
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

CNPJ 68.886.605/0001-65

Endereço AVENIDA  MIGUEL ESTEFNO, 773 - SAÚDE - SÃO PAULO - SP - CEP: 04301011

Contato (11) 3411-4225

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO modo de
operação: digital .os produtos deverão ser certificados
pelo inmetro.

1.700,002 850,00UN0030769 MARTE00030

Total do Lote:  1.700,00

Total Geral do Fornecedor:  1.700,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA

CNPJ 07.055.987/0001-90

Endereço RUA ALCINO GUANABARA, 1570 - VILA HAUER - Curitiba - PR - CEP: 81610110

Contato (41) 3018-9563

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00036Lote

Marca

CAPA DVD DUPLO
descrição:
- compatíveis com os seguintes formatos: mp3; wma; divx
; cd de vídeo; jpeg; cd, cd-r, cd rw; svcd; dvd+r/+rw -
dvd-r/-rw sistemas de cor: ntsc e, progressive scan
funções zoom, book marker seach, desligamento
automático, trava para crianças, leitura rápida, jpeg
slideshow, close caption conexões: 1 saída de vídeo
composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone
frontal: saída vídeo componente; saída s-vídeo; saída de
áudio digital coaxial função karaokê: com pontuação cor:
preto voltagem: bivolt automático, entrada usb,
dimensões (l x a x p) : 36 x 35 x 20 cm peso: 1,4 kg

500,002 250,00UN0014823 satellite00025

Total do Lote:  500,00

Total Geral do Fornecedor:  500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor DEWTELECOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME

CNPJ 11.508.568/0001-34

Endereço RUA  JOSÉ ANTONIO LOFEGO, 128 - CENTRO - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (28) 3545-2239

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00042Lote

Marca

COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) disco rígido:
mínimo de 500 gb
processador: no mínimo intel core i3 ou amd a10
memória ram: 4gb, ddr3, 1600 mhz
tamanho da tela: mínimo de 13,3
teclado abnt2
mouse: touchpad
interfaces de rede: 10 / 100 / 1000 e wifi
interface: usb, hdmi, dispaly port / vga, sd card
bateria: mínimo de 3 horas
webcam: possui
sistema operacional: windows 10 pro (64 bits)
garantia: mínima de 12 meses
unidade de disco ótico: cd / dvd rom

1.890,001 1.890,00UN0030793
POSITIV

O00040

Total do Lote:  1.890,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00043Lote

Marca

CÂMERA WEB (WEBCAM) câmera webcam com
resolução 720p;
foco:manual / automatico;
suporte: adaptável mesa/monitor;
velocidade: minima de 30 fps;
interface: usb;
garantia: minima de 12 meses

69,001 69,00UN0030798 FORTEK00038

Total do Lote:  69,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00044Lote

Marca

PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) tecnologia: lcd
resolução: mínima nativa de 1024 x 768
entrada: de vga a full hd
luminosidade: mínino de 2500 lúmens
conectividade: entrada/ saída rgb 15 pinos e hdmi
garantia: mínima de 12 meses

1.900,001 1.900,00UN0030777 vivitek00039

Total do Lote:  1.900,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00045Lote

Marca

TELA DE PROJEÇÃO tipo: tripé
área visual: mínimo de 1,80 x 1,80 m
tecido: matte white (branco opaco)
garantia: mínima de 12 meses

590,001 590,00UN0030778
NARDEL

LI
00041

Total do Lote:  590,00

Total Geral do Fornecedor:  4.449,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

CNPJ 08.784.976/0001-04

Endereço Rua DAS ROSAS, 396 - MONTREAL - SETE LAGOAS - MG - CEP: 35701382

Contato (31) 3771-1653

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00046Lote

Marca

IMPRESSORA LASER. impressora laser, padrão de cor
monocromático; memória 16mb; resolução 600x600;
velocidade 33 ppm; capacidade 100 páginas/bandeja;
ciclo 25.000 páginas/mês; interface usb e rede; frente e
verso autómatico; garantia minima de 12 meses.

2.449,983 816,66UN0030797

OKI
DATA
B431
DN+

00024

Total do Lote:  2.449,98

Total Geral do Fornecedor:  2.449,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor ROMAZE INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES LTDA EPP

CNPJ 07.315.550/0001-49

Endereço Rua MANAUS, 2539 - CANCELLI - CASCAVEL - PR - CEP: 03185040

Contato (45) 3223-5516

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00041Lote

Marca

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO processador: no
mínimo intel core i3 ou amd a10
memória ram: 4gb, ddr3, 1600 mhz
disco rígido: mínimo de 500 gb
tipo de monitor: 18,5 (1366 x 768)
mouse: usb, 800 dpi, 2 botões, scrool ( com fio)
fonte: compatível com o item
sistema operacional: windows 10 pro ( 64 bits)
garantia: mínima de 12 meses
teclado: usb, abnt2, 107 teclas ( com fio)
interfaces de rede: 10/ 100/ 1000 e wifi
interfaces de vídeo: integrada
unidade de disco ótico: cd/ dvd rom

21.789,999 2.421,11UN0030744 ROMAZE00009

Total do Lote:  21.789,99

Total Geral do Fornecedor:  21.789,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor L P COELHO EPP

