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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Processo Licitatório n° 012/2020 
Modalidade: Pregão Presencial RP n° 010/2020 
Tipo: Menor preço por item  
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE USO 

PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS 

RESPECTIVOS SETORES, EM CONFORMIDADE COM AS EMENDAS 

PARLAMENTARES DE Nº 37130005, 37130002, 37130013, 27590004, 37010019, E 

ATRAVÉS DE PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM PROPOSTAS NÚMEROS: 

14460.3080001/18-007, 14460.3080001/18-006, 14.4603080001/17-701 E PORTARIAS Nº 

3.389, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017, PORTARIA Nº 4.061, DE 18 DE DEZEMBRO DE 

2018. 

FICHA DOTAÇÃO 

750 02.06.01.10.301.0025.2191.4.4.90.52.00 

775 02.06.01.10.302.0039.2227.4.4.90.52.00 

876 02.06.01.10.305.0041.2226.4.4.90.52.00 

 

Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência, 

conforme parecer jurídico datado em 27/02/2020, e depois de cumpridas todas as 

suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei Federal 

10.520/02, subsidiada pela Lei Federal 8.666/93, HOMOLOGO E ADJUDICO o 

procedimento às empresas vencedoras:  

 

EMPRESA: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA   
CNPJ: 11.405.384/0001-49 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 

UNIT. (R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

45 5 UN 

ELETROCARDIOGRAFO Eletrocardiógrafo com 
laudo interpretativo. 3 números de canais. 
Bateria interna. Memória. Tela LCD. Suporte 
com rodízio. Software para exame de 
computador.   

EDAN / SE-3 
TELA AMPLA 

4.699,00 23.495,00 

102 2 UN 

MONITOR MULTIPARAMETRO com tela de 
LCD de mínimo 800x600 pixels/linhas ativas, 
tela sensível ao toque, com bateria interna 
recarregável com duração de aproximadamente 
de 90 minutos na ausência de energia, com 
telas de mínimo 12". Módulos internos pré-
configurados de ECG/SPO2/PNI/temperatura, 
com cabos de PNI/ECG/SPO2/ TEMP, com 
cabo de oximetria adulto e pediátrico e 
braçadeira de PNI de tamanho adulto, pediátrico 
e neonatal. Manual e garantia de 1 ano. 

ALFA MED / 
VITA i 120 

6.500,00 13.000,00 

TOTAL: R$ 36.495,00 (Trinta e seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais) 
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EMPRESA: ANDREIA LORENZI EPP   
CNPJ: 17.189.700/0001-79 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 

UNIT. (R$) 
PREÇO 

TOTAL (R$) 

37 8 UN 

MACA hospitalar para transporte totalmente em 
aço inoxidável 304 de 1 ¼¨, onde a armação 
tubular superior e a parte superior sejam 
fixos,com suporte para soro removível, grades 
laterais de proteção removíveis com sistema 
escamoteável de fácil manuseio, cabeceira 
posicionável em pelo menos 3 níveis, rodízio de 
6¨,com trava em pelo menos 2 rodas, com para- 
choque de proteção em borracha nas laterais, 
na cabeceira e na peseira. Deverá medir 
aproximadamente 1,90cm de comprimento x 
0,60 cm de largura x 0,80 cm de altura. Com 
colchão forrado em curvin com espuma 28 de 
densidade e aproximadamente 12 cm de altura, 
e com dois suspiros na lateral do comprimento. 

ALFRS/ALF-
CM I 01 

1.080,00 8.640,00 

69 2 UN 

MESA Mesa ortostática; construída em estrutura 
Tubular de aço com acabamento em pintura 
Eletrostática ou similar, montada sobre rodízios, 
Com sistema de freios. Tampo com regulagem 
de Altura e sistema de inclinação elétrica de 0 
grau A 90 graus realizada por meio de controle 
remoto de fio, com sistema anti-queda. Encosto 
estofado de densidade mínima de 33 e 
revestimento em courvim ou similar. Capacidade 
de no Mínimo 100 quilos. Possui base de apoio 
para os Pés. Deve acompanhar 01 jogo de 
faixas para Fixação do paciente, 01 apoio 
estofado para Cabeça, 01 apoio estofado de 
tronco, 01 apoio Estofado de quadril, 01 par de 
bloqueadores para Joelhos e mesa removível de 
atividades, todos com regulagem de altura e/ou 
largura. Alimentação elétrica a ser definida pela 
entidade Solicitante. 

ALFRS/ALF 
MOR 002 

3.700,00 7.400,00 

TOTAL: R$ 16.040,00 (Dezesseis mil e quarenta reais) 

 

EMPRESA: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME   
CNPJ: 03.479.428/0001-57  

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 

UNIT. (R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

2 12 UN 

ANDADOR Andador articulado adulto dobrável, 
com rodízio nas partes dianteiras. Apoio de 
mãos em poliuretano; dupla base de 
sustentação em ferro; haste e barra lateral em 
alumínio; ponteiras aderentes de poliuretano; 
regulagem de altura; pino limitador de abertura; 
regulagem de altura: 10 cm entre 82 e 92 cm; 
suporta até 130kg. 

AG / ADULTO 
RODAS 

129,00 1.548,00 

3 6 UN 

APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO 
Aparelho de luz infravermelho portátil: suporte 
em metal com rodízios, lâmpada de iluminação 
com150w. Com botão liga/desliga. Altura 
regulável. Deve acompanhar a lâmpada. 

CARCI 416,00 2.496,00 

6 5,00 UN 

ARTICULADOR ODONTOLOGICO Articulador 
odontológico guia condílica (curvo). Distância 
intercondilar ajustável. Guia condílica e ângulo 
de bennet ajustável. 

DENTFLEX/ 
10600 

440,00 2.200,00 

10 1 UN 

AUTOCLAVE digital horizontal de mesa. 
Câmara de esterilização em aço inox com 
capacidade para 50L. Painel digital com ciclos 
já programados. 

BS 
DIGITALE / 

50LT 
4.150,00 4.150,00 
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15 6 UN 

BALANCA antropométrica infantil digital. 
Capacidade para até 15 kg com divisões de 5g. 
Display LEDcom 6 dígitos. Concha anatômica 
injetada em polipropileno com medida 
aproximada de 540 x 290 mm. Estrutura em aço 
carbono. Pés com altura regulável em borracha 
sintética; fonte externa 90 a 240 Vac c/ 
chaveamento automático. Função tara até 
capacidade máxima da balança. 

BALMAK/ 
ELP 25 BBA 

495,00 2.970,00 

16 6 UN 

BALANCINHO Balancim proprioceptivo: em 
metal, com pintura epóxi. Plataforma revestida 
de borracha anti-derrapante. Tamanho 
aproximado: 56x38x38cm (CxLxA). Peso 
máximo até 135 kg. 

ARKTUS 349,00 2.094,00 

28 12 UN 

CADEIRA Cadeira de rodas pediátrica. Com 
suporte de soro, braços 
removíveis/escamoteáveis. Capacidade para 
até 50kg. 

CDS/ 
REPAN 

800,00 9.600,00 

31 10 UN 

CAMA hospitalar adulto com rodízios. Sem 
movimento Fowler. Colchão hospitalar revestido 
em courino (densidade mínima D28). Estrutura 
em metal pintado, cabeceira e peseiras fixas, 
em metal pintado. Com grades laterais em 
metal pintado. 

