
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000108/2020

FENIXMED COMERCIAL LTDA

CNPJ:  14.595.915/0001-00

RUA LUIZA GRINALDA, 550 - Centro - Vila Velha - ES - CEP: 29100240

ANEXO - TERMO Nº 000108/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000000653

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

BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML
adulto sistema fechado (com sistema anti refluxo). o
produto deverá conter registro na anvisa.

1.800,00500,00 3,600UN018 BIOBASE018

LENCOL DESCARTAVEL 70 CM
rolo com 50 metros cada, em papel, indicado para uso
hospitalar, rolo embalado individualmente. o produto deverá
conter registro na anvisa.

4.550,00500,00 9,100RL033 BELIBEL033

OTOSCOPIO
com cabo em metal cromado inoxidável para duas pilhas
médias comuns (não inclusas), revestido por capa
antiderrapante para melhor empunhadura; cabeçote com
lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade; visor móvel
lâmpada incandescente de 2,5 v; 05 (cinco) espéculos
auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes
calibres e quantidades:
01 espéculo de diâmetro 2,8 mm nº 1; 01 espéculo de
diâmetro 4,15 mm nº 2; 01 espéculo de diâmetro 5,0 mm nº 3;
01 espéculo de diâmetro 6,0 mm nº 4; 01 espéculo de
diâmetro 9,0 mm nº 5.  o otoscópio é um equipamento para
fazer um exame detalhado das partes internas do ouvido,
utilizando espéculos (adaptadores) de diferentes tamanhos
que se ajustam ao formato anatômico de cada paciente.
seus componentes principais são: espéculos, lâmpada, lente
com aumento de 2,5 vezes e dial de luz com potenciômetro
para controlar a iluminação através de um feixe de luz
concentrado, onde o profissional tem a nitidez e a amplitude
suficientes para fazer um diagnóstico adequado. o
equipamento possui também um bico na lateral do cabeçote
que é utilizado para otoscopia pneumática.

3.619,0010,00 361,900UN046 TK 007046

ALONGADOR TRICEPS
descrição:
- alongador tríceps, apoio de pés/tábua proprioceptiva,
material madeira com borracha antiderrapante, suporta peso
de até 120 kg, dimensões: 39x35x17 (cxlxa). o produto
deverá conter registro na anvisa.

597,006,00 99,500UN071 ARKTUS071

CUNHA EM ESPUMA PARA FISIOTERAPIA
descrição:
- cunha em espuma de posicionamento para fisioterapia.
medidas aproximadas: 50x50x30cm. sem preferência de cor.

426,003,00 142,000UN092 NHC092

DISCO INFLAVEL PROPRIOCEPTIVO
descrição:
- disco inflável proprioceptivo 35 cm com bomba de ar,
material pvc flexível, peso máximo suportado 100 kg. cor:
cinza ou azul

307,503,00 102,500UN094 ARKTUS094

EXERCITADORES ELASTICOS
descrição:
- exercitadores elásticos intensidade leve. o produto deverá
conter registro na anvisa.

53,082,00 26,540UN101 ARKTUS101

FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M-
descrição:

1.580,00500,00 3,160UN105 POLAR FIX105
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- fita adesiva hospitalar crepada 19 mmx50 m. o produto
deverá conter registro na anvisa.

LAMPADA INFRAVERMELHO
descrição:
- lâmpada de infravermelho, modelo rosca, refletor
incandescente, 110 volts e 150 w, dimensões:
12,5x12,5x13,5 (cxlxa). o produto deverá conter registro na
anvisa.

599,406,00 99,900UN112 CARCI112

LIXEIRA EM AÇO INOX A PEDAL 15 LITROS
descrição:
- lixeira em aço inox, com pedal e tampa, capacidade 15
litros.

3.140,0020,00 157,000UN114 ATUALAR114

LIXEIRA EM AÇO INOX A PEDAL 30 LITROS
descrição:
- lixeira em aço inox, com pedal e tampa, capacidade 30
litros.

11.000,0050,00 220,000UN115 ATUALAR115

MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL 3 CAMADAS EM
TIRAS, CAIXA 50 UNIDADES
descrição:
- máscara descartável, retangular, camada tripla com filtro,
sem costura, com tiras, camada interna absorve e externa
repele líquidos, reforçada, que filtre com 98% de eficiência
para partículas de 0,5 cicra. caixa com 50 unidades. o
produto deverá conter registro na anvisa.