CNPJ 08.704.069/0001-08

Endereço Rodovia ARMANDO MARTINELLI, 15 - Santa Teresinha - Colatina - ES - CEP: 29702575

Contato (27) 3722-5330

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00037Lote

Marca

AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS QUENTE/FRIO
descrição:
- com classificação energética a, gás ecológico r410a -
não poluente e as funções siga-me, auto-limpeza e eco,
com controle remoto; cor: branco; capacidade: 12.000 btu
ciclo: quente e frio (reverso); potência: 1096 watts;
eficiência energética: classe a; velocidades: 4; controle
remoto: sim; controle remoto em português - com um
relógio digital e indicador de temperatura ambiente no
display; recursos: função brisa - movimento das aletas;
função turbo - um toque seleciona a máxima performance;
função desumidificar - retira a umidade excessiva do ar;
função liga/desliga display - opção de ligar ou desligar a
iluminação do display da unidade interna através de um
botão no controle remoto; função siga-me - com um
sensor no controle remoto, a função permite que a
temperatura desejada seja mantida onde está localizado o
controle remoto; função auto-limpeza - evita proliferação
de odores e mofo garantindo um ar mais saudável; função
eco - economiza energia adequando-se à variação de
temperatura; filtro: sim - ultra filter - retém até 99% das
bactérias; filtro de carvão ativado - reduz odores no
ambiente; filtro de nylon - retém partículas de poeira.
timer: sim; timer digital 24 horas - liga e desliga o aparelho
no tempo programado; ajustes automáticos: função auto -
o condicionador de ar atinge a temperatura programada
pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da
ventilação; compressor: rotativo; alimentação: 220 volts
recirculação de ar (m³/h): 630/550/500/420 - (velocidade
4/3/2/1); peso aproximado: unidade interna - 10 kg; -
unidade externa - 32 kg; dimensões aproximadas: -
unidade interna - (l x a x p): 91,6 x 29 x 18,7 cm. -
unidade externa - (l x a x p): 84,8 x 54 x 32 cm; área: 20
m²; gás ecológico r410a: gás que não agride a camada de
ozônio; display digital: facilita a visualização da função
selecionada; ajuste preciso da posição da aleta: facilita
direcionar o fluxo de ar na direção desejada;

22.460,2014 1.604,30UN0025374 ELGIN00008

Total do Lote:  22.460,20

Total Geral do Fornecedor:  22.460,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor MADE INFORMATICA LTDA ME

CNPJ 07.900.357/0001-75

Endereço RUA NEVES ARMOND, 140 - Praia do Suá - Vitória - ES - CEP:

Contato (27) 3225-5540

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00035Lote

Marca

TELEVISOR LED 42" tv lcd com tecnologia led 42
polegadas full dtv (conversor digital integrado)
design: slim.
tipo de tela: lcd com tecnologia led.
formato da tela: widescreen (16:9).
hdmi: 03.
compatível com os sinais digitais: full hd 1080p dtv.
entrada pc
progressive scan
bloqueio de canais: parental control (controle dos pais).
closed caption
ajustes do formato da tela
controle remoto
tela com revestimento antirreflexo
alto-falantes integrados
idiomas do menu: português, inglês, espanhol.
base giratória
recursos de áudio: srs trusurround.
recursos de imagem: digital noise reduction.
mute
brilho: 360 cd/m².
contraste: 2.000.000:1 - dinâmico.
sleep timer
temperatura de cor: fria, quente, normal.
sap
zoom
congelamento da imagem
economia de energia
ajustes de inclinação e rotação
filtro combinado
sincronismo: usb para fotos e áudio
alimentação: bivolt.
consumo aprox. de energia:
máximo - 150 watts;
stand by - 01 watt.
sistema de cor:
pal-m;
pal-n;
ntsc.
freqüência: 120 hz.
potência: 10 watts rms.
tamanho da tela: 42 polegadas.
diagonal visual: 106 cm.
ângulo de visão: 178°.
número de cores: 256 milhões.
recepção de canais: vhf/uhf/digital.
resolução: 1920 x 1080.
tempo de resposta: 6,5 ms.
conexões:
entradas - 01 vídeo composto, 01 vídeo componente, 01
vga (pc), 03 hdmi, 01 usb;
saídas - 01 áudio digital (spdif), 01 fone de ouvido.
padrão de furação: 20 x 20 (vesa mount).

