue em

2.472,008,00 309,00KIT099
ECO

DIAGNÓSTI
CA

096
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
amostra de sangue total, soro ou plasma – kit com no mínimo
20 testes cada.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              49.272,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              79.072,00

FASTMED COMÉRCIO LTDA EPP:                        79.072,00
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