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ANEXO - TERMO Nº 000105/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000000650

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000034/2020 004288/2019

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.

5.990,001000,00 5,990FR014
CICLOFARM

A
014

ALGINATO DE CALCIO EM GEL
alginato de cálcio em gel - é um gel hidratante e absorvente
para feridas, composto de alginato de cálcio e sódio e
carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso,
transparente e viscoso; cria um ambiente cicatricial úmido
ideal que favorece o processo natural de cicatrização da
ferida. ao mesmo tempo que apresenta a capacidade de
hidratar feridas secas, também apresenta a capacidade de
absorver o exsudato da ferida.
embalagem: tubo contendo 85g. o produto deverá conter
registro na anvisa.

21.600,001500,00 14,400TB015 CURATEC015

LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO PP
cx com 100 und. o produto deverá conter registro na
anvisa.

5.199,00100,00 51,990CX038
DESCARPA

CK
038

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX C/ 100 UND
em latex

103.980,002000,00 51,990CX040
DESCARPA

CK
040

BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL - BANDEJA RETANGULAR
LISA, TAMANHO:42X30X4CM
descrição:
- bandeja em aço inoxidável em formato retangular lisa,
confeccionada em aço inox (aisi 304 18/8) o que a torna
mais leve. indicada para esterilização em estufas e
autoclaves (à vapor e óxido de etileno). validade
indeterminada. garantia contra defeitos de fabricação.

1.246,9010,00 124,690UN085 ECONOX085

CUBA RIM
descrição:
- cuba rim em aço inox, garantia contra defeitos de
fabricação, registro na anvisa, validade indeterminada,
dimensões: 26x12 cm, capacidade 700 ml. o produto deverá
conter registro na anvisa.

687,2020,00 34,360UN091 ECONOX091

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.

207,3030,00 6,910UN128 CURATEC128

PLACA HIDROCOLÓIDE 15X15 CM
descrição:

456,3030,00 15,210UN129 CURATEC129
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- 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.

SORO FISIOLÓGICO 250ML 0,9%
descrição:
- solução de cloreto de sódio a 0,9%, frasco com 250 ml,
para uso em nebulizações, lavagem de feridas e hidratação
da pele. o produto deverá conter registro na anvisa.

10.800,005000,00 2,160FR157 SORIMAX157

BOTA DE UNNA
bandagem para bota de unna, composta por algodão não
tecido, inelástica, embalada individualmente, impregnada com
pasta contendo: oxido de zinco 10%, agua destilada,
gliceriol, goma de guar, goma de xantina,
metil-parahidroxibenzoato e propil-parahidroxibenzoato.
estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível
com o processo de esterilização e que permita abertura e
transferência com técnica asséptica, contendo dados de
identificação, procedência, número do lote, data e tipo de
esterilização, prazo de validade e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no
ministério da saúde. medidas: 10,2 cmx9,14 cm

720,0030,00 24,000UN188 CURATEC187

CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA
carvao ativado c/prata 10,5x 10,5 cm curativo de carvão,
ativado de prata, medindo 10,5 cm x 10,5 cm, estéril,
embalado individualmente, selado grau cirúrgico de
procedência nacional com registro no ministério da saúde.
embalagem contendo dados de identificação, data de
fabricação e validade, número do lote, registro na anvisa.

540,0030,00 18,000UN192 CURATEC191

PHMB EM GEL
gel de betaina, polihexamida e agua purificada. gel de
tratamento de ferida composta por betaina, polihexamida
(phmb), e água purificada. utilizadas em lesões com biofilme.
embalagem estéril em material que promova barreira
microbiana e abertura asséptica. apresentaçao em
embalagem de 100g. registro na anvisa.

1.590,0030,00 53,000FR194 CURATEC193

CURATIVO COMPRESSA COM EMULSAO DE PETROLATUM
compressa com emulsão de petrolatum -curativo primário,
estéril, não aderente, constituído por uma malha de acetato
de celulose (rayon) impregnada com uma emulsão de
petrolatum, embalagem individual. tamanho 7,6x7,6 cm.
registro naanvisa.

600,00100,00 6,000UN195 CURATEC194

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              153.616,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              153.616,70

CDR BRASIL COMERCIAL LTDA:                        153.616,70
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