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ANEXO - TERMO Nº 000045/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000000510

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

SOLUÇAO DE PVPI DEGERMANTE (POLVIDINE
DEGERMANTE) FRASCO C/1000 ML
descrição:
- solução (poli vinil pirrolidona iodo 10% - 1% de iodo ativo),
ação antisséptica, indicado para limpeza e assepsia da pele
(paciente e equipe de saúde), no pré-operatório indicado
para degermação prévia, frasco opaco com 1.000 mililitros.
embalagem com dados de identificação e procedência, data
de fabricação e prazo de validade. o produto deverá conter
registro na anvisa.

7.260,00300,00 24,20UN146 RIOQUIMICA145

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.

17.625,0037500,00 0,47UN168
ACCU CHEK

ACTIVE
167

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              24.885,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              24.885,00

SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP:                        24.885,00
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