PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUNA
Av. Barão do Rio Branco, 485
CNPJ: 44.440.832/0001-02

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2020
PROCESSO LICITATÓRIO/PROTOCOLO Nº. 171/2020

Aberta em 14/05/2020
Resumo do Objeto: Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes, que serão destinados a
Secretaria Municipal de Saúde.
Comunicamos que resultante da análise das propostas apresentadas a licitação acima especificada, a Comissão
Permanente de Licitações desta Prefeitura Municipal adjudicou e o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
homologou em favor destas empresas parte do objeto da licitação, no valor total de R$ 181.858,57 (cento e
oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) conforme segue abaixo:

Item

74

SUPER SONIC DO BRASIL LTDA
CNPJ: 07.877.529/0001-37
Unidade
ALAMEDA POLONIA, 593 - PALMEIRAS,
DRACENA - SP, CEP: 17900-000
Telefone: 18 38230963
Descrição do Produto/Serviço
MESA DE REUNIÃO
UNID
Mesa redonda, em madeira termo estabilizada
com tratamento contra fungos e insetos,
revestimento face superior com laminado
melaminico de alta pressão, na cor cinza platina,
com acabamento frontal e traseiro em postforming 180-/fita borda pvc esp 0,4mm; estrutura
pintada eletrostaticamente com epoxi na cor preto
fosco, acabamento lateral em fita pvc; Dimensões:
1200mm x 750 mm.

Quant.

Valor
Unitário

1

182,00

Marca: s. sonic
Total do Proponente

Item

12

54

DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS
LTDA ME
Unidade
CNPJ: 21.863.308/0001-30
VIA MARGINAL JOSÉ RUGANI, 1840,
DRACENA - SP
Telefone: 18-997440853
Descrição do Produto/Serviço
BALDE/LIXEIRA
UNID
Confeccionada em aço inoxidável, capacidade de
11 a 20 litros
Marca: JSN L. / 0184
HALTER 0,5 KG
UNID
Halter emborrachado 0,5Kg Utilizado para
fortalecimento muscular. Em ferro fundido,
revestida com vinil PVC, camada impermeável,
protegida contra oxidação e impacto. Em cores
diferentes para identificar o peso, com peso de 0,5
kg.
Marca: Pangue / F.D.

Valor
Total

182,00

182,00

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

2

62,00

124,00

4

7,00

28,00
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77

MESA PARA REFEITÓRIO
UNID
Tipo fixo, com 06 cadeiras com assento e encosto
almofadadas.

1

595,00

Marca: Natali B. / 599
Total do Proponente

Item

32

747,00

E.M. MARQUES INFORMATICA EPP
CNPJ: 13.641.651/0001-02
Unidade
RUA AGENOR MARTINS, 2-93 - NOVA BAURU,
BAURU - SP, CEP: 17022-157
Telefone: 14 32411408
Descrição do Produto/Serviço
COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM UNI
PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5
ÚLTIMA GERAÇÃO
Esteja em linha de produção pelo fabricante,
computador portátil (notebook) com processador
no mínimo Intel core i5 última geração, um disco
rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação
7.200 rpm, unidade combinada de gravação de
disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08
gigabytes, em 02 módulos idênticos de 04
gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ
ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas
widescreen, suportar resolução1.600x900 pixels;
teclado deverá conter todos os caracteres da
língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas
mesmas posições do teclado padrão abnt2;
mouse com 02 botões integrados; mouse ótico
com conexão USB e botão de rolagem (scroll);
interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45
fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 a/b/g/n;
sistema operacional Windows 10 pro (64 bits);
bateria recarregável do tipo íon de lition com no
mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática
compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0
e 3.0, 01 (um) HDMI ou display port e 01 VGA,
leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p);
devera vir acompanhado de maleta do tipo
acolchoada para transporte e acondicionamento
do equipamentos; o equipamento deverá ser
novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;
garantia de 12 meses.

Quant.

Valor
Unitário

1

2.800,00

Marca: HP 246 G6 I5/DEX DG100/C3TECK
MS30BK/EBOLSAS/MICRO
Total do Proponente

Item

24

COMERCIAL PETROCELI ME
CNPJ: 23.002.732/0001-16
FAZ SAO PEDRO - MARACUJA, JACI - SP
Telefone: 17 98110 8174
Descrição do Produto/Serviço
CAMA ELÁSTICA - TRAMPOLIM
Cama elástica — trampolim: Utilizado para
treinamento aeróbio, equilíbrio e fortalecimento.
Sistema de rosca para melhor fixação e
segurança; Altura: 0,22 m; Diâmetro: 1 m; Peso

595,00

Valor
Total

2.800,00

2.800,00

Unidade

UNID

Quant.

Valor
Unitário

1

290,00

Valor
Total

290,00
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máximo suportado: 100kg; Composição: Estrutura
em aço carbono; acoplado em nylon preto; Tela
trampolim; Cores: preto.
Marca: VITALE JUMP
Total do Proponente

Item

11

290,00

PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ: 29.153.321/0001-08
Unidade
RUA BARIRIS, 514 SALA 1 - NOSSA SENHORA
APARECIDA, PASSOS - MG, CEP: 37901-515
Telefone: 35988563546
Descrição do Produto/Serviço
BALDE A PEDAL
UNID
Confeccionado em polipropileno, capacidade
mínima de 49 litros.

Quant.

Valor
Unitário

10

59,00

Marca: INJEPLASTEC / 0253
Total do Proponente

Item

1

5

6

7

CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI- ME
CNPJ: 26.756.192/0001-54
Unidade
AV. MURCHID HOMSI, 2700 - JD. QUINTA DAS
PALMEIRAS, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP,
CEP: 15080-445
Telefone: 1732263050
Descrição do Produto/Serviço
ANDADOR
UNID
Não possui rodízios dianteiros, confeccionado em
alumínio

Quant.

Valor
Unitário

4

107,00

Valor
Total

428,00

428,00

GELMED MOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 32.158.543/0001-28
Unidade
RUA JOSÉ AMAZILIO TERESANI, 118 - CID
JARDIM II, ARTUR NOGUEIRA - SP, CEP:
13160-000
Telefone: 1938273639
Descrição do Produto/Serviço
ARMÁRIO - FECHADO, DE DUAS PORTAS,
UNI
DIMENSÃO DE 190CM X LARGURA DE 0,90CM
Fechado, de duas portas, dimensão de 190cm x
largura de 0,90cm, contendo 04 prateleiras,
confeccionado em aço inoxidável, capacidade
mínima das prateleiras de 40 Kg.
Marca: RAFFA/PA90
ARMARIO VITRINI
UN
Confeccionado em aço inoxidável ou ferro pintado
na cor branca, laterais de vidro, com duas portas
Marca: SANTA LUZIA/0020
ARQUIVO
Com deslizamento da gaveta contendo trilho
telescópico, confeccionado em aço, com 04
gavetas.

