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CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE SÃO
FRANCISCO,
E, DO OUTRO, A EMPRESA
SAMMED
DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR
L TDA - ME DECORRENTE DO PREGÃO N°
07/2017.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DI:: SÃO FRANCISCO, localizada à Praça Jose
Dias Guimarães, nO 330 - centro, inscrito no CNPJ sob o nO. 11..146.327/0001-08,
neste ato representada
por seu Secretario, o Sr. Francisco Emanuel Nascimento
Araujo,
doravante
denominada
CONTRATANTE,
e a
Emoresa
SAMMED
DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDj~ - ME localizada à Rua Nossa Senhora da
Gloria, nO 429, centro, Graccho Cardoso - Sergipe, inscrita no CNPJ sob o nO.
08.760.725/0001-90, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo seu Administrador,
o Sr. Samuel Davi Gomes de Andrade, têm justo e acordado
entre si o presente Contrato de Fornec.mento Parcelado, acordo corn as disposições
regulamentares
contidas na Lei nO. 8.665, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 0,0 OBJETO (art.

55. inciso

I.

da Lei nO

8.666/93).
O presente Contrato tem por objeto o fornecimento parcelado de Materiais
Cirúrgicos e Hospitalares para atender as necessidades do Fundo Municipal de 'Saúde,
de acordo com as especlfícações constantes do Edital de Pregão nO 07/2017 e seus
anexos, e proposta da Contratada, de acordo com o art. 55, XI da Lei nO. 8.666/93,
passando tais documentos
todos os fins de direito.

a fazer
.

parte

integrante

do presente

instrumento

para

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCÃO (art. 55. inciso II.
da Lei nO 8.666/93).
O fornecimento
será execut ado diretamente
pela CONTRATADA, sob a
forma de execução indireta, em reqirne de empreitada
por preço global, de acordo
com as necessidades da CONTRATANTE, visando à perfeita consecução do objeto e na
forma da Cláusula Quinta deste Contrato.
CLÁUSULA TE~CE IRA
- DO PRECO E DAS CONDICÕES
DE
PAGAMENTO (art. 55. inclso UI. da l.ei nO 8.666/93).
Os produtos serão fornecidos
pelos preços constantes
na proposta da
Contratada,
perfazendo
o presente
Contrato
um valor total estimado
de R$
205.937,70 (duzentos e cinco rril novecentos e trinta e sete reais e setenta centavos).
§1 ° - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, no prazo de
até 30 (trinta)
dias, mediante a apresentação
de Nota Fiscal/Fatura,
devidamente
certificada pelo setor responsável pelo re cebimento do objeto.
§2° - Para fazer jus ao p.iqamento,
a Contratada
deverá apresentar,
juntamente
com o documento de cobran ;a, prova de regularidade para com a Fazenda
Estadual e prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social .- INSS
e perante o FGTS - CRF.
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Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver
pendência de liquidação de obriqação financeira, em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
§40 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
§50 - Não haverá reajuste de preços durante o período contratado.
§60 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado" para atualização do
valor mencionado no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
- INPC/IBGE.
§70 - Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou
indiretamente, decorram da execução (leste Contrato, inclusive custos com pessoal,
encargos sociais, trabalhistas e previder ciários, administração, tributos, emolumentos
e contribuições de qualquer natureza.
§80 - Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos
estiverem retidos, sem que a CONTRJlTADA apresente a documentação hábil para
liberação dos seus créditos, o Contrato será rescindido unilateralmente pelo
CONTRATANTE, ficando assegurado à CONTRATADA, tão somente, o direito ao
recebimento do pagamento dos serviços efetivamente prestados e atestados .
§30

-

.
CLÁUSULA OUARTr\ - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei nO
8.666/93)
O presente Contrato terá vig ~ncia da data de sua assinatura até 31 (trinta
e um) de dezembro de 2017 (dois mil e Jezessete), por se tratar de fornecimento, não
podendo exceder ao respectivo exercício financeiro, nos termos do art. 57 da Lei nO.
8.666/93.
CLÁUSULA OUINT~ - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 55, inciso IV, da Lei nO.B.666/9,ll
Os produtos, objeto deste contrato, serão entregues no almoxarifado do
Fundo Municipal de Saúde, de forma par:elada, mediante solicitação desta secretária e
nas quantidades indicadas pela mesma, num prazo máximo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da solicitação.
Parágrafo Único - O fornecimento deverá ser feito durante o prazo de
vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o
exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, por serem
meramente estimativos, conslderando-s e perfeitamente realizado o objeto contratual.
Ao contrário, exaurido o limite quantitativo antes do encerramento do prazo
contratual, a Administração poderá acrescer o objeto até o limite de 25% (vinte e
CinCOpor cento), nos termos do art. 65, §10 da Lei nO. 8.666/93.
'
CLÁUSULASEX1·A'··DOTAÇÃOORCAMENTÁRIA(art. 55, inciso V, da
8.666/93).
"
As despesas com o paqarnento do referido objeto estão previstas no
orçamento da Prefeitura de São Fra~lcisco, conforme classificação orçamentária
detalhada abaixo:
11012 - Fundo Municipal de ~,aúde
2034 - Gestão das ativldades' administrativas da secretaria de Saúde
6311 - PAB FIXO
3390.30.00 - Materi.:d de COísumo'
4490.52.00.00
FR 0193.006/027.
Lei n.

o

#'

CLÁUSULA SÉTIM,~ - DCI DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS
PARTES(art. 55, inciso VII e, XIII, d;~Lei nO8.666/93).
A co~~ratada, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
RuaVereador Ermilio SantanaNascimento,S;,o - centro - SãoFrancisco/SE
CNPJ: 11.446327/0001-08
"
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• Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação
ou condições determinadas
no orocedirr ento da licitação que deu origem ao presente
Contrato, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas.
• Alocar todos
os recursos necessários
para se obter um perfeito
fornecimento,
de forma plena e sa-tisfatéria, sem ônus adicionais de qualquer natureza
à Contratante;
• Responsabilizar-se
por todas
as despesas,
obrigações
e tributos
decorrentes da execução do Ccntrato, inclusive as de natureza trabalhista,
devendo,
quando solicitado, fornecer à Contratante
comprovante
de quitação com os órgãos
competentes;
• Responsabilizar-se
por eventuais multas, municipais, estaduais e federais,
decorrentes de faltas por ela cometidas (la execução do Contrato;
• Responsabilizar-se
pelos danos causados diretamente
à Prefeitura ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou
reduzindo
essa responsabilidade
a fiscalização
ou o acompanhamento
pela
Contratante.
• Responsabilizar-se
pela obtenção de Alvarás,
Licenças ou quaisquer
outros Termos de Autorização que se façam necessários à execução do Contrato.
• Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado.
• Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a
Contratante, sem prévia e expressa anuência.
• Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência
total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do
Contratante.
A Contratante, durante a viqência deste Contrato, compromete-se
a:
• Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados.
• Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento
das obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece
a Lei nO. 8.666/93;
• Designar um representante
para acompanhar e fiscalizar a execução do
presente Contrato,
que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas;
• Comunicar à CONT.{ATADA toda e, qualquer ocorrência relacionada com a
execução dos serviços, diligenciando no! casos que exigem providências preventivas e
corretivas.

CLÁUSULA OITAVJ~ - DAS PENALIDADES E MULTAS CArt. 55. inciso
VII. da Lei nO 8.666/93).
Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou
parcial do objeto pactuado,
conforme o caso, o Contratante
poderá aplicar à
Contratada as seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei nO. 8.666/93, garantida a
prévia defesa, sem prejuízo de perda da garantia prestada:
I - advertência;
.
II - multa de 1% (um por ce 'ito) por dia, até o máximo de 30% (trinta por
cento),
sobre o valor do Ccntrato,
em decorrência
de atraso injustificado
no
fornecimento;
III - multa de 20% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no
caso de inexecução total ou pardal do mesmo;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
V - declaração
d~' inidor:eidade
para licitar
ou contratar
com a
Administração Pública.

