
Secretaria Municipal de Saúde 

Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal
Avenida do Cerrado, n° 999 ‐ Parque Lozandes ‐ Goiânia – GO CEP 74.884‐900 
Fone/Fax: 3524‐1628 / 3524‐1609 | e‐mail: celsms.goiania@gmail.com 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2021SRP – SAÚDE 
(AVISO DE RESULTADO) 

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade dos 
autos do Pregão Eletrônico n° 045/2021SRP – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM–Processo 
Bee nº 22232, cujo objeto é aquisição de itens permanentes (Mobiliário, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos, 
Biombo Hospitalar, Maca, Cadeira de banho, cadeira de rodas, entre outros) através do Sistema de Registro 
de Preço, por um período de 12 meses, para atender as necessidades das Unidades de Saúde Mental: CAPS, 
UATi, Serviços Residências Terapêuticas e Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuck  da Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia,conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos. 
De acordo com o Termo de Julgamento/Adjudicação e manifestação regimental exarada através do Parecer 
Jurídico nº 4268/2021, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR as 
despesas, conforme dados abaixo: 

 CERCATO EMER INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI. – CNPJ: 06.058.159/0001-43

Item Qnt. Descritivo Marca 
Valor 

Unt. R$ 
Valor 

Total R$ 

1 
22 

Und 

SOFÁ/ESTOFADO – COM 02 LUGARES Assento: 
confeccionado em compensado multiplatinado de 10 
mm de espessura com espuma expandida/laminada em 
poliuretano flexível micro celular, isenta de CFC, com 
densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, 
espuma expandida/laminada em poliuretano flexível 
micro celular, isenta de CFC, com densidade de 23 
kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma 
expandida/laminada em poliuretano flexível 
microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ 
e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em 
madeira de 1” de espessura. Revestimento do assento em 
tecido Suede, na Cor Marrom escuro,  fixado por 
grampos com acabamento zincado. Encosto: 
confeccionado em compensado multilaminado de 18 
mm de espessura com espuma expandida/laminada em 
poliuretano flexível micro celular, isenta de CFC, com 
densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média. 
Revestimento do encosto em tecido Suede, na Cor 
Marrom escuro , fixado por grampos com acabamento 
zincado. Laterais: confeccionadas em Chapa de Eucatex 
de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em 
poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com 
densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, 
espuma expandida/laminada em poliuretano flexível 
microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ 
e 7 mm de espessura média. Pés de sustentação do sofá 
em alumínio polidos eTodas as peças metálicas devem 
receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem 
e fosfatização, preparando a superfície para receber à 
pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em estufa, 
com acabamento preto liso. Dimensões Estimadas: 

Cercatto 1.300,00 28.600,00 
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Profundidade Superfície do assento: 550 mm;  Altura do 
encosto: 350 mm; Profundidade total: 800 mm; Altura 
total : 750 mm; Largura do conjunto 2 lugares: 1300 
mm. As dimensões poderão ter variação de +- 5%. Com 
garantia de 01 ano. 

2 
07 

Und 

SOFÁ/ESTOFADO – COM 03 LUGARES: Assento 
confeccionado em compensado multilaminado de 10 
mm de espessura com espumaexpandida/laminada em 
poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com 
densidade de 23kg/m³ e 20 mm de espessura média, 
espuma expandida/laminada em poliuretano 
flexívelmicrocelular, isenta de CFC, com densidade de 
23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em 
espuma expandida/laminada em poliuretano flexível 
microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ 
e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em 
madeira de 1” de espessura. Revestimento do assento em  
tecido Suede, na Cor Marrom escuro fixado por grampos 
com acabamento zincado. Encosto: confeccionado em 
compensado multilaminado de 18 mm de espessura com 
espuma expandida/laminada em poliuretano flexível 
microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ 
e 40 mm de espessura média, espuma 
expandida/laminada em poliuretano flexível 
microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ 
e 30 mm de espessura média, espuma 
expandida/laminada em poliuretano flexível 
microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ 
e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em 
madeira de 1” de espessura. Revestimento do encosto 
em tecido Suede, na Cor Marrom escuro, fixado por 
grampos com acabamento zincado. Laterais: 
confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de 
espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano 
flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 
23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma 
expandida/laminada em poliuretano flexível 
microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ 
e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em 
madeira de 1” de espessura. Revestimento da em tecido 
Suede, na Cor Marrom escuro, fixado por grampos com 
acabamento zincado. Estrutura do sofá: em madeira de 
1” de espessura. Pés de sustentação do sofá em alumínio 
polido. Acabamento: Os componentes metálicos 
pintados possuem tratamento de superfície 
antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, 
executado em linha automática de oito tanques, sem uso 
de produtos clorados para desengraxe, e com posterior 
tratamento de efluentes, de acordo com as normas 
ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção 
contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando 
assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a 

