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ANEXO - TERMO Nº 000044/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000000509

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000059/2018 001189/2018

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO) COM
ESTETOSCOPIO PARA USO INFANTIL
descrição:
- aparelho para aferição de pressão arterial, para uso
infantil, com braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de
velcro, cor azul marinho ou cinza, manguito com pera em
pvc, acompanha estetoscópio com auscultador duplo em aço
inoxidavel, alta sensibilidade acústica, hastes ajustáveis,
olivas anatômicas, estojo pra viagem, 1. o produto deverá
conter registro na anvisa.

1.668,0030,00 55,60UN027 PREMIUM001

APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO) COM
ESTETOSCOPIO PARA USO EM PACIENTES OBESOS
descrição:
- aparelho para aferição de pressão arterial, para uso em
pacientes obesos, com braçadeira em nylon ou algodão, com
fecho de velcro, cor azul marinho ou cinza, manguito com
pera em pvc, acompanha estetoscópio com auscultador
duplo em aço inoxidavel, alta sensibilidade acústica, hastes
ajustáveis, olivas anatômicas, estojo pra viagem, 1 ano de
garantia, registro no inmetro. o produto deverá conter
registro na anvisa.

1.884,0030,00 62,80UN029 PREMIUM002

DETECTOR FETAL PORTÁTIL
descrição:
- detector fetal portátil indicado para ausculta dos batimentos
cardíaco fetal e fluxo sanguíneo do cordão umbilical, além
auxiliar na localização da placenta a partir da 10ª semana de
gestação. tem por finalidade avaliar a partir da ausculta, a
vitalidade fetal, sofrimento fetal, número de fetos e posição
fetal (local onde os batimentos cardíacos fetais são mais
intensos). o produto deverá conter registro na anvisa.

9.800,0020,00 490,00UN063 MD FD 200
A

003

OTOSCOPIO
com cabo em metal cromado inoxidável para duas pilhas
médias comuns (não inclusas), revestido por capa
antiderrapante para melhor empunhadura; cabeçote com
lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade; visor móvel
lâmpada incandescente de 2,5 v; 05 (cinco) espéculos
auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes
calibres e quantidades:
01 espéculo de diâmetro 2,8 mm nº 1; 01 espéculo de
diâmetro 4,15 mm nº 2; 01 espéculo de diâmetro 5,0 mm nº 3;
01 espéculo de diâmetro 6,0 mm nº 4; 01 espéculo de
diâmetro 9,0 mm nº 5.  o otoscópio é um equipamento para
fazer um exame detalhado das partes internas do ouvido,
utilizando espéculos (adaptadores) de diferentes tamanhos
que se ajustam ao formato anatômico de cada paciente.
seus componentes principais são: espéculos, lâmpada, lente
com aumento de 2,5 vezes e dial de luz com potenciômetro
para controlar a iluminação através de um feixe de luz
concentrado, onde o profissional tem a nitidez e a amplitude
suficientes para fazer um diagnóstico adequado. o

8.940,0030,00 298,00UN121 MD MARK II004
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equipamento possui também um bico na lateral do cabeçote
que é utilizado para otoscopia pneumática. o produto deverá
conter registro na anvisa.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              22.292,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              22.292,00

S2 SAUDE LTDA - ME:                        22.292,00
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