
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000084/2020

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 000084/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002672

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 G

descrição:
para incontinéncia 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. pacote com mínimo 08 unidades.

41.280,0032000,00 1,290UN040 MAXFRAL099

FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO 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 11
o a 165 cm, peso acima de 90 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 derma!ologiçamente, 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, 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 07 unidades

34.912,5026250,00 1,330UN043 MAXFRAL098
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
SETOR DE COMPRAS:              76.192,50

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

FRALDA DESCARTAVEL  PEDIATRICA - TAMANHO XG

descricao:
- para uso infantil,
- com camada externa impermeável,
- camada interna em material de alta absorção,
- elástico para ajuste nas pernas,
- fita adesiva lateral de fixação multiajustavel,
- atoxico e hipoalergenico.
- embalada em pacote contendo externamente dados de
identificação, procedencia, data de fabricação, validade, nº
de lote, registro do m. s.
- embalagem com até 50 unidades.

662,501250,00 0,530UN036 BABY KIDS070

FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA - TAMANHO G

descricao:
- para uso infantil,
- com camada externa impermeável,
- camada interna em material de alta absorção,
- elástico para ajuste nas pernas,
- fita adesiva lateral de fixação multiajustavel,
- atoxico e hipoalergenico.
- embalada em pacote contendo externamente dados de
identificação, procedencia, data de fabricação, validade, nº
de lote, registro do m. s.
- embalagem com até 50 unidades.

843,751875,00 0,450UN037 BABY KIDS071

FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA - TAMANHO M

descricao:
- para uso infantil,
- com camada externa impermeável,
- camada interna em material de alta absorção,
- elástico para ajuste nas pernas,
- fita adesiva lateral de fixação multiajustavel,
- atoxico e hipoalergenico.
- embalada em pacote contendo externamente dados de
identificação, procedencia, data de fabricação, validade, nº
de lote, registro do m. s.
- embalagem com até 50 unidades.

4.725,0011250,00 0,420UN038 BABY KIDS072

FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA - TAMANHO P

descricao:
- para uso infantil,
- com camada externa impermeável,
- camada interna em material de alta absorção,
- elástico para ajuste nas pernas,
- fita adesiva lateral de fixação multiajustavel,
- atoxico e hipoalergenico.
- embalada em pacote contendo externamente dados de
identificação, procedencia, data de fabricação, validade, nº
de lote, registro do m. s.
- embalagem com até 50 unidades.

266,90785,00 0,340UN039 BABY KIDS073

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              6.498,15

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              82.690,65

HOLY MED COM DE PROD MEDICOS HOSP EIRELI:                        82.690,65
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