5.298,003 1.766,00UND.0025375 PHILIPS00023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor MADE INFORMATICA LTDA ME

CNPJ 07.900.357/0001-75

Endereço RUA NEVES ARMOND, 140 - Praia do Suá - Vitória - ES - CEP:

Contato (27) 3225-5540

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00035Lote

Marca

peso aprox. do produto: 17 kg.
peso aprox. com embalagem: 19 kg.
dimensões aprox. do produto (l x a x p):
com a base - 100,6 x 69,2 x 23 cm;
sem a base - 100,6 x 65,1 x 4,6 cm.
full hd
conversor digital

Total do Lote:  5.298,00

Total Geral do Fornecedor:  5.298,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor MOVETEC COMERCIAL LTDA

CNPJ 04.780.499/0001-58

Endereço Rua DEMOSTHENES NUNES VIEIRA, 03 - Vera Cruz - Cariacica - ES - CEP: 29146789

Contato (27) 3324-3747

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00028Lote

Marca

CADEIRA material de confecção: aço / ferro pintado
rodízios: possui
braços: possui
regulagem de altura: possui
assento/ encosto: polipropileno

440,004 110,00UN0030770
LORENZ

ZO
00027

Total do Lote:  440,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00038Lote

Marca

BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA,  PRESSAO, EM
INOX
descrição:
- bebedouro purificador de pressão inox possui
reservatório em aço inox, com isolamento em eps e
serpentina externa, compressor de última geração e
funciona com gás totalmente ecológico. internamente o
bebedouro possui um filtro para retenção de partículas
sólidas e diminuição do cloro, além de odores e sabores
desagradáveis.
informações técnicas:
bebedouro com reservatório de 3,5 litros/rendimento de 5
litros por hora; fabricado em material: chapa galvanizada
e tampa pia em aço inox; disponível em 110 volts e 220
volts, consumo de energia (kw/h) 1,6kw/h, duas torneiras
com água gelada. dimensões do produto (a x l x p) 110 x
37 x 29 cm;
peso aproximado 14,5 kg; certificado pelo inmetro;
1 ano de garantia.

1.100,002 550,00UN0030712 BEGEL00022

Total do Lote:  1.100,00

Total Geral do Fornecedor:  1.540,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME

CNPJ 08.221.047/0001-97

Endereço Rua AL RIO DO SONO, 420 - TIETE - Divinópolis - MG - CEP: 35502473

Contato (37) 3221-5553

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00025Lote

Marca

ARMÁRIO DIRETOR armário  com medidas minimas de:
1,80 x 0,75; em madeira,  na cor cinza c/ laterais (perfil)
na cor cinza,  com bordas de borracha na cor cinza,
sapatas niveladoras, minimo 3 prateleiras internas; com 2
portas, com tranca. garantia mínima de 12 meses.

1.038,003 346,00UN0030758
ACHEI

MOVEIS
00012

Total do Lote:  1.038,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00026Lote

Marca

ARQUIVO PARA FICHAS arquivo para fichas, com 7
gavetas, com trilho telescópico, em madeira/mdp/mdf ou
similar.

1.800,002 900,00UN0030819
ACHEI

MOVEIS
00018

Total do Lote:  1.800,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00030Lote

Marca

LONGARINA EM POLIPROPILENO longarina sem  braços,
em polipropileno resistente a aproximadamente  no minimo
à150kg, com estrutura reforçada, com 04 lugares, cor
azul , aprovadas pela norma da abnt. garantia de 3 anos.

5.030,0020 251,50UN0030757
ACHEI

MOVEIS
00026

Total do Lote:  5.030,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00031Lote

Marca

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR mesa de reunião
retangular, com 2,00 mx 0,90m , em: madeira/mdp ou mdf .

240,001 240,00UN0030760
ACHEI

MOVEIS
00019

Total do Lote:  240,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00032Lote

Marca

MESA PARA COMPUTADOR. mesa para computador
base : aço/ferro pintado
material de confecção: madeira/mdp/mdf
divisões: de 03 a 04 gavetas
suporte para cpu; suporte para impressora; suporte para
teclado.

259,001 259,00UN0030813
ACHEI

MOVEIS
00043

Total do Lote:  259,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00033Lote

Marca

MESA PARA ESCRITORIO EM FORMATO L composto de :
01 mesa diretor medidas, 1,60 x 0,70 x 0,74cm, na cor
azul com perfil cinza, com tampo medindo 1,60 de largura,
0,70 de profundidade e 0,74 de altura encaixados entre
as laterais, espessuras 18mm, com gaveteiro de 3
gavetas com trancas simultâneas e puxadores na cor do
perfil.
01 mesa secretária com tampo em mdp com espessura de
18mm medindo 0,97 x 0,60 x 0,74 encaixados entre as

2.520,007 360,00UN0030749
ACHEI

MOVEIS00005
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME

CNPJ 08.221.047/0001-97

Endereço Rua AL RIO DO SONO, 420 - TIETE - Divinópolis - MG - CEP: 35502473

Contato (37) 3221-5553

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00033Lote

Marca

laterais na cor azul com perfil cinza.
01 conexão em mdp na cor azul com perfil cinza tampo
com espessura de 18mm medindo, 0,70 x 0,70cm com
frente arredondada.
estruturas das mesas e conexão produzidas com dois
tubos no sentido vertical em aço industrial seção
retangular, 50 x 30mm, com fechamento entre eles em
mdp na cor dos tampos. com tratamento antiferrugem
ligados entre si no sistema eletrônico de solda mig com
pintura epoxi pó com sistema eletrostático  com ponteiras
de nylon nas extretmidades dos pés e sapatas com
regulagens de nível.