Rua Vereador Ermilio Santana Nascimento, S/,o - centro - São Francisco/SE
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Cart. 55, inciso

VIII,

da Lei nO

8.666/93).

A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades
constantes da cláusula anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da
Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei na.
8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.
Parágrafo único - ~uando i~ rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a
XVII do art. 78 da Lei supracitada, serrl que tenha havido culpa da Contratada, será
esta ressarcida dos prejuízos, reqularmente comprovados, que houver sofrido,
conforme preceitua o § 20 do art. 79 do mesmo diploma legal.
I

CLÁUSULA DÉCIMJi - DOS ::»IREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE
RESCISÃO CArt. 55, inciso IX,. da Lei nO 8.666/93).
Na hipótese de rescisão adm nistrativa do presente Contrato, a Contratada

reconhece, de logo, o direito da Contrat ante de adotar, no que couberem, as medidas
previstas no artigo 80 da Lei nO 8.666/~ 3.
CLÁUSULA DÉCIMiA PRIIWIEIRA - DA LEGISLACÃO APLICÁVEL À
EXECUCÃO DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS Cart. 55, inciso XII, da Lei nO
8.666/93).

O presente Contrato fundamenta-se:
I - nos termos do Preqão na 1')7/2017 que, simultaneamente:
• constam do Processo Admintstrativo que o originou;
• não contrariem o ir.teresse público;
II - nas demais deterrninações da Lei 8.666/93;
III - nos preceitos do Direlto' Público;
IV - supletívarnents , nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas
disposições do Direito Privado.
Parágrafo Único .. Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem
necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes,
lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo. :
CLÁUSULA DÉC:rMj~

SEGW:IIDA - DAS AL TERACÕES CArt. 65, Lei nO

8.666/93).

Este instrumento poderá se" alterado na ocorrência de quaisquer fatos
estipulados no artigo 65 da Lei na. 8.66E/93, desde que devidamente comprovados.
§1° - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal
previsto no art. 65, §10 da Lei ,0.8.661;/93, calculado sobre o valor inicial atualizado
do contrato.
§2° - Nenhum acrésclrnc
ou supressão poderá exceder o limite
estabelecido nesta condição, .salvo as supressões resultantes de acordo celebrados
entre as partes, de acordo com o art. 65, §20, II da lei na. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
FISCALIZACÃO CArt. 67, Lei
8.66E~

,,0

-

DO

ACOMPANHAMENTO

E DA

Na forma do que dis1põe o artigo 67 da Lei na. 8.666/93, fica designado o
servidor designado por autoridade competente, para acompanhar e fiscalizar execução
do presente Contrato.
'
§1° - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a
conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os
procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.
§2° - A ação da: flscalização
não' exonera a Contratada de suas
responsabilidades contratuais.
RuaVereadorErmilioSantanaNasci'nento, S/ :1° - centro - SãoFrancisco/SE
CNPJ:11.446.327/0001-08
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CLÁUSULA DÉCIMA OUAR"rA - DO RECEBIMENTODO OBlETO CArt.
73, Lei nO 8.666/93)
O objeto deste Contrato será recebido de acordo com o disposto art. 73, II,
a e b da Lei nO.8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OUII\ITA - DO FORO CArt. 55, 62°, Lei nO.
8.666/93)
As partes contratantes eleqern o Foro da Cidade de Cedro de São João,
Estado de Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura
surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer
outro.
E, por estarem assim, jus~3S e Contratadas, as partes assinam este
instrumento, na presença c'e 1)2 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus
efeitos legais.
São Francisco/SE, 03 de julho de 20

lO

TESTEMUNHAS:

CcnOy

,MJ32

t~r

lu:. ,Ln
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JINEXO I
ITEUSGANHO

MATERIAIS

UND.

Água destilada injetável em ampola com 10
ml, embalada conforme consta no regis;ro
do produto. Embalagem inc ividual com
selagem eficiente que garanta ,}integrida de
do produto até o momento de ma
utilização,
permita
a
abertura
e
transferência
com técnica
asséptica,
1 trazen d o externamente
os dados de Ampola
identificação, procedência, número do lote,
método, data e validade de esterilizaç ão,
data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no Ministério da Saú Ie,
Prazo de Validade deve ser di! 12 mese.: a
partir da data da entrega.
Água destilada 5 litros, embale da conforme
consta no registro do produto Embalagem
individual com selagem erlciente c,ue
garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização, permita, a
abertura
e transferência
com técn ca
2 asséptica, trazendo externamente os dados
Galão
de identificação, procedência, número do
lote, método,
data
e validade
de
esterilização, data de fabricação, prazo de
validade
e número
de registro
110
Ministério da Saúde. Prazo de Validade
deve ser de 12 meses a partir da data da
entrega.
Álcool etílico 70%, frasco com 1000
mililitros, líquido incolor, límj ido, volátil e
de odor
característico
I desinfetante
hospitalar
para
superfícies
fixas e
ambientes).
Embalagem resistente
que
mantenha a integridade do produto até o
6 momento de sua utilização, trazendo
Unidade
externamente os dados de identíficaçàc,
procedência, número de lote, data de
fabricação, prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde. O prezo
de validade mínimo deve ser de 12 mese s a
partir da data de entrega.

QUANT.

MARCA

PREÇO'
UNIT.

PREÇO
TOTAL

600

ISOFARMA

R$ 0,24

R$ 144,00

R$ 12,50

R$ 500,00

R$ 5,20

R$
3.120,00

40

CINORD

600

CICLOFARM
A
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Álcool 70% Gel de assepsía
para
desinfecção
instantânea
dó. pele, em
embalagem de frasco com válvula spray.de
100 gj120 mI , com substancias emolien :es
que ajudam a não ressecar
a pele,
Embalagem resistente que mantenha d
integridade do produto até o momento de Unidade
150
sua utilização, trazendo externamente os
dados
de identificação,
procedência,
número de lote, data de fabricação, przzo
de validade e número de registro !no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da
R$
CICLOFARM
R$ 8,40
1.260,00
A
data de entrega.
Almotolia Plástica SOOml - confeccionada
em plástico atóxico, branca, que proteja as
soluções fotossensíveis, capacidade para
500 ml, resistente a quedas, com tarr pa
rosqueada e bico com protetor. Embalagem
resistente que mantenha a integridade do Unidade
20
produto até o momento de sua utilízaç ão,
trazendo
externamente
os dados de
identificação, procedência, número de lcte,
data de fabricação, prazo de validade, e
R$ 7,62
R$ 152,40
número de registro no Ministério da Saúde.
I PROLAB
Almotolia Plástica SOOml - confeccionada
em plástico atóxico, opaco, que proteja as
soluções fotossensíveis, capacidade para
500 ml, resistente a quedas, com tampa
rosqueada e bico com protetor. Embalagem
20
resistente que mantenha a integridade do Unidade
produto até o momento de sua utílízaç ~o,
trazendo
externamente
os dados de
identificação, procedência, número de lere,
data de fabricação, prazo de validade e
R$ 7,48
R$ 149,60
número de registro no Ministério da Saúde
IPROLAB
Atadura de crepe 10cm x 1,8m - (tipo I)
medindo aproximadamente
10 cm de
largura por 1,8 metros de comprimento
esticada, confeccionada em algodão 100%,
ou misto, com propriedades elásticas, com
13 fiosjcm2,
enrolada
ele maneira
uniforme, com bordas bem acabadas, sem
fios soltos e livre de impurezas
ou
manchas.
Esterilizável
pelos. métodos
convencionais
sem alteração
de suas Unidade
2600
características.
Embalagem individual
resistente de modo a assegurar proteção
do produto até o momento de sua
utilização e trazendo externamente
os
dados
de identificação,
procedência,
número de lote, data de fabricação e prazo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da
R$
data de entrega. O produto deve se~uÍl-,'a::...L
-L
--'...:.M:.:.:B::....:.,TE=:Xc:.:T:.:1=.L__,__R:.:$:::....::0"-',4:
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NBR 14056

