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COMPRAS E LICITAÇÕES 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2022. Compra Compartilhada (Instituição de Cooperação 

Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP; Processo Licitatório n°. 012/2022; Pregão Eletrônico nº 

008/2022). OBJETO: aquisição de itens de enxoval para utilização nas Unidades de Atenção Primária à 

Saúde do Município de Córrego Fundo, através de compra compartilhada, com base na Ata de Registro 

de Preços nº 092/2022, do Processo Licitatório nº 012/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022, realizado 

pela Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP, cuja detentora é a 

empresa RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, em que o Município de Córrego Fundo é órgão participante. 

CONTRATADA: RV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. VALOR UNITÁRIO: conforme tabela abaixo. 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 37.582,00 (trinta e sete mil quinhentos e oitenta e dois reais). 

VIGÊNCIA: a partir de 06/09/2022 até 06/01/2023. Córrego Fundo, 06 de setembro de 2022. Luís 

Henrique Rodrigues. Pregoeiro. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
R$ 

PREÇO 
TOTAL 

R$ 

01 

Avental cirúrgico autoclavável 
confeccionado em tecido tipo brim 
100% algodão, acabamento em viés 
do mesmo tecido, gramatura mínima 
de 200g/m2, resistente a lavagem 
industrial, unissex, decote redondo 
sem gola, mangas compridas com 
punhos de malha sanfonada dupla, 
abertura para trás, amarrando com 
02 tiras, sendo uma no pescoço e 
outra na cintura, tamanho único, nas 
cores cinza ou azul marinho com 
logotipo da instituição/município. 

Unidade 100 54,82 5.482,00 

02 

Camisola adulto confeccionada em 
tecido 100% algodão, acabamento 
em viés do mesmo tecido, gramatura 
mínima de 200g/m2, resistente à 
lavagem industrial, unissex, decote 
redondo sem gola, sem manga, 
fechamento em tiras para amarrar, 
transpassada, tamanho único, na 
cor branca com logotipo da 
instituição/municipio. 

Unidade 300 24,96 7.488,00 

03 

Campo cirúrgico autoclavável, 
medindo 160x160cm, variação de 
+/-30cm, confeccionado em brim 
pesado, 100% algodão, acabamento 
em costura dupla, solidez e 
resistência a tração e a lavagem 

Unidade 100 35,00 3.500,00 
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industrial, na cor cinza com logotipo 
da instituição/município. 

04 

Cobertor confeccionado em 100% 
microfibra de poliéster, acabamento 
em costura dupla, solidez e 
resistência a tração e a lavagem 
industrial, medindo 150x220cm, 
variação de até +30cm. Nas cores 
azul marinho ou bege, com logotipo 
da instituição/município. 

Unidade 200 35,87 7.174,00 

05 

Lençol de maca confeccionado em 
tecido misto sendo 70% algodão e 
30% poliéster ou 100% algodão, de 
150 a 180 fios, gramatura mínima de 
127g/m2, acabamento em costura 
dupla, sem elástico, solidez e 
resistência a tração e a lavagem 
industrial. Medindo 120x220cm, 
variação de até +30cm. Na cor 
branca com logotipo da 
instituição/município. 

Unidade 100 19,78 1.978,00 

06 

Lençol para leito confeccionado em 
tecido misto sendo 70% algodão e 
30% poliéster ou 100% algodão, de 
150 a 180 fios, gramatura mínima de 
127g/m2, acabamento em costura 
dupla, sem elástico, solidez e 
resistência a tração e a lavagem 
industrial. Medindo 190x250cm, 
variação de até +/-30cm. Na cor 
branca com logotipo da 
instituição/município. 

Unidade 400 29,90 11.960,00 

VALOR TOTAL R$ 
37.582,00 
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