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ANEXO - TERMO Nº 000046/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000000511

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000059/2018 001189/2018

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ALCOOL 92,8%
descrição:
- álcool etílico 92,8%, frasco com 1 litro. o produto deverá
conter registro na anvisa.

10.080,002000,00 5,04FR015 ITAJA015

ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G
descrição:
- composto de fibras 100% algodão, isento de impurezas,
capacidade de alta absorção de líquidos;
- 100% puro algodão: macio, e etra absorvente;
- formato: rolo; cor branco; peso 500g. o produto deverá
conter registro na anvisa.

9.950,001000,00 9,95RL017 NEVOA017

ATADURA CREPOM 10 CMX1,80 M
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. o produto deverá
conter registro na anvisa.

15.720,003000,00 5,24CX031 MB TEXTIL031

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. o produto deverá
conter registro na anvisa.

23.670,003000,00 7,89CX032 MB TEXTIL032

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. o produto deverá
conter registro na anvisa.

28.470,003000,00 9,49CX033 MB TEXTIL033

CATETER NASAL TIPO OCULOS
cateter nasal utilizado para oxigênoterapia em cilindros com
encaixe de silicone. o produto deverá conter registro na
anvisa.

485,00500,00 0,97UN046 BIOBASE046

COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE
CAPACIDADE 10 LITROS
descrição:
- coletor de material perfurocortante, capacidade 10 litros,
constituído de: sacola plástica amarela + fundo rígido + cintal
lateral + coleto semi- montado + bandeja interna. capacidade
de 20 litros. conforme norma abnt nbr 13853, rdc 306,
conama 358 e demais normas relacionadas. simbologia de
material infectante conforme nbr 7500 impresso em local
visível. registro no ministério da saúde. o produto deverá
conter registro na anvisa.

3.670,001000,00 3,67UN055 DESCARBO
X

055

ESPARADRAPO 10 CMX4,5M CARRETEL PLASTICO
descrição:
- esparadrapo 10cmx4,5m composto de tecido 100%
algodão que recebe tratamento especial para proporcionar
facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica

1.256,00200,00 6,28RL073 ADPELLE072
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impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha
natural, óxido de zinco e resinas. apresentam bordas
serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os
sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte,
tornando o produto mais econômico. apresentação:
enrolando em carretéis lásticos com abas, protegidos
também por capas, que mantém a integridade do produto. o
produto deverá conter registro na anvisa.

GEL ECG / FISIOTERAPIA  MEIO CONTATO ELETRODOS
descrição:
- gel condutor para uso em ultrassons, fisioterapia,
eletrocardiograma, galão de 5 litros. o produto deverá conter
registro na anvisa.

1.774,00100,00 17,74GL083 ADLIN082

MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL 3 CAMADAS EM
TIRAS, CAIXA 50 UNIDADES
descrição:
- máscara descartável, retangular, camada tripla com filtro,
sem costura, com tiras, camada interna absorve e externa
repele líquidos, reforçada, que filtre com 98% de eficiência
para partículas de 0,5 cicra. caixa com 50 unidades. o
produto deverá conter registro na anvisa.

510,00100,00 5,10CX110
LABOR
IMPORT

109

SCALP Nº 23
descrição:
- caixa com 100 unidades. o produto deverá conter registro
na anvisa.

360,0020,00 18,00CX137 SOLIDOR136

SCALP Nº 25
descrição:
- caixa com 100 unidades. o produto deverá conter registro
na anvisa.

180,0010,00 18,00CX138 SOLIDOR137

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO
descrição;
- tubo para coleta de sangue a vácuo, 10 ml, em plástico
transparente, estéril, com rolha de borracha convencional e
siliconada. caixa com 100 unidades.. o produto deverá
conter registro na anvisa.

64.862,501250,00 51,89CX174
LABOR
IMPORT

172

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO
descrição;
- tubo para coleta de sangue a vácuo, 10 ml, em plástico
transparente, estéril, com rolha de borracha convencional e
siliconada. caixa com 100 unidades. o produto deverá conter
registro na anvisa.

187.462,503750,00 49,99CX175
LABOR
IMPORT

200

SCALP N 21 CX COM 100 UNIDADES
o produto deverá conter registro na anvisa.

434,0020,00 21,70CX184 SOLIDOR181

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              348.884,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              348.884,00

SN MED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI:                        348.884,00
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