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ANEXO - TERMO Nº 000035/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000000500

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

AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 01 LT
descrição:
- água oxigenada 10 volumes, uso tópico, frasco com 1 litro.
o produto deverá conter registro na anvisa.

4.700,001000,00 4,70FR005 FARMAX005

AGULHA 20 X 5,5
descrição:
- caixa com 100 unidades. o produto deverá conter registro
na anvisa.

600,00100,00 6,00CX007
DESCARPA

CK
007

KIT GINECOLOGICO - TAM P -
descrição:
- kit para coleta de preventivo, descartável, contendo: 01
espéculo pequeno, 01 espátula de ayres, 01 escova
cervical, 01 pinça cheron. o produto deverá conter registro
na anvisa.

2.780,002000,00 1,39KIT086 ADLIN085

KIT GINECOLOGICO - TAM M-
descrição:
- kit para coleta de preventivo, descartável, contendo: 01
espéculo médio, 01 par de luvas, 01 espátula de ayres, 01
escova cervical, 01 pinça cheron. o produto deverá conter
registro na anvisa.

4.800,003000,00 1,60KIT087 ADLIN086

SOLUÇÃO DE PVPI TÓPICO (POLVIDINE TÓPICO) FRASCO
COM 1.000 ML
descrição:
- solução (poli vinil pirrolidona iodo 10% - 1% de iodo ativo),
ação anti-séptica, indicado para assepsia complementar da
pele do paciente, do pré-operatório, queimaduras, mucosas
e feridas, frasco com 1000 mililitros. embalagem com dados
de identificação e procedência, data de fabricação e prazo
de validade. o produto deverá conter registro na anvisa.

6.450,00300,00 21,50UN147
SEPTMAX/F

ARMAX
146

HIDROGEL SEM ALGINATO
descrição
- gel transparente, estéril, armazenado em tubo com 8 a 15
gramas, embalagem individual contendo bula, dados de
identificação, data de fabricação e validade, lote, registro na
anvisa, validade mínima de 12 meses a partir da emissão da
nota fiscal de entrega. o produto deverá conter registro na
anvisa.

22.900,001000,00 22,90UN189 CURATEC186

PLACA HIDROCOLÓIDE 10X10 CM
descrição:
- curativo hidrocolóide estéril, composto de
carboximetilcelulose e alginato de cálcio, membrana
inteligente de permeabilidade seletiva e grade demarcadora
da ferida, sistema de aplicação sem toque e sinal de troca.
tamanho 10x10 cm. embalagem unitária, estéril. embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização que
garanta esterilidade do produto e permita abertura asséptica,
trazendo externamente dados de identificação do produto,
marca do fabricante, procedência, lote, método e data de
esterilização, prazo de validade e registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

700,00100,00 7,00UN193 CURATEC190
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PLACA HIDROCOLÓIDE 15X15 CM
descrição:
- curativo hidrocolóide estéril, composto de
carboximetilcelulose e alginato de cálcio, membrana
inteligente de permeabilidade seletiva e grade demarcadora
da ferida, sistema de aplicação sem toque e sinal de troca.
tamanho 15x15 cm. embalagem unitária, estéril. embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização que
garanta esterilidade do produto e permita abertura asséptica,
trazendo externamente dados de identificação do produto,
marca do fabricante, procedência, lote, método e data de
esterilização, prazo de validade e registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

1.480,00100,00 14,80UN194 CURATEC191

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              44.410,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              44.410,00

CDR BRASIL COMERCIAL LTDA:                        44.410,00
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