PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro – CNPJ: 27.744.150/0001-66
IBATIBA - ES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 016/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021

PREÂMBULO
Aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de Ibatiba, foi
celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata do
Pregão Presencial Nº 016/2021 do respectivo resultado homologado, publicado em 19/05/2021,
que vai assinada pelo Prefeito do Município de Ibatiba e pelo representante legal do licitante
classificado para Registro de Preços, todo qualificado e relacionado abaixo, a qual será regida
pelas regras e condições constantes do Processo Licitatório em epigrafe e nesta Ata de
Registro de Preços.
O MUNICÍPIO DE IBATIBA-ES, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 27.744.150/0001-66,
com sede na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro – Ibatiba-ES, CEP: 29.395-000, neste ato
representado pelo Prefeito Senhor LUCIANO MIRANDA SALGADO, brasileiro, casado,
portador do CPF nº 093.634.497-00, residente e domiciliado nesta cidade de Ibatiba-ES,
adiante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS e
de outro lado, a Empresa HOLY MED PROD. MÉDICOS HOSP. EIRELI ME, CNPJ nº
10.696.551/0001-95, com sede à Rua Samuel Levy, nº 274, 1º andar, Bairro Aquidaban,
Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP: 29.308-186, telefone: (28) 3522-8169, e-mail:
licitacoes@holymed.com.br , representada pelo(a) Sr. MARCOS PAULINI CARVALHO,
brasileiro, divorciado, RG nº 975.551 SPTC/ES e CPF nº 017.018.097-29 doravante
denominada simplesmente COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, com base no Processo de
Licitação Nº 016/2021, Pregão para Registro de Preços Nº 016/2021, e de conformidade com
Lei Federal nº 10.520/02; Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006, observadas
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. Registro de Preço para futura e eventual aquisição de diversos tipos de “Insumos e
Materiais de Consumo” no intuito de atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal
“Eliana Saraiva Trindade e Carvalho” e das Unidades Básicas de Saúde da Estratégia Saúde
da Família (ESF’s) deste Município, conforme especificações constantes da descrição dos itens
e do Termo de Referência.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO
2.1. A obrigação de fornecimento dos produtos previstos no respectivo edital de licitação e
proposta comercial, que ficam fazendo parte integrante e indissociável do presente
instrumento.
2.2. Durante a vigência Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, a Secretaria Municipal de
Saúde, realizará o acompanhamento e a Gestão dos mesmos, bem como, a fiscalização da
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execução do Compromisso de Fornecimento e/ou Instrumento Contratual.
2.3. A Fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida pela servidora Srª. Ariane
Dias de Freitas, portadora do RG nº 258192657-RJ, CPF nº 131.236.267-76, ocupante do
cargo de Farmacêutica Generalista, CRF nº 6388, matricula nº 26.648, especialmente
designada pela Secretaria Municipal de Saúde para esta finalidade.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1. O presente Compromisso de Fornecimento vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura, IMPRORROGÁVEL, conforme dispõe o Decreto Federal nº
7.892/2013.
3.2. Durante o prazo de validade deste compromisso, vigorará a ata de registro de preços a ele
integrante, período no qual o Compromissário Fornecedor estará obrigado fornecer para o
Município o objeto deste compromisso, sempre que por ela for exigido, na quantidade
pretendida e dentro das especificações referidas na cláusula primeira e no Termo de
Referência.
3.3. Durante sua vigência, a presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado deste Pregão,
mediante prévia consulta ao Município, desde que devidamente comprovada à vantagem, e
ainda de acordo com as regulamentações dos Decretos Federais nº 7.892/2013 e nº
9.488/2018.
3.4. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optarem pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
CLÁUSULA QUARTA – DA VERIFICAÇÃO DOS PREÇOS
4.1. O Município de Ibatiba-ES poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros
fornecedores a aquisição dos produtos objeto do presente compromisso, vedada, todavia,
qualquer contratação destes por preços superiores aos que poderiam ser obtidos do
Compromissário Fornecedor.
CLÁUSULA QUINTA
EQUIVALENTE

