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ANEXO - TERMO Nº 000111/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000000656

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

AGULHA 25 X 6
caixa com 100 unidades. o produto deverá conter registro
na anvisa.

997,00100,00 9,970CX008
LABOR
IMPORT

008

ALCOOL 70%
descrição:
- álcool etílico a 70%, frasco com 1 litro. o produto deverá
conter registro na anvisa.

10.700,002000,00 5,350FR012 PROLINK012

CATETER NASAL TIPO OCULOS
cateter nasal utilizado para oxigênoterapia em cilindros com
encaixe de silicone. o produto deverá conter registro na
anvisa.

318,00300,00 1,060UN024 BIOBASE024

CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL - 20 LITROS
cilindro de aço, sem solda, projetado para conter gases
comprimidos. cilindro produzido e testado de acordo com
especificações da abnt.  modelo 20 litros; capacidade 4m³;
diâmetro/mm 219.0; altura 715mm; peso/kg 30.0; acompanha
válvula padrão para oxigênio, e capacete de proteção da
válvula. cilindro pintado na cor verde, conforme norma de
identificação de gases abnt (cilindro vazio). o produto
deverá conter registro no inmetro.

4.002,003,00 1.334,000UN025 GASWIDE025

CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL - 7 LITROS
cilindro de aço, sem solda, projetado para conter gases
comprimidos. cilindro produzido e testado de acordo com
especificações da abnt.  modelo 07 litros; capacidade 1m³;
diâmetro/mm 165.1; altura 470mm; peso/kg 11,50;
acompanha válvula padrão para oxigênio, e capacete de
proteção da válvula. cilindro pintado na cor verde, conforme
norma de identificação de gases abnt (cilindro vazio). o
produto deverá conter registro no inmetro.

2.583,003,00 861,000UN026 GASWIDE026

FOCO DE LUZ CLINICO E GINECOLOGICO
características técnicas:
foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos
com haste superior flexível e cromada;
pedestal com haste inferior pintada;
altura variável entre 90 a 150 cm;
pintura em epóxi a 250°c de alta resistência; base do
pedestal com 04 rodizios; alimentação elétrica selecionável
em 110 ou 220 v. 50/60hz; lâmpada halógena 12v x 20w;
registro anvisa.

9.878,2020,00 493,910UN027 MEDPEJ027

KIT GINECOLOGICO - TAM G -
descrição:
- kit para coleta de preventivo, descartável, contendo: 01
espéculo grande, 01 par de luvas, 01 espátula de ayres, 01
escova cervical, 01 pinça cheron. o produto deverá conter
registro na anvisa.

2.540,001000,00 2,540KIT029
KOLPLAST
- VAGISPEC

029

KIT GINECOLOGICO - TAM P -
descrição:
- kit para coleta de preventivo, descartável, contendo: 01
espéculo pequeno, 01 espátula de ayres, 01 escova
cervical, 01 pinça cheron. o produto deverá conter registro

2.160,001000,00 2,160KIT031
KOLPLAST
- VAGISPEC

031
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na anvisa.

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/ 100 UND
em latex

155.940,003000,00 51,980CX039 MEDIX039

POTE COLETOR DE FEZES - 40ML
em plástico transparente com pazinha e tampa de rosca
40ml. o produto deverá conter registro na anvisa.

155,00500,00 0,310UN051
CRAL
(50ML)

051

REGULADOR PARA OXIGENIO MEDICINAL
válvula redutora de pressão de cilindro (alta pressão) com
1 manômentro, desenvolvido para controlar a pressão de
saída de ar comprimido medicinal, oxigênio.
especificações técnicas:
escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315
kgf/cm²); corpo:
latão cromado; saída do gás calibrado: 3,5 +-0,3 kgf/cm²;
conexões de entrada e saída, conforme a norma abnt.  o
produto deverá conter registro na anvisa.

1.424,505,00 284,900UN052 PROTEC052

ANDADOR ADULTO
descrição:
- andador adulto em alumínio com 7 níveis de regulagem e
pegadores de borracha, dimensões: 54x46x97,5 cm (cxaxl).
o produto deverá conter registro na anvisa.