Total do Lote:  2.520,00

Total Geral do Fornecedor:  10.887,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA EPP

CNPJ 05.230.436/0001-90

Endereço RUA  IPIRANGA, 796 - JARDIM SANTISTA - MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 29390000

Contato (11) 4724-8255

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00022Lote

Marca

MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO tipo: binocular
ocular: 10 x e 16 x
objetivas: 05
condensador koehler: possui
iluminação: led

2.500,001 2.500,00UN0030776 lumen00021

Total do Lote:  2.500,00

Total Geral do Fornecedor:  2.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

CNPJ 21.262.327/0001-01

Endereço Rodovia DOS MINERIOS, 403 - JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMANDARE - PR - CEP: 83507000

Contato (41) 3354-1001

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00016Lote

Marca

ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO
esfigmomanômetro aneróide para a medição da pressão
arterial; contendo: braçadeira em nylon com fecho de
metal (pino/botão), na cor azul marinho de uso adulto, com
manguito em pvc livres de látex e pêra  livres de látex;
manômetro com giro de 360º para fácil visualização;
acompanhado de estojo para viagem; verificado e
aprovado pelo inmetro.

400,004 100,00UN0030750 PREMIUM00006

Total do Lote:  400,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00017Lote

Marca

ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE INFANTIL
esfigmomanômetro aneróide para a medição da pressão
arterial infantil; contendo: braçadeira em nylon com fecho
de metal (pino/botão), na cor azul marinho de uso infantil,
com manguito em pvc livres de látex e pêra  livres de
látex; manômetro com giro de 360º para fácil visualização;
acompanhado de estojo para viagem; verificado e
aprovado pelo inmetro.

200,002 100,00UN0030751 PREMIUM00010

Total do Lote:  200,00

Total Geral do Fornecedor:  600,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EPP

CNPJ 03.874.953/0001-77

Endereço Rua CAPITÃO ROCHA, 2393 - CENTRO - GUARAPUAVA - PR - CEP: 85010270

Contato (42) 3622-1418

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00011Lote

Marca

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO compressor
odontologico:
totalmente isento de óleo. não necessita lubrificação.
reservatório com tratamento interno antioxidante.
baixo nível de ruído: 62 db a um metro de distância.
pressostato com chave geral liga/desliga.
•	válvula de segurança. dispositivo de alívio do excesso
de pressão.
rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). protege
o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o
automaticamente em casos de temperatura excessiva.
possui dois reles térmicos, um para cada motor.
dois manômetros: um para verificar a pressão interna do
reservatório e outro para a pressão de saída de ar.
filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do
ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de
saída do ar.
registro para drenagem da umidade condensada no
reservatório de fácil acesso.
ventoinha de refrigeração nos motores.
filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório).
acompanha dois refis para futura substituição.
mangueira do motor metálica e flexível. maior segurança
na estanqueidade do ar e de grande vida útil.;
válvula de alívio (solenóide). despressurização dos
cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com
menos esforço.
alimentação:
110v ou 220v – monofásico
freqüência do motor:
60 hz
fluxo de ar (vazão efetiva):
424 l/min. (15 pc/min.)
capacidade do reservatório:
60 litros
pressão máxima de trabalho:
120 psi (0,83 mpa)
potência (motor):
2,26 cv (1680 w)
consumo de energia:
1,5 kw/hora
corrente nominal:
12a (110v) / 7a (220v)
velocidade de rotação do motor:
1750 r.p.m.
número de pólos do motor
4 polos
número de pistões (cabeçotes):
4 pistões

17.392,593 5.797,53UN0030747
SCHUST
ER S55

00003

Total do Lote:  17.392,59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EPP

CNPJ 03.874.953/0001-77

Endereço Rua CAPITÃO ROCHA, 2393 - CENTRO - GUARAPUAVA - PR - CEP: 85010270

Contato (42) 3622-1418

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00014Lote

Marca

EQUIPO CART ODONTOLÓGICO possui 03 terminais de
série, sendo 01 terminal com seringa tríplice e 02 terminais
borden  (para alta ou baixa rotação).
características:
mesa ampla com 3 terminais;
bandeja de aço inox;
puxador removível e autoclavável;
facilidade para movimentação e desinfecção;
seringa tríplice autoclavável incorporada ao equipo;
terminal para alta e baixa rotação e terminal para
micromotor.

4.921,382 2.460,69UN0030762
DENTSC
LER EQC

03
00007

Total do Lote:  4.921,38

Total Geral do Fornecedor:  22.313,97
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ 11.405.384/0001-49

Endereço RUA  HUM, 80 - DIST. IND. GENESCO AP. DE OLIV - LAGOA SANTA - MG - CEP: 29168020

Contato (31) 3681-6388

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00012Lote

Marca

ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS de 12 canais
simultâneos para computador com as seguintes
características: laudo interpretativo, bateria interna,
memória, tela lcd, processador digital de sinais; conexão
do modulo ao computador tipo usb; monitorização
continua e em tempo real, aquisição, impressão, analise e
arquivamento de traçados de ecg; impressão através de
impressoras convencionais laser ou jatos de tinta; pré
amplificador flutuante para a proteção do paciente,
detecção de eletrodo solto e proteção automática contra
desfibrilador e bisturi elétrico; derivações di a v6;
transmissão do ecg via modem; sensibilidade ajustável;
memória para arquivamento dos pacientes; garantia
mínima de 12 meses.