590,00

590,00

Marca: LUMEX- ALUMINIO
Total do Proponente

Item

Valor
Total

UNID

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

15

373,99

5.609,85

2

643,00

1.286,00

4

288,99

1.155,96
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13

20

26

28

67

Marca: RAFFA/OF4
BEBEDOURO
UNID
Bebedouro do tipo torre (de coluna) com
capacidade para garrafão de 20L; tensão de
alimentação 110V; 02 (duas) torneiras (água
natural e gelada) sistema de refrigeração por
compressor com uso de gás refrigerante ecológico
(R134a); termostato externo para controle gradual
da temperatura da água gelada; alto desempenho
(mínimo 2,80 litros por hora de água gelada);
sistema de abertura automática do garrafão;
certificado pelo INMETRO; potência de até 110W;
na cor preta.
Marca: KARINA/K10
CADEIRA
UNID
Confeccionada em aço inoxidável ou ferro pintado
na cor preta, assento e encostos de polipropileno
Marca: REAL/PRATIC
CARRINHO DE CURATIVO
UNID
Carro para curativo: armação tubular de inox de
1", tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés,
varandas e suporte para balde e bacia cromado,
pés com rodízios de 3", acompanha um balde e
uma bacia inoxidável. Dimensões: 0,75m x 0,45m
largura x 0,80m de altura.
Marca: SANTA LUZIA/0280
CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA
Confeccionado em polipropileno, com balde
espremedor, com kit para MOPs liquido e pó,
placa sinalização e pá, com saco de vinil.

UNID

Marca: BRALIMPIA/AMERICA
LONGARINA
UNID
Descrição: Cadeira longarina fixa contendo 03
(três) lugares, reforçada, com assentos e encosto
fabricados em copolímeros de alta resistência,
sem braço, com espaldar baixo na cor preta.
Encosto produzido em estrutura plástica injetada
em polipropileno copolímero em formato
anatômico com bordas arredondadas medindo no
mínimo 455 mm de largura x 260 mm de altura x 3
mm de espessura, fixado no suporte do encosto
por meio de rebite plástico. Assento produzido em
estrutura plástica injetada em polipropileno
copolímero em formato anatômico com bordas
arredondas e borda frontal em declive medindo no
mínimo 455 mm de largura x 395 mm de
profundidade x 3 mm de espessura, fixado no
suporte do assento por meio de encaixe plástico e
parafuso. Suporte do assento e encosto em duas
peças fabricadas em tubo de aço industrial seção
oblonga medindo no mínimo 16 x 30 mm com
espessura mínima de 1,5 mm soldados na
longarina por processo Mig. Estrutura/longarina
horizontal fabricada tubo de aço industrial seção
quadrada medindo no mínimo 50 x 50 mm com

2

407,50

815,00

13

53,88

700,44

1

619,99

619,99

2

700,00

1.400,00

10

190,00

1.900,00
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espessura mínima de 1,20 mm ou seção
retangular medindo no mínimo 50 x 30 x com
espessura mínima de 1,50 mm soldados pelo
processo Mig, com dois pés no sentido vertical em
formato ―Y‖ invertido ou ―T‖ invertido, fabricado em
tubo de aço industrial seção redonda medindo no
mínimo 31 mm de diâmetro e espessura de no
mínimo 1,50 mm para o formato ―Y‖ invertido ou
tubo de aço seção retangular medindo no mínimo
50 x 30 mm com espessura de no mínimo 1,50
mm, com sapatas e ponteiras plásticas injetadas,
para o formato ―T‖ invertido. Os componentes
metálicos possuem tratamento de superfícies
interna e externa com fosfato de zinco, para dar
melhor proteção contra corrosão e uma excelente
ancoragem da tinta. Pintura eletrostática epóxi pó
na cor azul ou definir pela secretaria.
DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura total 1530 mm;
Profundidade total 500 mm; Altura total 810 mm;
Altura do chão ao topo do assento: 420 mm.
Marca: REAL/PRATIC
Total do Proponente

Item

3

TK PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA ME
Unidade
CNPJ: 10.728.371/0001-48
LUIZ ZELIOLI, 19 - CENTRO - SP, CEP: 15895000
Telefone: 1732279648
Descrição do Produto/Serviço
APARELHO DE ONDAS CURTAS CONTINUO E UNI
PULSADO
Características Mínimas: Modo de funcionamento
contínuo e pulsado com varredura automática de
frequência -50Hz a 160Hz, Modo pulsado com
variação de frequência automática - 50Hz a
800Hz, Tecnologia de estado sólido (transistores não utiliza válvulas), Eletrodos Capacitivos
(150W), Eletrodo Indutivo (80W), Dispensa o uso
de válvulas, Frequência de saída - 27.12 MHz ±
0.6%, Saída de potência do modo capacitivo - 10
a 150 W (50 ohms), Saída de potência do modo
indutivo - 10 a 80 W (50 ohms), Incrementos de
potência - 10 W, Duração do pulso - 100 a 400 us,
Frequência de pulso - 50 a 800 Hz, Tempo de
tratamento - 1 a 60 minutos (incrementos de 1
minuto), Área do eletrodo capacitivo - 270 cm²
cada eletrodo, Área do eletrodo indutivo - 85 cm²,
Apresenta modo de operação contínua e pulsada,
com 7 níveis de potência, Potência máxima de
100W, Tamanho reduzido e com rodízios para
facilitar o uso e armazenamento, INCLUSO: 01
Cabo de força destacável, 02 Eletrodos
Vulcanizados para Thermopulse, 01 Eletrodo
Indutivo para Thermopulse, 01 Manual de
Operações, 02 Fusíveis de proteção
sobressalente, 01 Cinta para Eletrodo Indutivo.

13.487,24

Quant.

Valor
Unitário

2

Valor
Total

6.631,00 13.262,00
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8

9

15

18

Marca: IBRAMED - THERMOPULSE SOLID
ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO
UNID
MÓVEL
Carro suporte, móvel com rodízio, frasco coletor
não inferior a 05 litros em vidro ou polivinil, com
carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3
pol. Todos com freio, com plug, mangueira de
silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro
de 0 a 30 pol.Hg com válvula reguladora de vácuo
através de agulha central com sua aspiração de 0
a 25 pol. Hg, potência 1/4 hp 50/60 hz, rotação
1.750 RPM 24 l/min, protetor térmico que desliga
o equipamento automaticamente quando o
mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica,
tensão bivolt automático.
Marca: HR - INL 6005
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA
UNID
Modo de operação digital, capacidade mínima de
30l litros, câmara de esterilização em aço
inoxidável. Funcionamento totalmente automático,
realizado através de microcontrolador, permitindo
selecionar a temperatura de trabalho, o tempo de
esterilização e o tempo de secagem. Câmara de
esterilização em aço inoxidável AISI 304,
revestida externamente com material isolante ao
calor. Bandeja confeccionadas em aço inoxidável
AISI 304, totalmente perfuradas para permitir uma
boa circulação do vapor. Porta de aço inoxidável
AISI 304 fundido, com anel de vedação em
borracha de silicone resistente a altas
temperaturas, com dispositivo que impede o
funcionamento do equipamento com a tampa
aberta. Gabinete em chapa de aço carbono, com
tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi.
Painel de controle com chave on/off, manômetro,
display e teclas de controle. Sistema eletrônico de
segurança que desliga automaticamente caso a
temperatura exceda em 3 °C a temperatura
programada. Válvula de alívio de pressão
regulada para atuar com pressão igual ou superior
à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível).
Sistema elétrico de segurança com fusível de
proteção e termostato de segurança para evitar a
queima das resistências e dos materiais em caso
de falta de água. Sistema elétrico de segurança
com fusível de proteção. Tensão 220 V
Marca: BS 3.0
BIOMBO
UNID
Biombos 3 corpos, construído em tubos redondos
pintado em branco após tratamento
antiferruginoso, pés providos de 4 rodas giratórias
com aros de polietileno, bandeiras com
movimento de 360° por meio de anéis giratórios
de aço, cortinado em brim facilmente removíveis
para lavagem.
Marca: RA 54
BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV

