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ANEXO - TERMO Nº 000066/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000000429

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

ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT/ 100 UND
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

1.020,00300,00 3,40PCT002 THEOTO002

COLAGENASE POMADA
composição: colagenase, cloranfenicol. pomada
cicatrizante para tratamento de feridas. bisnaga 30g. deverá
ser apresentado no ato da entrega dos produtos, registro
junto a anvisa com data de validade vigente.

8.175,00500,00 16,35BISN025 CRISTALIA023

KIT GINECOLÓGICO - TAM P -
para coleta de preventivo, descartável, contendo: 01
espéculo pequeno, 01 par de luvas, 01 espátula de ayres,
01 escova cervical, 01 pinça cheron. deverá ser
apresentado no ato da entrega dos produtos, registro junto a
anvisa com data de validade vigente.

5.050,002500,00 2,02KIT040 ADLIN038

KIT GINECOLÓGICO - TAM M-
para coleta de preventivo, descartável, contendo: 01
espéculo médio, 01 par de luvas, 01 espátula de ayres, 01
escova cervical, 01 pinça cheron. deverá ser apresentado
no ato da entrega dos produtos, registro junto a anvisa com
data de validade vigente.

8.920,004000,00 2,23KIT041 ADLIN039

KIT GINECOLÓGICO - TAM G -
para coleta de preventivo, descartável, contendo: 01
espéculo grande, 01 par de luvas, 01 espátula de ayres, 01
escova cervical, 01 pinça cheron. deverá ser apresentado
no ato da entrega dos produtos, registro junto a anvisa com
data de validade vigente.

2.370,001000,00 2,37KIT042 ADLIN040

LENÇOL DESCARTÁVEL 70 CM
rolo com 50 metros cada, em papel, indicado para uso
hospitalar, rolo embalado individualmente. deverá ser
apresentado no ato da entrega dos produtos, registro junto a
anvisa com data de validade vigente.

826,00100,00 8,26RL049 CLEAN047

MASCARA EXTENSÃO COPINHO P/ NEBULIZADOR -
ADULTO
para medicamentos:
adapta-se a qualquer marca de inalador/nebulizador com
máscara, em pvc atóxico, com entradade ar através de bico,
extensão que o acompanha, cachimbo na cor azul, sendo as
conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho adulto.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

132,6020,00 6,63UN056 DARU054

MASCARA EXTENSÃO COPINHO P/ NEBULIZADOR -
INFANTIL
para medicamentos:
adapta-se a qualquer marca de inalador/nebulizador com
máscara, em pvc atóxico, com entradade ar através de bico,
extensão que o acompanha, cachimbo na cor azul, sendo as
conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho adulto.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

198,9030,00 6,63UN057 DARU055
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
MICROPORE 5CM X 4,5M
ideal para peles sensíveis, deixa a pele transpirar,
hipoalergênico com lacre de segurança que impede violação.
indicação de uso: ideal para curativos em geral em regiões
do corpo com mais sensibilidade, uso diário e prolongado.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

12.110,003500,00 3,46RL058 MISSNER056

SORO FISIOLÓGICO 500 ML 0,9%
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

23.160,006000,00 3,86FR076 J.P074

SULFADIAZINA DE  PRATA
é uma pomada hidrofílica, composta por sulfadiazina de
prata 10% - para tratamento de queimaduras. pote de 500g.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

9.891,00300,00 32,97PT077 PRATI075

TERMÔMETRO CLÍNICO ANALÓGICO
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

846,00150,00 5,64UND.078 PREMIUM076

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              72.699,50

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

MÁSCARA - 3M N95 PFF-2

descrição:
indicada para proteção ao bacilo da tuberculose; filtro para
particulados: classe pff-2.
- eficiência mínima de filtragem de 94%
- bfe > 99% (eficiência de filtração bacteriológica)
- cor branca
- tamanho regular
- formato concha
- fabricado, testado e aprovado no brasil
- aprovado pelo ministério do trabalho e emprego
- registro do ministério da saúde (anvisa)
- unidade de fornecimento: caixa com 35 unidades
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

412,605,00 82,52CX100
DESCARPA

CK
097

APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO

descrição:
braçadeira grande para obeso em nylon com fecho de
velcro. circunferência de 35 até 51 cm -esfigmomanômetro
aneróide
garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.
especificações técnicas
verificado e aprovado pelo inmetro
manguito com pêra em pvc
braçadeira em nylon com fecho de velcro
estojo para viagem
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

1.662,2020,00 83,11UN103 PREMIUM100

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              2.074,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              74.774,30

FLAVIA GENELHU PENNA ME:                        74.774,30
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