–

ATA

DE

REGISTRO

DE

PREÇOS

OU

INSTRUMENTO

5.1. Sempre que necessitar, ao longo de todo o período de validade da Ata de Registro de
Preço o Município convocará o Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar os instrumentos
por ela pretendidos.
5.2. Será facultada ao Município convocar o Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar
tantos contratos acessórios de fornecimento quantos forem necessários para o atendimento de
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suas necessidades, respeitado o disposto na cláusula quarta e o prazo de 05 (cinco) dias para
o mesmo atender a convocação.
5.3. O não comparecimento injustificado do Compromissário Fornecedor no prazo para o
aperfeiçoamento do contrato acessório de fornecimento será considerado como fato
qualificador da inexecução total do presente compromisso, para os fins previstos na legislação
em vigor e no presente contrato.
5.4. As ordens de fornecimento ou instrumentos equivalentes, de que trata a subcláusula
antecedente serão consideradas, para todos os fins de direito, contratos acessórios ao
presente compromisso, ficando o Compromissário Fornecedor obrigado a realizar a entrega
dos produtos e/ou materiais de acordo com as mesmas.
CLÁUSULA SEXTA – ORDEM DE FORNECIMENTO E SUAS ESPECIFICAÇÕES
6.1. As ordens de fornecimento ou instrumentos equivalentes, descritos na Cláusula anterior
deverão conter:
6.1.1. Os recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade financeira certificada pela
Secretaria Municipal de Fazenda;
6.1.2. Descrição do objeto, quantidade, marca e valor constante da planilha do vencedor;
6.1.3. Local, dia e hora previstos para entrega;
6.1.4. Assinatura e identificação do requisitante e do ordenador de despesa;
6.1.5. Número de identificação do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
6.1.6. Histórico adequado para garantia de entrega do objeto.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO
7.1. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preço é de R$ 67.704,00 (sessenta e
sete mil, setecentos e quatro reais), correspondente aos itens descritos na planilha em
anexo.
CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento da despesa será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário
após a atestação, pelo setor competente, da Nota Fiscal, devendo conter no corpo da mesma
a descrição do Objeto, número do Banco, Agência e Conta Bancária da Contratada, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados a partir do aceite definitivo dos serviços, desde que os
serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo
imputável ao licitante vencedor;
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8.2. No caso das Notas Fiscais apresentarem erros, estas serão devolvidas, e o pagamento
será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo de
pagamento ser contado a partir da data da reapresentação das mesmas. Não será aceita a
emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais;

8.3. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal, será considerada como não apresentada para
fins de atendimento das condições de pagamento;
8.4. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação
dos seguintes documentos:
8.4.1. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal
e da Procuradoria da Fazenda Nacional);
8.4.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
8.4.3. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual;
8.4.4. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal;
8.4.5. Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio de
“certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado
e em fase de adimplemento;
8.4.6. Cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias,
correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.
8.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS
ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis;
8.6. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa Compromissária Fornecedora e/ou
Contratada enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual;
8.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância,
pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade;
8.8. A contratante poderá efetuar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre
todos os pagamentos à Contratada;
8.9. Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor
constante da Nota Fiscal, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização
monetária até o efetivo pagamento.
CLÁUSULA NONA – DO FORNECIMENTO
9.1. Os produtos e/ou materiais do objeto desta licitação deverão ser entregues mediante
Autorização de Fornecimento/Execução emitida pelo Responsável do Setor de Compras,
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contados a partir do recebimento da mesma, devendo a entrega ocorrer na Sede do Município
no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos. Não ocorrendo a entrega dos produtos
e/ou materiais o fornecedor deverá se justificar perante o Município que poderá dar um prazo
máximo de 24h00 (vinte e quatro horas) para que se proceda à entrega dos mesmos.

