
FAHECE COLETA DE PREÇOS SEMANAL - MEDICAMENTOS CEPON CP 103/18

Item Cod. Descrição do item
Qtd. 

Cotada

Nome Comercial (nome da 

marca)

 Nome do Laborat. Titular do Registro 

na ANVISA
Qtd Emb.Valor Unitário Valor Total X Parecer Técnico

1 9359

Dieta polimérica líquida para uso enteral, isenta de lactose, sacarose, 

gluten e fibras. Com densidade calórica de 1,0 a 1,2 cal/ml, porcentagem 

de proteína de 14 a 18%, com proteína mista.(Sistema 

Fechado).Embalagem de 1000ml.O Equipo deverá ser adequado para 

embalagem e com via  secundária (Y) para administração de outros 

fluídos sem que haja necessidade de desconectar o equipo da sonda.A 

empresa deverá fornecer bombas de infusão em número compatível com 

a demanda e 1 (um) equipo para bomba para cada embalagem do 

produto. 

2 3964

Dieta polimérica líquida para uso enteral, isenta de lactose, sacarose, 

gluten e fibras. Com densidade calórica de 1,0 a 1,2 cal/ml, porcentagem 

de proteína de 14 a 18%, com proteína mista.(Sistema 

Fechado).Embalagem de 500m a 1000ml.O Equipo deverá ser adequado 

para embalagem e com via  secundária (Y) para administração de outros 

fluídos sem que haja necessidade de desconectar o equipo da sonda.A 

empresa deverá fornecer bombas de infusão em número compatível com 

a demanda e 1 (um) equipo para bomba para cada embalagem do 

produto. 

Coleta de Preços nº 103/18                                                                                                   

Data: 18/04/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO
SUBSTITUIR O LOGO DA FAHECE PELO LOGO DA EMPRESA

** No campo "observação",  informar se o produto cotado difere em algum aspecto daquele que está sendo solicitado  ou acrescentar informações relevantes a respeito do mesmo, como por 

** O valor total deve ser referente a quantidade cotada (estimativa mensal)

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON                                                            Rua: 

Presidente Coutinho, 160 -Florianópolis/SC                                                         Fone: (48) 3212-1300 

Fax: (48) 3212-1335

COLETA DE PREÇOS ANUAL                       

MEDICAMENTOS CEPON  / NUTRIÇÃO

** Quando o medicamento for GENÉRICO, no campo "Nome Comercial" ao invés de escrever o nome do princípio ativo, escrever apenas a palavra GENÉRICO