14

16

17

18

Atadura de crepe 20cm x 4,Sm - (tipo I)
medindo aproximadamente
20 cm de
largura por 4,5 metros de comprimento
esticada, confeccionada em algodão 100%,
ou misto, com propriedades elásticas, com
13 fíos/cmê,
enrolada
de' maneira
uniforme, com bordas bem acabadas, sem
fios soltos e livre de impurezas
ou
manchas.
Esterilizável
pelos métodos
convencionais
sem alteração
de suas
características.
Embalagem índívíd.ial Unidade
resistente de modo a assegurar proteção
do produto até o momento de sua
utilização e trazendo externamente
os
dados
de identificação,
procedêru ia,
número de lote, data de fabricação e prezo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega. O produto deve seguir a
NBR 14056.
Bolsa p/ lixo hospital (60litros) - em
plástico, espessura 8 micra, 60 litros, cor
branca.
Embalagem
resistente
que
mantenha a integridade do produto até o
momento de sua utilização, trazendo
externamente os dados de identiflcaç!o,
Unidade
procedência, número de lote, data de
fabricação, prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde: O prazo
de validade mínimo deve ser de 12 meses a
partir da data de entrega
Caixa Organizadora
com tampa
cm
material
plástico
transparente
com Unidade
capacidade para 16,7 litros
Cateter de Oxigênio tipo óculos Adulto.
Embalagem
individual
co TI selagem
eficiente que garanta a integridade do
produto até o momento de sua utilizaç lu,
permita a abertura e transferência com
técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência,
Unidade
número de lote, método, data .~validade de
esterilização, data de fabricação, prazo de
validade
e número
de registro ho
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega.

2800

R$

MBTEXTIL

R$ 0,65

1.820,00

BIOBASE

R$ 0,35

1.050,00

PLASTIL

175,00

1.750,00

R$ 1,42

R$ 71,00

3000

R$

10

R$

R$

50

MEDSONA
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19

24

26

Cateter de Oxigênio tipo ÓC-.rlos infantil,
Embalagem
individual
com selagem
eficiente que garanta a int egrídade do
produto até o momento de SI la utilizaç ão,
permita a abertura e transf erência com
técnica asséptica, trazendo e xternamente
os dados de identificação, procedência,
Unidade
número de lote, método, data· ~validade de
esterilização, data de fabrícaç ão, prazo ,de
validade
e número
de registro no
Ministério da Saúde, O prazo de validsde
mínimo deve ser de 12 mese s a partir' da
data de entre a.
Cloreto de sódio em soluçãr ) injetáve! a
0,9%, em frasco com 500 ml com esc lia
graduada
impressa.
O frasco
dtve
apresentar colapsabilidade pa :'a permiti - o
escoamento da solução, o sítlr ) de conexão
do equipo deve ser adaptável e moldável a
qualquer equipo. Embalagem individual
com selagem eficiente que garanta, a
integridade do produto até o momento de
Ampola
sua utilização, permita a abertura
e
asséptica,
transferência
com técnica
trazendo
externamente
os dados de
identificação, procedência, nÚInero de lcn.,
método, data e validade de esterílízaç lo,
data de fabricação, prazo di ~ validade e
número de registro no Ministé rio da Saúde.
O prazo de validade mínimo deeve ser de 12
meses a artir da data de entre 'ga.
Clorexidina (Degermante) 2% frasco com
1000 mi Embalagem resistent e de modo a
assegurar proteção do pro duto até o
momento de sua utilização e trazendo
externamente os dados de í.dentificaç ío,
Frasco
procedência, número de lo te, data de
fabricação, prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúd e.O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses a
artir da data de entre a
Cloridrato de lidocaína 2% gel éia de 30 ng,
Embalagem
individual'
in :egra,
com
selagem eficiente que garanta a integridade
do produto, até o mo mel ito de sua
utilização,
permita
a
a bertura
e
transferência
com técnica
asséptica,
trazendo
externamente
os dados de
Tubo
identificação, procedência, nÚInero de Icte,
método, data de fabricação , prazo d"!
validade
e numero
de registro
no
Ministério da Saúde. O prazc de validade
mínima deve ser de 12 mese ;; a partir da
data de entre a.

50
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R$ 1,'42

R$ 71,00

HALEX
ISTAR

R$ 3,40

R$
2.720,00

R$19,80

R$ 990,00

800

50

RIO
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MEDSONA

100

HIPOLABOR

S/,o - centro - São Francisco/SE

R$ 3,05

R$ 305,00
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Colagenase com Cloranfenicol (Pomada
30gJ Embalagem individual integra, com
selagem eficiente que garanta a irltegridade
do produto, até o momento de ma
utilização,
permita
a
abertura
e
transferência
com técnica
asséptica,
29 trazendo
externamente
os dados de
Tubo
identificação, procedência, número de lote,
método, data de fabricação, prazo de
validade
e numero
de registro no
Ministério da Saúde. O prazc de validade
mínima deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega.
Coletor de urina 1.500 a 2000ml sistema
fechado,
confeccionado
em material
plástico transparente, com capacidade para
1.500 ml, graduado, com alça para fixação e
transporte, tubo de drenagem transparente
e
conector
para
dispcsitivos
de
incontinência
urinária.
Embalagem
30 resistente de modo a assegurar proteção Unidade
do produto até o momento de ~ua
utilização e trazendo externamente
os
dados
de identificação,
procedênc ia,
número de lote, data de fabricação, prazo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 mese s a partir da
data de entrega
Coletor perfuro cortante 131 Recipiente de
papelão para coleta de resíduos e materi ais
perfuro cortantes, capacidade 13 litros,
Feito
em
papelão
resistente
impermeabilizado
internamente
com
fundo rígido, cinta interna de segurança,
bandeja interna, saco plástico, que permit.r
a coleta de líquido sem vazamento.A tampa
que assegure fechamento eficiente com
trava de segurança que ímpeç a a violaç io.
A alça para transporte resistente,fixa ao
coletor.que permita transporte seguro e
suporte o peso do coletor com sua
31 capacidade completa. O recipiente deve Unidade
trazer impressa simbologia internacional
indicativa
de
material
infectante. Embalagem índivícual integra,
com selagem eficiente qUE garanta a
integridade do produto, até o momento de
sua utilização, permita a abertura' e
transferência
com técnica
asséptica,
trazendo
externamente
os dados de
identificação, procedência, número de lote,
método, data de fabricação, prazo de
validade
e numero
de registro
no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínima deve ser de 12 meses a partir da
Rua Vereador Ermilio Santana Nascimento,
CNPJ: 11.446.327/0001-08
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CRISTALIA

