
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000107/2020

F V P COELHO

CNPJ:  26.294.192/0001-80

RUA JOSE ROSA DE LIMA, 99 - BARRO BRANCO - SERICITA - MG - CEP: 35368000

ANEXO - TERMO Nº 000107/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000000652

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000034/2020 004288/2019

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ABAIXADOR DE LINGUA
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.

744,00200,00 3,720PC001 THEOTO001

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.

298,00100,00 2,980UN055 MEDIX055

SONDA VESICAL FOLEY N  18
descrição:
- sonda vesical foley n.º 18, 2 vias, fabricada em materail
100% látex, siliconozada e atóxica. registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

298,00100,00 2,980UN056 MEDIX056

SONDA VESICAL FOLEY N 14
descrição:
- sonda vesical foley n.º 14, 2 vias, fabricada em materail
100% látex, siliconozada e atóxica. registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

149,0050,00 2,980UN058 MEDIX058

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.

12.800,005000,00 2,560FR059 ARBORETO059

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.

299,2020,00 14,960UN063 CASSIFLEX063

APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO) COM
ESTETOSCOPIO PARA USO EM PACIENTES OBESOS
descrição:
- aparelho para aferição de pressão arterial, para uso em
pacientes obesos, com braçadeira em nylon ou algodão, com
fecho de velcro, 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.

3.295,5030,00 109,850UN074 PREMIUM074

APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO) COM
ESTETOSCOPIO PARA USO INFANTIL
descrição:
- aparelho para aferição de pressão arterial, para uso
infantil, com braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de
velcro, cor azul marinho ou cinza, manguito com pera em

4.197,5050,00 83,950UN075 PREMIUM075
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pvc, acompanha estetoscópio com auscultador duplo em aço
inoxidavel, alta sensibilidade acústica, hastes ajustáveis,
olivas anatômicas, estojo pra viagem, 1. o produto deverá
conter registro na anvisa.

ATADURA GESSADA 10 CM

descrição:
- ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com
laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento,
enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular,
medindo 10cm x 3m, com quantidade de gesso suficiente
para dar cremosidade após imersão em água, tempo de
secagem de 5 a 6 minutos. embalada individualmente em
saco plástico em caixa com 12 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

2.674,50150,00 17,830CX080 POLAR080

ATADURA GESSADA 15CM

descrição:
- ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com
laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento,
enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular,
medindo 15cm x 3m, com quantidade de gesso suficiente
para dar cremosidade após imersão em água, tempo de
secagem de 5 a 6 minutos. embalada individualmente em
saco plástico em caixa com 12 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

2.700,00100,00 27,000CX081 POLAR081

ATADURA GESSADA 20CM

descrição:
- ataduras de gaze impregnadas com gesso coloidal e com
laterais de corte sinuoso, que evitam o desfiamento,
enrolada em tubo plástico circular perfurado ou triangular,
medindo 20cm x 4m, com quantidade de gesso suficiente
para dar cremosidade após imersão em água, tempo de
secagem de 5 a 6 minutos. embalada individualmente em
saco plástico em caixa com 12 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

2.276,5050,00 45,530CX082 POLAR082

ELETRODO ESPONJA VEGETAL
descrição:
- eletrodo esponja vegetal dimensões aproximadas: esponja
15x8 cm e placa 14x7,5 cm. o produto deverá conter registro
na anvisa.

178,924,00 44,730UN095 IBRAMED095

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.

1.605,00500,00 3,210UN106 POLITAPE106

MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL
descrição:
- protetor facial com visor moldado em petg incolor de alta
qualidade com resistência a impactos. o ajuste à cabeça do
usuário é feito através de uma carneira simples. indicada
para uso em montadora, serralheria, laboratório f´pisico,
manuseio de material orgânico etc. alta resistencia contra
impactos de partículas frontais e luminosidade intensa. o
produto deverá conter registro na anvisa.

22,562,00 11,280UN121 PREVEN121

MINI BIKES/PEDALINHO PARA FISIOTERAPIA
descrição:
- mini bikes ou pedalinhos para fisioterapia com estrutura em
metal, indicado para exercitar braços e pernas, bidirecional,
tiras para fixação dos pés, sapatas antiderrapantes para
evitar o deslocamento do aparelho durante a sua utilização.
construído em aço com pintura eletrostática

1.363,884,00 340,970UN123 ACTE123

PINCA CHERON ESTERIL DESCARTAVEL
descrição:
pinça confeccionada em poliestireno na cor branca, possui

555,00500,00 1,110UN124 ADLIN124
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sistema de trava de fechamento por cremalheira, discreto
desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda.
comprimento total: 24,5 cm
esterilidade: estéril por óxido etileno (eto)
embalagem: estéril: embalada em papel grau cirúrgico e filme
de polietileno/polipropileno.
pinça cheron descartável, no mesmo modelo e para o mesmo
uso proposto para versão metálica, permite economia com o
processo de esterilização, trazendo ainda maior segurança
à paciente. o produto deverá conter registro na anvisa.

