
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000027/2017

PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

CNPJ:  21.262.327/0001-01

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

ANEXO - CONTRATO Nº 000027/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000000398

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Eletrônico Nº 000040/2016 000851/2016

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

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
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
garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

10.500,002,00 5.250,00UN003 stermax.035

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL
mode de operação:  digital
os produtos deverão ser certificados pelo inmetro.
garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.

620,001,00 620,00UN005 WELMY048

BIOMBO
material de confecção: aço inoxidável
rodizios: possui
tamanho: triplo

640,001,00 640,00UN006 ms / ms 212039
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garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro de isenção junto a anvisa.

BIOMBO PLUMBÍFERO
espessura: mínima de 02 mm
estrutura: aço
tipo: reto
garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

5.600,002,00 2.800,00UN007 N. MARTINS030

CARRO MACA SIMPLES
carro maca simples , em aço inoxidável, grades laterais,
suporte para soro, com sis85tema de freio  e colchonete.
garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

1.500,001,00 1.500,00UN012 artmed051

DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO
acessórios: 3 eletrodos
bateria: mínimo de 300 choques
tela de ecg: possui
garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

6.700,001,00 6.700,00UN014 instramed040

ESTETOSCÓPIO ADULTO
tipo: duplo
auscultador: aço inoxidável
garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

145,882,00 72,94UN020 PREMIUM050

FOCO REFLETRO AMBULATORIAL
foco refletor ambulatorial. com espelho, iluminação de led,
lâmpada de 50w, haste flexivel cromada, base com 5
rodizios, cabo de energia de no minimo 3 metros, tomada tri
polar com aterramento, tensão 110/200v.
garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

441,991,00 441,99UN022 MEDICATE046

LARINGOSCÓPIO ADULTO
composição: 05 lâminas aço inox e fibra óptica
garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

2.800,002,00 1.400,00UN025 jg moriya052

LARINGOSCÓPIO INFANTIL
composição: 3 lâminas aço inox e fibra óptica
garantia de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

1.600,002,00 800,00UN026 jg moriya055

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)
garantia de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

560,002,00 280,00UN029 ms /ms 602017

REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)
reservatório: possui

308,002,00 154,00UN035 MIKATOS038
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material de confecção: silicone
garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

SELADORA AUTOMÁTICA / CONTÍNUA
tipo: automática/ contínua
aplicação: convencional
controle da temperatura: digital
(plástico/plástico e papel/plástico), sistema de corte
integrado, selagem com controle de pulso, economia de
energia, circuito eletrônico com controle de tempo para maior
precisão. dados técnicos: voltagem 110v-127v/220v-240v.
potência sc2300wts. área de selagem 20 cm
largura de selagem 8mm, dimensões aprox. da seladora: 52
x 35 x 37cm. garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 30 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro de isenção junto a anvisa.

4.000,001,00 4.000,00UN036 registron020

BALDE A PEDAL / LIXEIRA
material de confecção : aço inoxidável
capacidade: mínimo de 15 litros
garantia mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 20 dias.

1.249,6011,00 113,60UN039 purimax001

CADEIRA DE RODAS ADULTOS
material de confecção: alumínio
braços: removível
pés: fixo
elevação de pernas: possui
suporte de soro: possui
garantia minima de 12 meses.
prazo para entrega: 20 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

2.900,002,00 1.450,00UN041 ortobras009

SELADORA GRAU CIRÚRGICO
tipo: automática / contínua
controle de temperatura: digital
garantia: mínima de 12 meses.
prazo para entrega: 20 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro de isenção junto a anvisa.

4.000,001,00 4.000,00UN046 registron036

SUPORTE PARA SORO
suporte para soro: em aço inoxidável; tipo: pedestal, altura
regulável.
garantia minima de 12 meses.
prazo para entrega: 20 dias.
deverá ser apresentado no ato da entrega dos produtos,
registro junto a anvisa com data de validade vigente.

364,002,00 182,00UND.047 ms / ms 708043

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              43.929,47

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              43.929,47

PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP:                        43.929,47
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