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SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000017/2017
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ANEXO - CONTRATO Nº 000017/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000000388

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 000893/2016

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

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)

550,001,00 550,00UN001
KONDENTE
CH-YG100034

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;
-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

23.500,005,00 4.700,00UN002
STERMAX-6

0AST
001
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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

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

1.100,002,00 550,00UN004
BALMAK-EL

P25BB
033

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
vazão máxima: 200 l/min

2.550,001,00 2.550,00UN006

SCHUSTER-
SUCTRO

ELETRONIX
PLUS

004

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)

10.600,002,00 5.300,00UN013
BIONET-CA
RDIOCARE

2000
028
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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
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)

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 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.

4.000,002,00 2.000,00UN024

ALT-
ALTSONIC

JET
CERAMIC

PUMP

002
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              42.300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              42.300,00

V S COSTA & CIA LTDA:                        42.300,00
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