9.2. A entrega dos produtos e/ou materiais licitados se dará na Sede do Município, por conta da
empresa vencedora desta Licitação, diretamente no local indicado pelo Setor de Compras ou
Secretaria Municipal de Saúde.
9.3. Além da entrega no local designado pelo Município, deverá(ão) a(s) licitante(s)
vencedora(s) também descarregar e armazenar os materiais/produtos nos locais indicados pelo
Setor de Compras, comprometendo-se, ainda, integralmente com eventuais danos causados
aos mesmos no transporte e descarga.
9.4. A entrega será comprovada por Nota Fiscal de Simples Remessa ou documento
equivalente e, ainda, com o Termo de Recebimento, devidamente assinado com identificação,
número de CPF ou Identidade, do destinatário/recebedor.
9.5. O transporte e a entrega dos materiais/produtos, objeto deste Termo de Referência serão
de responsabilidade da contratada e deverão ser entregues conforme quantitativos e
especificações nos endereços designados.
9.6. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, materiais e/ou produtos entregues em
desacordo com as especificações e condições do Termo de Referência, do Edital, da Ata de
Registro de Preços e/ou Contrato.
9.7. A entrega dos materiais e/ou produtos objeto do Termo de Referência obedecerá à
necessidade e/ou demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser na forma e
quantidade exigidas pela referida Secretaria, e, obrigatoriamente, se dará em dias de
expediente da mesma, observando o horário de 07h00min às 11h00min e das 13h00min às
17h00min horas. Sendo assim, será de responsabilidade da contratada observar e se informar
dos dias e horário de entrega dos produtos obedecendo ao período de expediente da
Secretaria Municipal de Saúde.
9.8. O Prazo de validade dos materiais e/ou produtos não deverá ser inferior a 12 (doze)
meses, a contar da data da entrega do produto.
CLÁUSULA DÉCIMA – REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
10.1. Durante a vigência do Contrato os preços serão fixos e passíveis de recomposição e
reajuste, desde que comprovada a ocorrência de situação prevista na Alínea “d” do Inciso II e §
8º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.
10.2. Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, a Contratada poderá solicitar
a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município de Ibatiba-ES,
instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços
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dos fabricantes, com Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores à
variação alegada à aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros
documentos.
10.3. Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na Alínea “d” do Inciso II e §
8º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por
cancelar o Contrato e iniciar outro Processo Licitatório.
10.4. Comprovada a redução dos preços praticados no Mercado nas mesmas condições do
contrato e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, a Contratada será
convocada pelo Município de Ibatiba-ES para a alteração, por aditamento, do preço contratado,
sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INSPEÇÕES E TESTES
11.1. O custo com as inspeções, testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das
normas técnicas existentes, indispensáveis para a comprovação da boa execução do
compromisso de fornecimento correrão por conta do Compromissário Fornecedor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SUBCONTRATAÇÃO
12.1. Não será admitida, a qualquer título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário
Fornecedor, sem expressa anuência do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PENALIDADES
13.1. Nos termos do Art. 86 da Lei nº 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no
fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.
13.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condições avençadas, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos
termos do Art. 87 da Lei nº 8.666/93:
13.2.1. Advertência;
13.2.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor empenhado;
13.2.3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
13.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
13.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05
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(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.
13.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no
sentido da aplicação da pena.
13.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo
de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DEFESA
14.1. Será garantido ao Compromissário Fornecedor o direito de apresentação de prévia
defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação
das penalidades previstas neste compromisso.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO POR
ATO UNILATERAL
15.1. A rescisão administrativa do presente compromisso de fornecimento por ato unilateral do
Município obedecerá ao disposto no Parágrafo Único do Art. 78, da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – VINCULAÇÃO AO EDITAL
16.1. Para efeitos obrigacionais tanto no Edital da Licitação na modalidade Pregão para o
Registro de Preços Nº 016/2021, quanto às propostas nela adjudicadas, integram o presente
compromisso de fornecimento, devendo seus termos e condições serem considerados como
partes integrantes do presente instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICIDADE
17.1. A eficácia do presente compromisso de fornecimento ficará condicionada a publicação de
seu extrato resumido no Diário Oficial do Estado.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1. Para todas as questões pertinentes ao presente compromisso de fornecimento, o Foro
será o da Comarca de Ibatiba-ES, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
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E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso de
fornecimento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas
instrumentárias para que produza jurídicos e legais efeitos.

Município de Ibatiba - ES, 20 de maio de 2021.

______________________________
LUCIANO MIRANDA SALGADO
Prefeito do Município de Ibatiba
Órgão Gerenciador

___________________________________
HOLY MED PROD. MÉDICOS HOSP. EIRELI ME
CNPJ: 10.696.551/0001-95

TESTEMUNHAS:
Nome: _______________________
CPF:__________________________

Nome: ________________________
CPF:__________________________

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

ANEXO I - TERMO Nº 000046/2021
Pregão Presencial Nº 000016/2021
Processo: 000016 / 2021
Termo Nº 000046/2021
Empresa: HOLY MED PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI ME
CNPJ: 10.696.551/0001-95
Endereço: RUA SAMUEL LEVY, 274 - AQUIDABAN - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29308100

Lote

Código

Especificação

Marca

Unidade Quantidade

00042

00006957

CATETER
cateter tipo gelco nº. 26, estéril, flexível, radiopaco,
descartável, material em teflon, complemento:
embalagem individual em papel grau cirúrgico com
face em polipropileno e abertura em pétala. com
dispositivo de segurança