Cercatto 1.800,00 12.600,00 
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pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-
eco, atendendo norma EuropéiaRoHS, isenta de metais 
pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 
60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em 
estufa com esteira de movimentação contínua à 
temperatura de 200° C. Dimensões Estimadas (com 
possibilidade de variação em até 5% para mais ou 
menos): Profundidade Superfície do assento: 550 mm 
Altura do encosto: 350 mm Profundidade total: 800 mm 
Altura total: 750 mm. Largura do conjunto 3 lugares: 
1800 mm. Com garantia de 01 ano. 

Valor Total: R$ 41.200,00 (Quarenta e um mil e duzentos reais) 

 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI. – CNPJ: 31.586.441/0001-40

Item Qnt. Descritivo Marca 
Valor 

Unt. R$ 
Valor 

Total R$ 

5 
320 
Und  

CADEIRA GIRATÓRIA: ALMOFADADA, SEM 
BRAÇOS, mecanismo de inclinação através de alavanca 
independente com travamento multiponto e altura do 
encosto através de botão de pressão ou catraca, regulagem 
de altura do assento. Revestimento anatômico, moldurado 
em chapa de aço ou madeira compensada de 15mm de 
espessura, estofado em espuma de nylon injetada de alta 
densidade, revestida em couro sintético, cor preta, borda 
frontal arredondada com proteção em PVC na cor preta, 
no encosto e no assento. Base em aço com cinco pás em 
nylon com rodízios duplos. Apresentação de Laudo de 
ergonomia, registrado na ABNT-NBR 13962. As medidas 
externas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 
5% para mais ou para menos. Garantia de 01(um) ano 
contra defeitos de fabricação. 

Vector 312,25 99.920,00 

27 
80 

Und 

CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, assento e encosto, em 
formato anatômico, moldurado em chapa de aço ou 
madeira compensada de 15mm de espessura, estofado em 
espuma de nylon injetada de alta densidade, revestida em 
couro sintético, cor azul, borda frontal arredondada com 
proteção em PVC na cor preta, no encosto e no assento. 
Encosto 0,40X0, 27m, assento 0,43X0, 42m, sistema de 
fixação do assento e encosto por meio de porcas de garras 
com utilização de parafusos sextavados, parte dos fundos 
do encosto revestida em couro sintético, na cor preta e/ou 
plástico rígido na cor preta. No uso de chapa de aço, a 
pintura deverá ser em epóxi preto fosco, pelo sistema 
eletrostático e curado em estufa. Com sapatas de nylon 
servindo de interface entre o piso e a cadeira. A estrutura 
metálica deverá ser redonda com diâmetro de 7/8 e parede 
1,2mm. Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação. 
Apresentar certificação do INMETRO. 