459,002,00 229,500UN072
DILEPÉ (05

NIVEIS)
072

ARMARIO VITRINE
descrição:
- armário vitrine material aço inoxidável, porta em vidro
transparente mín. 3mm espessura, 3- prateleiras vidro cristal
c/ mín. 3mm espessura, 2- portas c/ fechadura tipo yale c/
chaves, altura 1,50, largura 0,50, profundidade 0,40,
características adicionais estrutura em aço c/cantos
arredondados, tipo prateleiras altura regulável, teto/fundo
chapa aço nº20 ,pés c/ponteira borracha.

16.600,0010,00 1.660,000UN076
HOSPITALA

RE
076

ATADURA CREPOM 10 CMX1,80 M
descrição:
- tecido 100% algodão cru, fios de alta torção e resistência,
densidade 18 fios/cm², alta elasticidade no sentido
longitudinal, caixa/pacote com 12 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

14.250,003000,00 4,750CX077 TEXCARE077

ATADURA CREPOM 15CM X 1,8M

descrição:
- tecido 100% algodão cru, fios de alta torção e resistência,
densidade 18 fios\cm², alta elasticidade no sentido
longitudinal. caixa/pacote com 12 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

13.640,002000,00 6,820CX078 TEXCARE078

ATADURA CREPOM 20CM X 1,8M
descrição:
- tecido 100% algodão cru, fios de alta torção e resistência,
densidade 18 fios\cm², alta elasticidade no sentido
longitudinal. caixa/pacote com 12 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

27.140,002000,00 13,570CX079 TEXCARE079

ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS
descrição:
- escada auxiliar com dois degraus, estrutura em tubo de
aço inoxidável, piso em madeira revestido com borracha
antiderrpante. pés com ponteiras de borracha. capacidade
110 kg

5.100,0025,00 204,000UN098
HOSPITALA

RE098

SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE EM SACHÊ DE 800 ML
descrição:
- sabonete líquido para higienização de mãos antes e após
procedimentos, aroma erva doce, sache com 800 mg.

3.225,00500,00 6,450UN137
AUDAX -

GOLD
137

MESA GINECOLOGICA.

descrição:
- mesa ginecológica confeccionada em material madeira/mdf
resistente, gabinete com portas e gavetas, posição do leito
móvel. o equipamento/material deverá conter registro no

20.500,0010,00 2.050,000UN173
HOSPITALA

RE
172
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MESA MAYO
mesa de mayo inox, base em tubo de aço inoxidável,  com
rodas, bandeja inoxidável 48x32cm,  altura regulável
(máxima: 130 cm / mínima: 85 cm). o equipamento/material
deverá conter registro na anvisa.

4.800,0010,00 480,000UN174
HOSPITALA

RE
173

NEGATOSCOPIO
descrição:
- negatoscópio com 02 corpos para fixação em paredes;
luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor
em acrílico translúcido e flexível; com prendedor de
radiologia; moldura em chapa de aço pintado, após
tratamento anti-ferruginoso. dimensões aproximadas: 38cm
de comprimento, 95cm de largura e 11cm de espessura.

4.480,0010,00 448,000UN175
HOSPITALA

RE
174

DOPPLER VASCULAR PORTATIL
doppler vascular portátil. aparelho utilizado na detecção de
pulso arterial e venoso em mmss ou mmii, para utilização na
avaliação e detecção de al teraçôes vasculares em
pacientes diabéticos. características mf nimas necessárias:
aparelho portátil;  gabinete em material resistente;  indicador
de bateria fraca;  botão ligndesliga com regulagem de
volume;· transdutor de 10 mhz; suporte lateral para o
transdutor;  saída para fone de ouvido; alimentação por
pilhas(s) ou bateria(s) que devem acompanhar o produto;
acessórios inclusos: fone de ouvido biauricular para
ausculta individual, frasco de gel para contato, acompanhar
estojo ou similar para armazenamento, proteção e
transporte. manual de instruções em português. registro na
anvisa.

1.153,001,00 1.153,000UN190 MAEDPEJ189

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO
tubo para coleta de sangue a vácuo, 5 ml, em plástico
transparente, estéril, com rolha de borracha convencional e
siliconada. caixa com 100 unidades.

2.657,5050,00 53,150CX199 CRAL198

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              304.702,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              304.702,20

HOLY MED COM DE PROD MEDICOS HOSP EIRELI:                        304.702,20
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