
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000010/2022

PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ:  12.082.502/0001-98

Rua ANTONIO GERMANO BUTTERS, 288 - VALE DO SOL - ESPERA FELIZ - MG - CEP: 36830000

ANEXO - TERMO Nº 000010/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000000725

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000003/2022 003024/2021

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

SACO DE LIXO 100 LITROS BRANCO LEITOSO
descrição:
- saco de lixo branco leitoso para material infectante,
capacidade de 100l, pacote com 100 unidades. o produto
deverá conter registro na anvisa.

2.050,00050,00 41,0000CP009 RAVA001

BOTA DE UNNA
bandagem para bota de unna, composta por algodão não
tecido, inelástica, embalada individualmente, impregnada com
pasta contendo: oxido de zinco 10%, agua destilada,
gliceriol, goma de guar, goma de xantina,
metil-parahidroxibenzoato e propil-parahidroxibenzoato.
estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível
com o processo de esterilização e que permita abertura e
transferência com técnica asséptica, contendo dados de
identificação, procedência, número do lote, data e tipo de
esterilização, prazo de validade e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no
ministério da saúde. medidas: 10,2 cmx9,14 cm

1.619,40060,00 26,9900UN012
DERMACUR

E
002

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.

4.050,000150,00 27,0000UN028
VIC

PHARMA
003

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

204,0003,00 68,0000UN030 GOLGRAN004

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

320,00020,00 16,0000UN031 MARIMAR005

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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.

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.

255,00030,00 8,5000UN035 DARU006

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.

255,00030,00 8,5000UN036 DARU007

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.

3.420,000200,00 17,1000CX037
LABOR
IMPORT

008

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.

1.686,000300,00 5,6200PC038 UNITEX009

AGUA DESTILADA PARA ESTERILIZACAO - 5L
descrição:

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

430,00050,00 8,6000GL043 VITORIA010

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.

1.200,00010,00 120,0000UN045 MARIMAR011

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

999,60084,00 11,9000CX057 INJEX012

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

1.400,0005,00 280,0000UN064 HAOXI013
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produto deverá conter registro na anvisa.

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.

1.140,0002,00 570,0000UN072
MONTSERR

AT
014

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.

3.898,00010,00 389,8000UN074 HTC015

EXERCITADOR ELASTICO RESISTENCIA MEDIO
faixa elastica produzida em látex natural de alta
durabilidade resistência médio

384,00016,00 24,0000M093 ARKTUS016

EXERCITADOR ELASTICO RESISTENCIA FORTE
faixa elástica produzida em látex natural de alta
durabilidade resistência forte.

456,00016,00 28,5000M094 ARKTUS017

EXERCITADOR ELASTICO RESISTENCIA EXTRA FORTE
faixa elástica produzida em látex natural de alta
durabilidade resistência extra forte.

662,08016,00 41,3800M095 ARKTUS018

LAMPADA INFRAVERMELHO POTENCIA NOMINAL 150 W
lâmpada infravermelha, potência nominal 150 w, tensão
nominal 230 v, características adicionais soquete e27

260,0002,00 130,0000UN104 CARCI019

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.

1.690,000200,00 8,4500PC151 UNITEX020

KIT GINECOLOGICO TAMANHO P
- kit para coleta de preventivo, descartável, contendo: 01
espéculo pequeno, 01 espátula de ayres, 01 escova
cervical, 01 lâmina de vidro

1.750,0001000,00 1,7500KIT157
CRALPLAS

T
021

KIT GINECOLOGICO TAMANHO M
kit para coleta de preventivo, descartável, contendo: 01
espéculo médio, 01 par de luvas, 01 espátula de ayres, 01
escova cervical, 01 lâmina de vidro.

5.400,0003000,00 1,8000KIT158
CRALPLAS

T
022

CADEIRA DE RODAS
- cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo
construtivo dobrável, material estrutura aço inoxidável,
acabamento estrutura esmaltado, tipo uso locomoção,
tamanho adulto, tipo encosto: encosto removível,
acabamento do encosto e assento: espuma de alta
densidade, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu
traseiro: traseiro maciço, apoio pés: apoio pés regulável,
características adicionais: 01 sistema de elevação linear,
acessórios: cinto de segurança.

16.680,00012,00 1.390,0000UN160 CDS023

FIXADOR CITOLOGICO AEROSOL 100 ML
-  fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool

9.400,0001000,00 9,4000UN161
CRALPLAS

T
024
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sistema tipo aerossol com propriedades para fixação e
sustentação da integridade celular de esfregaços de material
biológico estendidos em lâmina de vidro.

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.

29.250,00075000,00 0,3900UN171 INJEX028

PLACA DE GELO REUTILIZAVEL ARTIFICIAL 500 ML

embalagem de polietileno rígido resistente, reutilizável,
composto por gel atóxico, são congelados em freezer e
usados para transporte de vacinas e remédios, produtos
perecíveis, bebidas e alimentos que necessitam de
refrigeração.
características:
tamanho: 17 x 10 x 3 cm
forma: quadrada
fornecimento: unidade

810,000100,00 8,1000UN213
GELOX DO

BRASIL
025

AFASTADOR CIRÚRGICO
material aço inoxidável, tipo farabeuf, tamanho 15 cm

120,0005,00 24,0000UND232 GOLGRAN026

PINCA CIRURGICA MOSQUITO CURVA
material aço inoxidável, modelo mosquito, tipo ponta curva,
comprimento 14 cm

175,0005,00 35,0000UND235 GOLGRAN027

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              89.964,080

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              89.964,080

PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA:                        89.964,080
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