
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000037/2019

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ:  07.377.489/0001-64

RUA VIANÓPOLIS, 147 - COBILANDIA - VILA VELHA - ES - CEP: 29111250

ANEXO - TERMO Nº 000037/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000000502

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000059/2018 001189/2018

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M
descrição:
- tamanho m, caixa com 100 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

1.690,00100,00 16,90CX106 MEDIX196

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              1.690,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              1.690,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ABAIXADOR DE LINGUA PCT/ 100 UND
descrição:
espátula de madeira, descartável, formato convencional liso,
superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e
largura uniforme em toda a sua extensão, medindo
aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura;
0,5 mm de espessura. pacote com 100 unidades.

1.125,00300,00 3,75PC001 THEOTO001

AGULHA 13 X 4,5
caixa com 100 unidades. o produto deverá conter registro
na anvisa.

580,00100,00 5,80CX006
DESCARPA

CK
006

AGULHA 25 X 7
descrição:
- caixa com 100 unidades. o produto deverá conter registro
na anvisa.

1.740,00300,00 5,80CX009
DESCARPA

CK009

AGULHA 25X8
descrição:
- caixa com 100 unidades. o produto deverá conter registro
na anvisa.

1.160,00200,00 5,80CX010
DESCARPA

CK
010

AGULHA 30X8
descrição:
- caixa com 100 unidades. o produto deverá conter registro
na anvisa.

582,00100,00 5,82CX011
DESCARPA

CK
011

ALGINATO DE CALCIO EM GEL
alginato de cálcio em gel - é um gel hidratante e absorvente
para feridas, composto de alginato de cálcio e sódio e
carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso,
transparente e viscoso; cria um ambiente cicatricial úmido
ideal que favorece o processo natural de cicatrização da
ferida. ao mesmo tempo que apresenta a capacidade de
hidratar feridas secas, também apresenta a capacidade de
absorver o exsudato da ferida.
embalagem: tubo contendo 85g. o produto deverá conter
registro na anvisa.

47.700,003000,00 15,90TB016 CASEX016

APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO) COM
ESTETOSCOPIO PARA USO ADULTO
descrição:
- aparelho para aferição de pressão arterial, para uso adulto,
com braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro,

2.750,0050,00 55,00UN028 ACCUMED028
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cor azul marinho ou cinza, manguito com pera em pvc,
acompanha estetoscópio com auscultador duplo em aço
inoxidavel, alta sensibilidade acústica, hastes ajustáveis,
olivas anatômicas, estojo pra viagem, 1 ano de garantia,
registro no inmetro. o produto deverá conter registro na
anvisa.

CABO PARA BISTURI N  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

232,5030,00 7,75UN049 ABC049

CABO PARA BISTURI N  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

232,5030,00 7,75UN050 ABC050

COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE
CAPACIDADE 20L
descrição:
- coletor de material perfurocortante, capacidade 20l
constituído de: sacola plástica amarela + fundo rígido + cintal
lateral + coleto semi- montado + bandeja interna. capacidade
de 20 litros. conforme norma abnt nbr 13853, rdc 306,
conama 358 e demais normas relacionadas. simbologia de
material infectante conforme nbr 7500 impresso em local
visível. registro no ministério da saúde. o produto deverá
conter registro na anvisa.

4.970,001000,00 4,97UN054 ASTROBOX054

COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE
CAPACIDADE 07L
descrição:
- coletor de material perfurocortante, capacidade 07l,
constituído de: sacola plástica amarela + fundo rígido + cintal
lateral + coleto semi- montado + bandeja interna. capacidade
de 07 litros. conforme norma abnt nbr 13853, rdc 306,
conama 358 e demais normas relacionadas. simbologia de
material infectante conforme nbr 7500 impresso em local
visível. registro no ministério da saúde. o produto deverá
conter registro na anvisa.

735,00300,00 2,45UN056
DESCARBO

X
056

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL CAIXA COM
400 PACOTES
descrição:
- compressa de gaze hidrófila estéril confeccionadas com
fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5
dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15
x 30cm quando abertas e 10 x 10cm quando fechadas e 20
x 40cm quando abertas. são alvejadas, purificadas e isentas
de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes
corretivos, alvejantes ópticos. são também inodoras e
insípidas. sua esterilização é feita por irradiação gama ou
por óxido de etileno. pode ou não conter o filamento
radiopaco. indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem
como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e
prontos-socorros. tem como finalidade absorver líquidos ou
secreções, limpar e cobrir ferimentos e curativos em geral,
nos quais a presença de microorganismos ou qualquer tipo
de impureza não é tolerável. .. o produto deverá conter
registro na anvisa.

