
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000110/2020

GV PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ:  34.473.557/0001-61

RUA OTO NUNES COELHO, 219 - VILA BRETAS - GOVERNADOR VALADARES - MG - CEP: 35032320

ANEXO - TERMO Nº 000110/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000000655

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

AGUA DESTILADA PARA ESTERILIZACAO - 5L
descrição:

água destilada para uso no processo de esterilização em
autoclave, galão com 5 litros.

520,0050,00 10,400GL004
CICLO
FARMA

004

ALCOOL 92,8%
descrição:
- álcool etílico 92,8%, frasco com 1 litro. o produto deverá
conter registro na anvisa.

10.245,001500,00 6,830FR013
CICLO
FARMA

013

BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGICA
(curativo pós coleta de sangue) para pequenas punções
de coleta, perfuração de aplicação medicamentosa, e até
mesmo proteção estética para pequenos ferimentos.
na cor: bege (cor de pele)
caixa com 500 unidades. o produto deverá conter registro na
anvisa.

167,0010,00 16,700CX017 WILTEX017

CABO PARA BISTURI N  03
para acoplar lâmina descartável de nº 10 a 15,
confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado
individualmente em plástico, constando externamente os
dados de identificação e procedência nacional.
garantia do aço inox: 10 anos, registro na anvisa

143,0020,00 7,150UN020
PROFESSIO

NAL
020

CABO PARA BISTURI N  04
para acoplar lâmina descartável de nº 20 a 24,
confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado
individualmente em plástico, constando externamente os
dados de identificação e procedência nacional.
garantia do aço inox: 10 anos, registro na anvisa

143,0020,00 7,150UN021
PROFESSIO

NAL
021

LAMINA DE BISTURI N  24
caixa com 100 unidades - registro na anvisa.

1.557,5050,00 31,150CX032 WILTEX032

MICRONEBULIZADOR MASCARA EXTENSAO COPINHO
PARA MEDICAMENTOS
adapta-se a qualquer marca de inalador/nebulizador.
micronebulizador com máscara, em pvc atóxico, com entrada
de ar através de bico, extensão que o acompanha, cachimbo
na cor azul, sendo as conexões soldadas para evitar
vazamento, tamanho adulto.

259,5030,00 8,650UN043 FOYOMED043

MICRONEBULIZADOR MASCARA EXTENSAO COPINHO
PARA MEDICAMENTOS:
adapta-se a qualquer marca de inalador/nebulizador.
micronebulizador com máscara, em pvc atóxico, com entrada
de ar através de bico, extensão que o acompanha, cachimbo
na cor azul, sendo as conexões soldadas para evitar
vazamento, tamanho infantil.

259,5030,00 8,650UN044 FOYOMED044

SONDA VESICAL FOLEY N  10
descrição:
- sonda vesical foley n.º 10, 2 vias, fabricada em materail
100% látex, siliconozada e atóxica. registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

195,0050,00 3,900UN054 WELL LEAD054
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SONDA VESICAL FOLEY N  20
descrição:
- sonda vesical foley n.º 20, 2 vias, fabricada em materail
100% látex, siliconozada e atóxica. registro no ministério da
saúde. o produto deverá conter registro na anvisa.

352,00100,00 3,520UN057 WELL LEAD057

LAMINA PARA CROPOSCOPIA
para leitura manual, fosca lapidada; medidas: 2,6 x 7,6cm;
espessura: 1,0 a 1,2mm. embalagem caixa com 50 unidades.
o produto deverá conter registro na anvisa.

269,5050,00 5,390CX062 WILTEX062

ALGODAO ORTOPEDICO 10CM

descrição:
- atadura de algodão ortopédico em manta uniforme, cor
clara, sem impurezas e farpas, medindo 10cm x 100cm de
comprimento. embalado em pacotes com 12 unidades. o
produto deverá conter registro na anvisa.

1.976,00400,00 4,940PC064 POLARFIX064

ALMOTOLIA COR AMBAR 500 ML
descrição:
- confeccionada em polietileno com graduação em alto
relevo, bico reto, capacidade 500 ml. o produto deverá
conter registro na anvisa.

182,0050,00 3,640UN068 JPROLAB068

ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500 ML
descrição:
- confeccionada em polietileno com graduação em alto
relevo, bico reto, capacidade 500 ml. o produto deverá
conter registro na anvisa.

182,0050,00 3,640UN070 JPROLAB070

APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO) COM
ESTETOSCOPIO PARA USO ADULTO
descrição:
- aparelho para aferição de pressão arterial, para uso adulto,
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.