4.600,001 4.600,00UND.0030768 EDAN00044

Total do Lote:  4.600,00

Total Geral do Fornecedor:  4.600,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME

CNPJ 07.994.516/0001-48

Endereço RUA DOMINGOS TAVARES DE SOUZA, 223 - VIVENDAS DA SERRA - Juiz de Fora - MG - CEP: 36047250

Contato (32) 3226-3024

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

CARRO MACA SIMPLES carro maca simples , em aço
inoxidável, grades laterais, suporte para soro, com
sis85tema de freio  e colchonete.

7.620,006 1.270,00UN0030754
RENASC

ER
00017

Total do Lote:  7.620,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00010Lote

Marca

CARRO PARA CURATIVOS carro para curativos: em aço
inoxidável, com balde  e bacia lateral removivel e rodizios
giratorios. medindo aprox: 80 x 60 x 50 - alt x comp x larg

1.280,002 640,00UN0030752
R. A

MOVEIS00011

Total do Lote:  1.280,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00019Lote

Marca

MESA DE EXAMES material de confecção: aço inoxidável
posição do leito: móvel
acessórios: suporte para papel
gabinete com portas e gavetas : possui

1.990,002 995,00UN0030742
RENASC

ER
00015

Total do Lote:  1.990,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00020Lote

Marca

MESA GINECOLÓGICA mesa ginecologica inoxidável, com
estofamento em curvim lavável,  com porta coxa.

2.750,004 687,50UN0014673
RENASC

ER
00032

Total do Lote:  2.750,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00021Lote

Marca

MESA MAYO mesa de mayo inox, base em tubo de aço
inoxidável,  com rodas, bandeja inoxidável 48x32cm,
altura regulável  (máxima: 130 cm / mínima: 85 cm)

560,002 280,00UN0030761
R. A

MOVEIS
00029

Total do Lote:  560,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00023Lote

Marca

SUPORTE PARA SORO suporte para soro: em aço
inoxidável; tipo: pedestal, altura regulável. 210,001 210,00UND.0016599

RENASC
ER00016

Total do Lote:  210,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00029Lote

Marca

CADEIRA PARA OBESO. cadeira para obeso: com
braços; rodizios; estrutura em aço inoxidavel e  material
de confecção: estofado. com capacidade minima para
250kg.

860,001 860,00UN0030821
LORENZ

ZO
00046

Total do Lote:  860,00

Total Geral do Fornecedor:  15.270,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ 09.251.627/0001-90

Endereço AVENIDA  MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 - PARQUE INDUSTRIAL - ARACATUBA - SP - CEP: 29040570

Contato (18) 3621-2782

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESO balança
antropopométrica para obeso, digital, capacidade de
pesagem de até 300 kg, display de no minimo 6 digitos
antropometro com escala de 1,00 a 2,00 metros com
divisão de 0,5cm, estrutura em chapa de aço carbono,
plataforma de no minimo 400x0500mm, tensão 110/220v.
os produtos deverão ser certificados pelo inmetro.

1.100,001 1.100,00UN0030790 LIDER00045

Total do Lote:  1.100,00

Total Geral do Fornecedor:  1.100,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ 09.560.267/0001-08

Endereço RUA  ANTÔNIO GRAVATÁ, 132 - CINQUENTENARIO - Belo Horizonte - MG - CEP: 30570040

Contato (31) 3374-7799

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA
cadeiraodontológicacompleta(equipo/sugador/refletor),
com estrutura de aço, pontos de articulação entre
assento e encosto nas laterais da cadeira, apoio de
braços fixos e curtos em ambos os lados da cadeira,
facilitando a entrada e saída do paciente. base em chapa
de aço com isolação, para evitar oxidação, com fixação
no piso, respeitando as normas de segurança para o
paciente, com movimentos silenciosos através de moto
redutores elétricos totalmente isento de óleo, evitando
assim vazamentos e movimentos involuntários. pintura lisa
eletrostática a pó epóxi, estofamento injetado em
poliuretano flexível, revestido em pvc sem costura,
cabeceira articulada com regulagem de altura. caixa de
distribuição integrada. cadeira contendo 6 movimentos
sendo, (4) quatro individuais e (1) um automático (volta à
zero). acionamento dos movimentos da cadeira feitos
através de comando de pé independente móvel, com
todas as funções integradas, elevação mínima de 370 mm
e máxima de 770 mm. estofamento cor verde, pintura:
branco dental, 110 ou220 v/ 50 -60 hz, garantia 24 meses
com 5 terminais,cabeceira biarticulada, comando base
(botão), equipo acoplado pneumático,refletor multifocal
(mais de uma intensidade), cuba translucidade porcelana,
unidade auxiliar 3 pontas e duas canetas de alta rotação.
altura doassento entre 450mm e 900mm.
sistemadeacionamentodeelevaçãoeletromecânico por
moto-redutor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou
móvel, de baixa voltagem e baixo ruído, encosto cabeça
removível, anatômico como movimentos longitudinal e 02
apoios dos braços. equipo odontológico –acoplado a
cadeira, corpo do equipo constituído de aço maciço, com
tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto
impacto, seleção automática das pontas, através de
válvulas pneumáticas individuais, suporte das pontas
construído em abs de alto impacto. mangueiras lisas,
arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis.
pedal progressivo de acionamento das pontas.
reservatório de água (p/ seringa e spray das pontas), de
fácil acesso e pressurização automática. caixa de ligação
construída em poliestireno de alto impacto separada da
cadeira. composto por: uma seringa tríplice com design
arredondado, bico giratório, removível e autoclavável, um
terminal para micro motor, um terminal para alta rotação.
unidade de água para uso odontológico –corpo da
unidade construído em aço maciço, com tratamento
anti-corrosivo. acionamento de água elétrico através de
botão localizado no corpo do equipo e unidade.
corpo revestido em poliestireno de alto impacto.
mangueiras arredondadas, leves, flexíveis, e engate
rápido que conectam e desconectam facilmente sem a
necessidade de ferramentas. composta por: um sugador
venturi , cuba em cerâmica/porcelana/translucida. refletor