UNID

1

1.569,99

1.569,99

1

3.018,00

3.018,00

4

255,00

1.020,00

2

1.700,00

3.400,00
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27

29

31

35

43

46

47

48

Potência de no mínimo 1,2 HP/ vácuo entre 110 a
730 MMHG
Marca: ALT - THOR
CARRINHO DE EMERGÊNCIA
UNID
Carro de emergência; para desfibrilador chapa de
aço c/ trat. Antiferrugem, pint. Eletrostática;
acompanham gaveteiro c/ 4 gavetas, 01 c/21
divisões, bandeja giratória p/ desfibrilador, suporte
p/ soro e tabua; com 04 rodízios de 6'' giro de 360
c/ freios em 2 rodas em borracha maciça,
dimensões medindo 0,80 x 0,60 larg x 1,00 altura,
aproximadamente, garantia de 12 meses
Marca: INALAMED - RB3003PTI
CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO
UNID
Nebulizador com 4 saídas, Compressor isento de
óleo, com carro suporte, 1 filtro de linha, potência
1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8
bar Adaptador para 4 saídas simultâneas e 4 kits
de nebulização. 110/220v
Marca: HR - INALAMED - INL 5004
COMADRE
UNID
Confeccionada em aço inoxidável, capacidade de
2,1l até 3,5l
Marca: ARTINOX
CUNHA GRANDE EM ESPUMA
Revestida em courvin, tamanho grande, com
espuma, dimensão 50x50x29cm (AxLxC).

UNID

Marca: CARCI 6024
EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS
UNID
Exercitador de mãos e dedos, com molas de aço
e cabo em espuma de resistência média para
fortalecer músculos dos braços e punhos na cor
preto, garantia de 12 meses, peso aproximado
0,2kg.
Marca: ARKTUS
FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA FORTE
UNID
Faixa elástica resistência forte, utilizado para
exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.
Confeccionada em borracha, com sistema de
resistência progressiva, 1,20 metro de
comprimento, grau de resistência forte.
Marca: CARCI FORTE
FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA FRACA
UNID
Faixa elástica resistência fraca, utilizado para
exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.
Confeccionada em borracha, com sistema de
resistência progressiva, 1 metro de comprimento,
grau de resistência fraca.
Marca: CARCI FRACA
FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA MEDIA
UNID
Faixa elástica resistência media, utilizado para
exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.

2

1.445,00

2.890,00

1

1.170,00

1.170,00

4

118,00

472,00

2

194,99

389,98

2

55,00

110,00

5

38,00

190,00

10

21,00

210,00

10

29,00

290,00
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Confeccionada em borracha, com sistema de
resistência progressiva, 1 metro de comprimento,
grau de resistência media.

49

53

55

60

65

68

69

Marca: CARCI MEDIA
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL
Com Iluminação de led, com haste flexível,
rodízios nos pés.
Marca: RA 142
GONIÔMETRO
Em aço inoxidável.
Marca: DEXTER
HALTER 01 KG
Halter emborrachado 1Kg Utilizado para
fortalecimento muscular. Em ferro fundido,
revestida com vinil PVC, camada impermeável,
protegida contra oxidação e impacto. Em cores
diferentes para identificar o peso, com peso de
1kg.

UNID

4

195,00

780,00

UNID

1

45,00

45,00

UNID

4

11,99

47,96

2

34,00

68,00

2

3.770,00

7.540,00

UNID

1

12,00

12,00

UN

2

279,98

559,96

Marca: CARCI
INSPIROMETRO INFANTIL
UNID
Inspirômetro de incentivo infantil, indicado para
iniciação dos exercícios respiratórios em crianças.
Material: polipropileno; dimensões; 13,5 x 6,9 x
14,2cm; posicionamento do ponteiro: modulação
em 0 – fácil; 1 – regular; 2 – difícil; 3 – muito difícil;
que contenha: 01 corpo montado; 01 bocal; 01
mangueira. Kit de adesivos para personalização
lúdica infantil
Marca: NCS
LASER PARA FISIOTERAPIA
UNID
Aparelho De Laser E Caneta Infravermelho.
Equipamento microcontrolado de laser terapêutico
de baixa potência desenvolvido para a utilização
em fisioterapia e estética. Possui circuito
toposcopio para localização dos pontos de
acupuntura e possibilidade de operação mínima
de duas canetas Laser, O modo de emissão do
feixe do Laser nas Canetas podem ser ajustados
no modo contínuo ou pulsado (50%), incluso
CANETA com comprimento mínimo de 650Nm
infravermelho para laserterapia e CANETA com
comprimento mínimo de 904Nm infravermelho
para laserterapia.
Marca: IBRAMED - LASERPULSE + CANETAS
MEIA BOLA CRAVO
Composição de material emborrachado, contem
cravo emborrachados espalhados na superfície,
inflável, diâmetro de 16 cm e altura de 09 cm.
Marca: ARKTUS
MESA AUXILIAR
Dimensão mínima de 40x40x80 (cm),
confeccionada em aço inoxidável, possuindo
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rodízios.
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Marca: RA 131TI
MESA MAYO
UNI
com bandeja em aço inoxidável, medindo cerca
de 35x46 cm, altura regulável entre 90 e 125 cm,
haste cromada e armação em tubos metálicos
quadrados, pés providos de rodas de 2", com
freio. De pintura epóxi na cor branca.
Marca: RA 1312
PAPAGAIO
Confeccionado em aço inoxidável

UNID

Marca: ARTINOX
PRANCHA DE PROPRIOCEPÇÃO
UNI
Tabua de propriocepção redonda: Acessório para
exercícios de coordenação motora, fortalecimento,
equilíbrio e propriocepção de membros inferiores.
Composto por: Madeira; tecido emborrachado;
Piso revestido de material antiderrapante,
dimensão mínima de 39x07cm.
Marca: CARCI 1095
PRANCHA PARA RESGATE
UNID
Prancha de resgate, material polietileno, tamanho
adulto, dimensões aproximadas 184x43x4cm,
capacidade de carga até 180 kg, cinto de
imobilização 3 peças com engate rápido,
pegadores amplos para uso com luvas
Marca: MARIMAR 3207
ROLO EXERCITADOR DE PUNHO
UNID
Rolo/exercitador de punho, confeccionado em
madeira de lei envernizada (eucalipto) com 03
diâmetros, fixado em mesa ou na parede, possui
regulagem de pressão, medidas: 40x21x11cm.
Marca: ISP
TENS E FES
UN
Com 04 canais.com acessórios: 08 eletrodos, 04
cabos de conexão, 01 cabo de força, 01 bolsa,
tubo gel e 01 fusível de proteção. Bivolt.
Marca: QUARK - FESVIF FOUR
ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA
UNID
Com frequência de 1 e 3MHZ, com tela LCD,
bivolt (automático) microprocessador, modo
continuo e pulsado, dois canais para aplicação
das correntes elétricas, display de LCD, cabeçote
aplicador multifrequencial ergonômico ultra leve,
potência de saída máxima: 705W (continuo) e 9W
(pulsado), cabeçote com ERA (área de radiação
efetiva): 5cm2, intensidade efetiva: 1,5W/cm2
(pulsado), possibilidade de uso independente do
ultrassom ou correntes, correntes (Tens Conv,
Tens VFP, Tens Burst, FES VAP, Russa,
Interferências Bipolares, Diadinamicas de Bernard
DF, LP, CPid, Galvanica de 8KHz, incluso

