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ANEXO - TERMO Nº 000109/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000000654

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

ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G
descrição:
- composto de fibras 100% algodão, isento de impurezas,
capacidade de alta absorção de líquidos;
- 100% puro algodão: macio, e etra absorvente;
- formato: rolo; cor branco; peso 500g. o produto deverá
conter registro na anvisa.

5.350,00500,00 10,700RL016 NATHY016

LUVA CIRURGICA ESTERIL N 08
o produto deverá conter registro na anvisa.

180,00100,00 1,800PAR035 MEDIX035

LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0
o produto deverá conter registro na anvisa. 180,00100,00 1,800PAR036 MEDIX036

LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5
o produto deverá conter registro na anvisa.

180,00100,00 1,800PAR037 MEDIX037

MICROPORE 5CM X 4,5M
ideal para peles sensíveis, deixa a pele transpirar,
hipoalergênico com lacre de segurança que impede violação.
indicação de uso: ideal para curativos em geral em regiões
do corpo com mais sensibilidade, uso diário e prolongado. o
produto deverá conter registro na anvisa.

24.640,007000,00 3,520RL045 MISSNER045

SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA
capacidade: 1 ml/100ui; graduação/escala: escala
graduada nitida e permanente por unidade insulinica; agulha
0,38 x 13 mm, embalada com capa protetora; acabamento
perfeito que permita movimento livre e suave do embolo em
todo percurso com ajuste preciso, volume residual: 0,01 ml;
propriedades fisicas: atóxica apirogenica; esterilização:
esteril; embalagem: acondicionado em material que promova
barreira microbiana e abertura asseptica; rotulagem: deverá
conter identificação do material, dados fabricante/importador,
número lote/serie, condições de armazenamento e demais
instruções conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/201,
anvisa e suas alterações posteriores; legislação de acordo
com a atual vigente. o produto deverá conter registro na
anvisa.

22.000,00
100000,0

0
0,220UN053 SR053

ALGODAO ORTOPEDICO 15CM

descrição:
- atadura de algodão ortopédico em manta uniforme, cor
clara, sem impurezas e farpas, medindo 15cm x 100cm de
comprimento. embalado em pacotes com 12 unidades. o
produto deverá conter registro na anvisa.

1.430,00200,00 7,150PC065 POLAR FIX065

ALGODAO ORTOPEDICO 20CM

descrição:
- atadura de algodão ortopédico em manta uniforme, cor
clara, sem impurezas e farpas, medindo 20cm x 100cm de
comprimento. embalado em pacotes com 12 unidades. o
produto deverá conter registro na anvisa.

978,00100,00 9,780PC066 POLAR FIX066

COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 2.125,00500,00 4,250UN089 DESCARBO089
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
CAPACIDADE 10 LITROS
descrição:
- coletor de material perfurocortante, capacidade 10 litros,
constituído de: sacola plástica amarela + fundo rígido + cintal
lateral + coleto semi- montado + bandeja interna. capacidade
de 20 litros. conforme norma abnt nbr 13853, rdc 306,
conama 358 e demais normas relacionadas. simbologia de
material infectante conforme nbr 7500 impresso em local
visível. registro no ministério da saúde. o produto deverá
conter registro na anvisa.

X

LANCETA COM LANCETADOR AUTOMATICO

descrição:
para amostragem de sangue capilar, ponta em bisel embutido
no corpo plástico ou outro material compatível, com tampa
protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o
uso. sistema que impede o reuso. característica da lanceta:
21g/0,81mm. penetração 2,4 mm.
registro na anvisa.

27.000,00
150000,0

0
0,180UN113

DESCARPA
CK

113

SCALP N 21 CX COM 100 UNIDADES
o produto deverá conter registro na anvisa.

213,4010,00 21,340CX139
DESCARPA

CK
139

SCALP Nº 23
descrição:
- caixa com 100 unidades. o produto deverá conter registro
na anvisa.

213,4010,00 21,340CX140
DESCARPA

CK
140

SCALP Nº 25
descrição:
- caixa com 100 unidades. o produto deverá conter registro
na anvisa.

213,4010,00 21,340CX141
DESCARPA

CK
141

SCALP Nº 27
descrição:
- caixa com 100 unidades. o produto deverá conter registro
na anvisa.

213,4010,00 21,340CX142
DESCARPA

CK
142

SONDA URETRAL N.º 06
descrição:/
- sonda uretral descartável, nº. 06, 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 0,520UN150 MARKMED150

HISTEROMETRO DE COLLIN ACO INOX 28 CM
histerômetro de collin, confeccionado em aço inoxidável,
liga metálica aisi -420 com ponta olivar, graduado
escalonadamente, com parafuso aberto na corrediça e cabo
arredondado. o produto devera ter polimento perfeito, isento
de rebarbas e sinais oxidação. resistente aos métodos de
desinfecção e esterilização normalmente utilizados.
comprimento: 28 cm

189,003,00 63,000UN185 ABC184

TESOURA LONGA EM ACO INOX DE 25 CM
tesoura longa em aço inox de 25 cm de comprimento para
uso em procedimento ginecológico

289,653,00 96,550UN186 ABC185

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL
termômetro clinico digital, com aviso sonoro, memória da
última temperatura gravada. tempo total da medição da
temperatura de 90 a 120 segundos. desligamento
automático.

4.020,00300,00 13,400UN197 INCOTERM196

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              89.935,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              89.935,25

FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI:                        89.935,25
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