UTI 
MEDICA/ 
UTI 5156 

1.100,00 11.000,00 

42 10 UN 

DETECTOR FETAL Detector fetal portátil. 
Freqüência de trabalho 2,25mhz ±10%; 
alimentação 02 baterias de 9v; diâmetro 
máximo do foco Ultrassônico: 50mm.; 
profundidade máxima do feixe Ultrassônico: 200 
a 250 mm.; controle de volume; Saída para fone 
de ouvido ou gravador de som; Potencia 
ultrassônica: < 5mh/cm²; potência máxima De 
consumo 2va; indicador de bateria fraca; 
Alojamento para transdutor e baterias; 
Dimensões 48 x 85 x 190 mm. 

MEDIPEJ/ 
DF7001N 

390,00 3.900,00 

46 2 UN 

ELETROENCEFALOGRAFO Eletro-
encefalógrafo computadorizado para 
eletroencefalograma digital e mapeamento 
cerebral que atenda as seguintes 
especificações: Amplificador de no mínimo 22 
canais monopolares. Para EEG: 01 canal 
bipolar para ECG; Conversão a/d de no mínimo 
12 bits; filtros passa-altas e passa-baixas 
configuráveis com Processamento digitais de 
sinais; sensibilidade Mínima de 2000 µv; 
rejeição de modo comum: maior De 100db; 
freqüência de amostragem mínima de 200 Hz 
por canal; filtro Notch digital ajustado a 
Freqüência de 60hz com atenuação mínima de 
40 dB; Filtro para freqüência de rede 60 hz; filtro 
para Baixas freqüências selecionável de forma 
individual para cada canal; filtro para altas 
freqüências. Deve acompanhar o amplificador a 
fonte de alimentação e cabos de rede, jogo de 
eletrodos, pasta eletro condutora para EEG 
digital, software para análise e interpretação de 
resultados para EEG digital e mapeamento 
cerebral, sincroniza o registro bioelétrico e a 
imagem do paciente, estimulador auditivo e 
fone de ouvido. Deverá ser fornecido sistema 
operacional Windows XP ou vista com licença 
do sistema operacional do PC e 
microcomputador tipo notebook, com 
processador Pentium core 2duo, 2ghz ou 
superior e monitor colorido LCD de no mínimo 
12 polegadas, placa de vídeo dedicada de no 
mínimo 120mb, placa de rede e padmouse. 
Alimentação elétrica a ser definida pela 
entidade solicitante 

NEURO 
VIRTUAL 

BRIAN 
WAVEIII 

22.500,00 45.000,00 
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47 14 UN 
ESCADA Escada digital em madeira para 
reabilitação; tamanho 9x137x3 cm (LxCxA) 

ARKITUS 100,00 1.400,00 

48 10 UN 

ESPALDAR Espaldar mínimo de 11 barras 
horizontais. Cada Barra deve ter 
aproximadamente 3,2 cm de Espessura, peso 
aproximado 17 kg, deve suportar até 135 kg. 
Apoio de madeira a ser acoplado nas barras 
verticais para regulagem de altura. Medidas 
aproximadas: 47 x 238 x 92 cm (PxAxL). 
Distância aproximada entre as barras: 19 cm 

ARKITUS 530,00 5.300,00 

74 20 UN 

NEBULIZADOR Nebulizador tipo central com 
mínimo de 4 saídas; 4 Fluxômetros; filtro; 
acompanha: mínimo de 4 kits Tamanho Adulto 
e 4 kits tamanho infantil de Nebulização 
completos; tensão alimentação 110/220 v (bivolt 
automático); característica Adicionais 
compressor isento de óleo, 1/4hp; Motor 
compacto. 

MEDCATE/ 
MD400 

1.190,00 23.800,00 

81 10 UN 

RAMPA PARA ALONGAMENTO Rampa para 
alongamento com formato de cunha, Construída 
em Madeira Marfim ou Similar Com Piso ou 
base revestido em material emborrachado 
Antiderrapante. Dimensões Aproximadas 
(axlxb): 20x30x40 cm 

ARKITUS 95,00 950,00 

93 8 UN 
BARRA paralelas para fisioterapia. Composição 
(2 Metros / aço / sem piso) 

ARKITUS 960,00 7.680,00 

TOTAL: R$ 124.088,00 (Cento e vinte quatro mil e oitenta oito reais) 

 

EMPRESA: BETANIAMED COMERCIAL LTDA - EPP   
CNPJ: 09.560.267/0001-08  

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 

UNIT. (R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

1 5 UN 

AMALGAMADOR Aparelho misturador de 
cápsulas de amálgama pré-dosificadas. Com 
temporizador digital até 99 segundos. Com 
dispositivo de segurança que interrompe o 
funcionamento, caso haja abertura inadvertida 
da tampa, dotado de controle de oscilação e 
timer. Compatível com vários tipos de cápsulas. 
Confeccionado com material resistente, de fácil 
limpeza, bivolt. 

DENTEMED 500,00 2.500,00 

25 12 UN 

CADEIRA ODONTOLOGICA odontológica 
completa (equipo/sugador/refletor) com linhas 
arredondadas estrutura em aço carbono, volta 
zero, três ou mais posições de trabalho 
programável, posição Trendelemburg ou de 
emergência, ajuste automático do assento e 
encosto. (movimentos acionados por moto-
redutor isento de óleo com sistema de 
amortecedor; encosto anatômico). Braço de 
apoio direito escamoteável; cabeceira 
anatômica multiarticulada com estofamento 
anatômico e apoio cervical; estofamento com 
revestimento em pvc laminado injetado, 
asséptico sem costura. Articulação 
assento/encosto na linha do acetábulo; parte 
inferior do assento carenada; sistema elétrico 
trivolt 110/127/220v - 24v - 50-60hz com chave 
liga e desliga bipolar com neon, porta fusível de 
fácil acesso; pintura eletrostática a pó, de alto 
brilho, compatível com álcool para assepsia; 
base da cadeira em aço ou ferro fundido 
revestida com carenagem em poliestireno de 
alto impacto; liga e desliga do refletor na base 
da cadeira; pedal acionamento em joystic 

DENTEMED 7.900,00 94.800,00 
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incorporado a base da cadeira proporcionando 
maior ergonomia ao profissional. 01 equipo flex 
acoplado: com braço flex pneumático; com 01 
(uma) seringa tríplice com bico autoclavavél e 
bico reserva, 01 (uma) mangueira de 
acoplamento borden para alta rotação com 
regulado spray, 01 (uma) mangueira com 
acoplamento para baixa rotação refrigerada. 
Suportes dos instrumentos em a.b.s 
substituíveis individualmente. Pedal de 
acionamento das pontas por pedal único em 
poliestireno de alto impacto (pedal progressivo); 
com 01 bandeja; sistema de anti-contaminação 
(s.a.r - sistema anti-refluxo ou compatível); o 
fornecimento de água para os terminais de alta 
rotação através de reservatório removível do 
tipo "pet" com filtro de carvão ativado; registro 
geral de ar para reabastecimento de água; 
negatoscópio de led acoplado. 01-refletor: 
intensidade luminosa acionamento de 
8.000/24.000 lux; cabeçote em abs com 
puxador bilateral incorporado; lâmpada 
halógena 50 wats; espelho multifacetado 
encapsulado, com luz branca e fria, liga e 
desliga do refletor na base da cadeira; refletor 
acoplado ao equipo ou a cadeira. 01-unidade 
auxiliar: rebatível com giro de 90º, com 02 (dois) 
sugadores de ar venturi automáticos com filtro 
de partículas incorporado em tela de nylon, 
porta copos para anti-sepsia, registro para 
regulagem do fluxo, cuba translúcida da cor do 
estofamento ou porcelana branca, removível 
para desinfecção. Com tela separadora de 
detritos e protetor de tela. 01 - mocho a gás: 
mocho odontológico com sistema de inclinação 
do encosto por ação de uma mola, e o de 
descida pressionado pelo peso do usuário; 
acionados através de uma alavanca e 
amortecidos por um sistema de gás 
pressurizado; capa telescópica do pedestal em 
polipropileno; cinco rodízios duplos, fixados nas 
extremidades da base de sustentação; formato 
pentagonal; encosto oscilante, com movimentos 
reguláveis de afastamento e aproximação, 
levemente côncava; assento com estofamento 
pouco espesso e bem consistente, formato 
anatômico com borda anterior arredondada em 
forma de cascata; assento encosto giratório, 
altura do assento máxima de 500mm, mínima 
de 400mm; estofados anatomicamente, com 
espuma de poliuretano moldado e revestido 
com perfil de pvc. Todo conjunto com garantia 
mínima de 02 anos, registro na anvisa, bpf boas 
praticas de fabricação em conformidade com as 
abnt 6875 e normas iec 60601-1: classe i tipo b 
e registro no ms/anvisa. Assistência técnica 
autorizada num raio máximo de 100 km. 