2

229,00

458,00

2

79,00

158,00

1

95,00

95,00

1

347,00

347,00

1

130,00

130,00

2

868,99

1.737,98

2

1.274,00

2.548,00
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conversor de retificador alimentação, 01 cabeçote
aplicador multifrequencial 1/3 MHz, 04 eletrodos
de silicone 5x5cm, 01 eletrodo de silicone 8x5cm,
02 cintas elásticas pequenas, 02 cintas elásticas
media, 02 cintas elásticas grande, 02 cabos de
conexão ao paciente NMS preto/ vermelho, 01
cabo de forca, registro na ANVISA.
Marca: IBRAMED - SONOPULSE
Total do Proponente

Item

44

59

81

EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTO
HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 27.971.028/0001-22
RUA SÃO JOSÉ, 421 SALA 2 - CENTRO - SP,
CEP: 14010-160
Telefone: 1634468814
Descrição do Produto/Serviço
EXERCITADOR DE PÉ E TORNOZELO
Construído em alumínio fundido, com molas de
aço, correias para fixação, montado sobre base
de madeira, peso: 1,8 kg (aproximadamente).

42.518,87

Unidade

Quant.

UNID

Marca: CARCI - 1140
INSPIRÔMETRO ADULTO
UNID
Inspirômetro de incentivo adulto, exercitador
respiratório para prevenção e tratamento de
doenças broncopulmonares e atelectasias.
Material: polipropileno; dimensões; 13,5 x 6,9 x
14,2cm; posicionamento do ponteiro: modulação
em 0 – fácil; 1 – regular; 2 – difícil; 3 – muito difícil;
que contenha: 01 corpo montado; 01 bocal; 01
mangueira
Marca: RESPIRON - ADULTO
OTOSCÓPIO SIMPLES
UNID
No estojo deve possuir kit com no mínimo 05
espéculos de tamanhos diferentes e uma lâmpada
adicional para pronta substituição; Deve possuir
sistema de iluminação de luz branca e
extremamente brilhante; Lente giratória com
aumento de 03 vezes no mínimo; Cabeça
altamente resistente a impactos; Espéculos
autoclaváveis; Cabo para utilização de pilhas ou
baterias; 01 Lâmpada Sobressalente; Deve
possuir número de registro na ANVISA;

Valor
Unitário

1

380,00

380,00

3

25,00

75,00

5

360,00

1.800,00

Marca: MIKATOS - TK
Total do Proponente

Item

23

JEAN CARLOS VETORASSO EPP
CNPJ: 07.583.241/0001-50
RUA DA LIBERDADE, 350 - CENTRO - SP,
CEP: 15110-000
Telefone: 1732671556
Descrição do Produto/Serviço
CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE
Confeccionado em tubo de aço carbono com
pintura epóxi na cor branca e tratamento

Valor
Total

2.255,00

Unidade

UNI

Quant.

Valor
Unitário

2

176,40

Valor
Total

352,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUNA
Av. Barão do Rio Branco, 485
CNPJ: 44.440.832/0001-02
antiferrugem. Assento e encosto em espuma d -26
resistente em courvin com bordas em acabamento
em perfil de pvc flexível. Braço com altura
regulável e suporte para o braço estofado em
espuma d-26 resistente e revestido em courvin.
Dimensões mínimas: 0,50 x 0,65 x 0,80 cm.
Capacidade de peso até 150 kg. Cor do
estofamento: azul. Possuir registro na Anvisa.
64

LARINGOSCÓPIO INFANTIL
Iluminação interna de fibra óptica embutida,
composto por 03 lâminas rígidas no kit..

UNI

79

NEGATOSCÓPIO
UNID
02 corpos em aço inoxidável, com acionamento
eletromagnético. Três posições de trabalho
(parede, mesa e inclinado). Parte frontal em
acrílico branco de 2 mm de espessura. Iluminação
homogenia por meio de lâmpadas fluorescentes
de 15 watts. Dimensões externas mínimas:
70X50X10 cm. Voltagem 110/220 V. Potência 30
W. Frequência 50/60 HZ

1

861,00

861,00

2

338,00

676,00

Total do Proponente

Item

50

52

MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
CNPJ: 33.859.616/0001-71
Unidade
AV ADALBERTO SIMAO NADER, 1631 REPUBLICA, VITORIA - ES, CEP: 29070-010
Telefone: (47) 30413006
Descrição do Produto/Serviço
FORNO DE MICRO-ONDAS
UNID
Capacidade de 30 litros e máxima de 45 litros,
função digital, com auto descongelar, grill, painel
com relógio, bloqueio do painel, timer, teclas préprogramadas, voltagem 110 V, cor branca,
garantia mínima de 01 ano, selo procel categoria
A, certificação do INMETRO, manual em
português.
Marca: MIDEA MTRS41/42
GELADEIRA/ REFRIGERADOR
UNID
Modelo: Duplex; • Tecnologia: Frost Free; •
Capacidade mínima de 299l a 360 litros; • Altura
interna do freezer de no mínimo 35 cm; •
Voltagem: 110V/60hz; • Cor: branca; • Garantia
mínima: 1 ano; • Classificação: selo procel,
categoria A, certificação do INMETRO [Programa
Nacional de Conservação de Energia Elétrica
(Portaria inmetro/mdic n° 20 de 01/02/2006)]; •
Manual em português.
Marca: CONSUL CRM39
Total do Proponente

1.889,80

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

1

400,00

400,00

2

1.865,00

3.730,00

4.130,00
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Item

58

PAMELA DA CRUZ GODOI 43044194806
CNPJ: 27.327.561/0001-56
Unidade
10 R VALDEMAR TEIXEIRA DUARTE, 200
SALA 2 - SANTA TEREZA, BURITAMA - SP,
CEP: 15290-000
Telefone: (18) 9643-0552
Descrição do Produto/Serviço
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL
UNID
(COPIADORA, SCANNER E FAX)
Que esteja em linha de produção pelo fabricante,
impressora com tecnologia a laser ou led; padrão
de cor monocromático; tipo multifuncional
(imprime, copia, digitaliza, fax); memoria 128 MB;
resolução de impressão 600x600 DPI; resolução
de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução cópia
600x600; velocidade de impressão 30 PPM preto
e branco; capacidade de bandeja 150 páginas;
ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6 kbps,
interfaces USB, rede ethernet 10/100 e wifi 802.11
b/g/n; frente e verso automático; o produto deverá
ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.

Quant.