11.749,001 11.749,00UN0030772
DENTEM

ED00035
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ 09.560.267/0001-08

Endereço RUA  ANTÔNIO GRAVATÁ, 132 - CINQUENTENARIO - Belo Horizonte - MG - CEP: 30570040

Contato (31) 3374-7799

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

odontológico multifocal com luz branca fria e ajuste
gradual na intensidade localizado no pedal da cadeira
odontológica, movimentos suaves. cabeçote em material
resistente, com giro de 620º, com 3 leds , ausência de
fios externos aparentes. acionamento através de pedal
de comando da cadeira odontológica, otimizando a
biossegurança. intensidade de 30.000 lux.
puxadores bilaterais que possibilitem a colocação de
barreiras isolantes.
braço em aço com movimentação vertical e horizontal com
cantos arredondados, pintura lisa e de fácil limpeza e
assepsia. pintura de alto brilho a base de epóxi,
polimerizada em estufa a 250º c, com tratamento
fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza.
mocho odontológico dotado de base sem aro e com (5)
cinco rodízios, sistema de elevação à gás, regulagem de
altura e aproximação com alavancas, regulagem de altura
do encosto através de catracas com travamento
automático, assento envolvente estofamento em pvc sem
costura, cor verde.
alta-rotacão: alta-rotação com mínimo de 420.000
rpm,confeccionada
em latão com tratamento de cromo duro. torque mínimo de
0,12 n/cm2.
baixo nível de ruído, autoclávavel a 135ºc. sistema de
troca das brocas através do uso d

Total do Lote:  11.749,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO,
SUGADOR, REFLETOR)
cadeiraodontológicacompleta(equipo/sugador/refletor),
com estrutura de aço, pontos de articulação entre
assento e encosto nas laterais da cadeira, apoio de
braços fixos e curtos em ambos os lados da cadeira,
facilitando a entrada e saída do paciente. base em chapa
de aço com isolação, para evitar oxidação, com fixação
no piso, respeitando as normas de segurança para o
paciente, com movimentos silenciosos através de moto
redutores elétricos totalmente isento de óleo, evitando
assim vazamentos e movimentos involuntários. pintura lisa
eletrostática a pó epóxi, estofamento injetado em
poliuretano flexível, revestido em pvc sem costura,
cabeceira articulada com regulagem de altura. caixa de
distribuição integrada. cadeira contendo 6 movimentos
sendo, (4) quatro individuais e (1) um automático (volta à
zero). acionamento dos movimentos da cadeira feitos
através de comando de pé independente móvel, com
todas as funções integradas, elevação mínima de 370 mm
e máxima de 770 mm. estofamento cor verde, pintura:
branco dental, 110 ou220 v/ 50 -60 hz, garantia 24 meses

11.749,001 11.749,00UN0030779
DENTEM

ED00037
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ 09.560.267/0001-08

Endereço RUA  ANTÔNIO GRAVATÁ, 132 - CINQUENTENARIO - Belo Horizonte - MG - CEP: 30570040

