
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000082/2017

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ:  01.417.694/0001-20

AVENIDA  PRESIDENTE TANCREDO NEVES , 2.103 - CENTRO - CARATINGA - MG - CEP: 35300102

ANEXO - CONTRATO Nº 000082/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000000439

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Dispensa Nº 000030/2017 002298/2017

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM

descrição:
- atadura de algodão ortopédico em manta uniforme, cor
clara, sem impurezas e farpas, medindo 10cm x 100cm de
comprimento. embalado em pacotes com 12 unidades.

227,0448,00 4,73PC001

ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM

descrição:
- atadura de algodão ortopédico em manta uniforme, cor
clara, sem impurezas e farpas, medindo 15cm x 100cm de
comprimento. embalado em pacotes com 12 unidades.

394,5648,00 8,22PC002

ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM

descrição:
- atadura de algodão ortopédico em manta uniforme, cor
clara, sem impurezas e farpas, medindo 20cm x 100cm de
comprimento. embalado em pacotes com 12 unidades.

287,2836,00 7,98PC003

ATADURA GESSADA 10 CM

descrição:
- ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com
laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento,
enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular,
medindo 10cm x 3m, com quantidade de gesso suficiente
para dar cremosidade após imersão em água, tempo de
secagem de 5 a 6 minutos. embalada individualmente em
saco plástico em caixa com 12 unidades.

1.045,9248,00 21,79CX004

ATADURA GESSADA 15CM

descrição:
- ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com
laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento,
enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular,
medindo 15cm x 3m, com quantidade de gesso suficiente
para dar cremosidade após imersão em água, tempo de
secagem de 5 a 6 minutos. embalada individualmente em
saco plástico em caixa com 12 unidades.

1.255,6836,00 34,88CX005

ATADURA GESSADA 20CM

descrição:
- ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com
laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento,
enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular,
medindo 20cm x 4m, com quantidade de gesso suficiente
para dar cremosidade após imersão em água, tempo de
secagem de 5 a 6 minutos. embalada individualmente em
saco plástico em caixa com 12 unidades.

652,4412,00 54,37CX006

MALHA TUBULAR 10CM
148,5624,00 6,19RL007
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descrição:
- confeccionada em tecido 100% algodão;
- elasticidade no sentido transversal com enrolamento
uniforme em toda sua extensão;
- compressão uniforme em toda sua extensão para manter a
proteção do membro;
- alta resistência para preservação da integridade tecidual;
- garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
embalagem: rolo com 15 ou 20 metros

MALHA TUBULAR 15CM

descrição:
- confeccionada em tecido 100% algodão;
- elasticidade no sentido transversal com enrolamento
uniforme em toda sua extensão;
- compressão uniforme em toda sua extensão para manter a
proteção do membro;
- alta resistência para preservação da integridade tecidual;
- garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
embalagem: rolo com 15 ou 20 metros.

90,3612,00 7,53RL008

TALA METÁLICA 12X180MM

descrição:
confeccionada em alumínio com pontas arredondadas e
espuma de densidade 23/cm³.
tamanho 12x180mm
embalagem pacote com 12 unidades.

118,8012,00 9,90PC009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              4.220,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              4.220,64

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:                        4.220,64
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