Vector 190,00 15.200,00 

Valor Total: R$ 115.120,00 (Cento e quinze mil cento e vinte reais) 

 TSE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI. – CNPJ: 31.471.781/0001-26
Item Qnt. Descritivo Marca Valor Valor 
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Unt. R$ Total R$ 

9 
20 

Und 

MESA REFEITÓRIO MADEIRA 8 LUGARES: 
Fabricada em chapa MDP de 18 mm ou 25 mm, a mesa 
para refeitório com 8 lugares conta com bancos 
individuais, confeccionada em base em tubo de aço-
carbono de 30×30 mm com pintura eletrostática a pó 
texturizada, cor metálica. Altura: 684 mm, Largura: 
2400mm, Profundidade:800mm, Base:Aço tubular
Tampo: MDP. Na cor Madeira Natural. As medidas 
externas são aproximadas, podendo sofrer variações de 
até 5% para mais ou para menos. Garantia de 01 ano. 

KM 
Móveis 

1.149,00 22.980,00 

Valor Total: R$ 22.980,00 (Vinte e dois mil novecentos e oitenta reais) 

 TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. – CNPJ: 20.515.983/0001-06

Item Qnt. Descritivo Marca 
Valor 

Unt. R$ 
Valor 

Total R$ 

13 
29 

Und 

PROJETOR MULTIMÍDIA (Data-show): para uso 
em apresentações profissionais, reuniões. Tipo de 
projeção: multimídia. Resolução mínima: 1280 x 800 
WXGA. Contraste mínimo de 10.000:1. Luminosidade 
mínima: 3.000 ANSI lumens. Sistema de Cores 
compatíveis: NTSC, PAL-M, SECAM ou RGB. 
Interfaces: RGB VGA (computador), HDMI e vídeo 
composto. Conter as funções zoom e ajuste de foco. 
Voltagem: bivolt. Deve conter junto ao projetor: cabo 
de alimentação; controle remoto com pilhas, manual de 
instalação e/ou guia de instalação rápida, cabo VGA, 
maleta e/ou bolsa de transporte. Compatível com 
sistema operacional Windows 7 e/ou mais recentes. 
Garantia mínima de 1 ano. 

Vivibright 
C90UP 

2.104,75 61.037,75 

Valor Total: R$ 61.037,75 (Sessenta e um mil trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) 

 R3 COMÉRCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI. –
CNPJ: 24.190.294/0001-20 

Item Qnt. Descritivo Marca 
Valor 

Unt. R$ 
Valor 

Total R$ 

15 
18 

Und 

CAMA MADEIRA SOLTEIRO - com barras e estrado 
reforçados, bitola 10 x 10 , com dimensão aproximada 
de 1,90 x 0,8m, cabeceira 1,10m de altura, acabamento 
em verniz alto brilho. Acompanhada de colchão 
adequado às dimensões da cama, em espuma, densidade 
28, espessura 15 cm, revestido em couro sintético na cor 
preta ou azul, sem zíper ou costuras aparentes. As 
medidas externas são aproximadas, podendo sofrer 
variações de até 5% para mais ou para menos. Garantia 
de 01(um) ano contra defeitos de fabricação. 

Mundo 480,00 8.640,00 

19 
20 

Und 

FORNO ELÉTRICO MÉDIO: capacidade mínima de 
42 litros; cor branca; lâmpada interna; bandeja para 
resíduos; prateleira removível em 3 posições; dimensões 
aproximadas (l x a x p) 36,0 x 29,5 x 44,0cm; potência 
1750w; voltagem 220v. As medidas externas são 

Philco 
PFE48P 

542,81 10.856,20 
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aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para 
mais ou para menos. Garantia de 01(um) ano contra 
defeitos de fabricação. 

26 
15 

Und 

BIOMBOS HOSPITALARES SANFONADOS COM 
RODINHA - Biombo Triplo fabricado em tubos de aço 
carbono de 3/4, Face com movimento 360o, pés com 
rodízios giratório de 2 de diâmetro. Tecido Brim na cor 
Bege (Padrão), Opção de Tecido Algodão na cor Branca. 
Dimensões1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado 
x 1,77m altura x 0,50m comprimento; Peso: 10 
KG.Garantia de 01(um) ano contra defeitos de 
fabricação. 