6.420,00150,00 42,800CX120 DPK120

ROLO DE POSICIONAMENTO
descrição:
- rolo de posicionamento confeccionado em espuma de
poliuretano macia densidade 12, revestido com capa de
courvim e fechamento em zíper- tamanho 40x15 cm

240,003,00 80,000UN133 NHC133

ROLO DE POSICIONAMENTO TAM 60X15 CM
descrição:
- rolo de posicionamento confeccionado em espuma de
poliuretano macia densidade 12, revestido com capa de
courvim e fechamento em zíper- tamanho 60x15 cm

315,003,00 105,000UN134 NHC134

SONDA URETRAL N.º 08
descrição:
- sonda uretral descartável, nº. 08, estéril, confeccionada
em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem
uretral, conector universal, com no minimo 35 centimetros,
embalagem individual, embalada em papel grau cirurgico, com
dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade. o produto deverá conter
registro na anvisa.

570,001000,00 0,570UN151 BIOBASE151

SONDA URETRAL N.º 10
descrição:
- sonda uretral descartável, nº. 10, estéril, confeccionada
em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem
uretral, conector universal, com no minimo 35 centimetros,
embalagem individual, embalada em papel grau cirurgico, com
dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade. o produto deverá conter
registro na anvisa.

520,001000,00 0,520UN152 SOLIDOR152

SONDA URETRAL N.º 12
descrição;
- sonda uretral descartável, nº. 12, estéril, confeccionada
em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem
uretral, conector universal, com no minimo 35 centimetros,
embalagem individual, embalada em papel grau cirurgico, com
dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade. o produto deverá conter
registro na anvisa.

1.040,002000,00 0,520UN153 SOLIDOR153

SONDA URETRAL N.º 14
descrição:
- sonda uretral descartável, nº. 14, estéril, confeccionada
em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem

1.280,002000,00 0,640UN154 BIOBASE154
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uretral, conector universal, com no minimo 35 centimetros,
embalagem individual, embalada em papel grau cirurgico, com
dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade. o produto deverá conter
registro na anvisa.

SONDA URETRAL N.º 16
descrição:
- sonda uretral descartável, nº. 16, estéril, confeccionada
em polivinil, atóxica, flexível, transparente, para sondagem
uretral, conector universal, com no minimo 35 centimetros,
embalagem individual, embalada em papel grau cirurgico, com
dados de identificaçao e procedencia, data e tipo de
esterilizaçao e tempo de validade. o produto deverá conter
registro na anvisa.

640,001000,00 0,640UN155 BIOBASE155

SONDA VESICAL FOLEY Nº 12
descrição:
-  sonda vesical foley n.º 12, 2 vias, fabricada em materail
100% látex, siliconozada e atóxica. registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

174,5050,00 3,490UN156 SOLIDOR156

TENS E FES.
aparelho tens/fes 4 canais, timer ajustável, bivolt.
desligamento automático. o produto deverá conter registro
na anvisa.

4.756,004,00 1.189,000UN176
IBRAMED

NEURODYN
II

175

OXIMETRO DE PULSO PORTATIL MONITOR DE DEDO
descrição:

mede e mostra valores confiáveis da sp02 e da frequência
cardíaca.
indicador de pulso.
botão único de ligação para facilitar a operação.
visor grande de fácil visualização (led vermelho), compacto,
portátil e iluminado.
capacidade das pilhas para uso contínuo de
aproximadamente 18 horas. alimentação através de duas
pilhas alcalinas “aaa”.
dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem
atividade.
faixa de medição saturação: 35% - 100%
precisão da sp02: 70% - 99% com desvio de + ou – 2%
faixa de medição pulso: 30 – 250 bpm
utiliza 2 pilhas aaa
inclui cordão para o pescoço.
registro anvisa

760,004,00 190,000UN181 BIC180

KIT ESTESIOMETRO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE
kit estesiômetro para teste de sensibilidade
composto por um conjunto de 07 (sete)
monofilamentos de nylon, de comprimentos
iguais, cores e dia-metros diferentes, que
exercel forças de 0,5g a 300g quando aplicados sobre a
pele. verde: 0,05g, azul: 0,2g, violeta: 2,0g, vermelho 4g,
laranja: 1 0,0g, rosa:300g. registro naanvisa.

3.400,0010,00 340,000KIT189 SORRI188

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              47.787,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              47.787,48

FENIXMED COMERCIAL LTDA:                        47.787,48
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