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.

1.684,0050,00 33,680PC138 RAVA138

SOLUÇAO DE LUGOL DE SCHILLER
descrição:
- soluçao aquosa de lugol para teste de schiller -
composiçao: iodo 2%, iodeto de potassio 4%, agua destilada
q.s.p. - envasado em vasilhame de cor ambar, frasco
contendo 01 litro cada. o produto deverá conter registro na
anvisa.

2.067,5050,00 41,350UN147 ANTARES147

SOLUÇAO DE PVPI DEGERMANTE (POLVIDINE
DEGERMANTE) FRASCO C/1000 ML
descrição:
- solução (poli vinil pirrolidona iodo 10% - 1% de iodo ativo),
ação antisséptica, indicado para limpeza e assepsia da pele
(paciente e equipe de saúde), no pré-operatório indicado
para degermação prévia, frasco opaco com 1.000 mililitros.
embalagem com dados de identificação e procedência, data
de fabricação e prazo de validade. o produto deverá conter
registro na anvisa.

3.009,00150,00 20,060UN148
VICPHARM

A
148

SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA SUÍÇA
descrição:
- suporte individual para bola suíça, diâmetro 35 cm, material
metal, garantia de 3 meses, incluso material para instalação:
bucha e parafuso. o produto deverá conter registro na
anvisa.

211,893,00 70,630UN158 ARKTUS158

TATAME/TAPETE DE EVA
descrição:
-  tatame/tapete de eva com encaixe, piso escola, placas de
50x50 (lxc) e espessura de 2 cm, para uso em exercício
fisicos. sem preferência de cor.

1.226,4080,00 15,330UN160 ARKTUS160

TORNOZELEIRA CANELEIRA
descrição:
- par de tornozeleira/caneleira para exercícios, fecho
ajustável em velcro; composição: latex vitrovinil; enchimento
de areia; cor azul; peso 3 kg. o produto deverá conter
registro na anvisa.

237,655,00 47,530PAR163 ARKTUS162

TORNOZELEIRA CANELEIRA-
descrição:
- par de tornozeleira/caneleira para exercícios, fecho
ajustável em velcro; composição: latex vitrovinil; enchimento
de areia; cor azul; peso 2 kg. o produto deverá conter
registro na anvisa.

184,655,00 36,930PAR164 ARKTUS163

TRAVESSEIRO DE ESPUMA REVESTIDO COM COURVIM
descrição:
- travesseiro de espuma revestido de courvim, garantia de 3
meses, material espuma, revestimento: courvim, medidas:
40x60 cm, cores: preferencialmente azul.

289,9010,00 28,990UN166 ARKTUS165

TÁBUA PROPRIOCEPTIVA
descrição:
- tábua proprioceptiva redonda 50 cm, em madeira e eva e
piso revestido de material antiderrapante (pvc). o produto
deverá conter registro na anvisa.

127,893,00 42,630UN167 ARKTUS166
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SELADORA AUTOMATICA / CONTINUA
tipo: automática/ contínua
aplicação: convencional
controle da temperatura: digital
(plástico/plástico e papel/plástico), sistema de corte
integrado, selagem com controle de pulso, economia de
energia, circuito eletrônico com controle de tempo para maior
precisão. dados técnicos: voltagem 110v-127v/220v-240v.
potência sc2300wts. área de selagem 20 cm
largura de selagem 8mm, dimensões aprox. da seladora: 52
x 35 x 37cm. garantia mínima de 12 meses.

1.317,366,00 219,560UN177 ESSENCE176

BANQUETA/MOCHO
profissional a gás, possui encosto anatômico e assento
estofado, com rodízio e regulagem de altura, pés
confeccionado em material aço inoxidável. registro no
inmetro

2.056,3010,00 205,630UN183 MAIART182

PLACA HIDROCOLOIDE 20 X 20 CM
curativo hidrocolóide estéril composto de
carboximetilcelulose e alginato de cálcio, membrana
inteligente de permeabilidade seletiva e grade demarcadora
da ferida, sistema de aplicação sem toque e sinal de troca.
tamanho 20x20 cm. embalagem unitária, estéril. embalagem
individual íntegra, apropriada ao método de esterilização que
garanta esterilidade do produto e permita abertura asséptica,
trazendo externamente dados de identificação do produto,
marca do fabricante, procedência. lote, método e data de
esterilização, prazo de validade e registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

580,2030,00 19,340UN191 CASEX190

SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO
CORTANTE CAPACIDADE 10 LITROS
uporte de parede em metal ou ferro esmaltado na cor
branca para caixa coletora com capacidade 10 litros. permite
a fixação em parede. deve ser fornecido com bucha e
parafusos. deve ser compatível com qualquer marca de
caixa de perfurocortante.

234,0050,00 4,680UN201
DESCARBO

X
200

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              46.684,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              46.684,30

F V P COELHO:                        46.684,30
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