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PREFEITURA MUNICIPALDE PIUMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

o

orsÉerusa DE LrcrrAçÃo - LEr FEDERAL 13.979 /2o2o

Processo Administrativo no 5.522 I 2O2O

O Município de piúma, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av'

Aníbal de Souza Gonçalves, Acaiaca, cidade de Piúma/ES, inscrito no CNPI-MF sob o no'

27.765695/0001-18, e ãtravés do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no cNPl sob o no

14.801,76g/OOOI-7}, pessoa jurídica direito público, com sede na Rua Orides Fornaciari, no 1135,

centro, com fulcro no óecreto 
-tr4unicipal 

no 1.666/2019, neste ato representada por seu Secretário Sr"

ALEXÁNDRE MARCONI DA SILVA, inscrito no CPF no L39.834.94'/46, brasileiro, residente e

domiciliado neste município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa HOSPIDROGAS

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 35.997.345/0001-
46, com sede naRua Alcindo Guanabara, n.o 477, Bairro Cristóvão Colombo, Vila-Velha/Es - CEP'

2}"LO6.4O0 Tet.(027) 3229-1000. E-mail : hospidrosa§=g§@gm-Al§98, neste ato representado por seu

:.epresentante legal ó St. :oão Luiz Piol , lnscrito no CPF no 195.519 'OB7-9t , portador do R' G'

ni.tOZ.Zt+ - SSÉ/ES, SraAngela Maria DazziPiol, inscrita no CPF no 005.371'667-18 e portador da

Carteira de Identidade no 331.118 - SSP/ES e Sr. Gustavo DazziPiol, inscrito no CPF no

078.311.817-!7, doravante denominado CONTRATADA, ajustam o presente a "Aquisição de

materiais Médico-Hospitalares para atendimento ao Ptano de Ação de Contenção ao

Vírus Corona em Situàção a Pandemia." - Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei

Federal no 13.979/2020 e súas alterações, da Lei no 8.666/93 e suas alterações, e demais legislação

aplicivel,,-esolvem celebrar o pret-;ente Termo de Contrato, decorrente -a Disprnsa rie Licitação no

Otg/ZOZiC, conforme os termos do Processo acima epigrafado, mediante as cláusulas e condições a

seguir enumeradas:

i.f - O objeto Ou pr"*nt" ti.ituçao é a "Aquisição de materiais Médico-Hospitalares para

atendimento ao plano de Ação de Contenção ao Vírus Corona em Situação a

pandêmia,, - Secretaria Municipal de ôaúde, conforme detalhamento e demais condições

constantes do Anexo 01, que integra o presente Edital ,para todos os fins'

L.2 -A entrega oos põoütos deíerá ser em até 05 (cinco) dias à partir da data de recebimento da

Ordem de Fornecimento, na Secretária Municipal de Saúde, na rua Orides Fornaciari, no 1135, Centro,

deste Município, e seu recebimento deverá ser acompanhado pelo fiscal responsável devidamente

nomeado para através da portaria que segue anexo.

2.1 - O presente contrato Oeêorreu da Oispensa de Licitação- sob o no' OLg/2020, com fundamento na

Lei Federal no 8666/93 e em especial no art. 40 da Lei Federal n" 13.979/2020, com autorização

publicada no Diário Oficial do Município em O8/04/2O2O'
2.2 - Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções, inclusive o projeto

básico/termo de referêniia " a proposta apresentada pelo Contratado, que compõem o Processo

Administrativo de Dispensa de Licitação, sob o no 07912020, completando o presente contrato para

todos os fins de direito, independentêmente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os

seus termos.
2,3 - Este contrato é regido pela Lei Federal no 73.979/2020, com as alterações promovida pela Medida

provisória no 926, de Zb de março de 2020, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.o 8.666/1993 e

demais leis municipais e federais sobre contiatos administrativos, aplicando-se referida legislação aos

casos omissos no presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA
dodeo6(seis)meses,cominíc!onadatadesuaassinatura,

prorrogáveis por períodós sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos

da situação a" ur"rgãniia de saúde pública de importância internacional, declarada por meio da

