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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000114/2020

REDALMUS COMERCIAL LTDA

CNPJ:  27.347.244/0001-00

AVENIDA PAULINO MULLER, 430 - ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIA - ES - CEP: 29051030

ANEXO - TERMO Nº 000114/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000000659

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 20 X 5,5
descrição:
- caixa com 100 unidades. o produto deverá conter registro
na anvisa.

2.994,00300,00 9,980CX007
DESCAPAC

K
007

BOLSA TÉRMICA
descrição:
- bolsa térmica gel, tamanho grande, tamanho: 52x52 (cxl). o
produto deverá conter registro na anvisa.

326,0020,00 16,300UN019 MERCUR019

GEL ECG / FISIOTERAPIA  MEIO CONTATO ELETRODOS
descrição:
- gel condutor para uso em ultrassons, fisioterapia,
eletrocardiograma, galão de 5000 ml. o produto deverá
conter registro na anvisa.

960,0050,00 19,200GL028 MULTIGEL028

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

7.080,003000,00 2,360KIT030 VAGISPEC030

MANGUEIRA DE LATEX
diametro externo 18,5mm, diametro interno 12mm,
espessura 3,25mm. embalagem com 5 metros.

140,002,00 70,000UN042
LEMGRUBE

R
042

PINCA DENTE DE RATO - 14 CM
descrição:
- pinça anatômica dente de rato, 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.

424,5030,00 14,150UN047 ABC047

PINCA KELLY - CURVA 14 CM
descrição:
- pinça kelly curva para retirada de pontos, 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.

846,0030,00 28,200UN048 ABC048

PINCA KELLY RETA 14 CM
descrição:
- pinça kelly reta para retirada de pontos, 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.

846,0030,00 28,200UN049 ABC049

POTE COLETOR DE ESCARRO - 80ML
em plástico transparente com tampa de rosca 80 ml. o
produto deverá conter registro na anvisa.

155,00500,00 0,310UN050 CRALPLAS
T

050

ALMOTOLIA COR AMBAR 250 ML
descrição:
- confeccionada em polietileno com graduação em alto
relevo, bico reto, capacidade 250 ml. o produto deverá
conter registro na anvisa.

149,5050,00 2,990UN067 J.PROLAB067

ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250 ML 149,5050,00 2,990UN069 J.PROLAB069
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descrição:
- confeccionada em polietileno com graduação em alto
relevo, bico reto, capacidade 250 ml. o produto deverá
conter registro na anvisa.

BACIA REDONDA PARA CURATIVOS
descrição:
- bacia redonda para curativos, confeccionada em material
aço inoxidavel, garantia contra defeitos de fabricação,
dimensões: 30x6,5 cm, capacidade de 3000 ml.

710,0010,00 71,000UN083 FORTINOX083

BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA
descrição:
- bandagem elástica adesiva, 5 cmx5 metros (lxc),
elasticidade de 30% a 40%, para uso em fisioterapia, de fácil
aplicação, não contém látex. rolo com 5 mts. cor azul ou
verde. o produto deverá conter registro na anvisa.

600,0010,00 60,000RL084
AKTIVETAP

E
084

BOLSA DE COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA

descrição:
bolsa para colostomia drenável, recortável, sistema de uma
peça, placa com suporte adesivo, composto por no mínimo
03 hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica, goma
guar/gelatina e pectina), recorte até 80 mm, cor opaca, com
carvão ativado integrado a bolsa, com película protetora e
sistema de fechamento com clamp tipo envelope e que não
permita extravasamento do conteúdo. embalagem externa
contendo dados de fabricação, procedência, data de
fabricação/validade, lote e registro no ms/anvisa.

45.000,003000,00 15,000UN086
COLOPLAS

T/17490
086

ELETRODOS ADESIVOS
descrição:
- eletrodos adesivos para fisioterapia, dimensões 5x5 cm,
pacote com 4 unidades. o produto deverá conter registro na
anvisa.

144,004,00 36,000PC097 ARKTUS097

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

91,083,00 30,360UN102 ARKTUS102

PIPETA DE TRANSFERENCIA GRADUADA 3 ML
descrição:
- pipeta de transferência graduada, capacidade 3 ml em
material polietileno. material não estéril. pacote com 100
unidades. o produto deverá conter registro na anvisa.

75,0050,00 1,500PC127 J.PROLAB127

PRANCHA DE ALONGAMENTO
descrição:
- prancha de alongamento para panturrilha em material
madeira, piso antiderrapante, ângulo de 60 graus. o produto
deverá conter registro na anvisa.

