
    

 

NOTA TÉCNICA Nº 021.13 

Foi firmado o Contrato de n°. 021/2013, entre o Instituto Sócrates Guanaes – ISG 

e a empresa BORUSSIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS 

HOSPITALARES LTDA, para fornecimento de solução alcóolica e sabonete 

líquido para higienização das mãos, de acordo a média de consumo mensal. 

Nesse caso, o objeto está correlacionado no Resultado dos Atos Convocatórios 

de Aquisições, nos respectivos meses de consumo. O referido CONTRATO 

encontra-se acessível no site, no Grupo COMPRAS/CONTRATOS, no item 

“CONTRATOS ASSINADOS COM TERCEIROS”, no ano 2013 na competência 

Maio. 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 038.15 

Foi firmado o Contrato de n°. 038/2015, entre o Instituto Sócrates Guanaes – ISG 

e a empresa FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, para fornecimento de 

nutrição parenteral total (NPT), de acordo a média de consumo mensal. Nesse 

caso, o objeto está correlacionado no Resultado dos Atos Convocatórios de 

Aquisições, nos respectivos meses de consumo. O referido CONTRATO 

encontra-se acessível no site, no Grupo COMPRAS/CONTRATOS, no item 

“CONTRATOS ASSINADOS COM TERCEIROS”, no ano 2015 na competência 

Dezembro. 

 

NOTA TÉCNICA Nº 006.17 

Foi firmado o Contrato de nº. 006/2017, entre o Instituto Sócrates Guanaes – ISG 

e a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, para fornecimento de gases medicinais, 

de acordo a média de consumo mensal. Nesse caso, o objeto está correlacionado 

no Resultado dos Atos Convocatórios de Aquisições, nos respectivos meses de 

consumo. O referido CONTRATO encontra-se acessível no site, no Grupo 

COMPRAS/CONTRATOS, no item “CONTRATOS ASSINADOS COM 



    

 

TERCEIROS – CONTRATO MED39/FORM/0006/2017 – AIR LIQUIDE”, no ano 

2017 na competência Junho. 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 029.17 

Foi firmado o Contrato de n°. 029/2017, entre o Instituto Sócrates Guanaes – ISG 

e a empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para fornecimento de insumos para 

aparelhos de glicemia, de acordo a média de consumo mensal. Nesse caso, o 

objeto está correlacionado no Resultado dos Atos Convocatórios de Aquisições, 

nos respectivos meses de consumo. O referido CONTRATO encontra-se 

acessível no site, no Grupo COMPRAS/CONTRATOS, no item “CONTRATOS 

ASSINADOS COM TERCEIROS”, no ano 2017 na competência Novembro. 

 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 012.17 

Foi firmado o Contrato de n°. 012/2017, entre o Instituto Sócrates Guanaes – ISG 

e a empresa MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES, para fornecimento de equipos de bomba de infusão, de acordo 

a média de consumo mensal. Nesse caso, o objeto está correlacionado no 

Resultado dos Atos Convocatórios de Aquisições, nos respectivos meses de 

consumo. O referido CONTRATO encontra-se acessível no site, no Grupo 

COMPRAS/CONTRATOS, no item “CONTRATOS ASSINADOS COM 

TERCEIROS”, no ano 2017 na competência Agosto. 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 038.19 

Foi firmado o Contrato de n°. 038/2019, entre o Instituto Sócrates Guanaes – ISG 

e a empresa NUTRA – NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA, para fornecimento de 

nutrição parenteral manipulada, de acordo a média de consumo mensal. Nesse 

https://isgsaude.org.br/hdt/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/1516647372.pdf


    

 

caso, o objeto está correlacionado no Resultado dos Atos Convocatórios de 

Aquisições, nos respectivos meses de consumo. O referido CONTRATO 

encontra-se acessível no site, no Grupo COMPRAS/CONTRATOS, no item 

“CONTRATOS ASSINADOS COM TERCEIROS”, no ano 2019 na competência 

Novembro. 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 001.21 

Foi firmado o Contrato de n°. 001/2021, entre o Instituto Sócrates Guanaes – ISG 

e a empresa VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES 

EIRELI, para fornecimento de dietas enterais, de acordo a média de consumo 

mensal. Nesse caso, o objeto está correlacionado no Resultado dos Atos 

Convocatórios de Aquisições, nos respectivos meses de consumo. O referido 

CONTRATO encontra-se acessível no site, no Grupo 

COMPRAS/CONTRATOS, no item “CONTRATOS ASSINADOS COM 

TERCEIROS”, no ano 2021 na competência Março. 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 016.21 

Foi firmado o Contrato de n°. 016/2021, entre o Instituto Sócrates Guanaes – ISG 

e a empresa UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA, para fornecimento de 

suprimentos nutricionais específicos para pacientes pediátricos, de acordo a 

média de consumo mensal. Nesse caso, o objeto está correlacionado no 

Resultado dos Atos Convocatórios de Aquisições, nos respectivos meses de 

consumo. O referido CONTRATO encontra-se acessível no site, no Grupo 

COMPRAS/CONTRATOS, no item “CONTRATOS ASSINADOS COM 

TERCEIROS”, no ano 2021 na competência Agosto. 

 

 

 

 



    

 

NOTA TÉCNICA Nº 003.21 

Foi firmado o Contrato de n°. 003/2021, entre o Instituto Sócrates Guanaes – ISG 

e a empresa LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS 

MÉDICOS HOSPITALARES, para fornecimento de equipo de bomba de infusão, 

de acordo a média de consumo mensal. Nesse caso, o objeto está correlacionado 

no Resultado dos Atos Convocatórios de Aquisições, nos respectivos meses de 

consumo. O referido CONTRATO encontra-se acessível no site, no Grupo 

COMPRAS/CONTRATOS, no item “CONTRATOS ASSINADOS COM 

TERCEIROS”, no ano 2021 na competência Março. 

 

 

 

Ana Paula P. S. Tillmann 
Coordenação de Suprimentos 