16.600,00200,00 83,000UN073 PREMIUM073

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL CAIXA COM
400 PACOTES
descrição:
- compressa de gaze hidrófila estéril confeccionadas com
fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5
dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15
x 30cm quando abertas e 10 x 10cm quando fechadas e 20
x 40cm quando abertas. são alvejadas, purificadas e isentas
de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes
corretivos, alvejantes ópticos. são também inodoras e
insípidas. sua esterilização é feita por irradiação gama ou
por óxido de etileno. pode ou não conter o filamento
radiopaco. indicado para auxílio nas diversas cirurgias, bem
como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e
prontos-socorros. tem como finalidade absorver líquidos ou
secreções, limpar e cobrir ferimentos e curativos em geral,
nos quais a presença de microorganismos ou qualquer tipo
de impureza não é tolerável. o produto deverá conter
registro na anvisa.

136.500,00700,00 195,000CX090 EUROPA090

MALHA TUBULAR 10CM

descrição:
- confeccionada em tecido 100% algodão;
- elasticidade no sentido transversal com enrolamento
uniforme em toda sua extensão;
- compressão uniforme em toda sua extensão para manter a
proteção do membro;
- alta resistência para preservação da integridade tecidual;
- garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
embalagem: rolo com 15 ou 20 metros. o produto deverá

397,5050,00 7,950RL118 POLARFIX118
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conter registro na anvisa.

MALHA TUBULAR 15CM

descrição:
- confeccionada em tecido 100% algodão;
- elasticidade no sentido transversal com enrolamento
uniforme em toda sua extensão;
- compressão uniforme em toda sua extensão para manter a
proteção do membro;
- alta resistência para preservação da integridade tecidual;
- garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
embalagem: rolo com 15 ou 20 metros. o produto deverá
conter registro na anvisa.

300,0030,00 10,000RL119 POLARFIX119

MASCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF-2
descrição:
- mascara descartável indicada para proteção ao bacilo da
tuberculose, filtro para particulas classe pff-2, eficiencia
mínima de filtragem de 94%, bfe> 99% (eficiencia
bacteriologica, cor branca, tamanho regular, formato concha,
fabricado e testado no brasil, aprovado pelo ministerio da
saúde e emprego, registro anvisa, unidade de fornecimento:
35 unidades. o produto deverá conter registro na anvisa.

87,0010,00 8,700UN122 KSN122

PINÇA ANATOMICA PARA RETIRADA DE PONTOS
descrição:
- pinça anatômica para retirada de pontos, 14 cm de
comprimento, fabricada em material 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.

279,0030,00 9,300UN125
PROFESSIO

NAL
125

PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO CURVA
descrição:
- pinça anatômica dente de rato curva, tamanho 14 cm de
comprimento, fabricada em material 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.

283,5030,00 9,450UN126 PROFESSIO
NAL

126

SOLUÇÃO DE PVPI TÓPICO (POLVIDINE TÓPICO) FRASCO
COM 1.000 ML
descrição:
- solução (poli vinil pirrolidona iodo 10% - 1% de iodo ativo),
ação anti-séptica, indicado para assepsia complementar da
pele do paciente, do pré-operatório, queimaduras, mucosas
e feridas, frasco com 1000 mililitros. embalagem com dados
de identificação e procedência, data de fabricação e prazo
de validade. o produto deverá conter registro na anvisa.

3.435,00150,00 22,900UN149
VICPHARM

A
149

COLAR CERVICAL REGULAVEL
descrição:

confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16mm,
reforçado na parte da frente com mais um milímetro,
permitindo uma maior resistência e apoio. é revestido de
espuma macia – tipo “eva” macio especial (etil – vinil
acetado).
fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de
padrão universal. possui regulagem de altura com quatro
níveis de ajuste (pp/p/m e g).
na parte posterior (nuca) possui duas aberturas para
palpação e ventilação.
na frente uma abertura que permite a palpação do pulso
carotídeo e acesso à
traqueia.
não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro
material. os botões são de plástico, permitindo totalmente a
rádio transparência.
indicação de uso: indicado para imobilização da cervical
(pescoço) para resgate, transporte e socorro de pacientes.

85,005,00 17,000UN179
RESGATE

SP
178
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TERMOMETRO DIGITAL PARA VACINAS
termômetro digital interno/externo máximo/mínimo, com
alarme sonoro, fabricado em plástico abs. sensor com
ponteira plástica em cabo de 1,80cm. displays de cristal
líquido (lcd) de três dígitos.

1.560,0020,00 78,000UN198 J PROLAB197

PINCA DE POZZY EM ACO INOXIDAVEL AISI 420
pinça pozzi, confeccionada em aço inoxidável aisi 420,
articulação por encaixe, alinhamento e acoplamento
intercalar perfeito, cremalheiras fresadas para permitir
perfeita engrenagem, tanto na abertura como no fechamento
da pinça. as articulações internas deverão ser livres de
rebarbas favorecendo os movimentos sem atrito. resistente
aos métodos de desinfecção e esterilização normalmente
utilizados. comprimento: 25 cm

142,803,00 47,600UN200
PROFESSIO

NAL
199

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              176.120,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              176.120,80

GV PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:                        176.120,80
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