49 1 UN 

EQUIPO ODONTOLOGICO Equipo 
odontológico Cart; seringa tríplice autoclavável. 
Terminal para alta e baixa rotação. Terminal 
para micromotor. Tipo pedestal com rodízio. 

DENTEMED 1.400,00 1.400,00 

54 10 UN 
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE 
RESINAS TIPO ( LED COM FIO ) 

DENTEMED 320,00 3.200,00 

55 10 UN 

KIT Kit acadêmico composto por: caneta de 
alta rotação: confeccionada em alumínio 
anodizado ou material compatível com a 
função: corpo com rachadura para melhor o 
apoio digital; sistema de conexão tipo "borden 
universal" (dois furos), spray com triplo, jato 

DENTEMED 1.050,00 10.500,00 



  

 

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa 

 

6 
Rua São João, 290, Centro – CEP: 33400-000, Lagoa Santa/MG. 

Fone: (031) 3688 1300 

direcionado a ponta ativa da broca; turbina 
balanceada e rolamentos apoiados em anéis 
de borracha. Mínimo de 380.000 rpm e baixo 
consumo de ar. Sistema de substituição de 
brocas por meio de saca-broca. Polimento 
perfeito, livre de rebarbas, e sinais de oxidação. 
Resistente à esterilização em autoclave e aos 
métodos de desinfecção normalmente 
utilizados. Contra ângulo: confeccionado em 
alumínio ou outro material compatível com a 
função, desenvolvido para trabalhar em baixa 
rotação, acoplado ao micromotor tipo intra, com 
rotação: 1:1 trava de aço inoxidável na parte 
superior da cabeça para liberação das brocas. 
Movimentos com giro de 360°, que permita 
qualquer posicionamento. Peça reta ou peça de 
mão: peça de mão reta com formato 
anatômico, sistema tipo intra para acoplar em 
micro- motor, relação de transmissão 1:1, 
deverá ter giro livre de 360°sobre o micro motor 
e ser autoclavável a 135°, sistema para fixação 
de brocas, baixo nível de ruído. Micromotor: 
encaixe de Borden 02 furos, spray para 
refrigeração cond interna, sistema de encaixe 
universal intra, estéril autoclavável até 135° c, 
min, 5.000 rpm, max 20.000 rpm, acoplamento 
Borden. Baixo nível de ruído. 

99 9 UN 

ULTRASSOM APARELHO DE JATO DE 
BICARBONATO CONJUGADO COM 
APARELHO DE ULTRASSOM- Aparelho 
piozoelétrico e jato de bicarbonato de sódio 
para profilaxia de cálculo dentário e do biofilme 
não mineralizado; corpo em poliestireno de alto 
impacto com chave geral em opção para o jato 
de bicarbonato ou ultrassom; registro de 
regulagem de fluxo de água e ar 
independentes; peça de mão do ultrassom com 
transdutor cerâmico piezoelétrico com pastilhas 
cerâmicas com geração de vibrações 
ultrassônica em torno de 29.000 Hz, com capas 
protetoras do transdutor removíveis e 
autoclaváveis; Composta de 03 (Três) pontas 
para remoção de cálculo, todas elas do tipo 
universal ponta fina para remoção de tártaro 
sub, supra- gengival e interproximal. Com 03 
chaves autoclaváveis específicas para troca de 
pontas; reservatório para bicarbonato de sódio 
removível; peça de mão do jato de bicarbonato 
removível e autoclavável, filtro de ar para 
drenagem de água e filtro de água para 
separação de partículas sólidas; pedal de 
acionamento elétrico; mangueiras lisas e 
flexível; chave seletora para tensão de entrada 
110 /220 v, garantia no mínimo de 12 meses 
para todo sistema, acompanhamento de 
conexões, mangueiras e acessórios 
necessários a instalação em consultório em 
equipe odontológica, manual do usuário em 
português, manual técnico explodido com 
peças nome técnico e codificação do 
fabricante. 

DENTEMED 1.250,00 11.250,00 

TOTAL: R$ 123.650,00 (CENTO E VINTE TRÊS MIL, SEISCENTOS E 
CINQUENTA REAIS) 
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EMPRESA: CIRURGICA ALBINOS EIRELI - EPP 
CNPJ: 05.270.796/0001-16 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 

UNIT. (R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

13 14 UN 

BALANCA Antropométrica digital adulto. 
Capacidade até 200 kg divisões de 50g. 
Display com 6 dígitos. Estrutura em chapa de 
aço carbono. Plataforma: aproximadamente 40 
x 40 cm, tapete em borracha antiderrapante. 
Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio 
anodizado, com divisão de 0,5 cm. Altura de 
aproximadamente 1,30m. Pés com alturas 
reguláveis. Fonte full range 90 a 240 vac. 

WELMY 855,00 11.970,00 

TOTAL: R$ 11.970,00 (ONZE MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS) 

 

EMPRESA: DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI -EPP   
CNPJ: 21.985.193/0001-57 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 

UNIT. (R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

12 1 UN 

AVENTAL de chumbo adulto com protetor de 
tireóide. Para proteção de procedimentos 
radiográficos. Com dimensões aproximadas de 
76x 60 cm. Confeccionado em borracha 
plumbífera com proteção de 0,25mm de 
chumbo. Acabamento em nylon e fechamento 
com velcro. 

ONDOTOX
RAY/AD01 

370,00 370,00 

19 3 UN 

BIOMBO plumbífero de proteção curvo de 1 
mm, construído em chapa de aço tratado e 
pintado; com visor de vidro plumbífero tamanho 
aprox.: 10 x 15cm; montado sobre rodízios; 
dimensões aprox.: largura - 80cm, altura: 
180cm, comprimento:400 mm. 

ODONTXR
AY/BPC1M 

2.200,00 6.600,00 

20 20 UN 

BIOMBO plumbífero móvel reto com chumbo de 
1,0mm e medidas aproximadas de 80x 180 cm. 
Composto por painel com acabamento em 
fórmica e emoldurado em alumínio, que confere 
resistência a abrasão. Proteção radiológica com 
lençol de chumbo interno. Visor de vidro 
plumbífero de 10x 15 cm, estruturado em perfil 
de aço tratado e montado sobre rodízios para 
fácil locomoção. 