32.500,00250,00 130,00CX057 AMERICA057

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM M

descrição:
para incontinência urinária severa, prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas, formato anatômico. especificações:
tamanho médio, cintura 70 a 120 cm, peso de 40 a 70 kg,
quatro fitas adesivas reposicionáveis tri-laminadas para

38.720,0032000,00 1,21UN076
PLENA

CONFORT
202
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fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico, com grande suavidade e conforto, aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca, muda de cor ao contato com o líquido e indica
quando a fralda pode ser trocada, gel ultra absorvente para
manter a fralda mais seca por mais tempo. composição:
polpa de celulose, polímero superabsorvente, filme de
polietileno, não tecido de fibras polipropileno, adesivos
termoplásticos, fios de elastano e fitas adesivas. dados do
fabricante, lote, validade 3 anos após a fabricação. pacote
com mínimo 08 unidades

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM G:

descrição:
para incontinência urinária severa, prolongado, proteção por
até 8hs para uso adulto com cobertura filtrante suave e
elástico nas pernas, formato anatômico. especificações:
tamanho grande, cintura 100 a 150 cm, peso de 70 a 90 kg,
quatro fitas adesivas reposicionáveis tri-laminadas para
fixação com segurança, barreiras antivazamento mais altas
que protegem a pele e evita vazamentos, produto
hipoalergênico, com grande suavidade e conforto, aloe vera
pra manter a pele suave e protegida, testado
dermatologicamente, gel inibidor de odor, indicador de
umidade/troca, muda de cor ao contato com o líquido e indica
quando a fralda pode ser trocada, gel ultra absorvente para
manter a fralda mais seca por mais tempo. composição:
polpa de celulose, polímero superabsorvente, filme de
polietileno, não tecido de fibras polipropileno, adesivos
termoplásticos, fios de elastano e fitas adesivas. dados do
fabricante, lote, validade 3 anos após a fabricação.
fornecimento em pacote com mínimo 10 unidades e no
máximo 50 unidades

38.720,0032000,00 1,21UN077
PLENA

CONFORT
201

FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M-
descrição:
- fita adesiva hospitalar crepada 19 mmx50 m. o produto
deverá conter registro na anvisa.

5.440,002000,00 2,72UN079 POLITAPE078

FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 50 M
descrição:
- fita adesiva hospitalar 19 mm x 50 m para autoclave, com
indicador térmico, resistente a alta temperatura. o produto
deverá conter registro na anvisa.

2.720,001000,00 2,72UN080 POLITAPE079

LANCETA COM LANCETADOR AUTOMATICO

descrição:
para amostragem de sangue capilar, ponta em bisel embutido
no corpo plástico ou outro material compatível, com tampa
protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o
uso. sistema que impede o reuso. característica da lanceta:
21g/0,81mm. penetração 2,4 mm.
registro na anvisa.

31.500,00150000,0
0

0,21UN096 ACCUMED095

LOCAO OLEOSA CICATRIZANTE
é um óleo para proteção da pele de pessoas acamadas e
com peles sensíveis (dermoprotetor) também é usado como
cicatrizante de feridas. pode ser usado na prevenção das
fissuras mamilares da gestação/amamentação. é composto
por ácidos graxos essenciais (ácido linoléico), triglicerídeos
de cadeia média (ácido caprílico, ácido cáprico, ácido
láurico), lecitina de soja, vitamina a e vitamina e, com isenção
de componentes de origem animal e qualquer componente
alcoólico. todos os componentes são anti-alérgicos. não
possui componentes que agridem a pele ou os ferimentos.
por isso auxilia na manutenção da integridade da pele e na
cicatrização mais rápida. é indicado para qualquer ferimento
limpo, que não contenha necrose ou corpos estranhos.

3.790,001000,00 3,79FR100 NUTRIEX099
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embalagem em forma de almotolia, frasco de 200ml. o
produto deverá conter registro na anvisa.

LUVA CIRURGICA ESTERIL N 08
o produto deverá conter registro na anvisa.

485,00500,00 0,97PAR103
DESCARPA

CK
102

LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO PP
cx com 100 und. o produto deverá conter registro na
anvisa.