R$ 11,10

R$ 555,00

MEDSONA

R$ 4,88

3.904,00

800

R$

200

R$

MEDIX

centro - São Francisco/SE

R$ 5,00

1.000,00
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Coletor universal pj exames estéril Büml,
confeccionado
em
polípropíle to,
opaco(translúcido), tampa co.n rosca, c ue
evite vazamento,
estéril.
Embalagem
resistente de modo a assegurar proteç ão
do produto até o momento de ~ua
1200
utilização e trazendo externamente 1'os Unidade
dados
de identificação,
procedêndía,
número de lote, data de fabricação, prazo
de validade e número de registro )10
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da
R$ 840,00
R$ 0,70
PETNOR
data de entrega
Compressas de gaze 7,5 x 7,5 cm, com
densidade de 13 fiosjcm2, confeccionada
em tecido 100% algodão, de cor branca,
5000
isento de impurezas, apresentando-se em 8 Pacote
camadas e 5 dobras (para :lentro), não
R$
estéril. Embalada em pacote com 500
50.000,00
R$10,00
V&E
unidades. Embalagem resistente.
)
Detergente Enzimático frasco 5 litros.
Embalada conforme a praxe do fabricante,
trazendo
externamente
os dados de
identificação, procedência, número de lcte,
Galão
30
data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no Ministério da Saú Ie,
O prazo de validade mínimo deve ser de 12
CICLOFARM
R$
R$
meses a partir da data de entn'.ég.:::.a---,c----::_-::-i
-+
-+A!.!_
+_1::.:2:::o::!.,.:::.oo~-.::::3.:.::.6.:.::0.:.::0
Dispositivo
intravenoso
tipo
"scalp",
calibre 25 G, descartável estéril. Agulha
siliconizada com bisei curto trifacetado, bi
angulado, afiado, em aço' ínox, sem
rebarbas resíduos ou sinais de oxidação,
permitindo penetração suave. Prbtetor em
plástico rígido cobrindo toda a extensão da
agulha e dotado de trava junto à base c.as
asas da empunha dura, que devem ser de
plástico flexível em formato de borboleta
trazendo estampado o calibre da agul.ia.
Tubo extensor
em plástico
flexíxel,
transparente, sem dobras e com conector Unidade
100
tipo luer. Embalagem individual mm
selagem eficiente que garanta a integrída de
do produto até o momento de ma
utilização,
permita
a
abertura
e
transferência
com técnica
asséptica,
trazendo
externamente
os' dados de
identificação, procedência, número de lote,
método, data e validade de' esteríltzaç.ío,
data de fabricação, prazo de validade, e
número de registro no Ministério da Saúde.
O prazo de validade mínimo deve ser de 12
meses a partir da data de entrega.
R$ 0,27
FARMATEX
R$ 27,00
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Dispositivo
intravenoso
tipo
"scalp",
calibre 23 G, descartável .. estéril. Agulha
siliconizada com bisei curto trifacetado, bi
angulado, afiado, em aço inox, sem
rebarbas resíduos ou sinais de oxidação,
permitindo penetração suave. Protetor em
plástico rígido cobrindo toda a extensão da
agulha e dotado de trava junto à base das
asas da ernpunhadura, que devem ser de
plástico flexível em formato de borboleta
trazendo estampado o calibre da agulia.
Tubo extensor
em plástico
flexível,
38 transparente, sem dobras e com conector Unidade
tipo luer. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta .1 integridade
do produto até o momento de ma
utilização,
permita
a
abertura
e
transferência
com técnica
asséptica,
trazendo
externamente
os dados de
identificação, procedência, número de lote,
método, data e validade de esterllízação,
data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no Ministério da Saúde.
O prazo de validade mínimo deve ser de 12
meses a partir da data de entrega.
Dispositivo
intravenoso
tipo
"scalp",
calibre 21 G, descartável, estéril. Agulha
siliconizada com bisei curto trifacetado, bi
angulado, afiado, em aço ínox, sem
rebarbas resíduos ou sinais de oxidação,
permitindo penetração suave. Protetor eru
plástico rígido cobrindo toda ê extensão da
agulha e dotado de trava junto à base c as
asas da ernpunhadura, que devem ser de
plástico flexível em formato de borboleta
trazendo estampado o calibre da agulha,
Tubo extensor
em plástico
flexível,
39 transparente, sem dobras e com conector Unidade
tipo luer. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade
do produto até o momento de sua
utilização,
permita
a
abertura
e
transferência
com técnica
asséptica,
trazendo
externamente
os dados de
identificação, procedência, número de lote,
método, data e validade de estertlízaç.io,
data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no Ministério da Saúde.
O prazo de validade mínimo deve ser de 12
meses a partir da data de entrega.
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FARMATEX

R$ 0,27

R$ 27,00

FARMATEX

R$ 0,27

R$ 27,00

100

São Francisco/SE
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Equipo macrogotas isento de PVC atóxi co,
flexível, estéril, transparente,
medin do
aproximadamente
120
cm
de
comprimento, com ponta perfurante p: Ira
ampola plástica ou borracha, cârn: Ira
flexível com gotejador macrogotas, pir .ça
rolete de alta precisão, ínjeror.Iateral e
conector tipo luer. Embalagem individi ial
em papel
grau
círúrgicc
e filí ne
transparente, com selagem eficiente q,ue
40 garanta a integridade do produto até o Unidade
momento de sua utilização, trazen do
externamente os dados de :dentificaç ão,
procedência, número de lote, método, d:rta
e validade de esterilização,
data de
fabricação, prazo de validade e número d"!
registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 mese: ;a
partir da data de entrega. O produto de ve
seguir a Norma Técnica da ABNT - N 3R
14041.
Equipo microgotas confeccionado em P \FC
atóxico, flexível, estéril, transparen te,
medindo aproximadamente
120 cm de
comprimento, com ponta per furante péIra
ampola plástica ou borracha, câm: Ira
flexível com gotejador mícrogotas, filtro de
retenção de partículas e filtro de ar
hidrófobo bacteriológico, pinça rolete de
alta precisão, injetor lateral e conector tipo
luer. Embalagem individual em papel gr au
41 cirúrgico
e filme transparente,
CI rm
Unidade
selagem eficiente que garanta a íntegrída de
do produto até o momento de s ua
utilização, trazendo externamente os dac os
de identificação, procedência; número .de
lote, método,
data
e validade
de
esterilização, data de fabricação, prazo de
no
validade
e número
de registro
Ministério da Saúde. O prazo de valide de
mínimo deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega. O produto deve segui: 'a
Norma Técnica da ABNT - NBR 14041.

200

MEDSONA

R$1,90

R$ 380,00

MEDSONA

R$ 2,12

R$ 212,00

100
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Esparadrapo
impero 10cmx4,5mt
em
tecido de algodão impermeável branco,
medindo 10 cm de largura por 4,5 m de
comprimento, com adesivo uniformemente
distribuído,
isento
de
substâncias
alergênicas, com boa aderência, de ft cil
remoção sem deixar resíduos na pele, com
borda bem acabada e que proporcicne
facilidade de corte manual. Enrolado de
42 maneira uniforme em carretel plástico
Rolo
protegido
por cilindro.
Embalagem
resistente de modo a assegurar proteção
do produto até o momento de sua
utilização e trazendo externamente
os
dados
de identificação,
procedência,
número de lote, data de fabricação e prezo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega.
Espéculo vaginal descartável
tamanho
médio, estéril, modelo Collins, tamanho
médio fabricado em poliestireno cristal,
bordas
atraumáticas,
com
parafuso
rosqueado e rosca tipo borboleta, com
elementos articulados, simétricos, com
abertura e fechamento completos, medindo
aproximadamente
120
mm
de
comprimento total e 32 mm de largura.
Embalagem
individual
íntegra,
com
Unidade
44 selagem eficiente que garanta 3 integridade
do produto, até o momento de sua
utilização,
permita
a
abertura
e
transferência
com técnica
asséptica,
trazendo
externamente
os dados de
identificação, procedência, número de lcte,
método, data de fabricação, prazo de
validade
e numero
de registro
110
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínima deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega
Éter sulfúrico, frasco com .1000 mililitros,
líquido incolor, límpido, volátil e de ocor
característico.
Embalagem resistente que
mantenha a integridade do produto até o
momento de sua utilização, trazendo
45 externamente os dados de ídentíflcaç Io, Fr-asco
procedência, número de lote, data de
fabricação, prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde. O praz.i
de validade mínimo deve ser de 12 meses a
partir da data de entrega.