ODONTOX
RAY/BPC1

MA 
2.300,00 46.000,00 

39 10 UN 

COMPRESSOR para atender 02 consultórios 
odontológicos. Com gabinete para compressor. 
Motor monofásico 1 cv- 04 polos 110 - 220 v; 
Consumo de energia elétrica 1.215 kw/h; 
cilindrada 246 cm², deslocamento- litro de ar p/ 
min.: 160vl. RPM do cabeçote 672 RPM. 
Capacidade de reservatório: 60 litros. Pressão 
máxima 135 lbs. Litros de ar por minuto: 160. 
Tempo de carga de 0 a 120 libras: 04 minutos. 
Tempo de Recarrega de 80 a 120 libras: 1,25 
minutos, peso aproximado 75 Kg. nível de ruído, 
sem gabinete 68 dB, nível de Ruído com 
gabinete de 63 dB, Dimensões aproximadas: 
AxLxP: 68,80,43cm. Gabinete para compressor 
produzido em aço e forrado com espuma 
acústica auto-extinguível. Medidas 
Aproximadas: altura: 1000 mm, profundidade 
650 mm, de maneira a reduzir o nível ruído do 
compressor 

AIRBRASI-
AIRP60L/ST

ELO123 
3.490,00 34.900,00 

TOTAL: R$ 87.870,00 (OITENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS) 
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EMPRESA: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP   
CNPJ: 26.395.502/0001-52 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 

UNIT. (R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

11 2 UN 
AUTOCLAVE horizontal de mesa digital. 
Capacidade mínima: 25l. Câmara de 
esterilização em aço inoxidável. 

EXTRA 
STERMAX 

2.890,00 5.780,00 

32 5 UN 

CAMARA ESCURA Câmara escura: caixa em 
poliestireno de alto impacto, com parte interna 
preta e sem brilho. Angulagem para as mãos. 
Fácil remoção das luvas para assepsia. Tampa 
superior removível com visor de vidro vermelho 
com proteção ultravioleta. Base removível 
facilitando coleta de resíduos. Leve e portátil. 
Partes e peças de fácil reposição. Dimensão 
aproximada do visor: 19,2 x 9,5 cm. Dimensão 
do aproximada do produto: 22 x 25 x 32 cm 

CLASSIC 
BLACK 

BIOTRON 
146,66 733,30 

40 10 UN 

CUBA ULTRASSONICA Cuba ultra-sônica com 
capacidade total 2,5 litros. Espaço livre para 
abertura da tampa. Dimensões Externas 
aproximadas da cuba (CxLxA): 
34x25,5x22,5cm. Dimensões internas da cuba 
(CxLxP): 26,4x16,4x8,cm. Cesto plástico em 
ABS injetado. Freqüência: 50/60 Hertz, potência 
160 w, freqüência do ultra-som: 42khz. 
Temporizador digital: 05 tempos pré-
Estabelecidos: (180s, 280s, 380s, 480s, 90s). 
Faixa de Trabalho adequada: 15 a 40ºc. 

BIOART 707,33 7.073,30 

53 10 UN 

APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR Aparelho 
fotopolimerizador sem fio e a bateria, possível 
de alcançar qualquer ponto no campo 
operatório, pois a ausência de fios permite 
movimentos mais precisos e leves. 
Características: aparelho sem fio, 
confeccionado em termoplástico injetado, 
resistente e de fácil higienização, controle de 
operação com botões na própria caneta, com 
ajuste do tempo de ativação e seleção do modo 
de aplicação. Com 3 modos programáveis de 
aplicação e com sinal sonoro a cada 5 
segundos. Presença de LED de alta potência, 
de fibra óptica 100% coerente, autoclavável a 
134 ºc. Presença de uma base de descanso 
com carregador de bateria. Desliga 
automaticamente após 3 minutos sem 
utilização. 120 w. 

NEW 
BLUESTAR 
MICRODO

NT 

388,80 3.888,00 

84 36 UN 

SUPORTE Suporte de metal para coletor 
perfurocortante de 20L material: em metal na 
cor branca, possui Parafusos e buchas para 
fixação na parede. 

DESCARPA
CK 

26,05 937,80 

89 2 UN 

MOTOR Endodôntico Rotatório. Equipamento 
eletromecânico Para Instrumentação rotatória 
por meio de limas de Níquel-titânio, com 
velocidade regulável numa escala entre 120 e 
800 RPM, torque variável entre 0,5 a 8,0 n.cm 
(Newton. Cm). Deverá apresentar mecanismo 
de reversão com opções: automática e Semi-
automática, display de cristal liquido, Contra-
angulo com redução de 16:1, com botão Liga-
desliga, alem de um suporte para o mesmo. 
Apresentar possibilidade de funcionar á bateria 
ou ligado na tomada e possuir nove programas 
Ajustáveis. Deverá Acompanhar contra ângulo 
rotatório, Manual de Instruções em português e 
recarregador. 

DENTFLEX 5.712,00 11.424,00 

91 5 UN AVENTAL de chumbo infantil com protetor de 117 376,36 1.881,80 
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tireóide: avental para proteção De 
procedimentos radiográficos para paciente 
Infantil com dimensões aproximadas de 
60x50cm, confeccionado em borracha 
Plumbífera com proteção de pelo menos 
0,25mm de chumbo. Acabamento em nylon e 
fechamento com velcro. Registro na 
ANVISA/MS. 

ODONTOLO
GIC 

92 20 UN 
SUPORTE de metal para caixa de material 
perfuro cortante de 13 Litros, acompanhado de 
parafusos e buchas, cor branca. 

DESCARPAC
K 

26,05 521,00 

TOTAL: R$ 32.239,20 (TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA NOVE REAIS 
E VINTE CENTAVOS) 

 

EMPRESA: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, 
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI   
CNPJ: 30.921.204/0001-26 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 

UNIT. (R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

7 10 UN 

ASPIRADOR de secreção elétrico móvel. 
Capacidade do recipiente: 1,3 litros; voltagem: 
110 / 220 vca; tensão de operação: 110/220 
(vca); freqüência: 60hz; consumo: 70 w; 
sistema: diafragma; vácuo: de 0 a 23" hg 
(regulável); válvula automática de nível. 

NEVONI 319,00 3.190,00 

8 3 UN 

ASPIRADOR cirúrgico, construído com caixa 
de proteção do conjunto do motor, em plástico 
resistente; portátil, com alças de empunhadura, 
montado em móvel de estrutura metálica 
(pedestal) apoiada sobre quatro rodízios 
giratórios, com freio, construção em pistão, 
isento de óleo, não necessitando de 
lubrificantes, vacuômetro para medição da 
pressão negativa, calibrado até 
aproximadamente 30 polhg (760 mmhg)", 
baixíssimo ruído (inferior a 60 db) e baixíssima 
vibração, válvulas em aço inoxidável, proteção 
térmica do motor, vazão livre de, no mínimo, 60 
litros por minuto; sucção de entrada de no 
mínimo -90kpa/-675mmhg; frasco coletor 
confeccionado em policarbonato, resistente a 
autoclavagem, capacidade de 5l, com 
excelente resistência a impactos. Necessário 
que possua sistema de proteção contra 
transbordamentos e sistema de proteção ao 
motor com filtro antibacteriano. Tensão bi-volt. 
Deve acompanhar extensão confeccionada em 
silicone, pedal de acionamento e 5 filtros 
bactericida e 5 filtros de ar. Deve apresentar 
registro na ANVISA. 

HR 3.080,00 9.240,00 

TOTAL: R$ 12.430,00 (DOZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) 

 

EMPRESA: FREDERICO PORTO CALDEIRA   
CNPJ: 29.940.655/0001-21 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 

UNIT. (R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

35 10 UN 
CARRINHO PARA CURATIVO para curativo 
em aço inoxidável, com balde e bacia com 
suporte. Rodas de 3", acabamento polido, 

MAKA E 
CIA/CC05 

345,00 3.450,00 
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dimensões aproximadas: 0,75 x 0,45 x 0,80. 
obs: incluso balde e bacia em inox.balde inox: 
5000 ml 

67 50 UN 

MESA Mesa de Mayo: Estrutura em aço com 
pintura eletrostática, rodízios de 2", altura 
regulável. Bandeja em aço inox medindo 
aproximadamente: 30x50cm. 