Salutem 
I S-0100 

368,00 
5.520,00 

Valor Total: R$ 25.016,20 (Vinte e cinco mil dezesseis reais e vinte centavos) 

 MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – CNPJ: 02.464.845/0001-63

Item Qnt. Descritivo Marca 
Valor 

Unt. R$ 
Valor 

Total R$ 

21 
110 
Und 

CAMA BELICHE - cama beliche de encaixe, de aço, 
constituída das seguintes peças: Uma cabeceira de aço. 
Um pé de beliche de aço. Quatro longarinas de aço. Dois 
estrados de madeira multilaminada. Cabeceira 
confeccionada de tubos de perfil retangular, nas 
dimensões 50 x 30 mm, com parede de 1,5 mm de 
espessura, na altura 1.500 mm, dispostos no sentido 
vertical. Estes tubos são interligados, entre si, no sentido 
horizontal, por 4 (quatro) segmentos, dos quais 2 (dois) 
em tubo de perfil oblongo, nas dimensões de 25 x 47 
mm, com parede de 1,2 mm de espessura e comprimento 
de 800 mm; e outros 2 (dois) segmentos em tubo de 
perfil oblongo, com aba, nas dimensões 25+25 x 70 mm, 
com parede de 1,2 mm de espessura e 800 mm de 
comprimento. Esses segmentos são soldados aos tubos 
de perfil retangular e interligados, entre si, por meio de 
solda, dois a dois, um oblongo e outro oblongo com aba, 
por 3 (três) tubos de perfil circular, diâmetro de15,875 
mm (5/8"), com parede de 1,0 mm de espessura e 
comprimento de 200 mm, dispostos no sentido vertical. 
Na cabeceira são fixados 4 (quatro) conjuntos de pinos-
guia de fixação do encaixe, num total de 8 (oito) pinos, 
soldados aos tubos verticais de 30 x 50 mm; Pé do 
Beliche confeccionado de tubos de perfil retangular, nas 
dimensões de 30 x50 mm, com parede de 1,5 mm de 
espessura e altura de 1.280 mm, dispostos no sentido 
vertical. Estes tubos são interligados, entre si, no sentido 
horizontal, por meio de solda a três segmentos, dos quais 
dois em tubo de perfil oblongo com aba, nas dimensões 
de 25+25 x 70 mm, com parede de1,2 mm de espessura 
e 800 mm de comprimento e outro em tubo de perfil 
oblongo, nas dimensões de 25 x 47 mm, com parede de 
1,2 mm de espessura e 800 mm de comprimento. 
Acoplada ao pé do beliche há a escada, de 4 (quatro) 
degraus, dois dos quais em tubo de perfil circular com 

CMB20
5086/ 

EC 
1.346,51 148.116,10 
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diâmetro de 19,05 mm (3/4"), parede com 1,9 mm de 
espessura e comprimento de 285mmsoldados em dois 
tubos de perfil circular, com diâmetro de 19,05 mm 
(3/4"), parede com 1,9mm de espessura e comprimento 
de 910 mm, dispostos na vertical. Estes tubos 
transpassam o tubo oblongo intermediário, que será o 
terceiro degrau. O quarto degrau será o aproveitamento 
do tubo oblongo com aba inferior. O pé do beliche terá 4 
(quatro) conjuntos de pinos guia de fixação do encaixe, 
num total de 8 (oito) pinos, soldados aos tubos verticais 
de 30 x 50 mm; CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 
Chapa de aço de 3 mm / Matéria prima: Aço laminado. / 
Especificação: SAE 1010/1020. Espessura:3 mm. 
Aplicação: Sistema de encaixe, em forma de "U", nas 
extremidades das longarinas. Chapa de aço de 1,9 mm / 
Matéria-prima: Aço laminado. Especificação: SAE 
1010/1020. Espessura: 1,9mm. Aplicação: Tubos de 
perfil circular. Utilizados no pé do beliche. Chapa de aço 
de 1,5 mm /Matéria-prima: Aço laminado. 
Especificação: SAE 1010/1020. Espessura: 1,5 mm. 
Aplicação: Tubos de perfil retangular. Tubos de perfil 
oblongo com aba das longarinas. Chapa de aço de 1,2 
mm / Matéria-prima: Aço laminado. Especificação: SAE 
1010/1020. Espessura: 1,2 mm. Aplicação: Tubos de 
perfil oblongo. / Tubos de perfil oblongo com aba 
utilizado na cabeceira e no pé do beliche. Chapa de aço 
de 1 mm / Matéria-prima: Aço laminado. Especificação: 
SAE1010/1020. Espessura: 1 mm. Aplicação: Tubos de 
perfil circular utilizados na cabeceira. Dimensões 
Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% 
para mais ou menos):Comprimento total: 2050 mm 
Largura total: 860 mm. Altura total: 1505 mm. As 
medidas externas são aproximadas, podendo sofrer 
variações de até 5% para mais ou para menos. Garantia 
de 01(um) ano contra defeitos de fabricação. 