Contato (31) 3374-7799

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

com 5 terminais,cabeceira biarticulada, comando base
(botão), equipo acoplado pneumático,refletor multifocal
(mais de uma intensidade), cuba porcelana cerâmica,
unidade auxiliar 3 pontas e duas canetas de alta rotação.
altura doassento entre 450mm e 900mm.
sistemadeacionamentodeelevaçãoeletromecânico por
moto-redutor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou
móvel, de baixa voltagem e baixo ruído, encosto cabeça
removível, anatômico como movimentos longitudinal e 02
apoios dos braços. equipo odontológico –acoplado a
cadeira, corpo do equipo constituído de aço maciço, com
tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto
impacto, seleção automática das pontas, através de
válvulas pneumáticas individuais, suporte das pontas
construído em abs de alto impacto. mangueiras lisas,
arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis.
pedal progressivo de acionamento das pontas.
reservatório de água (p/ seringa e spray das pontas), de
fácil acesso e pressurização automática. caixa de ligação
construída em poliestireno de alto impacto separada da
cadeira. composto por: uma seringa tríplice com design
arredondado, bico giratório, removível e autoclavável, um
terminal para micro motor, um terminal para alta rotação.
unidade de água para uso odontológico –corpo da
unidade construído em aço maciço, com tratamento
anti-corrosivo. acionamento de água elétrico através de
botão localizado no corpo do equipo e unidade.
corpo revestido em poliestireno de alto impacto.
mangueiras arredondadas, leves, flexíveis, e engate
rápido que conectam e desconectam facilmente sem a
necessidade de ferramentas. composta por: um sugador
venturi , cuba em cerâmica/porcelana/translucida. refletor
odontológico multifocal com luz branca fria e ajuste
gradual na intensidade localizado no pedal da cadeira
odontológica, movimentos suaves. cabeçote em material
resistente, com giro de 620º, com 3 leds , ausência de
fios externos aparentes. acionamento através de pedal
de comando da cadeira odontológica, otimizando a
biossegurança. intensidade de 30.000 lux.
puxadores bilaterais que possibilitem a colocação de
barreiras isolantes.
braço em aço com movimentação vertical e horizontal com
cantos arredondados, pintura lisa e de fácil limpeza e
assepsia. pintura de alto brilho a base de epóxi,
polimerizada em estufa a 250º c, com tratamento
fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza.
mocho odontológico dotado de base sem aro e com (5)
cinco rodízios, sistema de elevação à gás, regulagem de
altura e aproximação com alavancas, regulagem de altura
do encosto através de catracas com travamento
automático, assento envolvente estofamento em pvc sem
costura, cor verde.
alta-rotacão: alta-rotação com mínimo de 420.000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ 09.560.267/0001-08

Endereço RUA  ANTÔNIO GRAVATÁ, 132 - CINQUENTENARIO - Belo Horizonte - MG - CEP: 30570040

Contato (31) 3374-7799

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

rpm,confeccionada
em latão com tratamento de cromo duro. torque mínimo de
0,12 n/cm2.
baixo nível de ruído, autoclávavel a 135ºc. sistema de
troca das brocas através do uso de sac

Total do Lote:  11.749,00

Total Geral do Fornecedor:  23.498,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016
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00001Lote

Marca

AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO painel digital com
teclados tipo membrana
haste batedora com 4600 oscilações por minuto, grande
amplitude e movimentos helicoidais em 8 oferecendo a
homogeneização ideal. indicado para todos os tipos de
materiais odontológicos encapsulados
garfo universal, permitindo a fixação de todos os modelos
de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com
êmbolos (ionômeros de vidro)
sistema de amortecedores que anulam as vibrações
transmitidas pela freqüência da haste, tornando o
equipamento estável e extremamente silencioso
dispositivo de segurança com micro-chave,
interrompendo o funcionamento do equipamento caso a
tampa seja aberta acidentalmente
tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente
chave geral luminosa no painel
eletrônico micro-processado com escala de 0 à 60
segundos
programação de tempo com memória automática ao final
de cada operação, garantindo a repetição do tempo
solicitado
alimentação	110 v / 220 v
freqüência do motor	50/60 hz
potênica do motor	25 w
temporizador eletrônico digital	0 à 60 segundos
potência de entrada	85 va
consumo0,65a (110v )/ 0,4a (220v)

550,001 550,00UN0030773
KONDEN
TECH-Y

G100
00034

Total do Lote:  550,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA com câmara de
esterilização em aço inoxidável;
-painel digital com dois displays independentes,
inteiramente em teclado de membrana e com avisos que
permitem o controle simultâneo dos parâmetros do ciclo;
-controle do ciclo totalmente automático através de
microprocessador eletrônico smt (surface mount
technology) com milhares de ciclos -programáveis e que
permite ajustes de tempo segundo a segundo e de
temperatura grau a grau;
-fecho da tampa de triplo estágio com sistema de
restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento
por rolamento axial;
-secagem do material com ajustes de temperatura grau a
grau e de tempo segundo a segundo. com opção de
ciclos extras;
-sistema de porta com construção dupla totalmente em
aço carbono e aço inox laminado;
-guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de
esterilização;

23.500,005 4.700,00UN0030743
STERMA
X-60AST

00001
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00002Lote

Marca

-atuação descontínua da resistência durante o ciclo para
menor consumo de energia elétrica;
-utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de
vapor;
-sistemas de segurança automáticos, com mensagens de
erro visuais e sonoras;
-produto resistente, de fácil instalação, operação e
manutenção;
desligamento automático em caso de excesso de
temperatura, pressão ou falta de água
acompanha: mangueira de saída de vapor, prateleiras e
manual de instruções.
60l
dimensões internas: 30cm x 80cm (ø x a);
dimensões externas: 46 x 49 x 95cm (a x l x c);
potência: 2000w
pressão: 2 kgf/cm²
temperatura: até 121°c

Total do Lote:  23.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL mode de
operação:  digital. os produtos deverão ser certificados
pelo inmetro.

