
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000065/2017

FENIXMED COMERCIAL LTDA

CNPJ:  14.595.915/0001-00

RUA  LUIZA GRINALDA, 550 - Centro - Vila Velha - ES - CEP: 29100240

ANEXO - TERMO Nº 000065/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000000428

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

BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML
adulto sistema fechado (com sistema anti refluxo). deverá
ser apresentado no ato da entrega dos produtos, registro
junto a anvisa com data de validade vigente.

600,00200,00 3,00UND.014 POLYURO013

CATETER NASAL TIPO ÓCULOS
cateter nasal utilizado para oxigênoterapia em cilindros com
encaixe de silicone. deverá ser apresentado no ato da
entrega dos produtos, registro junto a anvisa com data de
validade vigente.

330,00300,00 1,10UN015 MEDSONDA014

CABO PARA BISTURI Nº 03
para acoplar lâmina descartável de nº 10 a 15,
confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado
individualmente em plástico, constando externamente os
dados de identificação e procedência nacional. garantia do
aço inox: 10 anos, registro na anvisa. deverá ser
apresentado no ato da entrega dos produtos, registro junto a
anvisa com data de validade vigente.

492,0060,00 8,20UN019 ABC018

CABO PARA BISTURI Nº 04
para acoplar lâmina descartável de nº 20 a 24,
confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado
individualmente em plástico, constando externamente os
dados de identificação e procedência nacional. garantia do
aço inox: 10 anos, registro na anvisa. deverá ser
apresentado no ato da entrega dos produtos, registro junto a
anvisa com data de validade vigente.

492,0060,00 8,20UN020 ABC019

CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL - 20 LITROS
cilindro de aço, sem solda, projetado para conter gases
comprimidos. cilindro produzido e testado de acordo com
especificações da abnt.  modelo 20 litros; capacidade 4m³;
diâmetro/mm 219.0; altura 715mm; peso/kg 30.0; acompanha
válvula padrão para oxigênio, e capacete de proteção da
válvula. cilindro pintado na cor verde, conforme norma de
identificação de gases abnt (cilindro vazio). deverá ser
apresentado no ato da entrega dos produtos, registro junto a
anvisa com data de validade vigente.

10.000,008,00 1.250,00UN021 MAT020

CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL - 7 LITROS
cilindro de aço, sem solda, projetado para conter gases
comprimidos. cilindro produzido e testado de acordo com
especificações da abnt.  modelo 07 litros; capacidade 1m³;
diâmetro/mm 165.1; altura 470mm; peso/kg 11,50;
acompanha válvula padrão para oxigênio, e capacete de
proteção da válvula. cilindro pintado na cor verde, conforme
norma de identificação de gases abnt (cilindro vazio). deverá
ser apresentado no ato da entrega dos produtos, registro
junto a anvisa com data de validade vigente.

5.700,006,00 950,00UN022 MAT021

FOCO DE LUZ CLÍNICO E GINECOLÓGICO
características técnicas:
foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos
com haste superior flexível e cromada;
pedestal com haste inferior pintada;

16.000,0040,00 400,00UN035 VG033
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altura variável entre 90 a 150 cm;
pintura em epóxi a 250°c de alta resistência; base do
pedestal com 04 rodizios; alimentação elétrica selecionável
em 110 ou 220 v. 50/60hz; lâmpada halógena 12v x 20w;
registro anvisa. deverá ser apresentado no ato da entrega
dos produtos, registro junto a anvisa com data de validade
vigente.

GELOX REUTILIZÁVEL E ATÓXICO
, embalagem rígida capacidade 550 ml, tamanho 21,5x
14,5x 2,0 cm. validade mínima de 2 anos. deverá ser
apresentado no ato da entrega dos produtos, registro de
isenção junto a anvisa.

3.996,00400,00 9,99UN037 CIBRAGEL035

GELOX REUTILIZÁVEL E ATÓXICO TAMANHO 17 X 9,5X
2,5 CM
, embalagem rígida capacidade 500 ml. validade mínima de 2
anos. deverá ser apresentado no ato da entrega dos
produtos, registro de isenção junto a anvisa.