1500

CIEX

R$ 5,55

R$
8.325,00

VAGISPEC

R$1,64

R$
1.312,00

VIC
PHARMA

R$ 26,00

R$ 260,00

800

10
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Fita crepe adesiva branca 19 mm x 50 m de
comprimento,
confeccionada
em papel
crepado
que
aceite
escrita
para
identificação do material, 'com substância
adesiva
uniformemente
distribuí da,
aderência eficiente e duradoura, de f{cil
remoção, sem rasgar, deixar resíduos pu
manchas na superfície, capaz de resistir a
umidade e às condições térmicas [de
autoclavagem. Enrolada em anel rígido,
46 armazenável em temperatura
ambiente, Unidade
sem alteração do produto. Embalagem
resistente de modo a assegurar proterão
do produto até o momento de ma
utilização e trazendo externamente
os
dados
de identificação,
procedênc ia,
número de lote, data de fabricação e pré zo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega.
Fita adesiva microporosa tamanho 100 mm
x 4,5 m branca, confeccionada em não
tecido
microporoso,
medindo
aproximadamente 25 mm de largura por
10 m de comprimento, com adesivo a b: se
de polímero
acrílico
uniformemente
distribuído,
isento
de
substãnc. as
alergênicas, com boa aderência, de fiei!
remoção sem deixar resíduos na pele, com
borda bem acabada e que proporcicne
facilidade de corte manual. Enrolado de
Unidade
47
maneira uniforme em carretel plást.co
protegido
por
cilindro.
Embalagem
resistente de modo a assegu rar proteç ão
do produto até o momento de sua
utilização e trazendo externamente
os
dados
de identificação,
procedênría,
número de lote, data de fabricação e prs zo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de valids de
mínimo deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega.
Formol a 40%, em frasco com 1.000 .nl,
líquido incolor, límpido ,. de oror
característico.
Embalagem resistente que
mantenha a integridade do produto ate o
momento de sua utilização, trazendo
49 externamente os dados de identificaç ío, Frasco
procedência, número de lote, data de
fabricação, prazo de validade e rtúmero de
registro no Ministério da Saúde. O prz zo
de validade mínimo deve ser de 12 meses a
partir da data de entrega.
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FARMATEX

R$ 4,80

R$ 720,00

CIEX

R$ 7,80

R$
3.900,00

R$ 15,50

R$ 155,00

500

10
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Frasco porta lâminas com capacidade para
acondicionar 3 lâminas, tampa de rosca
que impeça vazamento, em plástico. A
embalagem deve ser de acordo com a Unidade
praxe
do
fabricante
constando
externamente os dados de identificação e
procedência.
Gaze simples em compressa de 7,5x7,5 cm
estéril com densidade de 1.3 fios/cn\2,
confeccionada em tecido 100% algodão.jde
cor
branca,
isento
de
impurezas,
apresentando-se em 8 cama deis E! 5 dobras
(para dentro), esterilizada por raio gama
cobalto ou oxido de etileno,e embaladas em
pacotes
com
20unidades
de gaze.
Embalagem resistente
que garanta a Unidades
integridade do produto até o momento de
sua utilização, trazendo externamente os
dados
de identificação,
procedência,
número de lote, método e data de
esterelização, data de fabricação e prazo de
validade
e número
de registro
no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir-da
data de entrega.
Gel para ultrasonografia Gel condutor para
transmissão
ultra-sônica
por meio 'de
contato, inodoro, incolor, transparente,
isento
de
substâncias
tóxicas
ou
alergênicas, com boa condutividade, Deve
ser de fácil remoção, sem deixar resíduos
na pele. Apresentação em bisnaga flexível Frasco
com 300 gramas, com aplícarior, trazendo
externamente os dados de ídentificaç ão,
procedência, número de lote, data de
fabricação, prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde, O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses a
partir da data de entrega.
Kit papanicolau composto por escovinha e
espatula de Ayres. Embalagem índivídt a!,
integra, com selagem eficiente que garanta
a integridade do produto, até o momento
de sua utilização, permita a abertura e
transferência
com técnica
asséptica,
trazendo
externamente
os dados de Unidade
identificação, procedência, número de lete,
método, data de fabricação, prazo ,de
validade
e numero
de registro
no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínima deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega
Kit aparelho de glicemia com 1 aparelho
para verificação de glicose r o sangue, 1
Kit
CHIP, 1 controle de solução, :[ lancetador,
15 lancetas, 1 estojo, 1 manual, portátil,

200

CRAL

R$ 0,41

R$ 82,00

REAL MINAS

R$ 0,60

R$
9.000,00

CICLOFARM
A

R$ 3,24

R$ 162,00

ADLIN

R$ 5,30

R$
6.360,00

R$ 77,DO

R$ 616,j}O

15000

50

1200

8
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com memória de data e hora, tipo On Call
Plus.
Lâmina cl ponta fosca cx ciSO unidades,
com espessura entre 1,0 e 1,2 mm, em
vidro lapidado
com ponta
fosca ;
dimensões de 26 x 76 mm; seladas a
vácuo;intercaladas
com folhas de papel,
garantia contra defeitos de fabricação.
58
Embalada conforme a praxe do fabricante,
trazendo
externamente
os dados de
identificação, procedência, número de lote,
data de fabricação, prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega.
Lençol descartável em bobina 50x50 de
celulose mista em bobina, com gramatura
entre 29 e 32 g/m2, com 50 cm de largura
e 50 m de comprimento, branco, com
alvura mínima de 70 %, resistente,
uniformemente
enrolado em tubo 0':0,
isento de substâncias alergênícas, sem
furos, manchas, rasgos ou outros defeitos.
62 Acompanham
os
laudos
técnicos
comprovando
gramatura,
alvura
e
microbiológico.
Embalagem
individual
conforme a praxe do fabricante e trazendo
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de
fabricação e prazo de validade. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses a
partir da data de entrega.
Loção Oleosa a base de A.G.E. frasco cl
100ml, Embalagem individual integra, com
selagem eficiente que garanta a integridade
do produto, até o momento de ma
utilização,
permita
a
abertura
e
transferência
com técnica
assépti ca,
63 trazendo
externamente
os dados de
identificação, procedência, número de lote,
método, data de fabricação, prazo de
validade
e numero
de registro
no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínima deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega.

