
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000180/2020

S2 SAUDE LTDA - ME

CNPJ:  16.740.031/0001-19

AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2764 - JESUS DE NAZARETH - VITÓRIA - ES - CEP:
29052120

ANEXO - CONTRATO Nº 000180/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000000637

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000027/2020 002021/2019

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ASPIRADOR DE SECRECOES ELETRICO MOVEL
configurações especificações mínimas: com fluxo de
aspiração livre de aproximadamente 31 a 49 lpm. devendo
conter frasco inquebrável, autoclavável, transparente,
graduado, com boca larga e capacidade mínima de
reservatório de 05 litros. tampa do frasco com vedação
hermética e autoclavável. vacuômetro de 0 a 76 cmhg e
bomba isenta de óleo. controle de vácuo de 0 a 60 cmhg.
sistema de acionamento por interruptor no painel com
possibilidade de acionamento por pedal. gabinete resistente
à corrosão com rodízios e com freio. filtro de ar. proteção
contra extravasamento ou com limitador de nível. alimentação
120v. acessórios: mangueira de silicone com metragem
mínima de 1,50 m. manual de manutenção, instalação e
operação com o mesmo conteúdo apresentado à anvisa.
aspirador de secreções elétrico com capacidade de 5 a 10
litros, suporte com rodízios, válvula de segurança, frasco de
termoplástico/vidro com capacidade de 5 a 10 litros, pedal de
acionamento, válvula de segurança. registro anvisa. garantia
mínima de 01 ano.

3.240,001,00 3.240,000UN005
OLIDEF A
45 PLUS

024

CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA, COM
ESTOFAMENTO COR VERDE OU AZUL
cadeira odontológica completa(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 ou azul, pintura:
branco dental, 110 ou 220 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 porcelana cerâmica,
unidade auxiliar 3 pontas e duas canetas de alta rotação.
altura do assento entre 450 mm e 900 mm. sistema de
acionamento de elevação eletromecânico 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

20.000,001,00 20.000,000UN009

SAEVO/S20
0 F C/ DOIS
SUGADORE
S, MOCHO,
REFLETOR

3
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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-rotação: 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, autoclavável a 135ºc. sistema de troca
das brocas através do uso de saca-brocas. spray triplo.
identificação do produto gravado a laser. rosca do terminal
com proteção eletroquímica. o equipamento/material deverá
conter registro na anvisa.

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. o equipamento/material deverá
conter registro na anvisa.

1.520,001,00 1.520,000UN011 SALUTEM005

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.

895,001,00 895,000UN013
MD FD 200

A
008

ELETROCARDIOGRAFO
ecg interpretativo 12 canais, para verificar e gravar o
eletrocardiograma do paciente. fornecer o registro de ecgs
do paciente, os parâmetros de medida para diagnóstico e
autoanálise. informação do paciente e a identificação do
usuário impressas com o ecg no relatório de saída. o ecgs
verificados e gravados pressionando a tecla de atalho. ecg

8.420,001,00 8.420,000UN014

BIONET
CARDIOCA

RE 2000
COM

CARRO
SUPORTE

026
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impresso em relatório tamanho a4 após aplicar filtros,
calcular os parâmetros de medida e autoanálise. alimentação
ac, equipamento operado continuamente com uma bateria
recarregável interna. impressão em formato a4. função cópia
permitindo várias impressões de um único paciente.
operação com uma tecla (modo de impressão e modo
monitor). aquisição de dados do paciente em 12 canais
simultâneos. impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato a4.
impressora térmica. acompanha: 01 cabo de força com 3
pinos 01 cabo paciente de 10 vias 06 eletrodos precordiais
04 eletrodos de membros 01 tubo de gel condutor 01
software para computador (cd) 01 alimentação, bateria
recarregável e rede elétrica automática 110v 01 bobina de
papel termo sensível suporte com rodízios acompanha
manual de instrução garantia de fábrica registro na anvisa.

APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGMOMANOMETRO) SEM
ESTETOSCÓPIO
aparelho para aferição de pressão arterial, para uso adulto,
com braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro
cor azul marinho ou cinza, manguito com pera em pvc,
acompanha estojo para viagem, 1 ano de garantia, registro
no inmetro.

208,503,00 69,500UN016 PREMIUM010

ESTETOSCOPIO ADULTO
tipo: duplo
auscultador: aço inoxidável. o equipamento/material deverá
conter registro no inmetro.

264,003,00 88,000UN017 MD011

FOCO DE LUZ CLINICO E GINECOLOGICO
características técnicas:
foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos
com haste superior flexível e cromada;
pedestal com haste inferior pintada;
altura variável entre 90 a 150 cm;
pintura em epóxi a 250°c de alta resistência; base do
pedestal com 04 rodizios; alimentação elétrica selecionável
em 110 ou 220 v. 50/60hz; lâmpada halógena 12v x 20w;
registro anvisa.

730,001,00 730,000UN018
MEDPEJ FH

4000
013

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). o equipamento/material
deverá conter registro na anvisa.

635,001,00 635,000UN023 SALUTEM015

OTOSCOPIO SIMPLES
composto por 5 a 10 espéculos reutilizáveis, iluminação
fibra optica/halógena- item incluso: estojo. garantia de 12
meses contra defeito de fabricação. registro no inmetro.

495,001,00 495,000UN025 MD027

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              36.407,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              36.407,50

S2 SAUDE LTDA - ME:                        36.407,50
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