Portaria Áo 1BB, de Oíde fevereiro de2O2O, do Sr. Ministro de Estado da Saúde'
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CLAUSULA OUARTA - DO PRAZO DE EXECUCÃO E DA FISCALIZACÃO
4.L - O prazo para a entrega terá início a partir do recebimento da Ordem de Serviços emitida pela
própria Secretaria, no prazo fixado no Item 7.2 da Cláusula Primeira.
4.2 - A Secretaria requisitante, será responsável pela gestão e fiscalização deste Contrato, em conjunto
com o Fiscal do Contrato designado, a quem caberá receber e verificar as especificações dos produtos,
bem como atestar as notas fiscais, as quais deverâo ser encaminhadas com todos os dados necessários.
(AQUrsrÇÃo)

CLAUSULA OUINTA. DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS
5.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto desta Licitação na modalidade Pregão
Presencial/Eletrônico correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

6.1 -O Município de Piúma/ES pagará a Contratada pela entrega do serviço o valor global de
R$355.556,5o(trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e
cinquenta centavos), conforme relação de itens do Anexo I do Contrato.

6.2 - No preço já estão incluídos todos os custos e despesas de prestação de serviços/entrega dos
produtos, dentre eles, direitos trabalhista/ encargos sociais, seguros/ frete, transporte, impostos, taxas,
supervisão e quaisquer outros custos e benefícios, bem como demais despesas necessárias à perfeita
conclusão do objeto licitado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação
de serviços/entrega dos produtos.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS ALTERACõES CONTRATUAIS

7.1 -Os preços firmados entre os contratantes serão passiveis de reajustes após 01(um) ano de
vigência do contrato administrativo, resguardando a revisão para manter o equilíbrio econômico-
financeiro, devidamente fundamentado.

7.2 - Será acjotado para reajustar os preços contratados o seguinte índice: IPCA (Índice de Preços ao

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGACõES DAS PARTES

8.1 - A CONTRATANTE obrioa-se a:

a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os terrnos de sua proposta;
b) Efetuar à Contratada o pagamento do preço ajustado no presente contrato;
c) Designar Servidor (es) responsável (eis) pelo acompanhamento e fiscalizaçâo do objeto deste
contrato.

8.2 - A CONTRATADA obriqa-se a:

a) Fornecer o objeto desta licitação de acordo com o indicado na Ordem de Fornecimento e Termo de
Referência.
b) Cumprir o prazo de entrega cclnforme estabelecido no Edital.
c) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados ou
prepostos durante o fornecimento do objeto licitado; responder por qualquer prejuízo que seus
empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de
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ação ou omissâo culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e
assumindo o ônus decorrente;
d) Reparar os serviços que não forem realizados de acordo com as especificações do Termo de
Referência, devendo fazê-lo no prazo determinado pela Secretaria Requisitante, sem ônus para o
Município de Piúma.
e)Nos preços propostos já serão considerados incluídos todos os encargos, tributos, transpote, frete,
seguros/ contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros
custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para a PMP. '

f) Executar os serviços, independente das quantidades solicitada, nos locais indicados pela Secretaria
requisitante, dentro do prazo estipulado, sem custo adicional para o município.
g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários
no fornecimento do objeto, nos limites estabelecidos pela Lei n. o 8.666/93.
h) Responsabilizar-se pela integral realização dos serviços do objeto deste Contrato, inclusive no gue se
referir à observância da legislação em vigor.
i) Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não incluindo esta
responsabilidade à fiscalizaçâo.
j) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

seus empregados nos prazos legais, independente do recebimento da

l) Cercar seus empregados de garantias e proteções legais, nos termos da legislação trabalhista,
inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de segurança e proteção individual, no que couber, a todos os competentes de suas
equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com o fornecimento.
m) A eventual aceitação do objeto por parte da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstâncias em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta da
CONTRATADA.
n) A CONTRATADA deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e irrestritos, compatíveis
com o objeto deste Contrato, que ficará responsável para responder junto ao CONTMTANTE, acerca de
quaisquer falhas ou dúvidas ocorridas durante a vigência do Contrato, ficando desde já acordado que o
mesmo deverá reportar-se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalização.