33.800,002000,00 16,90CX104
DESCARPA

CK
103

LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO
descrição:
- tamanho p, caixa com 100 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

50.700,003000,00 16,90CX105 MEDIX104

LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M
descrição:
- tamanho m, caixa com 100 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

67.600,004000,00 16,90CX106 MEDIX105

LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM G
descrição;
- tamanho g, caixa com 100 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

16.900,001000,00 16,90CX107 MEDIX106

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. o
produto deverá conter registro na anvisa.

15.250,005000,00 3,05RL116 MISSNER115

PINÇA ANATOMICA PARA RETIRADA DE PONTOS
descrição:
- pinça anatômica para retirada de pontos, 14 cm de
comprimento, fabricada em material aço inox. embalagem
plastica individual, constando os dados de identificação e
procedencia. garantia 10 anos contra defeito de fabricação.
o produto deverá conter registro na anvisa.

883,00100,00 8,83UN122 ABC121

PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO CURVA
descrição:
- pinça anatômica dente de rato curva, tamanho 14 cm de
comprimento, fabricada em material aço inox. embalagem
plastica individual, constando os dados de identificação e
procedencia. garantia 10 anos contra defeito de fabricação.
o produto deverá conter registro na anvisa.

985,00100,00 9,85UN123 ABC122

SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA
capacidade: 1 ml/100ui; graduação/escala: escala
graduada nitida e permanente por unidade insulinica; agulha
0,38 x 0,13 mm, embalada com capa protetora; acabamento
perfeito que permita movimento livre e suave do embolo em
todo percurso com ajuste preciso, volume residual: 0,01 ml;
propriedades fisicas: atóxica apirogenica; esterilização:
esteril; embalagem: acondicionado em material que promova
barreira microbiana e abertura asseptica; rotulagem: deverá
conter identificação do material, dados fabricante/importador,
número lote/serie, condições de armazenamento e demais
instruções conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/201,
anvisa e suas alterações posteriores; legislação de acordo
com a atual vigente. o produto deverá conter registro na
anvisa.

28.000,00
100000,0

0
0,28UN140 SR139

SERINGA DE 03 ML SEM AGULHA DESCARTÁVEL
descrição:
- seringa de 3 ml sem agulha, caixa com 500 unidades. o
produto deverá conter registro na anvisa.

6.995,00100,00 69,95CX141 SR140

SERINGA DE 05 ML SEM AGULHA DESCARTÁVEL
descrição:
- seringa de 5 ml sem agulha, caixa com 500 unidades. o
produto deverá conter registro na anvisa.

8.495,00100,00 84,95CX142 SR141

SERINGA DE 10 ML SEM AGULHA DESCARTÁVEL
descrição:
- seringa de 10 ml sem agulha caixa com 100 unidades. o
produto deverá conter registro na anvisa.

1.350,0050,00 27,00CX143 SR142
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SERINGA DE 20 ML SEM AGULHA DESCARTÁVEL
descrição:
- seringa de 20 ml sem agulha, caixa com 100 unidades. o
produto deverá conter registro na anvisa.

1.318,2030,00 43,94CX144 SR143

SONDA VESICAL FOLEY N  16
descrição;
- sonda vesical foley n.º 16, 2 vias, fabricada em materail
100% látex, siliconozada e atóxica. registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

540,00200,00 2,70UN151 SOLIDOR150

SONDA VESICAL FOLEY N  20
descrição:
- sonda vesical foley n.º 20, 2 vias, fabricada em materail
100% látex, siliconozada e atóxica. registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

265,00100,00 2,65UN153 SOLIDOR152

SONDA URETRAL N.º 06
descrição:/
- sonda uretral descartável, nº. 06, estéril, confeccionada
em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem
uretral, conector universal, com no minimo 35 centimetros,
embalagem individual, embalada em papel grau cirurgico, com
dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade. o produto deverá conter
registro na anvisa.

450,001000,00 0,45UN154 BIOBASE153

SONDA URETRAL N.º 08
descrição:
- sonda uretral descartável, nº. 08, estéril, confeccionada
em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem
uretral, conector universal, com no minimo 35 centimetros,
embalagem individual, embalada em papel grau cirurgico, com
dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade. o produto deverá conter
registro na anvisa.

480,001000,00 0,48UN155 BIOBASE154

SONDA URETRAL N.º 10
descrição:
- sonda uretral descartável, nº. 10, estéril, confeccionada
em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem
uretral, conector universal, com no minimo 35 centimetros,
embalagem individual, embalada em papel grau cirurgico, com
dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade. o produto deverá conter
registro na anvisa.

