
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000080/2020

Beriza Comércio de Limpeza Ltda

CNPJ:  32.952.698/0001-31

AVENIDA ROLINHA, 72 - SÃO CONRADO - CARIACICA - ES - CEP: 29141197

ANEXO - TERMO Nº 000080/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002668

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000028/2020 003607/2019

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00435 - SETOR DE COMPRASLocal

MarcaItem

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO 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 !ri-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 08 unidades.

40.960,0032000,00 1,280UN041 TENA096

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO 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 !ri-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 liquido 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, fil:ne da polietileno, não tecido de fibras
polipropileno, adesivos termoplásiicos, fios de elastano e
fitas adesivas. dados do fabricante, lote, validade 3 anos
após a fabricação. pacote com mínimo de 10 unidades.

15.300,0015000,00 1,020UN042 TENA097

SETOR DE COMPRAS:              56.260,00
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00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

CREME DENTAL COM FLUOR - 90 GRAMAS

descricao:
- fluor: fluor 1450-1500 ppm,
- composicao: abrasivos, agua
lauril sulfato de sodio, aroma sacarina sodica e outros,
colorido,
- dados rotulagem: data fabricacao, numero lote, registro no
ministerio da saude,
- selo de aprovacao da associacao brasileira de odontologia
(abo),
- validade: superior a 24 meses,
- unidade de fornecimento: bisnaga 90 g

3.799,002900,00 1,310BG021 FREEDENT069

FLANELA PARA LIMPEZA

descricao:
- material 100% algodao,
- cor: laranja,
- absorvente e macia,
- tamanho aproximado 30 cm x 50 cm.
- unidade de fornecimento: unidade

2.472,002400,00 1,030UN035 ITATEX012

LENCO UMEDECIDO - REFIL

descricao:
- lenço umedecido para limpeza e higienização da pele do
bebê.
- lenço de não tecido composto de fibras de polipropileno ou
com viscose.
- fórmula suave que não agride a pele do bebê.
- embalagem refil com 450 unidades,
- medindo 20,0 cm x 12,0 cm
- antialergico
- para crianças

2.061,00300,00 6,870PC049
BABY
ROGER

075

PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DUAS DOBRAS

descricao:
- 100% fibras de celulose virgem,
- cor branca;
- alta absorcao e resistencia a umidade;
- dimensoes minimas 22,5 x 21cm;
- pacote com 1000 folhas.

5.962,001084,00 5,500PC067 COMPAPEL032

RODO PLASTICO 55 CM

descrição:
- rodo borracha;
- modelo regua: duplo;
- tamanho regua: 55 cm;
- material suporte regua: plastico;
- material cabo: cabo madeira;
- comprimento cabo: 1,5 m;
- acondicionamento: saco plastico;
- unidade de fornecimento: unidade

3.569,50550,00 6,490UN075 DUPLAS023

SABAO EM BARRA GLICERINADO INCOLOR

descricao:
- apresentacao: barra,
- fragrancia: neutro,
- peso: 200g por unidade,
- glicerinado,
- acondicionamento: pacote plastico,
- rotulagem: contendo identificacao, composicao, numero de
lote, data de fabricacao, validade, procedencia e registro no
ms/anvisa ou no inmetro ou ainda informacao de isencao do
registro no orgao de controle,

6.240,641568,00 3,980PC076 MARLUCE055
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- unidade de fornecimento: pacote com 5 unidades
.

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              24.104,14

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              80.364,14

Beriza Comércio de Limpeza Ltda:                        80.364,14
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