Caixa

Bobina

$lo ,a~Mt"tO

50

CRAL

R$ 6,00

R$ 300,00

FLEXPELL

R$ 6,30

2.520,00

RIVKA

R$ 4,25

R$ 212,50

400

R$

Frasco

50

Rua Vereador Ermilio Santana Nascimento, S/,' - centro - São Francisco/SE
CNPJ: 11.446.327/0001-08
CEP: 49945-000
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Luvas cirúrgicas estéril 7,5 descartável,
tamanho 8 conforme o padrão nacional.
Confeccionada
em
láte.c
natural,
hipoalergêníco, com formato anatômico,
com bainha, com textura ur.íforrne, sem
falhas, emendas
ou furos
deve ser
antiderrapante
e apresentar elasticida.le,
resistência à tração e sensibilidade t!jtil
compatíveis com a finalidade, lubrífícada
com produto atóxico. Embaladas aos pares,
em embalagem dupla, sendo a interna úm
envelope identificando a mão direita e
esquerda, com os punhos e polegares
dobrados adequadamente,
de forma a
facilitar o calçamento sem contaminar ~a
65
em ba Iagem externa
em pape I gr a')
cirúrgico ou papel grau cirúrgico e fll:ne
plástico, com selagem eficiente que garanta
a integridade do produto até omomento de
sua utilização, permita a abertura
e
transferência
com técnica
asséptica,
trazendo
externamente
os dados de
identificação, procedência, número de lcte,
método, data e validade de esterilização,
data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no Ministério da Saúde
e Ministério do Trabalho e estar conforme
a NBR 13391. O prazo de validade mínimo
deve ser de 12 meses a partir da data, de
entrega.
Luvas de Procedimento tam. ]V, descartável,
tamanho
médio,
ambidestra.
Confeccionada
em
latex
natural,
hipoalergênico, com formate. anatôrnico,
com bainha, com textura ur íforme, sem
falhas, emendas ou furos, f~ apresentar
elasticidade,
resistência
à tração
e
sensibilidade
tátil compatíveis
com a
finalidade, lubrificada com produto atóxi :0.
Acondicionadas
em
caixas
tipn
"dispenserbox", com abertura que permita
67 a retirada das luvas uma a uma, contendo
100 unidades. Embalagem resistente .de
modo a assegurar proteção de produto até
o momento de sua utilização e trazendo
externamente os dados de ídentíficaç 3.0,
procedência, número de lote, .nétodo, data
de fabricação e prazo de validade e número
de registro no Ministério da Saúde e
Ministério do Trabalho e estar conforme a
NBR 13392. O prazo de validade mínimo
deve ser de 12 meses a partir da data de
entrega

Par

2000

BECARE

Caixa

R$ 1,55

R$
3.100,00

R$ 18,00

R$
21.600,00

1200

TOP
QUALITY

Rua Vereador Ermilio Santana Nascimento, S/ '1° - centro - São Francisco/SE
CNPJ: 11.446.327/0001-08
CEP: 49945-000
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PP
Procedimento
Luvas
de
peque.io,
descartável,
tamanho
em látex
Confeccionada
ambidestra.
natural,
hipoalergênico,
com formato
anatômico, com bainha, com textura
uniforme, sem falhas, emendas ou furos, e
apresentar
elasticidade,
resistência
à
tração e sensibilidade tátil compatíveis
com a finalidade, lubrificada com produto
atóxico. Acondicionadas em caixas tipo
"dispenserbox", com abertura que permita
69 a retirada das luvas uma a urna, contendo
100 unidades. Embalagem resistente de
modo a assegurar proteção de produto até
o momento de sua utilização e trazendo
externamente os dados de :dentificaç ão,
procedência, número de lote, método, data
de fabricação e prazo de validade e número
de registro no Ministério da Saúde e
Ministério do Trabalho e estar conforme a
NBR 13392. O prazo de validade mínimo
deve ser de 12 meses a partir da data de
entrega
Máscara cirúrgica descartável com pregas,
formato
retangular,
medindo
aproximadamente
18 cm por 10 cm
quando as pregas estiverem fechadas e
aproximadamente 18 cm x UI cm quando
abertas.
Confeccionada
em
material
atóxico,
hipoalergênico,
repelente
a
líquidos, macio, sem emendas, manchas ou
furos. Formada por 3 camadas, sendo 2
camadas de polipropileno e um filtro de
celulose e poliéster
que assegure a
filtragem
de pelo menos 95% (as
70 partículas com tamanho entre 1 e 2 11,
atestado por laudo analítico, que devorá
ser entregue
quando solicitado. Com
bordas bem acabadas e clipe nasal para
fixação, ajustável, revestido, com fítílt os
para amarrar,
proporcionando
ajuste
perfeito. Embalada conforme a praxe do
fabricante,
trazendo
externamente
os
dados
de identificação,
procedência,
número de lote, data de fabricação, prazo
de validade e número de registro 110
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega.

Rua Vereador Ermilio Santana Nascimento,
CNPJ:11.446.327/0001-08
CEP:49945-000
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Caixa

500

TOP
QUALITY

Caixa

R$18,00

R$
9.000,00

500

MEDIX

centro - São Francisco/SE

R$ 5,80

R$
2.900,00

ESTADO DE SERGIPE.

'\t ..ao M\t"'t'.~la,

'~Qa,a,

Máscara de proteção N-95 tuberculose,
proteção contra os bacilos da tuberculose.
Contém 99% BFE paraparticulas de 0,1
microns. Hipoalergica, fluido resistente e
confortável, possui clips nasal que se
molda facilmente aos diferentes tamanl os
71 e tipos de rosto.Embalada conforme a Unidade
praxe
do
fabricante,
trazendo
externamente os dados de identíflcação,
procedência, número de lote, data ide
fabricação, prazo de validade e número de
registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses a
partir da data de entrega.
Óculos de segurança com proteção lateral,
confeccionado em acrílico ou material
compatível a sua finalidade, rígido, com
lentes transparentes anti-embaçantes, com
respiro lateral, tamanho único com cord 10.
O produto deverá ser isento de rebarbas ou
72 outros defeitos que possam prejudicar seu Unidade
uso. Embalagem individual conforme a
praxe
do
fabricante
e
trazen'do
externamente os dados de identtfícaç ão,
procedência, número de lote, data de
fabricação, prazo de validade e número de

$10

100

DE5CARPAC
K

55 PLU5

Tubo

11.446.327/0001-08

CEP: 49945-000

R$ 270,00

R$ 20,00

R$
1.000,00

R$ 5,56

R$ 278,00

50

PRAT

DONADUZZI

Frasco

Frasco

100

RIO
QUIMICA

R$19,00

RIO
QUIMICA

R$ 5,30

R$
1.900,00

100

Rua Vereador Ermilio Santana Nascimento, 5/,,· - centro - São Francisco/SE
CNPJ:

R$ 2,70

50

CA
Sulfadiazina de Prata a 1% Iümg/g Creme
30g , Embalagem individual integra, com
selagem eficiente que garanta a integridade
do produto, até o momento de !ua
utilização,
permita
a
abertura
e
transferência
com técnica
asséptica,
74 trazendo
externamente
os dados de
identificação, procedência, número de lote,
método, data de fabricação prazo de
validade
e numero
de registro
no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínima deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega.
P.V.P.I. tópico aquoso, solução - c] 1.000
ml,
Embalada conforme a praxe do
fabricante,
trazendo
externamente
os
dados
de identificação,
procedência,
75 número de lote, data de fabricação, pré zo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega
P.V.P.1.tópico aquoso, solução - r:.1 100 -nl,
Embalada conforme a praxe do fabricante,
trazendo
externamente
os dados de
76 identificação, procedência, número de lcte,
data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no Ministério da Saúde,
O prazo de validade mínimo deve ser de 12

,a~..t"tO

R$ 530,09
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78

79

80

81

meses
Papel Grau cirúrgico 15 cm X 100 cm, para
utilização
em auto claves
de vapor
Rolo
saturado. Possui indicador químico de ci :10
(Bobina Lisa com Iüümetros],
Papel Grau cirúrgico 20 cm X 100 cm, para
utilização
em auto claves
de vapor
Rolo
saturado. Possui indicador químico de ciclo
(Bobina Lisa com 100metros).
:;
Papel Grau cirúrgico 25 cm X 100 cm, para
utilização
em auto claves
ele vapor
Rolo
saturado. Possui indicador químico de ciclo
I (Bobina Lisa com LOümetros].
Seringa plastica descatávellml com agulha
de 8x 0,30 estéril descartáve!
com
capacidade para 1 mi, confeccionada em
plástico transparente,
atóxico, com bico
central tipo luer-lock, capaz de garantir
conexões seguras e sem vazamentos. Corpo
lubrificado, com escala externa grava i7,
precisa, visível, com divisões de 0,1 ml e
subdivisões
de 0,02 mI. Flange com
formato anatômico, para apoio dos dedos e
que confira estabilidade à seringa quando
em superfície plana. Êmbolo deslízável,
ajustado ao corpo da seringa, de mo de. a
impedir a entrada de ar, com anel de
retenção de borracha fixado em ma
extremidade. Agulha calibre 8 x 0,30,
siliconizada com corpo em aço inox tipo
304 (NBR 5601) e biseltrifacetado, afiada, Unidade
fixada ao canhão, livre de rebarbas ou
qualquer
defeito
prejudicial
a 5 ua
finalidade. O canhão da agulha deve ser
translúcido em plástico apropriado e o
protetor em plástico rígido, com trava,
Embalagem
individual . com
selagem
eficiente que garanta a integridade do
produto até o momento de sua utilização,
permita a abertura e transferência com
técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação, prazo de
validade
e número
de registro
no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 mese.s a partir da
data de entrega.