3.400,00400,00 8,50UN038 CIBRAGEL036

KIT BÁSICO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE PONTOS
instrumentos confeccionados em aço inox de excelente
qualidade e durabilidade, composto de:
01 tesoura spencer 12cm para retirada de pontos;
01 tesoura iris curva 12 cm;
01 pinça dente de rato 14cm;
01 pinça anotômica 14cm;
01 pinça kelly 14 cm;
01 pinça allis 15cm;
01 estojo em inox 20x10x05cm perfurado;
garantia do aço inox: 10 anos, registro na anvisa. deverá ser
apresentado no ato da entrega dos produtos, registro junto a
anvisa com data de validade vigente.

10.350,0050,00 207,00KIT043 ABC041

LAMINA DE BISTURI Nº 15
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

540,0020,00 27,00CX044 ADVANTIVE042

LÂMINA PARA CROPOSCOPIA
para leitura manual, fosca lapidada; medidas: 2,6 x 7,6cm;
espessura: 1,0 a 1,2mm. embalagem caixa com 50 unidades.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

860,00200,00 4,30CX048 PRECISION046

OTOSCÓPIO
com cabo em metal cromado inoxidável para duas pilhas
médias comuns (não inclusas), revestido por capa
antiderrapante para melhor empunhadura; cabeçote com
lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade; visor móvel
lâmpada incandescente de 2,5 v; 05 (cinco) espéculos
auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes
calibres e quantidades:
01 espéculo de diâmetro 2,8 mm nº 1; 01 espéculo de
diâmetro 4,15 mm nº 2; 01 espéculo de diâmetro 5,0 mm nº 3;
01 espéculo de diâmetro 6,0 mm nº 4; 01 espéculo de
diâmetro 9,0 mm nº 5.  o otoscópio é um equipamento para
fazer um exame detalhado das partes internas do ouvido,
utilizando espéculos (adaptadores) de diferentes tamanhos
que se ajustam ao formato anatômico de cada paciente.
seus componentes principais são: espéculos, lâmpada, lente
com aumento de 2,5 vezes e dial de luz com potenciômetro
para controlar a iluminação através de um feixe de luz
concentrado, onde o profissional tem a nitidez e a amplitude
suficientes para fazer um diagnóstico adequado. o
equipamento possui também um bico na lateral do cabeçote
que é utilizado para otoscopia pneumática. deverá ser
apresentado no ato da entrega dos produtos, registro junto a
anvisa com data de validade vigente.

6.520,0020,00 326,00UN059 TK 007057

REGULADOR PARA OXIGENIO MEDICINAL
válvula redutora de pressão de cilindro (alta pressão) com
1 manômentro, desenvolvido para controlar a pressão de
saída de ar comprimido medicinal, oxigênio.

2.730,0014,00 195,00UN064 HAOXI062
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especificações técnicas:
escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315
kgf/cm²); corpo:
latão cromado; saída do gás calibrado: 3,5 +-0,3 kgf/cm²;
conexões de entrada e saída, conforme a norma abnt.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              62.010,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

APARELHO DE PRESSÃO USO INFANTIL

descrição:
esfigmomanômetro aneróide (aparelho de pressão) modelo
infantil é um equipamento verificado e aprovado pelo inmetro,
o qual possui manguito e pêra em pvc, braçadeira em nylon e
fecho em velcro. acompanha estojo para viagem.
especificações técnicas:
verificado e aprovado pelo inmetro
manguito com pêra em pvc
braçadeira em nylon com fecho de velcro
estojo para viagem infantil
circunferência de braço recomendada para uso - 10-18cm
garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

1.540,0020,00 77,00UN095 PA MED092

DOPPLER FETAL DIGITAL DE MESA

descrição:
com transdutor de alta sensibilidade, alto falante integrado ao
equipamento e tela de lcd que possibilite a visualização
numérica do  batimento cardíaco fetal. deve possuir suporte
para o transdutor, entrada para fone de ouvido, gravador de
som ou computador e porta usb, controle do volume e
desligamento automático após 3 minutos de inatividade.
alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis.
bateria interna recarregável bivolt automático integrada ao
equipamento. possuir 01 ano de garantia, manual de
operação em português e certificado de aprovação do
inmetro.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

19.400,0020,00 970,00UN105 MD  FD300D102

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              20.940,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              82.950,00

FENIXMED COMERCIAL LTDA:                        82.950,00
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