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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 GEL
descrição:
- álcool gel a 70%, frasco com 500 ml, para uso externo
como complementação antisseptica das mãos. o produto
deverá conter registro na anvisa.

7.980,002000,00 3,99FR013 ITAJA013

ALCOOL 70%
descrição:
- álcool etílico a 70%, frasco com 1 litro. o produto deverá
conter registro na anvisa.

11.700,003000,00 3,90FR014 ITAJA014

ATADURA GESSADA 15CM

descrição:
- ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com
laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento,
enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular,
medindo 15cm x 3m, com quantidade de gesso suficiente
para dar cremosidade após imersão em água, tempo de
secagem de 5 a 6 minutos. embalada individualmente em
saco plástico em caixa com 12 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

2.270,00100,00 22,70CX034 POLARFIX034

ATADURA GESSADA 10 CM

descrição:
- ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com
laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento,
enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular,
medindo 10cm x 3m, com quantidade de gesso suficiente
para dar cremosidade após imersão em água, tempo de
secagem de 5 a 6 minutos. embalada individualmente em
saco plástico em caixa com 12 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

1.500,00100,00 15,00CX035 POLARFIX035

ATADURA GESSADA 20CM

descrição:
- ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com
laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento,
enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular,
medindo 20cm x 4m, com quantidade de gesso suficiente
para dar cremosidade após imersão em água, tempo de
secagem de 5 a 6 minutos. embalada individualmente em
saco plástico em caixa com 12 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

1.915,0050,00 38,30CX036 POLARFIX036

BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGICA
(curativo pós coleta de sangue) para pequenas punções
de coleta, perfuração de aplicação medicamentosa, e até
mesmo proteção estética para pequenos ferimentos.
na cor: bege (cor de pele)
caixa com 500 unidades. o produto deverá conter registro na
anvisa.

62,155,00 12,43CX039
BLOOD
STOP

039
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COLAGENASE 0,6 UI/G SEM CLORANFENICOL TUBO COM
30G
descrição:
- colagenase sem cloranfenicol, concentração /
dosagem:0,60 ui / g, forma farmacêutica: pomada, forma de
apresentação: tubo com 30 gramas, prazo de validade
mínimo de 18 meses, administração via tópica. o produto
deverá conter registro na anvisa.

18.990,001500,00 12,66TUB059 CRISTALIA058

LENCOL DESCARTAVEL 70 CM
rolo com 50 metros cada, em papel, indicado para uso
hospitalar, rolo embalado individualmente. o produto deverá
conter registro na anvisa.

7.780,001000,00 7,78RL097 CLEAN096

MALHA TUBULAR 15CM

descrição:
- confeccionada em tecido 100% algodão;
- elasticidade no sentido transversal com enrolamento
uniforme em toda sua extensão;
- compressão uniforme em toda sua extensão para manter a
proteção do membro;
- alta resistência para preservação da integridade tecidual;
- garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
embalagem: rolo com 15 ou 20 metros. o produto deverá
conter registro na anvisa.

311,1030,00 10,37RL114 POLARFIX113

ÓCULOS
descrição:
- óculos de proteção profissional (54mm) – armação em
nylon com formato anatômino com possibilidade de
visualização num ângulo de 120°, lentes e laterais em peça
única de policarbonato, anti embaçante, anti-risco, lavável e
passível de desinfecção química e/ou autoclavável, hartes
duplas, fortes, dobráveis e com regulagem de tamanho.
embalagem individual, contendo dados de identificação do
produto e do fabricante, procedência e certificado de
aprovação no mte. tamanho único. o produto deverá conter
registro no inmetro.

198,5050,00 3,97UN120 SSPLUS119

SOLUÇAO DE LUGOL DE SCHILLER
descrição:
- soluçao aquosa de lugol para teste de schiller -
composiçao: iodo 2%, iodeto de potassio 4%, agua destilada
q.s.p. - envasado em vasilhame de cor ambar, frasco
contendo 01 litro cada. o produto deverá conter registro na
anvisa.

7.034,00200,00 35,17UN145 ANTARES144

TOUCA DESCARTÁVEL
descrição:
- touca descartável, safonada, 100% elastico em todo
perímetro da touca, tamanho único, embalagem com 100
unidades. o produto deverá conter registro na anvisa.

1.018,00200,00 5,09PCT173
DESCARPA

CK
171

PINCA PARA BIOPSIA UTERINA 4MM
descrição:
material: produto confeccionado em aço inoxidável aisi – 420
tamanho: 24cm
garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação
embalagem: unidade. o produto deverá conter registro na
anvisa.

210,001,00 210,00UN192 ABC189

SONDA NASOGASTRICA TAM 10
descrição:
- sonda nasogastrica, tamanho n. 10 longa, comprimento
mínimo de 1,00 metro, em pvc, atóxica, transparente,
siliconizada, flexível, atraumática, orifícios laterais na
extremidade, conector com tampa universal. estéril e
descartável, embalagem individual com abertura em pétala e
asséptica. o produto deverá conter registro na anvisa.

600,001000,00 0,60UN195 BIOBASE192

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              61.568,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              61.568,75

FLAVIA GENELHU PENNA ME:                        61.568,75
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