Rua Vereador Ermilio Santana Nascimento,
CNPJ: 11.446.327/0001-08
•
CEP: 49945-000
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50

--l

R$ 83,00

R$
4.150,00

ZERMATT

R$
100,00

R$
3.000,00

ZERMATT

R$
105,00

R$
3.150,00

SR

R$ 0,19

R$ 418,00

ZERMATT

30

30

2200

centro - São Francisco/SE
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Seringa plástica descartável estéril 5 .nl,
confeccionada em plástico transparente,
atóxico, com bico central tipo luer-Iock,
capaz de garantir conexões seguras e sem
vazamentos. Corpo lubrificado, com escala
externa gravada, precisa, visível, cor.i
divisões de 0,5 mi e subdivisões de 0,1 mI.
Flange com formato anatômico, para apoio
dos dedos e que confira estabilidade à
seringa quando em superfície
plaha,
Êmbolo deslizável, ajustado '10 corpo .da
seringa, de modo a impedir a entrada de ar,
com anel de retenção de borracha fixado
em sua extremidade. Agulha calibre 25 x 7,
siliconizada com corpo em aço inox tipo
304 (NBR 5601) e bíseltrifacetado, afiada,
83 fixada ao canhão, livre de rebarbas ou
qualquer
defeito
prejudicial
a sua
finalidade. O canhão da agulha deve ser
translúcido em plástico apropriado e o
protetor em plástico rígido, cçm tra "a.
Embalagem
individual
com
selagem
eficiente que garanta a .integridade do
produto até o momento de sua utilização,
permita a abertura e transferência com
técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data I! validade de
esterilização, data de fabricação, prazo de
validade
e número
de registro
no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega
Seringa plástica descartável estéril 20 ml,
confeccionada em plástico transparente,
atóxico, com bico central tipo luer-lotk,
capaz de garantir conexões seguras e sem
vazamentos. Corpo lubrificado, com escala
externa gravada, precisa, vísível, com
divisões de 5,0 mi e subdivisões de 1,0 mI.
Flange com formato anatómico, para apoio
dos dedos e que confira estabilidade à
seringa quando em superfície
pia la.
Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da
85 seringa, de modo a impedir a entrada de ar, Unidade
com anel de retenção de borracha fixado
em sua extremidade. Agulha calibre 25 x 7,
siliconizada com corpo em aço inox ti po
304 (NBR 5601) e biseltrifacetado, afiada,
fixada ao canhão, livre de rebarbas ou
qualquer
defeito
prejudicial
a sua
finalidade. O canhão da agulha deve s.er
translúcido em plástico apropriado e o
protetor em plástico rígido, com tra :a.
Embalagem
individual
com selagem
eficiente Que garanta a integridade do

2500

SR

R$ 0,29

SR

R$ 0,49

R$ 725,00

2500

Rua Vereador Ermilio Santana Nascimento, S/,o - centro - São Francisco/SE
CNPJ: 11.446.327/0001-08
CEP: 49945-000

R$
1.225,0;r
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produto até o momento de sua utilização,
permita a abertura e transferência com
técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação, prazo de
validade
e número
de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partírjda

data de entrega
--~----'I;--+-------4-------4---------4--------+---------Sonda de Foley calibre 16, com duas VÜIS,
estéril, descartável.
Confeccionada
,~m
borracha
natural,
atóxíca.
maleável,
siliconizada,
que não cause traur ia,
Extremidade distal com duas vias, uma do
balão e a outra com ponta levemente
alargada, permitindo conexões seguras e
sem vazamentos. Extremidade proximal
com ponta arredondada com orifícios bem
acabados. O balão deve ser simétrico, com
capacidade
aproximada
de 5 mi e
resistência compatível com o volume. O
produto deverá ter o seu calibre e a
87 capacidade
do
balão
gravac,os Unidade
100
externamente, e estar envolto em bainha
plástica
transparente,
picotada
lias
extremidades. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a integridade
do produto até o momento de ma
utilização,
permita
a
abertura
e
transferência
com técnica 'asséptica,
trazendo
externamente
os dados de
identificação, procedência, número de lcte,
método, data e validade de esterilizaç 10,
data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no Ministério da Saú te.
O prazo de validade mínimo deve ser de 12
meses a partir da data de entn'ga
CIRUTI
R$ 4,40
R$ 440,00
Solução Ringer com lactato, em frasco com
500 mi com escala graduada impressa. O
frasco deve apresentar
coiapsabílidade
para permitir o escoamento ela solução, o
sítio de conexão do equipo deve ser
adaptável e moldável a qualquer equipo.
Embalagem
individual
com selagem
eficiente que garanta a integridade do
88 produto até o momento de sua utilização, Unidade
150
permita a abertura e transferência com
técnica asséptica, trazendo externamente
os dados de identificação, procedênc ia,
número de lote, método, data P. validade de
esterilização, data de fabricação, prazo de
validade
e número
de registro
no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a. partir da
data de entrega.
HALLEX
R$ 3,50
R$ 525,0Q.
Rua Vereador Ermilio Santana Nascimento, S/,· - centro - São Francisco/SE
CNPJ: 11.446.327/0001-08
CEP: 49945-000
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Sonda de Alívio nQ 12. Embalagem
individual com selagem eficiente que
garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização. permita a
abertura
e transferência
com técnica
asséptica, trazendo externamente os dac.os
de identificação, procedência, número de Unidade
lote, método,
data
e validade
de
esterilização, data de fabricação, prazo de
validade
e número
de registro
no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega.
Sonda de Alívio nQ 14. Embalagem
individual com selagem eficiente que
garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização. permita a
abertura
e transferência
com técn ca
asséptica, trazendo externamente os dados
de identificação, procedência, número de Unidade
lote, método,
data
e validade
de
esterilização, data de fabricação, prazo de
validade
e número
de registro
no
Ministério da Saúde. O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir da
data de entrega.
Fralda descartável Geriatrica Tam M adulto
composição:
polpa
de celulose,
gel
(polímero Super absorvente, com elásticos
na cintura e Pernas, filme de polietileno,
Pacote
fibras
de
Polipropileno
e adesivo
termoplástico) pacote com no minimo 10
unidades
Fralda descartável
Geriatrir aTam
l(G
Composição:
polpa
de celulose, gel
(polímero Super absorvente, com elásticos
na cintura e Pernas, filme de polietileno,
Pacote
fibras
de
Polipropileno
e adesivo
termoplástico) pacote com no mini mo 07
unidades
Fralda descartável Infantil Taro M. Na
embalagem deverão estar impressos dac os
de identificação, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro do
Fraldas descartáveis
infantil, tamanh os Pacote
"M", higiênicas, atóxicas, flocgel, form: to
anatômico,
barreiras
antivazamento,
sistema de absorção concentrada. Pacoes
com no mínimo 8 Unidades.":'-=---::-:::-::-::-Fralda descartável Infantil Tz.IDXXG. ~a
embalagem deverão estar Impressos dac os
de identificação, procedência, data de
fabricação, prazo de validade ,~registro do Pacote
Fraldas descartáveis infantil, tamanhos
"XXG",higiênicas, atóxicas, flocgel, formato
anatôrníco,
barreiras
antivazamento,

