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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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COMERCIAL DESTAQUE EIRELI
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ANEXO - CONTRATO Nº 000114/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000000589

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Dispensa Nº 000018/2020 001051/2020

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ALCOOL ETILICO 70% 01 LITRO

descricao:
- alcool liquido 70% hidratado.
- desinfetante hospitalar para superficies fixas.
- indicado para desinfeccao.
- volume da embalagem: frasco com 1 litro.

35.700,003000,00 11,90L002

AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO
avental procedimento hospitalar; material: tecido nao tecido
sms, 100% polipropileno %; uso: descartavel; manga: manga
longa; tamanho: tamanho grande; cor: branco; gramatura: 30
g/m²; fechamento: para de amarrilhos costas e cintura;
esterilidade: nao esteril; embalagem: embalagem individual em
saco plastico transparente; rotulagem: devera conter
identificacao do material, dados do fabricante/importador,
numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais
instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001,
anvisa e suas alteracoes posteriores; caracteristicas
adicionais: barreira microbiana comprovada por laudo de bfe
e vfe, hipoalergenico, manga punhos com elastico, sistema
de ajuste e fixacao atraves de dois pares de amarrilhos nas
costas e cintura; norma: nr 6 - ministerio do trabalho e
emprego - mte; certificado aprovacao - ca: registro anvisa e
certificado de aprovacao - ca emitido pelo mte; legislacao: de
acordo com legislacao atual vigente; unidade de
fornecimento: unidade. o produto deverá conter registro na
anvisa.

8.000,001000,00 8,00UN023

MASCARA 3M N95 PFF-2

descrição:
- indicada para proteção ao bacilo da tuberculose, filtro para
particulados: clase pff-2; eficiência mínima de filtragem de
94% - bfe>99% (eficiência de filtragem bacteriológica), cor
branca, tamanho regular, formato concha, fabricado, testado
e aprovado no brasil, aprovado pelo ministério do trabalho e
emprego, certificado de aprovação (ca) 14209, registro no
ministério da saúde (anvisa).
caixa com 50 unidades

10.000,005,00 2.000,00CX021

SABAO EM PO

descricao:
- sabão em pó para lavar roupas,
- de alta qualidade,
- embalado em caixa com 01 kg,
- composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista,
branqueador, óptico, tamponantes, corantes, essência,
carga e água.
- contém alquilbenzeno, sulfonato de sódio.
- fabricação nacional.
- validade mínima de 12 meses após a entrega.

800,00100,00 8,00CX019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
SUPORTE DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADO
descrição:
- tipo de material: frente: plástico
- base styron;
- características do abs: baixa densidade
- alta resistência;
- medidas: altura 32 cm / largura 26.7 cm / profundidade 12.8
cm;
- sistema de abertura: travas laterais acionados por
pressão;
- tipos de papel utilizado: papel toalha interfolha 2 e 3 dobras;
- acompanhado parafusos e buchas necessários para
instalação.
- garantia mínima de 12 meses.

3.840,0080,00 48,00UN013

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              58.340,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              58.340,00

COMERCIAL DESTAQUE EIRELI:                        58.340,00
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