cúusula norul - oo pnenurnro

9.1 - O pagamento será efetuado até o trigésimo dia contados do recebimento, que se dará de acordo
com os termos deste edital, mediante a apresentação das respectivas faturas/notas fiscais,
devidamente atestadas pelo (a) Fiscal do Contrato, acompanhadas dos respectivos documentos de
regularidade fiscal (CND Federal, Estadual, Municipal da sede da empresa, INSS e FGTS) e trabalhista
(cNDr).

9.1.1 - Constatando o adquirente qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal/fatura, esta será
devolvida ao Fornecedor para as devidas correções, não sendo devida, neste caso, correção sobre os
valores, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de
apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

9.L.2 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei no 4.320/64 e
a lterações posteriores.
9.1.3 - Para efeito de pagamento para objetos/serviços com entrega programada, a Contratada deverá
apresentar junto com a nota fiscal o comprovante de entrega dos objetos/serviços, assinados por
servidor da unidade da Prefeitura Municipal de Piúma. Este comprovante de entrega será emitido pelo
servidor responsável pelo recebimento dos objetos/serviços; a quantidade apresentada em nota fiscal
deve ser correspondente aos comprovantes de entrega atestados pelo servidor da P.M.P.
9.2 - A PMP poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela
Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

k) Efetuar o pagamento de
fatu ra.
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9.3 - O pagamento das faturas somente será feito em depósito bancário, sendo expressamente vedada
á contratada a cobrança ou desconto de duplicatas por meio de rede bancaria ou de terceiros.
9.4 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas no
Edital de Pregão Presencial no 039/2018 no que concerne a proposta e habilitação.
9.5 - Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar, também, cópia do
"Termo de Opção" pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.
Parágrafo único - Para efeito de pagamento a contratada deverá apresentar as notas fiscais
devidamente atestada pela (s) Secretária (s) requisitante (s), juntamente com o atesto do sêrvidor Sr.
sAULo MÁRcro BRASIL r'nôcrlo, mati.-zggs aesignaàó'pela Secretaria para fiscat do contrato.

1O.1 - A Contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantido o
contraditório e a ampla defesa, está sujeito às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação;
d) declaração de inidoneidade;
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração pública.

10.1.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", \\c"r \\d" e "e" deste artigo poderão ser aplicadas
juntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo prôcesso, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.
1O.2 - advertência - nos casos de:
a) descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório;
b) descumprimento de obrigação em fase de execução contratual.
1O.3 - Multas - nos seguintes casos e percentuais:
10.3.1 - Será imposta ao fornecedor, pela autoridade competente, por atraso injustificado na entrega
ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
a) 0,33o/o (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9olo, que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
b) 0,66 o/o (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia dei atraso, sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgãô contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias;
c) 5olo (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo
de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas \\a" e *b" deste Item;
d) 20o/o (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do
contrato.
1O.3.2 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida.
1O.4 - Suspensão temporária de participação em licitação:
1O.4.1 - Sanção imposta ao fornecedor, impedindo-o temporariamente de pafticipar de licitações e de
contratar com Administração, pelo prazo que esta fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a
gravidade da falta, respeitado o limite de 02 (dois) anos.
1O.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração:
1O.5.1 - Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigÍda para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, compoftar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal.
10.6 - declaração de inidoneidade:

10.6.1 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a
Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçâo ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no Item 10.4.1.
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10.6.2 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administraçâo Pública será s

declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

LO,7 - As multas previstas no Item 10.3 serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou
cobradas judicialmente, se for o caso.
10.8 - As sanções previstas nos incisos i, III e IV do item 10.1, poderão ser aplicadas juntamente com
a do inciso II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis.