35 
30 

Und 

MESA DE REUNIÃO ARQUEADA - medindo, 
2400LX1000/1200PX750A) MM
Superfície: Sobreposta à estrutura. Na cor madeira 
natural, em MDP de25 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em 
ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em 
fita de PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo 
sistema holt-melt com raio mínimo de 2,5mm em todo o 
seu perímetro. Fixada às estruturas laterais tubulares da 
mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. 
Estruturas laterais tubulares: 04 estruturas laterais 
verticais tubulares de 04 de diâmetro, em chapa de aço 
16 de espessura. As estruturas interligadas por meio de 
travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de aço 18 
de espessura (mínimo). Colocação de rebites de repuxo 
de aço para adaptação de reguladores de nível. 
Componentes metálicos: Todas as peças metálicas 

JB 1.284,98 38.549,40 
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recebem pré-tratamento de desengraxamento, 
decapagem e fosfatização, preparando a superfície para 
receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo 
processo de deposição eletrostática com polimerização 
em estufa. Obs: As medidas externas são aproximadas, 
podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para 
menos. As medidas externas são aproximadas, podendo 
sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. 
Garantia de 01 ano. 

Valor Total: R$ 186.665,50 (Cento e oitenta e seis mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta 
centavos) 

 COMERCIAL FLEX EIRELI. – CNPJ: 41.819.055/0001-05

Item Qnt. Descritivo Marca 
Valor 

Unt. R$ 
Valor 

Total R$ 

24 
40 

Und 

APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, freqüência 
de 2.4 GHz - com agenda de telefones; identificador de 
chamadas com o mínimo de 50 nomes e números 
identificados no visor do aparelho; menu em português; 
carga de bateria indicada no display; rediscagem das 
últimas chamadas efetuadas; circuito de redução de 
ruídos; tecla Mudo; tecla Flash; discagem por tom ou 
pulso; 4 tipos de campainha com 3 opções de volume; 
bloqueio de teclas programável. Localizador de 
monofone; bateria de longa duração com temporização 
da bateria de no mínimo 72 horas com fone fora da base 
em repouso e 5 horas em uso contínuo; visor iluminado; 
Flash programável.  Voltagem: 220V. Cor preta ou 
grafite. Acompanha 1 cabo de linha telefônica; 1 bateria 
recarregável; 1 adaptador de voltagem 110/220V; 1 
manual do usuário em português e  todos os assessórios 
para instalação.  Garantia de 01(um) ano contra defeitos 
de fabricação. O fabricante do equipamento deverá 
possuir assistência técnica, incluindo reposição de peças, 
em Goiânia – GO. 

