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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

ALGODÃO HIDRÓFILO RL 500 G
algodao, tipo: hidrofilo, propriedades fisicas: 100%
algodao alvejado, inodoro, isento de amido, macio, boa
absorcao, cor: branca, confeccao: com fibras longas, em
camadas sobrepostas e uniformes, apresentacao: enrolado
em papel apropriado em toda a sua extensao,
embalagem: acondicionado em material que garanta a
integridade do produto, rotulagem: devera conter
identificacao do material, dados fabricante/importador,
numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais
instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001,
anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de
acordo com legislacao atual vigente, unidade de
fornecimento: pacote 500 gramas. deverá ser apresentado
no ato da entrega dos produtos, registro junto a anvisa com
data de validade vigente.

9.580,001000,00 9,58RL005 FAROL004

CAIXA PARA DESCARTE DE MATERIAL
PERFUROCORTANTE
, material papelão resistente, capacidade para 10 litros com
alça dupla para transporte, contra-trava de segurança,
revestimento que evita perfuração e vazamento, produzido
de acordo com a nbr 13853. deverá ser apresentado no ato
da entrega dos produtos, registro junto a anvisa com data de
validade vigente.

1.890,00500,00 3,78CX016
DESCARBO

X
015

COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉREL,
...gaze hidrófila, 7,5 cm x 7,5 cm 13 fios.  caixa c/ 200
pacotes c/ 10 und cada. deverá ser apresentado no ato da
entrega dos produtos, registro junto a anvisa com data de
validade vigente.

135.000,001250,00 108,00CX023 MB TÊXTIL022

LOÇÃO OLEOSA CICATRIZANTE
é um óleo para proteção da pele de pessoas acamadas e
com peles sensíveis (dermoprotetor) também é usado como
cicatrizante de feridas. pode ser usado na prevenção das
fissuras mamilares da gestação/amamentação. é composto
por ácidos graxos essenciais (ácido linoléico), triglicerídeos
de cadeia média (ácido caprílico, ácido cáprico, ácido
láurico), lecitina de soja, vitamina a e vitamina e, com isenção
de componentes de origem animal e qualquer componente
alcoólico. todos os componentes são anti-alérgicos. não
possui componentes que agridem a pele ou os ferimentos.
por isso auxilia na manutenção da integridade da pele e na
cicatrização mais rápida. é indicado para qualquer ferimento
limpo, que não contenha necrose ou corpos estranhos.
embalagem em forma de almotolia, frasco de 200ml. deverá
ser apresentado no ato da entrega dos produtos, registro
junto a anvisa com data de validade vigente.

4.240,001000,00 4,24FR026 KELLDRIN024

GEL ECG / FISIOTERAPIA  MEIO CONTATO ELETRODOS
galão de 5000 ml. deverá ser apresentado no ato da
entrega dos produtos, registro junto a anvisa com data de
validade vigente.

2.333,00100,00 23,33GL036 ADLIN034
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
POTE COLETOR DE FEZES - 40ML
em plástico transparente com pazinha e tampa de rosca
40ml. deverá ser apresentado no ato da entrega dos
produtos, registro junto a anvisa com data de validade
vigente.

2.400,0010000,00 0,24UND.061
LABORIMPO

RT059

ATADURA CREPOM 10CM X 1,8M
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

880,002000,00 0,44UN087 MB TÊXTIL085

ATADURA CREPOM 15CM X 1,8M

descrição:
- tecido 100% algodão cru, fios de alta torção e resistência,
densidade 18 fios\cm², alta elasticidade no sentido
longitudinal. caixa/pacote com 12 unidades. deverá ser
apresentado no ato da entrega dos produtos, registro junto a
anvisa com data de validade vigente.

24.000,003000,00 8,00CX088 MB TÊXTIL086

ATADURA CREPOM 20CM X 1,8M

descrição:
- tecido 100% algodão cru, fios de alta torção e resistência,
densidade 18 fios\cm², alta elasticidade no sentido
longitudinal. caixa/pacote com 12 unidades. deverá ser
apresentado no ato da entrega dos produtos, registro junto a
anvisa com data de validade vigente.

21.520,002000,00 10,76CX089 MB TÊXTIL087

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              201.843,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              201.843,00

SNMED-COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRELI-ME:                        201.843,00
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