00063

00003858

COLCHÃO D`AGUA CAIXA DE OVO 190X90

AG
PLÁSTICO

00092

00005366

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG
fralda descartável adulto tamanho eg, cintura de
120 a 165 cm, peso de 90 kg - indicada para
incontinência urinária moderada a intensa. com
cobertura filtrante suave e elástico nas pernas.
formato anatômico. deve conter barreiras protetora
anti-vazamento, indicador de umidade/troca que
muda de cor ao contato com o líquido, flocos de gel
super absorventes que promova absorção rápida
do liquido. barreiras protetoras para proteger e
ajudar a prevenir vazamentos, quatro fitas adesivas
reposicionáveis trilaminadas, aloe vera, cobertura
não tecido, hipoalergênica, composição mínima:
camada externa de polietileno, fibras de celulose,
polímero super absorvente (dry gel), barreiras
protetoras de fibras de polipropileno, fios de
elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas
para fixação. validade de 03 anos após a data de
fabricação impressa na embalagem. pacote com no
mínimo 7 unidades.
laudos (apresentar na prospota comercial)
*irritabilidade dérmica primária, acumulada e
sensibilização-hript
*ensaio de análise microbiológica
*manual de boas práticas de produção
*comunicação prévia (apevisa) (amostra técnica)

PRO SENIOR PCT

Lote

Código

00093

00008168

Especificação
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL
fralda descartável infantil tamanho g, deve
apresentar barreiras protetoras anti-vazamento,
indicador de umidade/troca, formato anatômico,
flocos de gel ultra-absorventes que garantam maior
absorção e retenção de líquidos, sistema tipo
transfer layer ou similar para evitar o retorno de
líquido, fitas adesivas reposicionáveis, distribuidor
de fluxo para melhor distribuição de líquido, fios de
elástico para melhor acomodação corpórea e aloe

DESCARPAK UNID

Marca

BABY KIDS

Unitário

Valor Total

500,000

2,600

1.300,00

12,000

197,000

2.364,00

1.000,000

10,010

10.010,00

Unidade Quantidade

Unitário

Valor Total

UNID

PTC

500,000

5,690

2.845,00

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

vera (ou similar) para reidratar o tecido capilar ou
dérmico. composição mínima: filme polietileno, polpa
de celulose, gel ultra-absorvente, fitas adesivas,
não tecido de polietileno, adesivo termoplástico e
fios de elástico. validade de 03 anos após a data de
fabricação impressa na embalagem. pacote com no
mínimo 8 unidades. para paciente com
aproximadamente 7 kg a 13 kg.
Lote

Código

00094

00005807

Lote

Código

00095

00101

00113

Especificação
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL
fralda descartável infantil tamanho m, deve
apresentar barreiras protetoras anti-vazamento,
indicador de umidade/troca, formato anatômico,
flocos de gel ultra-absorventes que garantam maior
absorção e retenção de líquidos, sistema tipo
transfer layer ou similar para evitar o retorno de
líquido, fitas adesivas reposicionáveis, distribuidor
de fluxo para melhor distribuição de líquido, fios de
elástico para melhor acomodação corpórea e aloe
vera (ou similar) para reidratar o tecido capilar ou
dérmico. composição mínima: filme polietileno, polpa
de celulose, gel ultra-absorvente, fitas adesivas,
não tecido de polietileno, adesivo termoplástico e
fios de elástico. validade de 03 anos após a data de
fabricação impressa na embalagem. pacote com no
mínimo 8 unidades. para paciente com
aproximadamente 5 kg a 10 kg.
Especificação

Marca

BABY KIDS

Marca

Unidade Quantidade

PTC

Unitário

1.000,000

5,220

Unidade Quantidade

Unitário

00008168

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL
fralda descartável infantil tamanho p, deve
apresentar barreiras protetoras anti-vazamento,
indicador de umidade/troca, formato anatômico,
flocos de gel ultra-absorventes que garantam maior
absorção e retenção de líquidos, sistema tipo
transfer layer ou similar para evitar o retorno de
líquido, fitas adesivas reposicionáveis, distribuidor
de fluxo para melhor distribuição de líquido, fios de
elástico para melhor acomodação corpórea e aloe
vera (ou similar) para reidratar o tecido capilar ou
dérmico. composição mínima: filme polietileno, polpa
de celulose, gel ultra absorvente, fitas adesivas,
não tecido de polietileno, adesivo termoplástico e
fios de elástico. validade de 03 anos após a data de
fabricação impressa na embalagem. pacote com no
mínimo 8 unidades. para paciente com
aproximadamente 5 kg.

