
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000038/2019

HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI

CNPJ:  10.696.551/0001-95

RUA SAMUEL LEVY, 274 - AQUIDABAN - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29308186

ANEXO - TERMO Nº 000038/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000000503

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000059/2018 001189/2018

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ARMARIO VITRINE
descrição:
- armário vitrine material aço inoxidável, porta em vidro
transparente mín. 3mm espessura, 3- prateleiras vidro cristal
c/ mín. 3mm espessura, 2- portas c/ fechadura tipo yale c/
chaves, altura 1,50, largura 0,50, profundidade 0,40,
características adicionais estrutura em aço c/cantos
arredondados, tipo prateleiras altura regulável, teto/fundo
chapa aço nº20 ,pés c/ponteira borracha.

6.550,0010,00 655,00UN030
HOSPITALA

RE
030

BRACADEIRA PARA INJECAO
material de confecção: aço inoxidável;
apoio do braço: aço inoxidável;
tipo: pedestal altura regulável;
garantia mínima de 12 meses. o produto deverá conter
registro na anvisa.

2.400,0010,00 240,00UN045
HOSPITALA

RE
045

ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS
descrição:
- escada auxiliar com dois degraus, estrutura em tubo de
aço inoxidável, piso em madeira revestido com borracha
antiderrapante. pés com ponteiras de borracha. capacidade
110 kg

10.900,0050,00 218,00UN072
HOSPITALA

RE
071

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM P

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 pequeno, cintura 40 a 80 cm, peso de 20 a 40 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. pacote
com mínimo de 10 unidades

17.700,0015000,00 1,18UN075 BIOFRAL203

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

7.200,0020,00 360,00UN082
HOSPITALA

RE
081
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em 110 ou 220 v. 50/60hz; lâmpada halógena 12v x 20w;
registro anvisa.

LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0
o produto deverá conter registro na anvisa.

485,00500,00 0,97PAR101 SUPERMAX100

LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5
o produto deverá conter registro na anvisa.

485,00500,00 0,97PAR102 SUPERMAX101

MACA FIXA RECLINAVEL PARA EXAMES
descrição:
- maca de exame clinico, estrutura tubular em aço; pintura
epoxi; cabeceira reclinável em 4 posições; leito estofado
com espuma d23; pés com ponteiras; dimensões
aproximadas: 1,85m comprimento x 0,70m largura x 0,80m
altura. o produto deverá conter registro no inmetro.

6.750,0015,00 450,00UN108
HOSPITALA

RE
107

MOCHO COM ENCOSTO
descrição:
- mocho com encosto confeccionado em material aço
carbono, estofado em courvim, garantia de 12 meses,
dimensão do assento: 38 cm, dimensão do encosto: 38x11
cm (lxa), altura em relação ao chão: mínima de 42 cm e
máxima de 52 cm. o produto deverá conter registro no
inmetro.

1.408,004,00 352,00UN118
HOSPITALA

RE
117

PIPETA DE TRANSFERENCIA GRADUADA 3 ML
descrição:
- pipeta de transferência graduada, capacidade 3 ml em
material polietileno. material não estéril. pacote com 100
unidades. o produto deverá conter registro na anvisa.

379,0050,00 7,58PCT124 GOLGRAN123

POTE COLETOR DE ESCARRO - 80ML
em plástico transparente com tampa de rosca 80 ml. o
produto deverá conter registro na anvisa.

145,00500,00 0,29UN125 CRAL124

POTE COLETOR DE FEZES - 40ML
em plástico transparente com pazinha e tampa de rosca
40ml. o produto deverá conter registro na anvisa.

290,001000,00 0,29UN126 CRAL125

SACO DE LIXO 100 LITROS BRANCO LEITOSO
descrição:
- saco de lixo branco leitoso para material infectante,
capacidade de 100l, pacote com 100 unidades. o produto
deverá conter registro na anvisa.

3.850,00100,00 38,50PCT135 RAVA134

SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE EM SACHÊ DE 800 ML
descrição:
- sabonete líquido para higienização de mãos antes e após
procedimentos, aroma erva doce, sache com 800 mg.

3.445,00500,00 6,89UN136 AUDAX135

SONDA NASOGASTRICA TAM 12
descrição:
- sonda nasogastrica, tamanho n. 12 longa, comprimento
mínimo de 1,00 metro, em pvc, atóxica, transparente,
siliconizada, flexível, atraumática, orifícios laterais na
extremidade, conector com tampa universal. estéril e
descartável, embalagem individual com abertura em pétala e
asséptica. o produto deverá conter registro na anvisa.

650,001000,00 0,65UN196 BIOBASE193

SONDA NASOGASTRICA TAM 14
descrição:
- sonda nasogastrica, tamanho n. 14 longa, comprimento
mínimo de 1,00 metro, em pvc, atóxica, transparente,
siliconizada, flexível, atraumática, orifícios laterais na
extremidade, conector com tampa universal. estéril e
descartável, embalagem individual com abertura em pétala e
asséptica. o produto deverá conter registro na anvisa.

690,001000,00 0,69UN197 BIOBASE194

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM XG

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 extra grande, cintura 110 a 165 cm, peso acima de
90 kg, quatro fitas adesivas reposicionáveis tri-laminadas
para fixação com segurança, barreiras antivazamento mais

35.437,5026250,00 1,35UN200 MAXFRAL206
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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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              98.764,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              98.764,50

HOLY MED COM DE PROD MEDICOS HOSP EIRELI:                        98.764,50

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140


	Page 1
	Page 2
	Page 3