MAKA E 
CIA/MM01 

193,00 9.650,00 

80 4 UN 

PRONO SUPINADOR Prono supinador 
exercitador rolo e rotor de Punho, para exercicio 
de prono-supinador e flexo-Extensão de punho, 
montado em um suporte de Madeira para ser 
fixado na parede. Rolo em Estrutura de madeira 
com regulagem de Resistência, retor em 
estrutura metálica com Empunhadeira De 
Madeira E Com Resistência regulável. Medidas 
Aproximadas 25x15x15 cm 

MAKA E 
CIA/PR01 

270’ 1.080,00 

TOTAL: R$ 14.180,00 QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS 

 

EMPRESA: GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA   
CNPJ: 09.426.307/0001-23 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 
UNIT. 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 
(R$) 

56 11 UN 

KIT Eletrodos para bisturi elétrico completo: kit 
Contendo 12 eletrodos, nos seguintes modelos: 
Eletrodo tipo faca curva pequena (67mm), 
Eletrodo tipo faca curva grande (83mm), 
eletrodo Tipo faca reta pequena (67mm), 
eletrodo tipo faca Reta grande (100mm), 
eletrodo tipo bola (2,1mm), Eletrodo tipo bola 
(4,2mm),eletrodo tipo bola (6,0mm),eletrodo 
tipo bola (7,5mm), eletrodo tipo Alça grande 
(9,0mm) eletrodo tipo alça pequena (4,5mm), 
eletrodo tipo agulha (85mm),eletrodo tipo 
Agulha depilação (66mm),diâmetro das haste 
2,mm. 

TRANSMAI 430,00 4.730,00 

TOTAL: R$ 4.730,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS) 

 

EMPRESA: HEALTH SANTA LUZIA LTDA - EPP   
CNPJ: 27.602.134/0001-39 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 
UNIT. 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 
(R$) 

4 5 UN 

APARELHO DE RADIOGRFIAS 
ODONTOLOGICAS PERIAPICAIS com tensão 
nominal de 70 KVP e corrente no tubo de 7,0 
mA. Dotado de temporizador digital centesimal, 
proporciona redução no tempo de exposição à 
radiação e também é indicado para filmes 
convencionais. Coluna móvel com base de 04 
rodízios: colunas super estáveis, pintadas em 
epoxi a 250 /graus celsius, e opção de base 
para montagem na parede construída em aço, 
pintada em epoxi e recoberta por capa em 
poliestireno de alto impacto.Composto por 
braço tipo pantográfico, que permite maior 
alcance e utlização na mais variadas posições. 
Tubo (ampola), com ponto focal de 0,8 x 0,8 
mm, filtração com equivalência de alumínio de 
3,200 mm direcionador cilíndrico confeccionado 
em polímero radiopaco para evitar radiações 

PROCION / ION 
70X 

5.454,00 27.270,00 
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secundárias, enrolamento totalmente imerso 
em óleo especial. Disparador manual à 
distância de 5 m. Articulações com movimentos 
de 360º. Devidamente testado por órgão 
competente, respeitando as normas de 
proteção radiológica vigente e elaboradas pela 
Comissão Nacional de Energia Nuclear- CNEN. 
Funcionamento em 127 e 220 volts (conversão 
manual). Registro no Ministério da Saúde. 
Garantia de 2 anos contra defeitos de 
fabricação. 

14 10 UN 

BALANCA infantil mecânica antropométrica. 
Capacidade para até 16 kg, com divisão de 10 
gramas. Peso mínimo: 0,200g. Estrutura em 
chapa de aço carbono. Concha anatômica em 
polipropileno injetado, com tamanho 
aproximado 540 x 300 mm; pés emborrachados 
com altura regulável; régua e cursos em metal. 
Acabamento em tinta poliuretano. 

WELMY / 
109CH 

520,00 5.200,00 

17 9 UN 

BICICLETA ergométrica vertical. Funções 
mínimas no painel: display de RPM, tempo, 
velocidade, distância, pulso e calorias. 
Programas: mínimo de 8 programas pré 
definidos, com regulagem de Esforço. Sensor 
cardíaco: hand grip. Equipamento 
Eletromagnético. Assento com ajuste de altura, 
Pedais com cinta nos pés. Guidão ergonômico 
e Emborrachado. Peso máximo do usuário de 
120 kg. Alimentação elétrica a ser definida pela 
entidade solicitante. 

KIKOS / KV8.7I 3.200,00 28.800,00 

21 6 UN 

BISTURI elétrico digital para Odonto. Deve 
possuir pelo menos 03 tipos de corrente para 
eletrocirurgia: circuito de corte puro, 
coagulação e "blend". Controle suave de 
potência, opera em alta freqüência (evita 
estimulação muscular no paciente. Efetua 
"check-up" do sistema, seleção de funções, 
saídas isoladas, alimentação em rede elétrica 
110 a 220v - 50/60hz, com dimensões 
aproximadas: 9,5 cm x 22,8 cm x 21,3 cm 
(altura x largura x profundidade), peso 
aproximado 4,400 kg. Deve vir acompanhado 
de 01 bisturi, 01 pedal simples, 01 placa neutra 
em inox ( 150 mm x 100 mm x 0,5 mm) com 
cabo, 01 eletrodo tipo " faca reta" 67 mm, 01 
eletrodo tipo "bola"ø= 2,1 mm, 01 eletrodo tipo 
"bola"ø = 4,2 mm, 01 eletrodo tipo "alça" ø =4,5 
mm, 01 eletrodo tipo "agulha" 85 mm, 01 
eletrodo tipo "agulha depilação" 66 mm, 01 
manual de usuário. Certificado de garantia. 
Potencias corte: 100 w - carga: 300 ohms, 
blend: 50 w - carga: 300 ohms, coagulação: 25 
w - carga: 300 ohms 

TRANSMAI / 
BP-100D 

3.300,00 19.800,00 

22 12 UN 
BISTURI bipolar microprocessado. Com 
potencia até 100 w. 

TRANSMAI / 
BP-150S 

4.100,00 49.200,00 

26 31 UN 

CADEIRA Cadeira de rodas infantil. Conjunto 
de assento e encosto anatômico recoberto com 
tecido automotivo. Assento com abdutor de 
pernas, inclinação por sistema de pistão, 
acionado através de pedal, possibilita a 
inclinação de 0° a 30° graus, mantendo o 
conjunto assento, encosto e pés a 90° graus. 
Graduador de ângulo para orientar o tilt. 
Desmontável e Adaptável ao assento de 
veículo. Cinto de segurança, apoio para braços 
removível, Regulável em altura. Apoio para pés 
removível, Regulável em altura e profundidade. 
Faixa de Segurança para os pés, acionamento 
de freio bilateral. Apoio para cabeça regulável 

JAGUARIBE / 
STAR 

POSTURAL 
2.800,00 86.800,00 
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em Altura, eixo de desmontagem rápida nas 
quatro rodas (quick release). Indicado para 
usuários até 50 kg. Largura aproximada do 
assento: 36 - 40 cm. 

27 15 UN 

CADEIRA CADEIRA DE RODAS PARA 
OBESO PÉS (FIXOS) / SUPORTE DE SORO / 
BRAÇOS (ESCÁMETEAVEIS) / CAPACIDADE 
A PARTIR DE 120 KG 

JAGUARIBE / 
POTY 

1.350,00 20.250,00 

51 4 UN 

ESTEIRA ergométrica para reabilitação física. 
Motor de no mínimo 2.0 HP, silencioso; 
inclinação Eletrônica; velocidade de mínimo 12 
km/h; Sensor de batimento cardíaco hand grip; 
lonas com medidas aproximadas de: 120 x 38 
cm; monitor de LED; mínimo de cinco 
programas automáticos, de Velocidade e 
inclinação; funções do painel: tempo, Distância, 
Velocidade, calorias e batimentos Cardíacos. 
Peso suportado Mínimo 120 Kg. Alimentação 
elétrica a ser definida pela entidade solicitante 

KIKOS / E1000 
IX 

3.790,00 15.160,00 

58 2 UN 

LARINGOSCOPIO adulto. Cabo em metal, 
estriado para melhor manuseio. Deve 
acompanhar 04 lâminas aço inox e pilhas para 
uso. 