Valor
Unitário

2

1.140,00

Marca: lexmark
Total do Proponente

Item

4

PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E
SERVICOS DE INSTAL
CNPJ: 04.602.194/0002-37
Q 1012 SUL (ASR-SE 105) ALAMEDA 1, SN
LOTE 09 QI H - PLANO DIRETOR SUL,
PALMAS - TO, CEP: 77023-650
Telefone: (19) 3883-4945
Descrição do Produto/Serviço
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S
INVERTER 220W
Capacidade de 12000 BTUs, inverter, tipo split,
função quente e frio, com controle remoto, 220v.

66

2.280,00

2.280,00

Unidade

Quant.

UN

Valor
Unitário

11

LENISE ARRABACA BARBOSA - INDUSTRIA E
COMERCIO
Unidade
CNPJ: 33.887.039/0001-21
R RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 LOJA 17 E
18 - CENTRO, SANTO ANTONIO DA PLATINA PR, CEP: 86430-000
Telefone: (43) 3534-0021/
Descrição do Produto/Serviço
LEITOR DE CODIGO DE BARRA
UN
Que esteja em linha de produção pelo fabricante,
tipo pistola manual com feixe de luz bidirecional,
fonte de luz laser 650 nm; indicador sonoro de
leitura; velocidade de leitura de 100 linhas por
segundo, capacidade de ler etiquetas de códigos
de barras com 16 cm ou mais de largura;
capacidade de decodificação dos códigos:
UPC/EAN com complementos, UCC/EAN 128,
código 39, código 39 FULL ASCII, código 39

Valor
Total

1.614,00 17.754,00

Total do Proponente

Item

Valor
Total

17.754,00

Quant.

Valor
Unitário

1

124,70

Valor
Total

124,70
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TRIOPTIC, código 128, código 128 FULL ASCII,
codabar, intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5,
código 93, MSI, código 11 possuir interface
minimamente USB, garantia mínima de 12 meses.
Marca: C3TECH LB-50
76

MESA PARA COMPUTADOR
UNID
mesa para computador estilo escrivaninha, cor
cinza, feita em mdp, com 02 gavetas. base para
teclado com rodízio, mesa para pc, organiza cpu,
monitor e impressora. medidas aproximadas:
largura: 120 centímetros. altura: 74 centímetros.
profundidade: 60 centímetros.

3

272,00

816,00

Marca: PLATMOVEIS PLME120
Total do Proponente

Item

22

BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 09.560.267/0001-08
Unidade
R ANTONIO GRAVATA, 80 ******** CINQUENTENARIO, BELO HORIZONTE - MG,
CEP: 30570-040
Telefone: (31) 3374-6768/
Descrição do Produto/Serviço
CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA
UNI
(MOCHO ODONTOLÓGICO, CADEIRA
ODONTOLÓGICA + EQUIPO + REFLETOR +
UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA,
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA
ÂNGULO E MICROMOTOR)
Consultório odontológico composto por: 01 mocho
odontológico, 01 consultório odontológico
(composto por: 01 cadeira odontológica + 01
equipo + 01 refletor + 01 unidade auxiliar
acoplada a cadeira), 01 caneta de alta rotação, 01
contra ângulo e 01 micromotor.
Mocho Odontológico: Elevação do assento a gás
através de alavanca na base do assento. Altura
regulável. Encosto regulável com ajuste de
aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento
resistente e com base rígida. Revestimento em
PVC sem costura. Espuma de densidade
controlada. Garantia mínima de 12 meses.
Consultório Odontológico: Composto por cadeira,
equipo, refletor, unidade auxiliar acoplada à
cadeira. Conjunto de equipamentos compatíveis e
produzidos pelo mesmo fabricante, composto
pelos componentes abaixo relacionados:
Cadeira Odontológica: Estrutura fabricada em
aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou
eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica
em todas as posições de uso na sua capacidade
máxima. Base com proteção em borracha ou
material similar. Revestimento do estofamento em
material PVC laminado, sem costuras, na cor
verde clara. Proteção plástica para os pés do
paciente. Braço da cadeira com formato e fixação

940,70

Quant.

Valor
Unitário

1

8.600,00

Valor
Total

8.600,00
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que facilitem o acesso do paciente. Encosto da
cabeça articulável, com movimento longitudinal.
Acionamento através de comandos elétricos com
atuadores hidráulicos ou moto-redutores. Controle
de pé (pedal) para os movimentos de subida e
descida do assento e do encosto. Alimentação
elétrica 110 ou 220 v (60Hz), de acordo com a
rede local do município de entrega. Resistência de
carga mínima de aproximada 140 Kg.
Fornecimento de plantas baixas e outras
necessárias para a perfeita instalação do
equipamento, com todas as informações sobre
alimentação elétricas, hidráulicas e pneumáticas.
Fornecimento de manuais de operação e manuais
de serviço com vista explodida e detalhamento
das peças, principais defeitos e correções, com
diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e
hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12
meses.
Refletor para uso odontológico composto de
cabeçote com espelho especial multifacetado,
com ajuste gradual na intensidade de luz, variável
entre o mínimo de 6.000 e máximo de 35.000 lux,
por meio de comando no pedal da cadeira, cor
padrão gelo compatível com todos os ambientes;
protetor da lâmpada e espelho.
Equipo Odontológico: Tipo cart ou acoplado.
(Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e
tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço
articulado, com movimento horizontal, com
batentes de fim de curso e movimento vertical).
Três terminais, sendo 01 para micromotor, com
spray (tipo borden), 01 para alta rotação (tipo
borden) e 01 seringa tríplice. Suporte das pontas
com acionamento individual e automático. Pintura
epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de
desinfecção de dutos de água e spray com válvula
antirrefluxo. Pedal de acionamento do equipo com
controle variável (progressivo da rotação dos
instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição),
sendo as mangueiras arredondadas e lisas e
contendo todos os acessórios necessários à sua
instalação. Caixa de ligação (distribuição)
independente da cadeira. Reservatório de água
do equipo e sistema de desinfecção em material
transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml.
Bandejas removíveis de aço.
Unidade Auxiliar: Acoplada à cadeira. Bacia da
cuspideira removível, em porcelana ou cerâmica.
Ralo separador de detritos, fixado à unidade de
água ou à caixa de ligação, conectado à
mangueira de sucção. Registro para acionamento
da água da cuspideira, mínimo de 02 (dois)
terminais de sucção, com diâmetro aproximado de
6,5 mm, com mangueiras e terminais lisos.
Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou
aço, com proteção anticorrosão. Pintura epóxi ou
eletrostática, totalmente lisa. Garantia mínima de
12 meses
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Caneta de Alta Rotação: Com cabo invertido no
mesmo sentido da cabeça, aumentando a
visibilidade do operador durante o procedimento
cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45º, alto
torque, confeccionada em alumínio anodizado, o
que possibilita leveza e excelente acabamento
superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com
linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema
de rolamentos apoiados em anéis de borracha, o
que permite aumento de sua durabilidade e
diminuição do nível de vibração; spray único para
refrigeração da broca (universal 2 furos); Pinça
confeccionada em aço inox e autoclavável. Peso g
38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da
broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40.
Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água
(ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69. Registro
ANVISA e assistência técnica em todos os
Estados. Garantia mínima de 12 meses
Contra Ângulo: Intra MX, com refrigeração externa
ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema
intra onde o torque e a rotação são transmitidos à
broca através de um conjunto de eixos e
engrenagens com rotação de transmissão 1:1.
Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360°
sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o
longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca
por lâmina de aço deslocável lateralmente em
ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da
broca, tamanho compatível com o acesso e
cavidade bucal, mesmo em odontopediatria, baixo
ruído, autoclavável até 135°C por mais de 1000
ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo
ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a
20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80
(PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de
Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável:
135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro
ANVISA e assistência técnica em todos os
Estados. Garantia mínima de 12 meses.
Micromotor: Intra, com refrigeração; spray externo
através de mangueira siliconizada. Confeccionado
em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e
excelente acabamento superficial, facilitando a
assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe
rápido, permitindo o giro de 360° das peças
acopladas. Conexão tipo borden (universal 2
furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000
rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que
permite a reversão da rotação, baixo nível de
ruído; autoclavável até 135°C
por mais de 1000 ciclos. Especificações: Encaixe:
Borden (2 furos). Spray: Com spray externo ao
corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a
20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80
(PSI). Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de
Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável:
135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro e
assistência técnica em todos os Estados. Garantia
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mínima de 12 meses.

