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Av. Fernando Ferrari, Nº 514, Goiabeiras, Cep: 29.075-910, Vitória-ES.  

 

À quem interessar, 

Referente ao processo 23068.009058/2017-96, Pregão Eletrônico Nº 40/2017 – DL/DA/UFES, esta 
Divisão de Licitações informa que os seguintes itens não foram adquiridos: 

Item Descrição Unidade Quantidade 
 Valor 

Unitário 
Orçado  

Valor 
Total 

Orçado 
Motivo 

4 

(19103) Repelente líquido contra 
mosquito, para aplicação na pele, uso 
humano, à base de citronela, neem e 
andiroba. Conteúdo: 200 ml. 

Frasco 20         11,43        228,60  
Inexistência de 
proposta. 

17 
(9462) Repelente líquido contra mosquito, 
para aplicação na pele, uso humano. 
Frasco de 100ML. 

Unidade 4         11,70          46,80  
Inexistência de 
proposta. 

20 
(6333) Tesoura cirúrgica , 12 cm, ponta 
fina. 

Unidade 12    2,88          34,56  
Valor final negociado 
acima do estimado 
pela Instituição. 

31 

(6460) Bandagem elástica adesiva. Cor 
bege. Hipoalergênico. Resistente a água. 
Com 140% de elasticidade. com ondas 
para circulação de ar. Adesivo ativado pelo 
calor. Não deve conter látex. Tamanho: 5 
cm x 5 m. 

Unidade 3   49,47        148,41  

Não há proposta que 
atenda as 
especificações do 
edital. 

37 

(6213) Bolsa térmica gel. Para ser usada 
quente ou fria. Anticongelante. Flexível e 
reutilizável. Material 100% virgem e 
atóxico (livre de ftalatos). Tamanho 
grande. Medidas: 54 x 25 cm. Peso: 1200g. 

Unidade 15        11,96        179,40  
Inexistência de 
proposta. 

38 

(321286) Bandagem elástica cor preta. 
Medidas: 05 metros (C) x 05cm (L). 
Validade: 03 anos.  Em algodão com 
elastano e tem fechamento em velcro. 
Possui uma tira elástica que envolve o 
polegar o que dá mais firmeza e 
segurança. 

Rolo 3 35,71        107,13  
Inexistência de 
proposta. 

42 

(6707) Meia bola para exercícios de 
cinesioterapia. Diâmetro: 55cm; altura: 
25cm; peso máximo suportado: 200kg; 
composição: látex 3,0mm; 02 ganchos 
laterais para fixação de elásticos; encaixes 
de mão para transporte. Deve acompanhar 
elástico. 

Unidade 2 375,96        751,92  
Inexistência de 
proposta. 

49 

(5941) Kit creatinina, sistema colorimétrico 
para determinação de creatinina no soro, 
urina e demais líquidos biológicos, método 
jaffe modificado, kit para 105/210 
determinações. 

Jogo 2 42,06          84,12  
Valor final negociado 
acima do estimado 
pela Instituição. 
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62 
(4476) Ferricianeto de potássio. Frasco 
com 250 gramas. 

Frasco 1  67,76          67,76  
Inexistência de 
proposta. 

69 
(6456) Bandagem elástica de 5 cm largura, 
com 30 m de comprimento. 

Rolo 10         43,37        433,70  
Inexistência de 
proposta. 

70 
(6165) Abaixador de língua descartável 
(espátula em madeira); pacote com 100 
unidades. 

Pacote 10           2,85         28,50  
Valor final negociado 
acima do estimado 
pela Instituição. 

74 

(6139) Solução Fisiológica. Cloreto de 
sódio, concentração 0,9 %, forma 
farmacêutica, solução injetável, 
característica adicional sistema fechado, 
embalagem primária isenta de PVC. 
Embalagem em Polipropileno. Bolsa com 
250 ml. Embalagem em Polipropileno. 

Frasco 60           3,94        236,40  
Inexistência de 
proposta. 

76 
(5885) Esparadrapo tipo fita cirúrgica 2,5 
cm x 10,0m (micropore). 

Rolo 10           4,97          49,70  
Inexistência de 
proposta. 

77 

(6171) Termômetro auricular, com sensor 
infravermelho com medição instantânea; 
sinal sonoro com alarme de febre; 
memória das últimas medições; faixa de 
medição: +34°c à +42,2°c (+93,2°f à 
+108°f); precisão: ± 0,2°c (0,4°f); 
dimensões: 132 x 38 x 25mm; ambiente de 
operação/temperatura: +10°c à +40°c 
(+50°f à +104°f);  alimentação à bateria; 
sinal do beep: on/off, final da medição; 
escala da temperatura: 34~42.2°c/°f; 
resolução do visor: 0.1°c/°f; precisão: ±0.2 
°c/°f. 

Unidade 1      187,98        187,98  
Inexistência de 
proposta. 

79 
(5811) Água destilada ampola de 10ml, 
caixa com 50 unidades 

Caixa 3         23,83          71,49  
Inexistência de 
proposta. 

85 
(5656) Cloreto de sódio 0,9% injetável. 10 
ml. 

Ampola 30           0,48          14,40  
Inexistência de 
proposta. 

86 

(6720) Colar cervical tamanho m: 
confeccionado em polietileno de alta 
densidade, injetado em peça única, com 2 
mm; revestido com espuma tipo eva (etil 
vinil acetato)especial. Fechado com velcro 
de 50 mm. Padrão de cores universal, para 
identificação do tamanho. Na parte 
posterior (nuca), possui abertura para 
palpação e ventilação da nuca. Na parte da 
frente, possui abertura que permite a 
palpação do pulso carotídeo e acesso à 
traqueia; 01 unidade. 

Unidade 2         33,02          66,04  
Inexistência de 
proposta. 
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87 

(6721) Colar cervical tamanho g: 
confeccionado em polietileno de alta 
densidade, injetado em peça única, com 2 
mm; revestido com espuma tipo eva (etil 
vinil acetato)especial. Fechado com velcro 
de 50 mm. Padrão de cores universal, para 
identificação do tamanho. Na parte 
posterior (nuca), possui abertura para 
palpação e ventilação da nuca. Na parte da 
frente, possui abertura que permite a 
palpação do pulso carotídeo e acesso à 
traqueia; 01 unidade. 

Unidade 2         24,03          48,06  
Inexistência de 
proposta. 

88 

(5876) Cateter nasal tipo óculos para 
oxigenoterapia, pronga em silicone 
moldável, tubo em polipropileno maleável 
com anel de ajuste em látex/silicone, 
tamanho adulto, estéril, descartável. 

Unidade 10           2,48          24,80  
Inexistência de 
proposta. 

93 
(5844) Algodão em quadradinhos. 
Embalagem com 95 gramas. 

Saco 30            6,69        200,70  
Inexistência de 
proposta. 

 

 

     Em, 17 de julho de 2017. 

 

KATELINE ROSA GOMES DA SILVA 

Pregoeira 