MD / 
CONVENCIONA

L 
480,00 960,00 

59 4 UN 

LARINGOSCOPIO infantil. Cabo em metal 
estriado para melhor manuseio. Deve 
acompanhar 03 lâminas em aço inox e pilhas 
para uso. 

MD / 
CONVENCIONA

L 
396,00 1.584,00 

63 3 UN 
MARTELO Martelo de reflexo. Em metal com 
ponteira dupla de borracha. 

MD / BUCK 54,00 162,00 

70 1 UN 
MICROSCOPIO Microscópio laboratorial básico 
tipo binocular. Ocular (10 x e 16x). Objetivas: 5. 
Condensador Koehler.Iluminação LED. 

COLEMAN / 
N107 LED 

3.280,00 3.280,00 

73 12 UN 

NEBULIZADOR portátil. Tipo ultrassônico, 
Funcionamento a pilhas e fonte AC/DC bivolt. 
Cavitação por ultrassom. Desligamento 
automático quando acabar o medicamento na 
câmara. Deve incluir a fonte AC/DC. 

MEDICATE / 
MD3000 

200,00 2.400,00 

77 23 UN 

OXIMETRO de Pulso Portátil de Dedo. Exibir 
curva plestimográfica, oximetria e freqüência de 
pulso. Desligamento automático, após não 
estar posicionado no dedo. Visor de LCD ou 
LED. Utiliza pilha ou bateria. 

CONTEC / 
CMS50D 

100,00 2.300,00 

78 30 UN 

OTOSCOPIO Otoscopio: cabo de metal para 2 
pilhas medias tipo C; regulador de intensidade 
de luz; 4 espéculos Auriculares; 1especulo 
nasal; espéculos Autoclavaveis; lâmpada de 
2,5 v; Acompanha 1 estojo para 
acondicionamento. 

MD / MARK II 255,00 7.650,00 

83 30 UN 

SELADORA Seladora manual de mesa para 
utilização de papel grau cirúrgico, bivolt, com 
chave liga/desliga, controle de tempo de 
aquecimento, lâmpada indicadora de tempo de 
aquecimento, lâmpada indicadora de tempo de 
aquecimento da resistência de soldagem, 
suporte para rolo de papel, sela e corta o papel 
simultaneamente com acionamento 
independente, estrutura em aço com 
revestimento em poliestireno. Área de 
selamento aproximada de 30 cm e dimensões 
aproximadas de 40x12x35 cm . Garantia de 02 
anos. 

CRISTOFOLI / 
C30CM BIVOLT 

485,00 14.550,00 

85 10 UN 

CARRO DE EMERGENCIA Carro de 
emergência fabricado com aço pintado, Com 
dimensões aproximadas de 57x100x52 (lxaxp), 
Montado em estrutura reforçada sobre rodízios 
Giratórios de 5'', sendo 2 deles com trava; 5 
Gavetas: com aproximadamente 21 divisões 
para Medicamentos; Suporte Giratório Para 
Acomodação de desfibrilador ou cardioversor; 

CHS / 138 2.100,00 21.000,00 
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Mesa superior com 2 divisões, uma para 
Preparação de medicamentos e outra para 
Acomodação de eletrocardiógrafo ou monitor; 
Tábua acrílica para massagem cardíaca, 
suporte Para cilindro de oxigênio e coluna de 
soro; fecho Para gavetas; extensão com 4 
tomadas, cabo Aproximado de 2,5 m tipo 2p + 
t, 570 mm largura. 

86 5 UN 
DERMATOSCOPIO Dermatoscópio: com 
aumento mínimo de 8x. Iluminação halogênio 
ou LED. Construído em metal. 

MD / SIGMA 
1000 

950,00 4.750,00 

87 2 UN 

LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO 
Localizador Apical Eletrônico: Equipamento 
Portátil com precisão na mensuração dos 
canais Radiculares. Design compacto, tamanho 
e peso reduzido. Tecnologia multifrequência. 
Pode ser Utilizado Em Canais Úmidos Ou 
Secos. Duplo Controle de progressão da lima. 
Controle visual E sonoro. Auto calibração. 
Suporte de lima Autoclavável (evita infecção 
cruzada). Indicador de bateria no painel. 
Garantia de 1 ano. 

SCHUSTER / 
FINEPEX 

1.650,00 3.300,00 

97 10 UN 

TENS estimulador elétrico transcutâneo. 
Número de canais: mínimo de 04 com controle 
independente de intensidade. Display digital. 
Deve acompanhar cabos e acessorios 
necessários para utilização. Bivolt. 

QUARK / 
TENSVIF 993 

FOUR 
920,00 9.200,00 

98 22 UN 
TENS e FES. Número de canais: mínimo de 
04. Display digital. Deve acompanhar cabos e 
acessórios necessários para utilização. Bivolt. 

QUARK / 
FESVIF 995 

FOUR 
1.050,00 23.100,00 

TOTAL: 346.716,00 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E 
DEZESSEIS REAIS) 

 

EMPRESA: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA   
CNPJ: 78.589.504/0001-86 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 
UNIT. 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

33 12 UN 

CAMARA PARA CONSERVACAO DE 
IMUNOBIOLOGICOS Câmara para 
conservação de hemoderivados / 
imunobiológicos /termolábeis. Especificações 
Técnicas: Equipamento vertical para a guarda 
científica de vacinas e assemelhados. 
Capacidade p/ armazenamento de 250 a 300 
litros. Refrigeração com circulação de ar 
forçado. Câmara interna de aço inoxidável. 
Com no mínimo 05(cinco) Prateleiras em aço 
inoxidável. Sistema de Refrigeração livre de 
CFC. Porta de acesso vertical de vidro anti 
embaçante. Equipada com Rodízios com freio. 
Degelo automático com Evaporação de 
condensado. Painel de comando e Controle em 
LCD - frontal superior, com comando Eletrônico 
digital microprocessado. Faixa de trabalho 
entre 2 graus Celsius a 8 graus Celsius (no 
Mínimo). Temperatura Controlada 
Automaticamente a 4 graus Celsius. Sistema 
de Alarme sonoro de máxima e mínima 
temperatura. Sistema silenciador de alarme 
sonoro. Alarme Sonoro de falta de energia. 
Chave geral de Energia - liga / desliga. Luz 
interna temporizada com acionamento externo 
mesmo com porta Fechada. Sistema de 
emergência na falta de Energia com autonomia 

INDREL 7.800,00 93.600,00 
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de pelo menos 48 horas Com bateria 
recarregável. Tensão: 110v 

TOTAL: 93.600,00 (NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS) 
 

EMPRESA: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA   
CNPJ: 90.909.631/0001-10 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 
UNIT. 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

41 6 UN 

DESFIBRILADOR Desfibrilador/cardioversor: 
Com aproximadamente 6 kg, tela de LCD de 
Aproximadamente 7" com resolução de 
Aproximadamente 800x480 pixels. Monitorar e 
Exibir o ECG do paciente Ininterruptamente, 
Energia selecionável (de 2 a 200 joules), 
Tecnologia bifásica, com estimulação cardíaca 
não invasiva, com pás adultos e pediátricas 
Embutidas, cabo de ECG e cabo para marca-
passo Transcutâneo com pás adesivas; com 
cabo de ECG/SpO2/impressora, com 
Acionamento de Cardioversão sincronizada. 
Operação em 3 Passos, bateria de lítio com 
duração aproximadamente de 1hora, possuir 
modo DEA. Garantia de 1 ano e manual d. 