51

Marca: DENTEMED
FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA
Tipo led, sem fio, sem radiômetro.

UNID

2

390,00

Marca: DENTEMED
Total do Proponente

Item

10

9.380,00

K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI
Unidade
CNPJ: 21.971.041/0001-03
R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES,
88 SALA: A; - PARQUE INDUSTRIAL,
ARACATUBA - SP, CEP: 16075-370
Telefone: (18) 3621-2782
Descrição do Produto/Serviço
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO
UNID
Modo de operação digital, capacidade de até 200
kg, régua antropométrica de no mínimo 02 metros.

Quant.

Valor
Unitário

2

849,98

Marca: LIDER P200C
Total do Proponente

Item

72

TUKABY MOVEIS - EIRELI
CNPJ: 23.950.533/0001-30
Unidade
EST MUNICIPAL RURAL GPI 250, KM 01, S/N
SALA A - ZONA RURAL, GUAPIACU - SP,
CEP: 15110-000
Telefone: (17) 3267-1011
Descrição do Produto/Serviço
MESA DE ESCRITÓRIO
UNID
Com formato retangular, em madeira MDP, com
espessura mínima de 25mm, formando uma peça
única. Contendo duas gavetas.

61

78

HOSPITRONICA - COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS MEDICO HOS
CNPJ: 17.737.428/0001-14
AV CELSO GARCIA CID, 1523 LOJA 08 CENTRO, LONDRINA - PR, CEP: 86010-490
Telefone: (43) 3341-0006
Descrição do Produto/Serviço
JATO DE BICARBONATO
Console com entrada de ar, agua e reservatório
de bicarbonato, com acessório (01 peça de mão
para jato de bicarbonato)
MONITOR MULTIPARÂMETRO
Monitor de 12 Polegadas – Parametros: ECG,
SpO2, Respiração, 2 Temperaturas e PNI. Para
uso em adultos, pediátrico e neonatais. Deverá
ser capaz de realizar as medições de ECG,
Respiração, Oximetria de pulso, Pressão Não
Invasiva e 2 canais de Temperatura. Deverá
possuir análise de arritmia, monitorização

Valor
Total

1.699,96

1.699,96

Quant.

Valor
Unitário

1

200,00

Marca: JV/1200E
Total do Proponente

Item

780,00

Valor
Total

200,00

200,00

Unidade

Quant.

Valor
Unitário

224,00

Valor
Total

UNID

2

448,00

UNID

1 18.900,00 18.900,00
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simultânea de todas as derivações do intervalo St
e detectar automaticamente o marca passo.
Deverá ainda possuir a possibilidade de adicionar
módulos intercambiáveis entre si de Pressão
Invasiva, Capnografia Sidestream, Análise de
Gases, BIS com as medições de Índice BiEspectral (BIS), Potência Eletromiográfica (EMG),
Indice de Qualidade do Sinal (SQI), Frequencia de
Limite Espectral (SEF), Taxa de Supressão do
Sinal (SR) e Potencia Total (PT). O monitor
deverá possuir tela colorida de LCD e touchscreen
de 12 polegadas ou superior, com resolução
mínima de 1024x768, com no mínimo 8 curvas
simultâneas, tendências de no mínimo 200 horas
e visualização de no mínimo 3 telas diferentes.
Possuir VGA e tem a capacidade de comunicação
com Central de Monitorização. Possuir também a
possibilidade de comunicação com Sistema
Hospitalar (HIS) através do protocolo HL7. O
monitor deve ter possibilidade de seleção do tipo
de paciente: adulto, pediátrico e neonatal.
Apresentar os menus e mensagens na língua
portuguesa (Brasil). O equipamento deve possuir
análise de arritmia e detecção automática de
marca passo. ECG – possuir faixa de medição
mínima de de 30 a 300 bpm, através de um cabo
de 3 e 5 vias e detecção de arritmias básicas.
Possuir detecção de marca passo, aviso de mau
contato de eletrodo ou eletrodo solto, e proteção
contra descarga do cardioversor e equipamentos
eletro cirúrgicos. Acessórios: 1 cabo para ECG de
5 vias. Respiração – medição mínima na faixa de
5 a 150 resp/min (rpm), através do método de
impedância torácica. SpO2 – medição nas faixas
mínimas de 1 a 100 % e Pulso de 30 a 240 bpm.
Apresentar formas de onda pletismográfica e taxa
de pulsação em batidas por minuto. Fornecer
indicador numérico de qualidade de sinal
plestismográfico e alarmes de de saturação,
máximo e mínimo. Acessórios: 1 Sensor de SpO2
Adulto, 1 Sensor de SpO2 Pediátrico e 1 Sensor
Neonatal. Pressão Não Invasiva (PNI) - realizar
medição pelo método oscilométrico em pacientes
adulto, pediátrico e neonatal, de 10 a 270 mmHg,
variando de acordo com o tipo de paciente.
Possuir alarmes de máximo e mínimo. Executar
medidas de pressão arterial Sistólica, Média e
Diastólica em modo automático, manual e STAT
com intervalos de medida de mínimos de 1 a 120
minutos. Acessórios: 1 Mangueira, 1 Mangueira
Neonatal, 1 Manguito Adulto, 50 Manguitos
Neonatal de tamanhos variados. Temperatura utilizar transdutor superficial ou de cavidade
reutilizável ou descartável com faixa de leitura
mínima entre 25 a 45°C. Possuir grau de proteção
mínima de IPx1. Possuir bateria interna
recarregável com autonomia mínima de 1 hora.
Alimentação Bivolt Automático. A empresa
vencedora deverá possuir um representante neste
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estado com serviço técnico homologado e
treinamento para equipe durante o período de
garantia.
82

OXÍMETRO DE PULSO
UNID
tipo portátil (de mão - tipo hand held) com display
gráfico e princípio de funcionamento através de
absorção de infra-vermelho não dispersivo.
Especificações Técnicas Mínimas Sensor: Tipo
clip para pacientes adultos Parâmetros: SpO2
(SpO2 Range: 0 - 100 % Resolução: 1 %
Precisão: 2 %) e frequência cardíaca (30 - 250
bpm Resolução: 1 bpm Precisão: 1 % ) Alarmes:
Visual e sonoro, ajustável ―alto e baixo‖ pelo
operador para todos os parâmetros, e bateria
fraca Alimentação: Bateria com autonomia mínima
de 100 hs (em monitoração contínua) Acessórios
Inclusos: 01 sensor universal, tipo clip adulto e
infantil.