232,102,00 116,050UN130 ARKTUS130

ROLO DE POSICIONAMENTO TAM 80X30 CM
descrição:
- rolo de posicionamento confeccionado em espuma de
poliuretano macia densidade 12, revestido com capa de
courvim e fechamento em zíper- tamanho 80x30 cm

840,003,00 280,000UN135 ARKTUS135

TALA METALICA 12X180MM

descrição:
confeccionada em alumínio com pontas arredondadas e
espuma de densidade 23/cm³.
tamanho 12x180mm
embalagem pacote com 12 unidades. o produto deverá
conter registro na anvisa.

103,8010,00 10,380PC159 MSO159

TORNOZELEIRA/ CANELEIRA
descrição:
- par de tornozeleira/caneleira para exercícios, fecho
ajustável em velcro; composição: latex vitrovinil; enchimento
de areia; cor azul; peso 1 kg. o produto deverá conter
registro na anvisa.

158,005,00 31,600PAR165 ARKTUS164

ÓCULOS 267,0030,00 8,900UN169 LIBUS168
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descrição:
- óculos de proteção profissional (54mm) – armação em
nylon com formato anatômino com possibilidade de
visualização num ângulo de 120°, lentes e laterais em peça
única de policarbonato, anti embaçante, anti-risco, lavável e
passível de desinfecção química e/ou autoclavável, hartes
duplas, fortes, dobráveis e com regulagem de tamanho.
embalagem individual, contendo dados de identificação do
produto e do fabricante, procedência e certificado de
aprovação no mte. tamanho único. o produto deverá conter
registro no inmetro.

BRACADEIRA PARA INJECAO
material de confecção: aço inoxidável;
apoio do braço: aço inoxidável;
tipo: pedestal altura regulável;
garantia mínima de 12 meses. o produto deverá conter
registro na anvisa.

2.288,0010,00 228,800UN171
HOSPITALA

RES
170

MESA AUXILIAR-
descrição:
- mesa auxiliar para armazenamento de produtos ou
equipamentos, modelo tubular, 2 gabinetes, possui 2
prateleiras; estrutura em aço carbono, com pintura epóxi
branca; prateleiras em aço carbono, com pintura epóxi
branca; rodízios, rodinhas; parafusos; tamanho aproximado
das prateleiras: de cima: 48 cm x 38 cm; de baixo: 45 cm x
35 cm

5.900,0010,00 590,000UN172 HOPITALAR
E

171

CINTO PARA PRANCHAS DE MADEIRA E OU PLASTICO
(POLIPROPILENO)
descrição:

confeccionado em tirantes de 100% poliamida resistente,
com 02 ou 03 fivelas de policetal ou fechos (variável
conforme o modelo), nas cores preto, vermelho e amarelo.
tamanho: 2,60 m (jogo com 3 peças).

160,506,00 26,750JG178
SS

RESGATE
177

IMOBILIZADOR DE CABECA ANATOMICO IMPERMEAVEL
COM 4 REGULAGENS
descrição:

confeccionado em espuma de poliuretano expandida,
emborrachada. possui dois cintos imobilizadores reguláveis
para testa e queixo do paciente a imobilizar. preso em velcro
ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em
qualquer largura. base fixada na prancha 40 x 25 cm.
laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. orifício auricular
para verificar sangramento, 80mm. lavável.
tamanho: adulto (largura 40 cm/altura 25cm/imobilizador de
cabeça – altura 15 cm/ largura 25cm/comprimento de tiras
para testa e queixo 76 cm). cor: amarelo.

577,324,00 144,330UN180
SS

RESGATE
179

TALA FLEXIVEL COM VELCRO
descrição:

confeccionada em tela aramada, maleável, flexível de
poliuretano 11% e e.v.a. para maior conforto dos pacientes.
dispensa o uso de fita crepe, bandagem ou gaze para a
imobilização completa, pois possuem velcros que podem
prender a tala em qualquer posição.
jogo com quatro tamanhos: p (53 x 8 cm), m (63 x 9 cm), g
(86 x 10 cm), gg (102 x
11,5 cm).

288,644,00 72,160JG182
SS

RESGATE
181

BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO
dimensoes: altura mínima: 1,80m; largura mínima: 1,80m.
estrutura: aço inoxidável; pintura: eletrostática, atóxica,
branca. painel: material: lonita plasticnpvc, lavável;
autoportante; 06 rodas (mínimo 2 de diâmetro) de polietileno.

10.172,8020,00 508,640UN187
HOSPITALA

RE
186

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              81.678,74

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              81.678,74
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