INSTRAMED 
/ 

CARDIOMA
X 

14.400,00 86.400,00 

TOTAL: R$ 86.400,00 (OITENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) 

 

EMPRESA: J.M.F COMERCIAL EIRELI   
CNPJ: 27.951.336/0001-96 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 
UNIT. 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

23 24,00 UN 
SUPORTE Braçadeira para injeção, em aço 
inoxidável. Apoio para braço em metal. Altura 
regulável 80 cm - 115 cm aproximadamente. 

INALAMED/
RB2029 

101,00 2.424,00 

29 22,00 UN 

CADEIRA Cadeira para coleta de sangue 
construído em tubos 7/8' pintados, com 
tratamento antiferruginoso, Pintura eletrostática 
a pó. Assento, encosto e braço frontal 
estofados em espumas, revestidos em courino. 
Pés com ponteiras plásticas; Dimensões: 0,55 
x 0,60 x 0,93m assento com altura em relação 
ao piso de 48 cm e comprimento de 50 cm. 
Suporte de braço: altura em relação ao piso de 
70 cm a 93 cm. Dimensões assento: 0,40 x 
0,50 x 0,90 (PxLxA). Suporta até 150 kg. 

INALAMED/
RB-4003-C 

240,00 5.280,00 

34 25,00 UN 

CARRINHO PARA CURATIVO Carrinho para 
curativo simples. Armação tubular De 7/8". 
Tampo e prateleira em chapa de aço. Pintura 
epóxi. Com varandas. Pés com rodízios de 3". 
Dimensões externas aproximadas 0,75 cm 
comp. X 0,45 cm larg. X 0,82 cm alt. 

HOSPITALA
RE/HSP2006 

320,00 8.000,00 

36 30,00 UN 

MACA simples: estrutura tubular Redonda. 
Diâmetro da base com 31,75 mm. Pintura na 
cor Branca; colchão removível. Com cabeceira 
regulável manualmente através de cremalheira; 
contorno do leito em tubo de 25,40 mm; 
rodízios giratórios de 3 ou 5 polegadas com 
freio diagonal; grades Laterais escamoteáveis 
com pintura na cor branca. Medidas aprox.: 
comprimento: 208 cm, Largura: 60 cm, altura: 
86 cm, leito: comprimento: 188 cm; largura: 54 
cm 

SANTA 
LUZIA/S-

0422 
770,00 23.100,00 



  

 

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa 

 

15 
Rua São João, 290, Centro – CEP: 33400-000, Lagoa Santa/MG. 

Fone: (031) 3688 1300 

44 8,00 UN 

DIVA Divã para exame simples. Estrutura em 
metal, com pintura eletrostática. Leito estofado 
e revestido em courvim, com densidade 
mínima de 28. Pés com ponteiras de plástico, 
para proteção do piso. 

SANTA 
LUZIA/S-

0440 
330,00 2.640,00 

61 5,00 UN 

MACA Maca clinica infantil estrutura tubular em 
aço Redondo, leito estofado revestido em 
courvim removível. Cabeceira reclinável em até 
4 posições através de Cremalheira, pés com 
ponteiras plástica, pintura Eletrostática a pó 
epóxi. Dimensões aprox. Comprimento: 1,50m, 
altura: 0,80m, largura: 0,50m 

SANTA 
LUZIA/S-

0440 
330,00 1.650,00 

62 30,00 UN 

MACA Maca hospitalar fixa,capacidade de até 
190kg,estrutura tubular em aço redondo, leito 
estofado removível revestido em courvim, 
cabeceira Reclinável em até 4 posições, pés 
com ponteiras plástica, dimensões: 
comprimento: 1,85m, altura: 0,80m, largura: 
0,55m 

SANTA 
LUZIA/S-

0440 
320,00 9.600,00 

64 25,00 UN 

MESA AUXILIAR Mesa auxiliar na cor branca, 
indicado para uso em consultório médico, 
clínica Odontológica e laboratório. Estrutura em 
tubos de aço redondo, tampo e prateleira em 
chapa de aço e pintura eletrostática a pó. 
Tamanho: 40 x 60 x 80 cm altura. 

HOSPITALA
RE/HSP2003 

160,00 4.000,00 

65 18,00 UN 

MESA Mesa fixa para exame clinico, cabeceira 
móvel,Regulável por movimentos através de 
Cremalheira,Totalmente Confeccionada Por 
Estrutura e chapa em aço inox com 
Acabamento polido, estrutura tubular em aço 
Redondo, constituída por leito estofado por 
Espuma de alta qualidade de densidade 33, 
Revestido em curvin na cor azul royal e pés 
com Ponteiras antiderrapante. Dimensões: 
0,90m x 0,70m X 2m (LXAXC) sendo aceito 
variações de até 5% para menos no 
comprimento. Deve acompanhar a mesa: 
Suporte para lençol de papel descartável; 
Manual de instruções em português com 
Especificações técnicas do modelo; certificado 
De garantia de no mínimo 12 meses contra 
defeitos De fabricação; 

SANTA 
LUZIA/S-

0440 
600,00 10.800,00 

66 49,00 UN 

MESA Mesa móvel para exame clínico, 
cabeceira móvel, regulável por movimentos 
através de Cremalheira, Totalmente 
Confeccionada Por Estrutura e chapa em aço 
inox com Acabamento polido, estrutura tubular 
em aço Redondo, constituída por leito estofado 
por Espuma de alta qualidade de densidade 
33, Revestido em curvin na cor azul royal e pés 
com Ponteiras antiderrapante. Dimensões: 
0,90m x 0,70m X 2m (lxaxc) sendo aceito 
variações de até 5% para Menos no 
comprimento. Deve acompanhar a mesa: 
Suporte para lençol de papel descartável; 
Manual de instruções em português com 
Especificações técnicas do modelo; certificado 
De garantia de no mínimo 12 meses contra 
defeitos De fabricação; 

SANTA 
LUZIA/S-

0440 
640,00 31.360,00 

68 34,00 UN 

MESA ginecológica fixa em aço. Estrutura em 
aço com pintura eletrostática. Leito de espuma 
com densidade mínima 26, revestido em 
courvim. Apoio para pernas estofado e 
revestido em courvim, com altura regulável. 
Encosto e apoio de pés com altura regulável e 
assento fixo. Dimensões do Leito Aproximadas: 
82 cm x 51,5 cm (c x l). Dimensões do Produto 
aproximadas: 182 cm x 51,5 cm x 89 cm ( c x l 
x A); limites de peso:120 kg. 

INALAMED/
RB9026 

700,00 23.800,00 
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75 40,00 UN 
NEGATOSCOPIO de parede 1 corpo em aço 
com pintura eletrostática, com iluminação em 
LED. Bivolt. 

HOSPITALA
RE/HSP1005 

190,00 7.600,00 

79 30,00 UN 

POLTRONA RECLINAVEL Poltrona reclinável 
construída em estrutura Tubular com 
acabamento em pintura epóxi. Encosto assento 
pernas e braços com Estofamento anatômico 
revestido em napa ou curvim. Braçadeiras em 
aço inox com capa de proteção e Pernas 
articuláveis que se movimentam junto com A 
inclinação do encosto (concomitantes). 
Movimentos de fácil manuseio feitos por meio 
de Pistão a gás. Dimensões aproximadas 
aberta 1,63 m Compr. X 0,75 cm larg. X 0,74 
cm alt. Dimensões Aproximadas fechada 0,84 
cm compr. X 0,75 cm larg.X 1,17 m alt. 