1

1.246,00

Total do Proponente

Item
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PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
CNPJ: 58.295.213/0021-11
Unidade
R OTTO SALGADO, 250 PREDIO VARGINHA
B2 - DISTRITO INDUSTRIAL CLAUDIO
GALVAO NOGUEIRA, VARGINHA - MG, CEP:
37066-440
Telefone: (35) 3219-7225/
Descrição do Produto/Serviço
ELETROCARDIOGRAMA
UNID
de repouso portátil digital com aquisição de 12
derivações simultâneas em uma só página em
papel térmico/formulário dobrado em Z ou rolo
com largura mínima de 100mm. Possuir sistema
de impressão do traçado e informações relevantes
com no mínimo as seguintes informações:
derivação, velocidade, amplitude, interpretação,
modo de operação e filtro. Através de impressora
térmica de alta resolução integrada ao
equipamento utilizando papel termo sensível.
Possibilitar a impressão automática das 12
derivações do ECG, ou a impressão de 1 (uma)
derivação longa através de uma única tecla.
Possibilitar impressão em impressora remota sem
a necessidade de software de leitura ou servidor
de interface. Possuir display colorido LCD de alta
resolução de no mínimo 7‖ com tela sensível ao
toque (Touchscreen) para visualização das 12
derivações e para pré-visualização dos exames
gerados, além da visualização dos dados
demográficos do paciente como: nome, registro,
sexo, comentários, idade e data (carácteres
alfanuméricos); Possuir sistema de inserção dos
dados através de teclado alfanumérico de
membrana físico ou virtual no display para
inserção das informações do paciente; Possibilitar
a conexão de teclado externo via interface de
comunicação tipo USB ou similar. Possuir

1.246,00

20.594,00

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

1 11.500,00 11.500,00
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indicação no display de eletrodo(s) solto(s),
possuir no display sistema de diferenciação em
cores da qualidade da captação do sinal de ECG,
possuir indicação do nível da carga da bateria e
modo de operação; Possibilitar a transferência
dos exames em formato PDF ou XML para a
leitura, edição e impressão em dispositivos
remotos (computador/impressora); Possuir porta
de interface/comunicação USB, cartão de
memória ou similar para possibilitar a exportação
dos exames; Possuir sistema de transmissão de
ECG para computador ou impressora remota
através de rede LAN ou wifi. Possibilidade de
transferência de exames através do protocolo de
comunicação HL7 bidirecional ou DICOM devendo
ser fornecido servidor dedicado e/ou software
quando necessário para o envio e leitura destes
exames sem ônus adicional; Possibilidade de
utilização de leitor de código de barras para
inserção rápida de dados de Identificação do
paciente. Possibilitar o ajuste das velocidades de
impressão do traçado de ECG em no mínimo 2
níveis: 25 e 50 mm/s. Possibilitar o ajuste na
amplitude do traçado do ECG em no mínimo 4
níveis de amplitude: 2,5, 5, 10 ou 20 mm/mv.
Possuir sistema de auto calibração do sinal ao
ligar o equipamento (ganho), correção automática
de linha de base e sistema de proteção contra
descarga de desfibrilador. Filtro digital para ruídos
de rede elétrica (50 ou 60 Hz) e tremor muscular.
Possuir memória interna para o armazenamento
de no mínimo 200 exames de ECG de 12
derivações. Possuir identificação de sinal de
marca-passo. Possuir indicação visual quando em
operação na rede elétrica ou quando em operação
pela bateria. Circuito pré-amplificador flutuante
com 10 canais, completamente isolado e
separado do restante do aparelho. Possuir três
modos de operação: Modo Automático (12
derivações simultâneas com uma derivação
repetida ―longa‖), Modo Ritmo (1 minuto de uma
derivação selecionada em uma única folha) e
Modo Manual (uma ou mais derivações
selecionadas por um período de tempo definido
pelo usuário). Possuir sistema de alimentação
elétrica bivolt automático com fonte de
alimentação interna ao equipamento. Com
possibilidade de operação através de bateria de
íon de lítio recarregável. Autonomia de exames
operando com bateria de no mínimo de 200
exames. Autonomia de operação operando com
bateria de no mínimo 7 horas. Possuir algoritmo
de suporte a decisão clínica para análise e
interpretação do traçado de ECG e de arritmias
com no mínimo as seguintes características:
Análise morfológica do traçado de ECG, análise
por gênero, análise pediátrica integrada, análise
do segmento ST, análise do segmento QT e
sistema de análise e detecção de marca-passo;
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Especificações Físicas: peso máximo de 3,5kg
com bateria, cabos e eletrodos conectados. O
equipamento a ser fornecido deverá possuir
assistência técnica disponível num raio de 150 km
de entrega, por empresa credenciada e autorizada
pelo fabricante, durante o período de garantia com
registro válido na ANVISA. Instalação e
treinamento operacional inclusos durante o
período da garantia. O equipamento deverá
acompanhar todos os acessórios para o seu pleno
funcionamento, com no mínimo os seguintes
acessórios: 01 (um) cabo paciente para ECG de
10 vias. 01 (um) jogo de adaptador para
descartáveis. 04 (quatro) eletrodos de membros
tipo clip ―braçadeiras‖ adulto. 6 (seis) eletrodos
precordiais de sucção. 01 (um) manual usuário.
Atender as normas NBR IEC 60601-1 / NBR IEC
60601-1-2 / NBR IEC 60601-2-25
Marca: PHILIPS
Total do Proponente

Item

2

21

LUIZ ANDRE LEITE NETO SUPRIMENTOS
CNPJ: 25.165.081/0001-00
Unidade
R GENI MENDES MACHADO, 57 ******** JARDIM PIAZZA DI ROMA, SOROCABA - SP,
CEP: 18051-808
Telefone: (15) 3013-7964/
Descrição do Produto/Serviço
APARELHO DE INFRAVERMELHO COM
UNID
PEDESTAL
Aparelho montado sobre base de polietileno
injetado de alto impacto medindo cerca de 0,56x
0,56m, dotado de 04 pés desmontáveis e com
rodízios giratórios, haste flexível, para melhor
direcionamento do foco de luz, refletor de alumínio
anodizado, regulável a altura, interruptor
liga/desliga incorporado ao cabo de ligação.
Acompanha lâmpada de 150w, bivolts (110 ou
220volts), dimensões, base: 56 cm x 56cm, altura
mínima de 1,05m e máxima de 1,45m.
Marca: arktus
CADEIRA DE RODAS ADULTO
UN
tipo padrão (adulto), confeccionada em aço ou
ferro pintado, dobrável, braços escamoteáveis,
encosto padrão em nylon, acento em tecido de
nylon, com almofada em espuma de alta
densidade com no mínimo 03 (três) cm de
espessura, forrada com mesmo tecido e velcro
para fixação, grandes rodas traseiras com aros de
propulsão, pneus traseiros maciços, pequenas
rodas dianteiras com pneus maciços, freio
bilateral, apoios removíveis e eleváveis para os
pés e pernas, suporte para panturrilhas e/ou
posterior ao calcanhar, com cinto pélvico, com
protetor lateral de roupa. Tolerância de peso:
100kg.