BABY KIDS

PTC

00008105

FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
frasco para alimentação enteral 250 ml,
transparente, graduado, atóxico, embalado
individualmente. possui tampa de rosca com
obturador e acompanha etiqueta de identificação.

BIOBASE
(300ML)

00008110

LUVA CIRÚRGICA
7.5, descartável, látex natural, esterilizada a raio
gama cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade,
resistência e sensibilidade táctil adequadas,
lubrificada, pó bioabsorvivel pelo organismo,
embalada em envelope individual selado a quente
nos 4 lados contendo par sendo que o lado superior
possuindo abas que permitam abertura asséptica do
material constando identificação procedência, data
de fabricação/esterilização, prazo de validade, nº

MEDIX

Valor Total

5.220,00

Valor Total

500,000

4,800

2.400,00

UNID

1.000,000

0,980

980,00

UNID

1.500,000

1,800

2.700,00

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

de lote e registro no ms.

00114

00008110

Lote

Código

LUVA CIRÚRGICA
8.0, descartável, látex natural, esterilizada a raio
gama cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade,
resistência e sensibilidade táctil adequadas,
lubrificada, pó bioabsorvivel pelo organismo,
embalada em envelope individual selado a quente
nos 4 lados contendo par sendo que o lado superior
possuindo abas que permitam abertura asséptica do
material constando identificação procedência, data
de fabricação/esterilização, prazo de validade, nº
de lote e registro no ms.
Especificação

MEDIX

Marca

UNID

2.000,000

1,800

Unidade Quantidade

Unitário

3.600,00

Valor Total

00003818

LENÇOL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM
100% POLIPROPILENO, ANTI-ALÉRGICO, COM
ELÁSTICO, MEDINDO 2 METR
lençol descartável, confeccionado em 100%
polipropileno, antialérgico, com elástico, medindo 2
metros de comprimento por 90 centímetros de
largura.

MEDIX

UNID

3.000,000

2,000

6.000,00

00005376

PRANCHA PARA RESGATE, ADULTO,
CONFECCIONADA EM COMPENSADO NAVAL DE
18MM, REVESTIDO COM VERNIL NAVAL,
prancha para resgate, adulto, confeccionada em
compensado naval de 18 mm, revestido com vernil
naval, deverá vir acompanhada de jogo de cinto
com no mínimo 03 peças

SS
RESGATE

UNID

10,000

354,500

3.545,00

00183

00006050

SERINGA P/ INSULINA ESTÉRIL
seringa p/insulina estéril, descartável, graduada
(escala de 1 em 1 unidade), de 12,7 mm de
comprimento x 0,33 cm de diâmetro
aproximadamente, com agulha 30g1/2 integrada,
sem espaço morto, capacidade para até 50
unidades de insulina p/ uso de pacientes adultos
com tipo físico normal, adolescentes e crianças que
utilizam menos de 50 unidades de insulina por
aplicação. deve possuir registro na anvisa/ms (cota
de 75% para ampla concorrência).

DESCARPAC
UNID
K

28.125,000

0,600

16.875,00

Lote

Código

Unidade Quantidade

Unitário

Valor Total

00121

00155

00184

00007130

Lote

Código

Especificação
SERINGA PARA INSULINA ESTERIL
seringa p/insulina estéril, descartável, graduada
(escala de 1 em 1 unidade), de 12,7 mm de
comprimento x 0,33 cm de diâmetro
aproximadamente, com agulha 30g1/2 integrada,
sem espaço morto, capacidade para até 50
unidades de insulina p/ uso de pacientes adultos
com tipo físico normal, adolescentes e crianças que
utilizam menos de 50 unidades de insulina por
aplicação. deve possuir registro na anvisa/ms (cota
de 25% para me’s, epp’s ou equiparadas).
Especificação

00209

00006966

SONDA URETRAL
sonda uretral. nº. 6, descartável, confeccionada em
tubo de pvc atóxico flexível com modelo de furação
especifica e conector c/ tampa, esterilizado por
radiação gama, embalagem individual.

00210

00006966

SONDA URETRAL
sonda uretral. nº. 8, descartável, confeccionada em
tubo de pvc atóxico flexível com modelo de furação

Marca

DESCARPAC
UNID
K

Marca

9.375,000

0,600

Unidade Quantidade

Unitário

5.625,00

Valor Total

BIOBASE

UNID

4.000,000

0,520

2.080,00

BIOBASE

UNID

4.000,000

0,540

2.160,00

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

especifica e conector c/ tampa, esterilizado por
radiação gama, embalagem individual.
67.704,00