HOSPITALA
RE/HSP1023 

725,00 21.750,00 

90 36,00 UN 
SUPORTE de soro tipo pedestal, com altura 
regulável, em aço inox. 

INALAMED/
RB2050 

159,00 5.724,00 

96 8,00 UN 
MESA AUXILIAR em aço inoxidável com 
rodízio. Dimensões mínimas (160x70x90 cm) 

HOSPITALA
RE/HSP2003 

480,00 3.840,00 

TOTAL: R$ 161.568,00 (CENTO E SESSENTA E UM MIL QUINHENTOS E 
SESSENTA E OITO REAIS ) 

 

EMPRESA: MED CENTER COMERCIAL LTDA   
CNPJ: 00.874.929/0001-40 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 
UNIT. 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

52 41 UN 
FOCO CLINICO clínico com haste flexível. 
Lâmpada em LED. Altura regulável. 

GG 279,00 11.439,00 

57 9 UN 

LANTERNA Lanterna clinica em alumínio. 
Lâmpada tipo LED. Funcionamento a pilha ou 
bateria. Deve incluir pilhas ou bateria para 
utilização imediata. 

MIKATOS 26,35 237,15 

60 2 UN 

LASER Laser para fisioterapia com 02 canetas 
- 1 caneta 650 nm a 700nm(100mw de 
potencia) e 1 caneta 830 nm a 905nm (70mw 
de potencia); aparelho de terapia Laser 
infravermelho (invisível). Operação: Pulsado ou 
contínuo, identificação automática da Caneta 
laser. Função e aplicação: equipamento a 
Laser Para Terapia. Dimensões aproximadas: 
48x43x35cm (lxaxp). Alimentação elétrica: bi 
volt, 50 / 60 hz. Itens inclusos: cabo para 
caneta laser, Cabo de força tripolar, caneta 
toposcópica, Manual do usuário e 02 canetas 
para aplicação de Laser; material de 
composição das canetas: Plástico e aço inox. 
Itens inclusos: 2 óculos (operador e paciente) e 
chave de bloqueio Operacional. 

IBRAMED 3.643,89 7.287,78 

82 2 UN 
RODA DE OMBRO Roda de ombro material de 
confecção (aço/ ferro Pintado) / estrutura de 
fixação (madeira) 

CARCI 1.550,00 3.100,00 

94 10 UN 
TABUA tríceps material de confecção (madeira 
Com piso antiderrapante com revestimento) 

ARKTUS 92,07 920,70 

100 12 UN 
ULTRASSOM para fisioterapia com tela LCD / 
modo de emissão / operação (continuo e 
pausado) / Freqüência (1 e 3 MHz ) 

IBRAMED 1.178,00 14.136,00 

101 10 UN 

PRANCHA LONGA Para resgate, 
confeccionado em polietileno de Alta 
Resistência, Com Dimensões De 
1850mmx450mmx65mm (cxlxe) inclui a medida 
do Apoio inferior da prancha (com tolerância de 
+/- 3%), devera suportar no mínimo 160 kilos 

MARIMAR 434,00 4.340,00 
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(com Tolerância de +/- 10%), acabamento livre 
de cantos Vivos, buracos e saliências nas 
bordas externas, Nos orifícios para tirante e 
nas cavidades para Transporte, Com No 
Mínimo 12 Cavidades Distribuídas de forma 
Regular Em Todas As Bordas, devera ser de 
fácil higienização sem Permitir a penetração de 
líquido e fluidos Orgânicos, com os seguintes 
acessórios: 1 jogo Composto por 3 unidades de 
cinto com 1600mm Comprimento x 50mm 
largura (tolerância de +/- 3xm), Confeccionado 
em nylon com polipropileno com Presilhas 
antiderrapantes, engate rápido, do Tipo tridente 
ou quick realese, com costura Reforçada, 
impermeável e lavável, suas condições 
deverão estar de acordo com o registro na 
ANVISA 

TOTAL: R$ 41.460,63 (QUARENTA UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA 
REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) 

 

EMPRESA: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI  
CNPJ: 27.656.480/0001-08 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 
UNIT. 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

5 4 UN 

APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR 
ONDAS CURTAS Aparelho para fisioterapia 
por ondas curtas: modo de operação contínuo 
e pulsado. Analógico. Alimentação: bivolt 110 / 
240 v (60 hz); consumo (máx.): 400 va - 540 
va; frequência da o.c:- 27,12 mhz; 
características do aplicador capacitivo : timer: 
de 10 a 30 minutos; intensidade máxima de 
potência de saída a uma distância eletrodo-
pele aproximada de 1 a 1,5 cm (com carga 
resistiva de 50 o): modo contínuo: de 100 w até 
400w; modo pulsado:- varredura automática de 
freqüência (30 a 400 hz). Pulso retangular com 
duração de 0,4 a 0,8 milisegundos: de 10 w a 
200 w (pico); características do aplicador 
indutivo: potência: de 5 a 100 w, timer: de 1 a 
40 minutos, modo pulsado: de 30 a 800hz; 
largura de pulso: de 50 a 500 microssegundos; 
largura de pulso: de 100 a 500 
microssegundos; variação automática de 
freqüência: de 30 a 200 hz. Válvulas:- 2 x 812. 
Acompanha o equipamento: manual em 
Português; 01 (um) cabo; 01 (um) kit de 
eletrodos vulcanizados; 01 (um) kit de 
eletrodos indutivos; 02 (dois) fusíveis de 5a; 01 
(uma) cinta para eletrodos indutivos. 

IBRAMED 6.418,35 25.673,40 

TOTAL: R$ 25.673,40 (VINTE CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS 
REAIS E QUARENTA CENTAVOS) 
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EMPRESA: ZIRICO MÓVEIS EIRELLI   
CNPJ: 26.656.774/0001-69 

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 
UNIT. 
(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

18 41 UN 

BIOMBO hospitalar triplo dobrável; estrutura 
tubular em metal pintado. Painéis em plástico 
removível na cor branco gelo. Pés com rodízios 
giratório de 2" de diâmetro; pintura eletrostática 
a pó epóxi; dimensões aproximadas: 1,82m 
largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m 
altura x 0,50m comprimento. 

ZIRICO 
MOVEIS/BIO 

184,00 7.544,00 

24 23 UN 

CADEIRA Cadeira com braços e rodízios para 
obeso. Estofada em tecido. Pintura das partes 
metálicas. Braços com altura regulável. Peso 
suportado até 150kg 

ZIRICO 
MOVEIS/DB

S 
299,90 6.897,70 

71 25 UN 

MOCHO ODONTOLOGICO Mocho 
odontológico giratório com Encosto possuindo 
regulagem de altura. Base com cinco rodízios e 
banco Estofado, regulagem de altura a gás; 
nas Dimensões aproximadas - 
AxLxP:90x54x50cm. Dimensões aproximadas 
do assento: 36x40x50cm. LxPxA. Cores: Azul 
ou verde. 

ZIRICO 
MOVEIS/MO

CHO 
177,90 4.447,50 

TOTAL: R$ 18.889,20 (DEZOITO MIL OITOCENTOS E OITENTA NOVE REAIS E 
VINTE CENTAVOS) 
 

VALOR TOTAL GERAL: R$ 1.237.999,43 (Um milhão duzentos e trinta e sete mil, 

novecentos e noventa nove reais e quarenta e três centavos). 

 

 

Lagoa Santa, 27 de Fevereiro de 2020. 
 

 
Gilson Urbano de Araújo 

Secretário Municipal de Saúde 
 