520,001000,00 0,52UN156 BIOBASE155

SONDA URETRAL N.º 12
descrição;
- sonda uretral descartável, nº. 12, estéril, confeccionada
em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem
uretral, conector universal, com no minimo 35 centimetros,
embalagem individual, embalada em papel grau cirurgico, com
dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade. o produto deverá conter
registro na anvisa.

1.060,002000,00 0,53UN157 BIOBASE156

SONDA URETRAL N.º 14
descrição:
- sonda uretral descartável, nº. 14, estéril, confeccionada
em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem
uretral, conector universal, com no minimo 35 centimetros,
embalagem individual, embalada em papel grau cirurgico, com
dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade. o produto deverá conter
registro na anvisa.

1.120,002000,00 0,56UN158 BIOBASE157

SONDA URETRAL N.º 16
descrição:
- sonda uretral descartável, nº. 16, estéril, confeccionada
em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem
uretral, conector universal, com no minimo 35 centimetros,
embalagem individual, embalada em papel grau cirurgico, com
dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade. o produto deverá conter

590,001000,00 0,59UN159 BIOBASE158
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registro na anvisa.

SORO FISIOLÓGICO 250ML 0,9%
descrição:
- solução de cloreto de sódio a 0,9%, frasco com 250 ml,
para uso em nebulizações, lavagem de feridas e hidratação
da pele. o produto deverá conter registro na anvisa.

7.700,005000,00 1,54FR160 FARMAX159

SORO FISIOLOGICO 500 ML 0,9%
descrição:
- solução de cloreto de sódio a 0,9%, frasco com 500 ml,
para uso em nebulizações, lavagem de feridas e hidratação
da pele. o produto deverá conter registro na anvisa.

10.000,005000,00 2,00FR161 FARMAX160

PINCA KELLY RETA 14 CM
descrição:
- pinça kelly reta para retirada de pontos, tamanho 14 cm de
comprimento, fabricada em material aço inox. embalagem
plastica individual, constando os dados de identificação e
procedencia. garantia 10 anos contra defeito de fabricação.

2.046,00100,00 20,46UND181 ABC178

PINCA KELLY - CURVA 14 CM
descrição:
- pinça kelly curva para retirada de pontos, tamanho 14 cm
de comprimento, fabricada em material aço inox. embalagem
plastica individual, constando os dados de identificação e
procedencia. garantia 10 anos contra defeito de fabricação.

2.040,00100,00 20,40UND.182 ABC179

PINCA DENTE DE RATO - 14 CM
descrição:
- pinça anatômica dente de rato, tamanho 14 cm de
comprimento, fabricada em material aço inox. embalagem
plastica individual, constando os dados de identificação e
procedencia. garantia 10 anos contra defeito de fabricação.

980,00100,00 9,80UND.183 ABC180

TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS 12 CM INOX
descrição:
- tesoura íris para retirada de pontos, ponta reta, 12 cm de
comprimento, fabricada em aço inox. embalagem plastica
individual, constando os dados de identificação e
procedencia. garantia 10 anos contra defeito de fabricação.
o produto deverá conter registro na anvisa.

1.460,00100,00 14,60UN187 ABC184

LIMPADOR DE FERIDAS
descrição:
- limpador de ferida constituído de betaina e poliexanida.
apresentação em frasco entre 300 a 350 ml. deve manter
estabilidade após aberto. embalagem contendo bula, dados
de identificação, fabricação, validade, lote, registro no
ms/anvisa. validade mínima de 12 meses a partir da emissão
da nota fiscal de entrega. o produto deverá conter registro
na anvisa.

8.340,00200,00 41,70UN190 DBS187

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL COM BATERIA

descrição:
- termômetro clinico digital com visor digital de cristal líquido,
de fácil visualização, (04 dígitos), bateria de longa duração,
(livre de mercúrio), bipe sonoro que indica o final da
medição, indicador de bateria baixa, memória para o ultimo
resultado, ponta (sensor) resistente à água e a quedas, cor
branca. temperatura entre 32ºc e 42,9º c, desligamento
automático. com 2 baterias reserva. embalagem individual
com selagem eficiente que garanta a integridade do produto
até o momento de sua utilização, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência, número de lote, data de
fabricação, prazo de validade e número de registro no
ministério da saúde (ms) anvisa e inmetro. apresentar
manual explicativo e garantia contra defeitos de fabricação.
o produto deverá conter registro na anvisa.

870,00100,00 8,70UND199 ACCUMED197

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              486.419,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              486.419,20

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI:                        488.109,20
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