Prefeitura do Município de Tanabi
Estado de São Paulo
CNPJ: 45.157.104/0001-42

Inscrição Estadual: Isento

Rua Dr.Cunha Junior, 242 - Fone (17) 3272-9000 - FAX (17) 3272-9002 - CEP 15170-000
Site: www.tanabi.sp.gov.br

e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br
Convite de Preços nº 31/2017

Fornecedor:
CNPJ:

Anexo I

Insc.Estadual:

Endereço:

Formulário de compras

Cidade:

Fone:

Data: 04/09/2017

Solicitamos a V.S. apresentarem dentro do prazo estipulado neste convite os

Encerramento em: 14/09/2017

preços e demais condições de venda para os materiais abaixo discriminados

às 09h15min

Item

Quant.

01

300

02

50

03

100

04

200

05

20

Und

ESPECIFICAÇÕES
Bolsa de Colostomia/leostomia Drenával , Opaca, Recortável, com barreira
Caixa c/ 10 protetora de pele de diâmetro de abertura para estoma recortável de 19 a
unidades 64mm, e 01 clip de fechamento. A embalagem deverá conter, Nº de Registro
na Anvisa e nome do Responsável Técnico.
Curativo com fórmula de Gel Controlada Estéril, adesivo hidrocolóide de
contato, composto de gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica,
poliisobutileno, borracha butílica, borracha de estireno-isopreno-estireno,
Caixa c/ 5
metileno 3,5-Di-TRT-BUTIL - 4-HIDROIHIDROCINAMATO, ÉSTER DE
placas
PENTAERTRITOL, ÓLEO MINERAL E POLIURETANO.(Placa de 20x20cm).
A embalagem deverá conter, Nº de Registro na Anvisa e nome do Técnico
Responsável.
Botas de Unna Elástica, consiste de uma gaze elástica contendo óxido de
Caixa c/ 1 zinco, acácia, glicerina, óleo de castor e petrolato branco. Bandagem medindo
unidades 10,2cm x 914,4 cm embalada individualmente. (A embalagem deverá conter,
Nº de Registro na Anvisa e nome do Técnico Responsável)
Curativo em gel hidratante, absorvente para feridas, não estéril, composto de
alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódia num excipiente aquoso
Caixa c/ 01 transparente e viscoso. Composto de água purificada, propilenoglicol,
bisnaga de 85 carbômero 940, trietanolamina. ácido bórico, alginato de cálcio e sódio,
grs
sorbato de potássio, DMDM hidantoina e carboximetilcelulose sodica.
(A embalagem deverá conter, Nº de Registro na Anvisa e nome do Técnico
responsável)
Cobertura estéril, não aderente,macia, de cor levemente acinzentada, de
material não-tecido, em placa com duas camadas, composta por 100% de
fibras de CMC, concentração de 1,2% a 1,5% de prata iônica, cloreto de
benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético). Com costuras de
celulose regenerada no sentido horizontal e vertical, pode ser recortada em
qualquer direção. Auxilia no risco de infecção. Com a capacidade de absorver
Caixa c/ 10
grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta
placas
a superfície da ferida, preenchendo os microcontornos e formando um meio
10x10cm
úmido que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados (provendo
desbridamento autolítco) e na evolução da cicatrização, combatendo o
biofilme. A absorção é realizada verticalmente e a cobertura faz retenção.
Indicada para feridas agudas e crônicas com ou sem presença de biofilme.
Tamanho: 10x 10cm. Caixa com 10 unidades. (A embalagem deverá conter,
nº de registro na Anvisa e nome do Técnico Responsável;

Condições de Pagamento: Os pagamentos serão realizados todo dia 10 (dez) ou 20 (vinte) de cada mês, após
emissão da nota fiscal, de acordo com as requisições da Secretaria Municipal de Saúde.
Validade da Proposta: mínimo de 90 (noventa dias), após a abertura dos envelopes propostas.
Prazo de entrega: Os itens objeto deste convite serão entregues no máximo em até 07 (sete) dias, após cada
solicitação.
Local da entrega: materiais de curativo, objeto deste convite, serão entregues no Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Saúde, ou em local indicado pela Administração.

P.Unitário

P.Global

R$ 88,90

R$26.670,00

R$ 371,95

R$18.597,50

R$ 44,45

R$ 4.445,00

R$ 43,68

R$ 8.736,00

R$ 518,60

R$10.372,00

Valor das
Mercadorias
Frete
Descontos
IPI
Total R$ 68.820,50

IMPORTANTE: A Prefeitura do Município de Tanabi, reserva-se o direito de adquirir apenas parte do(s) material(is) discriminado(s) ou rejeitar todos
caso isso lhe convenha, sem que decorra direito a qualquer reclamação ou indenização.

Benedito Vieira de Souza
Presidente da Comissão de Licitações

Data e Carimbo da Firma Proponente
VISTO

COMISSAO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

Assinatura

