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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

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL CAIXA COM
400 PACOTES
descrição:
- compressa de gaze hidrófila estéril confeccionadas com
fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5
dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15
x 30cm quando abertas e 10 x 10cm quando fechadas e 20
x 40cm quando abertas. são alvejadas, purificadas e isentas
de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes
corretivos, alvejantes ópticos. são também inodoras e
insípidas. sua esterilização é feita por irradiação gama ou
por óxido de etileno. pode ou não conter o filamento
radiopaco. indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem
como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e
prontos-socorros. tem como finalidade absorver líquidos ou
secreções, limpar e cobrir ferimentos e curativos em geral,
nos quais a presença de microorganismos ou qualquer tipo
de impureza não é tolerável. o produto deverá conter
registro na anvisa.

95.700,00750,00 127,60CX058
AMÉRICA
MEDICAL

198

TIRA REAGENTE - GLICEMIA
tira reagente - glicemia -
descrição:
aplicação: determinação quantitativa de glicemia; amostra:
sangue capilar fresco; uso: monitor de glicemia compatível;
faixa medição: 10~20 a 500~600 mg/dl; metodologia de
leitura: amperométrica ou fotométrica para minimizar ação de
substâncias interferentes; temperatura armazenamento:
5~25 ºc; embalagem: embalado individualmente ou em
frasco; rotulagem: número do lote e data de validade
presentes nas embalagens; características adicionais:
garantia de fornecimento de 1 glicosímetro para cada 600
tiras em regime de comodato, profissional de saúde
responsável por treinamento e capacitação no uso do
equipamento; legislação: de acordo com legislação atual
vigente; unidade de fornecimento: unidade, registro na
anvisa. deverá ser apresentado no ato da entrega dos
produtos, registro junto a anvisa com data de validade
vigente. o produto deverá conter registro na anvisa.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              142.950,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              142.950,00

HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:                        142.950,00

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140
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