clÁusula oÉcrmn pnrurrRn - on RescrsÃo

11.1 - Constituem motivos de rescisão do contrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
c) a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;
d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) cometimento reiterado de falhas na sua execução. anotadas em registro próprio, pelo representante
da CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste contrato;
f) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil (recuperação judicial ou extraltdicial);
g) a dissolução da sociedade;
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique
a execução deste contrato;
i) razões de interesse público, de alta relevância e, amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere este contrato;
j) a supressão, por parte da CONTRATANTE do fornecimento, acarretando modificação do valor inicial
atualizado do contrato além do limite de 25olo (vinte e cinco por cento), exceto quando acordado pelas
partes, por meio de instrumento hábil.
k) atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes do
fornecimento do objeto, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado, à CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
l) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
deste contrato;
m) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei 8.666, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.

Lí..2 - A rescisão deste contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para
CONTRÂTANTE;

c) judicial, nos termos da legislação proce§sual.
11.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁuSULA DÉCIMA SEGUNDA . Dos REcURsos PRocEssUAIs
Lz.L 'O ato administrativo praticado no curso do contrato estará sujeito à interposição de recurso, nos
termos do Art. 109 da Lei no 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5o da Constituição Federal, que deverá
ser protocolado no endereço mencionado neste Contrato.
L2.2 - Dos atos da Administração referentes a este Contrato cabem:
L2.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da ciência do Contratado da decisão, nos i
casos de:
a) Aplicação das penas de advertência, multa ou de suspensão temporária.
b) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93.
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L2.2.2 - Representação no prazo cie 05 (cinco) dias úteis da declsão relacionada com o objeto do
Contrato, nas hipóteses não previstas no Item anterior.
L2.2.3 - Pedido de reconsideração da decisão do Prefeito Municipal que aplicar a penalidade de
declaração de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato, podendo reconsiderar ou
manter sua decisão.
L2,3 - A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades deverá ocorrer por notificação
pessoal ou por correspondência com aviso de recebimento, e por Diário Oficial, no caso de não ser
possível localizar a Contratada.
12.4 - Os recursos previstos nesta Cláusula terá efeito suspensivo.
12.5 - A aplicação das penalidades será decidida pela autoridade competente, sendo os eventuais
recursos delas decorrentes dirigidos à própria autoridade competente, que deverá apreciá-lo no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisão, encaminhar para decisão
do Prefeito Municipal.

cúusuln oÉcrua rencrrna - oe anrrconnupcÃo
13.1 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a
dar a quem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por
conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma'forma.

cúusuLn oÉcri,ta oulnra - oa puelrcacÃo
14.1 -A lavratura do presente Termo de Contrato referente à Dispensa de Licitação no.019/2020, é
feita com base no artigo 40 da Lei L3.979/2020, devendo o contratante disponibilizar em sítío oficial
específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das inforrnações previstas
no § 30 do art. Bo da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de
sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de
contrataÇão ou aquisição.

CLÁUSULA DÉCIMA oUINTA. Do FoRo
16.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o foro da Comarca de
Piúma-ES.
16.2 - Para firmeza e como prova de haverem entre sÍ, justos e avençados, é lavrado o presente
contrato, em 03 (três) vias de igual teor e valia, assinadas pelas partes e 02 (duas) testemunhas.

Piúma-ES, OB de abril de 2O2A.

ALEXANDRE MAJC

fu\ '§q^^ ü

DA SILVA
SECRETARIO MUNIC AL DE SAÚDE

CONTRAT NTE

Atexandre Frtarçorri da Silva

SeCreiario ii,.- 
i^ir:?l ie $aúdê

tVXatiiu';,a. 8131
trúúr*a-E§

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR.ES LTDA
CONTRATADA

Av. Aníbal de Souza Gonçalves, no 18 - Edf. Millar - 3o andar - Acaiaca - PiÍtma - ES
CEP: 29285-000 - telefone (28) 3520-3684
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PREFEITI'RA MUMCIPALDE PÚMA
E§TADO DO ESPÍRITO §ANTO

§BCREfARTA DE ADTIINISTRAÇÃO

1-
PUBLICAçÃO

Atesto que estê Contrato
Administrativo foi afixado, na
forma de extrato para a sua
respectiva publicidade, a teor do
aÉ. 13 da Lei Orgânica do
Município de Piúma/ES.