11.500,00

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

2

383,00

766,00

5

694,00

3.470,00
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33

34

38

90

93

Marca: pl
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO
UNID
Portátil, estacionário, umidificador de fácil
conexão.
Silencioso, compacto, tubulação de até 15 metros,
peso aproximado do equipamento 14 kilos.
Medidor de fluxo rebaixado, conector com cânula
de metal, carcaça de plástico resistente. Nível de
ruído : <43db; Potencia: 110 w, Oxigênio : 93+/3% a 5 LPM; Tamanho: 58x38x24 - 53L;
Compressor: >25.000 h; Filtros: Filtro de entrada
do compressor: Filtro bacteriológico 02 anos
conforme política do prestador de serviços;
Alarmes: Baixa prioridade %Oxigênio < 82% - Alta
prioridade < 70%

6

3.395,00 20.370,00

1

3.115,00

3.115,00

UNID

1

936,00

936,00

UNID

2

225,00

450,00

2

1.170,00

2.340,00

Marca: lumiar
CRIOCAUTERIO
UNID
Criocauterio ginecológico, para gás de nitrogênio,
tamanho mínimo de 500ml, confeccionado com
materiais isolantes e aço inoxidável, contendo o
crio cautério e kit ginecológico (01 caneta
ginecológica alongadora, 07 ponteiras de contato,
01 tubo de escape de silicone) com registro na
ANVISA.
Marca: nitrospray
DIVA
Tablado que facilita a acomodação do paciente
proporcionando maior segurança a terapia,
tablado de madeira, espuma de densidade 28,
revestido por courvim anticalor, dimensões
aproximadas 186 cm x 135 cm 44 cm (CxLxA).
Marca: arktus
SELADORA
Tipo manual, de mesa, aplicação em grau
cirúrgico

Marca: agir
ULTRASSOM ODONTOLÓGICO
UNID
Ultrassom piezoeletrico e jato de bicarbonato de
sódio, confeccionado em poliestireno espessura
de 3mm com plástico injetado, peças metálicas
com pintura lisa em epóxi branca, internamente
(filtro de ar, válvulas duplas pneumáticas,
reservatório de bicarbonato de sódio, bomba
peristáltica, sistema de ar comprimido)
externamente (painel de led, chave seletora do
ultrassom ou do jato de bicarbonato, chave
seletora de potência com 07 estagios, chave de
regulagem em 03 níveis) circuito eletrônico com
estabilizador de frequência, peças de mão do
ultrassom em formato antônimo, transdutor
cerâmico piezoeletrico com 04 pastilhas de
cerâmicas gerando vibrações ultrassónicas de 30
kHz +- 5, duas capas protetoras de transdutor
regidas, removíveis e esterilizáveis, ponta ativa
com movimento linear Antero posterior
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longitudinal ao cabo com amplitude variável, 03
tips para remoção do cálculo (02 Perio Sub e 01
Perio Supra), duas chaves para instalação do tips
contendo um anel de borracha com prolongador
de proteção. Sistema de remoção do biofilme não
mineralizado selecionado através de chave
seletora no painel e consta de um reservatório de
bicarbonato de sódio, peça de mão de jato de
bicarbonato removível e esterilizável, filtro de ar
com saída para o dreno na parte inferior da caixa
do aparelho para drenagem da umidade do ar,
válvula dupla pneumática que atua com ar e agua,
pedal único de acionamento para ultrassom e jato
de bicarbonato de sodio, mangueiras lisas, leves e
flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de
tensão nas mãos do operador, tensão: 110/ 127/
220V, potência: 36w, frequência: 24 a 30 (KHz)
tensão: 99 a 242V.
Marca: alt
Total do Proponente

Item

30

MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 03.155.958/0001-40
Unidade
R CAMPINAS, 2248 ******** - VILA ELISA,
RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14075-070
Telefone: (16) 6336-689
Descrição do Produto/Serviço
COLPOSCOPIO
UNID
Binocular, com 05 Aumentos Variáveis (6X 10X
16X 25X 40X) Iluminação de Led, 03 Rodízios,
cabeça óptica estereoscópica com regulagem de
altura e distância. Imagem de alta definição obtida
através de prismas e lentes de cristal, binóculo
reto e angulado, focalização ajustável através da
macro regulagem realizada com a movimentação
a estativa e da micro regulagem de distância
realizada por ajuste manual através da alavanca
lateral com cremalheira, regulagem de altura entre
a mínima de 95 até a máxima de 135 cm e a
micro regulagem de altura pela alavanca lateral
com cremalheira, distância focal de 300 mm ou
400 mm. Diâmetro do campo de visão: 15, 25, ou
50 mm e campo iluminado 80 mm.
Oculares: Grande angular 12,5 x, uma fixa outra
móvel e regulável através do ajuste de dioptrias,
utilizada para que sejam coincidentes a linha de
visão com precisão da DIP (distância interpupilar)
regulável. Divisor de imagem, câmera de vídeo.
Aumento variável com 05 opções sendo: (6X 10X
16X 25X 40X). Filtro móvel luz verde. Alimentação
elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 Hz.
Pintura epóxi.
Marca: Medpej - PE7000V
Total do Proponente

31.447,00

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

1 12.000,00 12.000,00

12.000,00
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19

40

42

73

MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS
MEDICOS COZINHA E
Unidade
CNPJ: 30.619.938/0001-55
R CONCEICAO, 650 SALA A - CENTRO, BILAC
- SP, CEP: 16210-000
Telefone: (18) 3642-2801
Descrição do Produto/Serviço
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO
UNID
Material de confecção da estrutura e apoio do
braço em aço inoxidável, tipo pedestal com
rodízios de altura regulável
Marca: ARTMED MOD: ART170
ESCADA COM 02 DEGRAUS
confeccionada em estrutura tubular em aço
inoxidável com piso em chapa de aço com
tratamento antiferruginoso recoberto com
borracha antiderrapante, pés com ponteira de
borracha, dimensões 0,40 m largura X 0,50m
comprimento X 0,35m altura.
Marca: R.A MOD:R.A110
ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - TENS
Com 04 canais, com acessórios (04 cabos de
pacientes e 08 eletrodos), bivolt.

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Total

3

115,00

345,00

UNID

6

80,00

480,00

UN

2

785,00

1.570,00

5

470,00

2.350,00

Marca: QUARK MOD: TENSVIF993FOUR
MESA DE EXAMES
UNID
Mesa para exame clínico, com balcão. Mesa
fabricada em aço inoxidável ou ferro pintado na
cor branca, com posição do leito móvel, regulável
através de cremalheiras, leito estofado em corino
na cor azul com espuma de 5 cm D28 e suporte
para papel, pés protegidos com ponteiras de
borrachas. Dimensões mínimas: 1,80x0,60x0,80
m (CxLxA).
Marca: ARTMED MOD:ART 202F
Total do Proponente

4.745,00
Braúna/SP, 20 de maio de 2020.
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