
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL-ES 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

Rua: Espirito Santo – Nº 312, Centro- Mimoso do Sul – ES, Cep: 29.400-000 
Tel(28)3555 4836 

 

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL CORONAVÍRUS (COVID-19) 
 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL-ES 
 
PROCESSO: 1685/2020 
 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 
 
VALORES TOTAIS CONTRATADOS: R$ 109.175,00 (CENTO E NOVE MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) 
                                                          R$3.540,00 (TRES MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) 
                                                          R$13.700,00 (TREZE MIL E SETECENTOS REAIS) 
 
PRAZO DO CONTRATO: 30 (TRINTA) DIAS 
PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO: ANO X Nº155 Mimoso do Sul segunda-feira dia 24 de 
Agosto de 2020. 
 
CONTRATADAS: ODOMEDI COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA ME; 
                         JABOR PARTICIPAÇOES E SERVIÇOS LTDA; 
                         GAZELISPORT LTDA. 
 
ORDENS DE FORNECIMENTO Nº 173/2020, 183/2020 e 187/2020. 
 
CNPJ DA CONTRATADA:  17.794.248/0001-74 – 30; 579.577/0001-60 e 11.264.563/0001-03. 
ENDEREÇOS DAS CONTRATADAS: AV. MARIA INES CARVALHO 125- MACARIO LADO BAIXO – BOM 
JESUS DO NORTE-ES – CEP 29.46-000; 
RUA BERNARDO HORTA, 299 – GUANDU – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES -  CEP: 29.300-782; 
RUA BUARQUE DE NAZARÉTH, 373 – CENTRO – ITAPERUNA – RJ – CEP 28.300-000 
 
REPRESENTANTES DAS CONTRATADAS: VICTORIA MARINATO BORGES JABOR BATISTA; 
                                                              CARLOS ALBERTO SOARES MELO; 
                                                               DILSON CUNHA PIMENTEL; 
 
RECURSO: COVID-19 
 
OBJETO 
Aquisição de material de consumo para posterior utilização nas Estratégias Saúde da Família 
descrição contida no quadro no sinóptico a seguir: 
 

ITENS UNID. ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 
01 unid. Almotolia  de uso medico-hospitalar; bico reto e longo; confeccionado em 

plastico ou similar; opaco; com tampa acoplada ao frasco; capacidade 
de 250 ml; resistente as desinfeccoes 

200 

02 unid. Almotolia  de uso medico-hospitalar; bico reto e longo; confeccionado em 
plastico ou similar; opaco; com tampa acoplada ao frasco; capacidade 
de 125 ml; resistente as desinfeccoes 

300 

03 unid. Avental  cirúrgico gramatura  60 ; manga longa; esteril; descartavel; 
confeccionado em nao tecido ms; 100% polipropileno; reforco 
impermeavel e absorvente nas mangas e no torax; repele fluidos corporeos 
com maxima protecao contra virus e bacterias, nao tecido respiravel; 
atoxico; hipoalergenico; alta resistencia; conforto e maleabilidade; dobra 
cirurgica, com toalha de mao esteril; dupla embalagem; tamanho grande 
(medida aproximada de 1,50 x 1,20 m). 

3000 

04 unid Dispenser   para álcool gel: o dispenser deve conter visor frontal, que 
permita identificar a necessidade de substituição do refil antes que este 
fique completamente vazio; o design deve contemplar a facilidade na 
higienização e a segurança do usuário, apresentando-se na cor branca, 

200 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL-ES 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

Rua: Espirito Santo – Nº 312, Centro- Mimoso do Sul – ES, Cep: 29.400-000 
Tel(28)3555 4836 

 

com cantos e bordas arredondados e contendo o mínimo possível de 
partes encaixadas/ fixadas/ montadas; a fixação deve ser feita: em 
parede; a partir de dois parafusos nº 6 ou 7;aplicados sobre buchas 
expansíveis, na parte traseira do aparelho, de modo a impedir a retirada do 
local sem a desmontagem do dispositivo; em superfície interna de viatura; a 
partir de quatro arrebites, compatíveis com a finalidade de impedir 
vibrações, na parte traseira do aparelho, impedindo a retirada do local 
sem a desmontagem do dispositivo; a refilagem deve ser de acordo com 
as características do dispenser, com adaptação adequada e justa, sem 
vazamentos, acionamento facilitado, no volume de 1 a 2 ml por 
acionamento; o dispenser deve permitir um mínimo de 800 acionamentos 
que devem ocorrer sem contato com as mãos (acionamento remoto). 

05 unid Dispenser  em acrilico para copos de agua descartaveis de 200 ml - 
estrutura fechada, com sistema poupa copo/ alavanca, capacidade para 
100 copos, tampa removivel, para ser fixado em parede, acompanhado de 
parafusos e buchas. 

50 

06  Dispenser  em acrílico para copos de café descartáveis de 50 ml; estrutura 
fechada; com sistema poupa copo/alavanca; capacidade: 100 copos; 
tampa removível; para ser fixado em parede; acompanhado de parafusos 
e buchas 

50 

07 unid Dispenser  para papel toalha; de base de plástico abs/policarbonato, 
frente branca em acrílico san gel, acionamento por alavanca; na cor base 
e tampa branca; medindo aproximadamentes: alt 46cm x larg 39cm x prof 
24.5cm, fechamento por chave; no formato retangular, p/ bobina de papel 
de até 200m c/diâmetro máximo de 200mm 

100 

08 unid Dispenser  para sabonete liquido; com reservatorio; fabricado em: 
polietileno; capacidade do reservatorio de: 800 ml; dimensoes de: 11 cm de 
profundidade; 11,5 cm de largura e 27 cm de altura; cor: branca. 

100 

09 unid. Óculos  para proteção; em: acrilico transparente; com: abas de proteção 
lateral 

100 

10 cx Papel   toalha bobina branco, para dispenser, primeira qualidade, folhas 
simples, caixa com 06 bobinas, tamanho 200 mts x 20cm 

500 

11 fr Sabonete  liquido cremoso perolado, frasco 350 ml, com bico dosador, ph 
neutro, com aroma de morango, com registro no ministerio da saude, prazo 
de validade acima de 02 anos.  

200 

12 gl sabonete liquido; fragancias diversas; umectante e hidratante; embalagem 
tipo bombona; contendo 5 litros 

100 

13 pct Touca  cirúrgica descartável, sanfonados, formato anatômico com elástico, 
branco (pacote com 100 unidades). 

200 

 
 
