Êml. 08/04/2020

Nome:Micaela Mendes de Souza Caires
cPF No L56.226.
2-
Nome: Ana Pau
CPF no904.241.407-3O

h

\

Av. Anibal de Souza Gonçalves, n" 18 - Edf. Millar - 3" andar - Acaiaca - Piúma - ES
CEP: 29285-OO0 - telefone (28) 3520-3684



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA

CoNTRATO O00104t2020

Dispensa No 0000í 9/2020

Processo: 005522 I 2020

CoNTRATO No 0001 04/2020

Empresa: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 35.997.345/0001 46

Endereço: RUA ALCINDO GUANABAR/A, 4í7 - CRISTOVAO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 29í06400

SccreÍaria OOWOU - §ECREIAR&'TUN{,E/pAL DE.§ÃUE/E

Lote C6digo Especifícaçáo Marca Unidade Qíat tidàde Unitário Valor Total

00003346
COVID 19 - ÁLCOOL 70% ANTISSÉPTICO
frasco almotolia 100m1

I.AKMA'
VIC/RIO

UIMIC
UND 50.000,000 2,050 102.500,00

00003347
COVID 19 - ALCOOL 70% ANTISSEPTICO.
frasco 1000m1 (1 litro)

FAKMAr'
vtc UND 5.000,000 9,400 47.000,00

00003352

UUVIU 19. MA§UAKA, IIHU KE§PIKAUUI.<, UUM
CLASSTFTCAÇÃO N95 OU EQUTVALENTE, |STO E,

CLASSTFTCAÇÃO PFF
embalagem e registro conforme regulamentos da
anvisa.

VUALLII
OU

SUPERI
R

UND 7.200,000 21,750 156.600,00

00003353
covrD 19 - oculos DE BToPRoTEÇAo
embalagem e registro conforme regulamentos da
anvisa.

LALIP/LI

US
UND 90,000 6,900 621,00

00003350

I/IJVIU IY. Í\Vtr,I\ IAL Utr,ü9}\I( IÂVtrL
IMPERMEÁVEL MANGA LONGA
uso clinico e ambulatorial, manga longa,
descartável, uso único e individual. pacote com 10

unidades.

MEDI)vI
RMED/T

SCARP,
CI«SKY

PC 2.000,000 21,500 43.000.00

00003345

MASCAM PROTETORA FACTAL (FACE SHTELD)
máscara protetora Íacial (face shield), anti-fog,
arnês de cabeça ajustável, que garanta ajuste
confortável para a maioria dos tamanhos dê
cabeça. composto por um quadro reutilizável
concebido de forma soberba e mudanÇa rápida
descartável visêira. adequado para uso dental
profissional. composto de: 1 quadro com 10

viseiras . tamanho aproximado: 30.5 * 22 * 4 cm.

UND 100,000 39,900 3.990,00

00002802

COVID í9. TOUCA DESCARTAVEL PARA USO
HOSPITALAR
com diâmetro aproximado de ô0 cm. embalado e
registrado conforme rêgulamentos da anvisa.
pacote com í 00 unidades

NURMEI
ANAPOT

S
PC 29,000 11,500 333,50

00003354

COVID 19 - OXIMETRO DIGITAL, TIPO PORTATIL
faixa medição oxigênio 0 a 99 pêr toleráncia máxima
erro medição 1o/o pâÍâ 0,í mg/l faixa temperatura -5
a 45'c-

Blc UND 14,000 1 08.000 1.512,00

Total da SêcÍetaria: 355.556,50

Total Geral: 355.556,50


