
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000070/2017

SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP

CNPJ:  10.269.296/0001-02

RUA PRESIDENTE JOHN KENNEDY, 77 - IBES - VILA VELHA - ES - CEP: 29108440

ANEXO - TERMO Nº 000070/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000000433

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000041/2016 001346/2016

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00475 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

AGULHA 20 X 5,5
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

359,5050,00 7,19CX009
LABOR
IMPORT

008

AGULHA 25 X 6
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

389,5050,00 7,79CX010 SOLIDOR009

AGULHA 25 X 8
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

660,00100,00 6,60CX012
LABOR
IMPORT

011

AGULHA 30 X 8
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

659,00100,00 6,59CX013
LABOR
IMPORT

012

ESPARADRAPO 10CM X 4,5M
composto de tecido 100% algodão que recebe tratamento
especial para proporcionar facilidade de rasgo sem
desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa
adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e
resinas. apresentam bordas serrilhadas que favorecem o
corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade
de instrumentos de corte, tornando o produto mais
econômico.
apresentação: enrolado em carretéis plásticos, com abas,
protegidos também por capas, que mantém a integridade do
produto. deverá ser apresentado no ato da entrega dos
produtos, registro junto a anvisa com data de validade
vigente.

18.000,003000,00 6,00RL027 MISSNER025

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº08
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

254,00200,00 1,27PAR050
DESCARPA

CK
048

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,0
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

254,00200,00 1,27PAR051
DESCARPA

CK
049

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,5
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

254,00200,00 1,27PAR052
DESCARPA

CK
050

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/ 100 UND
em latex - 50 pares. deverá ser apresentado no ato da
entrega dos produtos, registro junto a anvisa com data de
validade vigente.

56.805,003500,00 16,23CX053
DESCARPA

CK
051

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX C/ 100 UND
em latex - 50 pares. deverá ser apresentado no ato da
entrega dos produtos, registro junto a anvisa com data de
validade vigente.

48.690,003000,00 16,23CX054
DESCARPA

CK
052

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CAIXA COM 100
UND
em latex - 50 pares. deverá ser apresentado no ato da
entrega dos produtos, registro junto a anvisa com data de
validade vigente.

16.230,001000,00 16,23CX055
DESCARPA

CK
053

SERINGA DE 20 ML S/ AGULHA 440,001000,00 0,44UN067 SR065
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deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML S/AGULHA
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

560,004000,00 0,14UN069 SR067

SONDA VESICAL FOLEY Nº 10
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

307,00100,00 3,07UND.071 WELL LEAD069

SONDA VESICAL FOLEY Nº14
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

307,00100,00 3,07UND.072 WELL LEAD070

SONDA VESICAL FOLEY N° 16
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

307,00100,00 3,07UND.073 WELL LEAD071

SONDA VESICAL FOLEY N° 18
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

307,00100,00 3,07UND.074 WELL LEAD072

SONDA VESICAL FOLEY N° 20
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

614,00200,00 3,07UND.075 WELL LEAD073

TESOURA CIRÚRGICA RETA 17CM
material: produto confeccionado em aço inoxidável.
embalagem plastica individual, constando os dados de
identificação e procedencia. garantia 10 anos contra defeito
de fabricação.
certificações: fabricado de acordo com normas abnt. deverá
ser apresentado no ato da entrega dos produtos, registro
junto a anvisa com data de validade vigente.

237,0010,00 23,70UN081
PROFESSIO

NAL
079

TESOURA DE LISTER
tesoura de lister 19cm para bandagem, confeccionado em
aço inoxidável. embalagem individual, constando os dados
de identificação e procedencia. garantia 10 anos contra
defeito de fabricação. certificações: fabricado de acordo
com normas abnt. deverá ser apresentado no ato da entrega
dos produtos, registro junto a anvisa com data de validade
vigente.

139,755,00 27,95UN083
PROFESSIO

NAL081

TESOURA MAYO CURVA 15CM
material: produto confeccionado em aço inoxidável.
embalagem plastica individual, constando os dados de
identificação e procedencia. garantia 10 anos contra defeito
de fabricação.
certificações: fabricado de acordo com normas abnt. deverá
ser apresentado no ato da entrega dos produtos, registro
junto a anvisa com data de validade vigente.

46,182,00 23,09UN084
PROFESSIO

NAL
082

TESOURA MAYO RETA 15CM
material: produto confeccionado em aço inoxidável.
embalagem plastica individual, constando os dados de
identificação e procedencia. garantia 10 anos contra defeito
de fabricação.
certificações: fabricado de acordo com normas abnt. deverá
ser apresentado no ato da entrega dos produtos, registro
junto a anvisa com data de validade vigente.

46,182,00 23,09UN085
PROFESSIO

NAL
083

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              145.866,11

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

BACIA REDONDA LAVAGEM EM INOX PARA CURATIVOS

descrição:
bacia redonda em aço inoxidável
garantia contra defeitos de fabricação.
especificações técnicas:
- dimensões: 30 x 6,5 cm;
- capacidade de 3000 ml;
- material: aço inoxidável;

2.410,8040,00 60,27UN093 FORTINOX090
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- reg. anvisa; 10253649013;
- validade indeterminada.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

CUBA RIM AÇO INOX 26X12CM

descrição:
descrição: cuba rim em aço inoxidável;
garantia contra defeitos de fabricação.
especificações técnicas:
- dimensões: 26 x 12 cm;
- capacidade: 700 ml;
- material: aço inoxidável;
- reg. anvisa: 10253649013;
- validade indeterminada.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

1.218,0040,00 30,45UN094 FORTINOX091

BANDAGEM ADESIVA HIPOALÉRGICA
(curativo pós coleta de sangue) para pequenas punções
de coleta, perfuração de aplicação medicamentosa, e até
mesmo proteção estética para pequenos ferimentos.
na cor: bege (cor de pele)
caixa com 500 unidades.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

27,422,00 13,71CX102099

ESTETOSCÓPIO CLÍNICO PARA PACIENTES ADULTOS

descrição:
com auscultador em aço inoxidável com hastes ajustáveis
para obter a tensão desejada. olivas anatômicas
rosqueáveis, par de olivas sobressalentes. deve possuir
anel não frio que proporciona conforto térmico ao paciente.
garantia mínima de 1 ano, comprovada através do manual
registrado na anvisa.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

478,5030,00 15,95UN104 WILTEX101

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              4.134,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              150.000,83

SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP:                        150.000,83
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