1000

MEDSONA

R$ 0,92

R$ 920,00

MEDSONA

R$ 0,94

R$ 940,00

1000

1000
MASTERCAR

E

R$
10.200,00

1000

E

R$ 7,80

R$
7.800,00

TRELOSO

R$ 4,75

R$
4.750,00

TRELOSO

R$ 4,75

R$
4.750,00

MASTERCAR

1000

1000

Rua Vereador Ermilio Santana Nasci.nento, S/,· - centro - São Francisco/SE
CNPJ: 11.446.327/0001-08
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R$10,20
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sistema de absorção concentrada. Pacotes
com no mínimo 7 Unidades.
•
Fralda descartável Geriatrica Tam P adulto
composição:
polpa
de celulose,
gel
(polímero Super absorvente, com elásticos
101 na cintura e Pernas, filme de polietileio,
Pacote
fibras
de
Polipropileno
e adesivo
termoplástico) pacote com no mini mo '10
unidades
'
ESTETOSCÓPIOadulto, olivas em silicoae,
com acabamento sem rebarbas, conjunto
biauricular
em metal
não oxidável,
resistente e flexível, na curvatura do tubo
"Y", auscultador duplo, com diafrag: na
Unidade
10Z
resistente e de alta sensibilidade para
ausculta cárdio-pulmonar, que permita o
mínimo de escuta de sons ambientais e 11m
máximo de sons próprios do paciente, com
registro no Ministério da Saúd ~/ANVISA._+- __
-1

500
BIG
CONFORT

R$ 7,50

R$
3.750,00

zo

-+G:::....:::.GT.:.;E:::;C:::.H:.__-+_.:R:.:;$::....=.16=.!,c::_
LEMGRUBE
R$ 4,70
R$ 37,60
R

107 Garrote de Latex

Unidade

8

108 Kit aerosol adulto

Kit

30

DARU

R$ 30,00

R$ 900,00

30

DARU

R$ 30,00

R$ 900,00

GGTECH

R$ 16,OZ

R$ 3Z0,40

GGTECH

R$7,40

R$ 74,00

FARMAX

R$18,50

R$
1.850,00

Kit
109 Kit aerosol infantil
ESTETOSCÓPIO pediátrico,
olivas em
silicone, com acabamento sem rebarbas,
conjunto
biauricular
em metal
do
oxidável, resistente e flexível, na curvatura
do tubo "Y", auscultador
duplo, curn
117 diafragma resistente e de alta sensibilidade
Unidade
para
ausculta
cárdío-pulmonar,
rue
permita o mínimo de escuta de se ns
ambientais e um máximo de sons própr os
do paciente, com registro no Ministério da
Saúde/ ANVISA.
Termômetro clínico p/ uso paciente de
118 mercúrio com registro no Ministério da Unidade
Saúde/ ANVISA
BLOQUEADOR SOLAR, com Fator de
Proteção Solar (FPS) 30, com repeler te.
Deve conter componentes qu e promovam
barreiras
física e química aos ra os
UV/UVB e possuir amplo espectro de ação
repelente; deve dispor de filtro solar de
amplo espectro, isto é, deve proteger da
radiação UVA (3Z0-400nrn) e UVB (Z'.IOlZ0 320nm); deve ser na forma de loção: Unidade
possuir odor suave e agradável; não dele
conter substâncias oleosas (tipo "oil-free ");
deve
utilizar
substâncias
que
não
provoquem
alergias'
(tipo
"hípoalergêníco"): não deve obstruir os
poros (tipo "não comedogénico"); com
repelente não tóxico e segure. com amplo
espechtro de açlão; não deve provocar
mane as na pe e ou nas roupas, Fraaco
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DE SERGIPE.

"."••.. ""'C,,~,,., $AG.' a, $I. ,a~"c"C.
com 120 ml. O prazo de validade mínimo
deve ser de 12 meses a partir da data! de
entrega.
Fio Sutura Nylon 3.0. Caixa com 24
unidades,
apresentando
em
sua
composição: agulha de aço inoxidável 304
e fio de naylon preta, não absorvível sendo
o
produto
estéril,
acondicionada
individualmente em envelopes conte~do
123 um conjunto de agulha e fio, trazeI'l:do
Caixa
30
externamente os dados de ;dentificação,
procedência, número de lote,' data de
validade
e número
de registro
no
R$
ministério da saúde. O prazo de validade
1.320,00
mínimo deve ser de 12 meses a partir da
TECNOFRIO R$ 44,00
data de entrega.
Cabo para Bisturi nº 4. Tamar.ho: 13,5 cm,
fabricado em aço Inoxidável AISI-420. e
distribuído
em
embalagem
plástica Unidade
10
126 individual, com informações de modelo.
procedência, validade e nº de registro na
R$108,00
R$10,80
ABC
ANVISA.
'
Pinça anatômica dente de rato. Tamanho:
16 cm, fabricado em aço Inoxidável AISI420, e distribuído em embalagem plást.ca Unidade
10
127 individual, com informações de modelo,
procedência, validade e nº de registro na
R$ 226,80
R$ 22,68
TRINKS
ANVISA.
Tesoura
lris
Reta.
Tamanho: 12cm
fabricado em aço Inoxidável AISI-420 ~
distribuído
em
embalagem
plást:ca
10
128 individual, com informações de modelo, Unidade
procedência, validade e nº de registro na
ANVISA.
Cuba Rim. Tamanho: 26x12cm fabrica;tdo~---T---rA~B~C::..__-t--!R~$l2~0~,Q:00º+___gR$t?2QOO~,QOQjO
em aço Inoxidável AISI-420, '~ distribuído
129 ~~ embalagem plástica individual, com
mf~rmações
de modelo, procedência,
v~hdade e nº de registro na ANVISA.
Pinça
Halstead
mosquito
T
curva.
amanho: 14cm,
fabricado
em
ln idá I
zço
131
OX! ave AISI:420, e distribuído
em
~mbalagem
plastica
individual
com
!~f~rmaçõeso de modelo, proc~dência,
v~hdade e n- de registro na ANVISA
Pmça
Halstead
mosquito .

10

Unidade

FAVA

R$ 81,00

R$ 810,00

ABC

R$ 24,70

R$ 247,00

-

10

Unidade

10

-~J--_:__t---r!!f_-~-i_E~~~W~M;UlO

orta agulha Mayo Hegar. Tamanho: 16cm
fabricad
o em aço Inoxidá I'
133 distribuído
ave AISI-420. e
.
em
embalag
I'
Individual com . "
em
p ast ca Unidade
I _,

'
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R$ 24,70
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R$ 26,00
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SERGIPE.

'''''DO M" ..'t ... " DI UQDI DI "O , .... t"tO
ANVISA.
Curativos

stop

STOPBlood Stop é um

curatívc/bandagem anti séptico fácil de
aplicar. Substitui o esparadrapo e algodão
na
estancar
o sangue
usado
para
finalização de exames, nos prímeíro :
Caixa
134
e na
socorros
em cortes pequenos
aplicação de injeções.Embalagem com 200
curativos. O prazo de validade mínimo
deve ser de 12 meses a partir da data de
entrega.
R$ 205.937~70

50
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R$ 20,00

R$
1.000,OG