1.100,002 550,00UN0030785

BALMAK
-ELP25B

B
00033

Total do Lote:  1.100,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

BOMBA DE VÁCUO 0,5HP/400 MMHG construída em liga
de bronze/alumínio com alta resistência à corrosão que
permite sua operação dia após dia de maneira consistente
por muitos anos.
estrutura em aço, recoberta com material resistente, com
cantos arredondados e de fácil limpeza.
possui filtro de detritos que garante maior segurança,
evitando desgaste e travamentos, aumentando a vida útil
do equipamento.
a contaminação do ambiente é evitada graças ao sistema
de descarga direta no esgoto.
compacta e silenciosa
especificações técnicas
alimentação: 127/220 v
frequência: 50/60 hz
motor: 1/2 cv - 0,37 kw
rpm: 2870 - 50hz / 3444 - 60hz
potência nominal: 665 va
corrente nominal: 4,6 a - 220 v~ / 9,2 a - 110 v~
tensão do comando: 24 v~
vácuo máximo: 400 mm/hg
consumo de água: 0,400 l/min

2.550,001 2.550,00UN0030763

SCHUST
ER-SUCT

RO
ELETRO

NIX
PLUS

00004
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00006Lote

Marca

vazão máxima: 200 l/min

Total do Lote:  2.550,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00013Lote

Marca

ELETROCARDIÓGRAFO 3 CANAIS eletrocardiógrafo 3
canais, 12 derivações e tela  lcd

ecg:

detecção da onda “r”, por software inteligente
reconhecimento e validação do pulso de marca-passo
cabo de ecg: 10 vias
derivações: di, dii, diii, avr, avl, avf, v1 a v6
faixa de medição: 30 a 300 bpm
precisão: 1 bpm ou 2% (qual for o maior)
filtro off: 0,05hz a 100hz
sensibilidade: 0,5 - 1 - 2mv/cm
detecção de eletrodo solto: sim e com indicação no
display
retorno após desfibrilação: menor 9 seg.
memoria
laudo interpretativo
suporte com rodizios
software para exame em computador
acessórios:

1 cabo de paciente 10 vias (tipo pino)-ref.cp-10
4 eletrodos clip adulto
6 eletrodos de sucção adulto
1 tubo de pasta para ecg
1 rolo de papel termosensível 80mmx30m
1 cabo de força de 3 pinos (2,5m)
1 manual do usuário
1 certificado de garantia

alarmes

alarme em mensagem visual de eletrodo solto e bateria
fraca

especificações gerais

display gráfico 128x64, cristal líquido, backlight azul
ajuste de ganho de ½, 1 e 2 mv/cm
ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50mm/s
desligamento automático no caso de limite mínimo de
carga da bateria
dados de impressão: 12 derivações de ecg, sinal de
calibração 1mv/10mm, frequência cardíaca, sensibilidade,
velocidade, filtro e tempo de registro

10.600,002 5.300,00UN0030774

BIONET-
CARDIO
CARE
2000

00028
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00013Lote

Marca

modo manual: registro livre de cada derivação
modo automático: registra 4 segundos de cada uma das
12 derivações pressionando-se apenas uma única tecla
mensagens diversas inclusive eletrodo solto
filtros digitais
filtro notch de 60 hertz
aquisição simultânea das 12 derivações
registra as arritmias no mesmo instante em todas as
derivações

alimentação

rede elétrica: 110 a 230vac - 50/60hz
adequada para a conexão à rede elétrica cispr11
bateria interna: 12vdc/1,3ah
entrada de bateria externa 12vdc (opcional)

Total do Lote:  10.600,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00024Lote

Marca

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO com bomba
peristáltica;modo de operação digital;
chave liga / desliga;
chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato;
sintonia automática de freqüência;
ajuste do nível da potência ultra-sônica;
escala dos níveis de potência por cores facilitam os
trabalhos em periodontia, endodontia ou geral;
caneta/transdutor do ultra-som com sistema de capa
removível e autoclavável, aumenta a vida útil do
transdutor;
caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável;
pressurização interna do ar e da água através dos
terminais de entrada;
sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas
solenóides para proporcionar cortes e aspirações da
água e ar instantaneamente;
despressurização interna do bicarbonato de sódio da
válvula até a peça de mão, através de varredura
automática;
copo removível;
registros de ajuste fino para controle de água e ar
possibilitam adequar à necessidade de cada operação;
reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com
tampa transparente;
filtro de ar com drenagem semi-automática;
peças de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e
flexíveis;
pedal para acionamento;
kit para esterilização,acompanha o suporte, (03) três
insertos e chave de aperto;
gabinete confeccionado em plástico resistente; consumo

4.000,002 2.000,00UN0030746

ALT-
ALTSONI

C JET
CERAMI
C PUMP

00002

26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 - 10/10/2016 - Processo Nº 000893/2016

Vencedor V. S. COSTA & CIA LTDA

CNPJ 05.286.960/0001-83

Endereço Rua FRANCELHO, 69 - Vila Nova - Arapongas - PR - CEP: 86707040

Contato (43) 3252-7897

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00024Lote

Marca

de ar 10 l/min, pressão primária de ar comprimido 60 a 80
psi, tensão 110/127 , frequência 50/60 hz, potência 36 va,
freqüênciaultrasom 24 a 30 khz. 2 anos de garantia total,
inclusive para o transdutor, principal peça do ultra-som.

Total do Lote:  4.000,00

Total Geral do Fornecedor:  42.300,00

Total Geral:  183.256,14
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