Intelbrás 
TS2510 

127,64 5.105,60 

Valor Total: R$ 5.105,60 (Cinco mil cento e cinco reais e sessenta centavos) 

 - LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. – CNPJ: 02.604.236/0001-62

Item Qnt. Descritivo Marca 
Valor 

Unt. R$ 
Valor 

Total R$ 

25 
60 

Und  

ARMÁRIO MADEIRA ESCANINHO08 PORTAS 
- (800X478X2100)MM - (L X P X A) COM 8 
PORTAS Tampo: Em madeira MDF  de 25 mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces.  Na cor 
madeira natural. Borda frontal e posterior com 
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio 
mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas 
transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 
mm de espessura, colada o quente pelo sistema tipo 
holt-melt, em todo seu perímetro. Estrutura: Fundo 

Layout – 
Mad.Aesc 

8P 
1.150,00 69.000,00 
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em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 
divisões centrais em madeira MDF ou MDP de 18 mm 
de espessura (mínimo), revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 
faces. Rodapé em aço, com sapatas reguladoras de 
nível, fixadas através de rebite repuxo ou sapatas 
reguladoras de nível, encaixada e fixada na base 
através de parafuso permitindo a regulagem da mesma 
tanto na parte interna como externa do armário. 
Portas: Composto de 8 nichos para armazenamento de 
pertences. 08 portas de abrir com giro de 110º (02 
dobradiças em cada porta). Em madeira MDF ou MDP 
de 18 mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 
mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo 
holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu 
perímetro. Fechadura com travamento simples. 
Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com 
forma côncava com aproximadamente 110 mm de 
comprimento. Montagem: As laterais, fundo, tampo, 
base inferior e divisões centrais são ligadas entre si 
pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando assim a 
montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, 
sem perda da qualidade. Componentes metálicos: 
Todas as peças metálicas devem receber pré-
tratamento de desengraxamento, decapagem e 
fosfatização, preparando a superfície para receber a 
pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em estufa. 
Obs.: As medidas externas são aproximadas, podendo 
sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. 
Garantia de no mínimo 01 ano pelo fabricante. 

Valor Total: R$ 69.000,00 (Sessenta e nove mil reais) 

 A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI. – CNPJ: 22.858.929/0001-99

Item Qnt. Descritivo Marca 
Valor 

Unt. R$ 
Valor 

Total R$ 

29 
20 

Und 

CADEIRA DE RODAS PARA BANHO - para 
adulto, com assento próprio para banho, em estrutura 
metálica em tubo de aço 1020, 7/8 pintado em epóxi na 
cor preta, pelo sistema eletrostático e curada em estufa, 
rodas traseiras grandes com rolamentos, rodas 
dianteiras pequenas giratórias, apoio para braços 
removíveis, com trava, pedais removíveis com apoio 
em PVC, dobrável em X. Freios bilaterais, largura 
mínima do assento: 56 cm, pedal articulado. As 
dimensões poderão ter variação de +- 10%. As 
medidas externas são aproximadas, podendo sofrer 
variações de até 5% para mais ou para menos. Garantia 

Dune/ 
Higiênica 
CH102 

650,00 13.000,00 
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de 01(um) ano contra defeitos de fabricação. 
Valor Total: R$ 13.000,00 (Treze mil reais) 

 FELIPE DE CARVALHO ETTORI (BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS). –
CNPJ: 14.296.005/0001-18 

Item Qnt. Descritivo Marca 
Valor 

Unt. R$ 
Valor 

Total R$ 

30 
30 

Und 

ESCADA DE AÇO, de 02 (dois) degraus, 
construída em tubos de aço inoxidável, redondo de 
1”de diâmetro 1,25 mm de espessura de parede; pés 
providos de ponteiras de borracha, piso coberto de 
borracha antiderrapante protegidos por cantoneiras 
de aço inoxidável em toda volta,medidas 
aproximadas; do piso 22cm de largura, 30cm de 
comprimento, 20cm de altura-1º piso e 38cm de 
altura total. As medidas externas são aproximadas, 
podendo sofrer variações de até 5% para mais ou 
para menos. Garantia de 01(um) ano contra defeitos 
de fabricação. 

Medimobile / 
ES-1060i 

193,00 5.790,00 

Valor Total: R$ 5.790,00 (Cinco mil setecentos e noventa reais) 

 VINICIUS DO AMARAL ROLÂNDIA (MAQNORT INFORMÁTICA E ESCRITÓRIOS). –
CNPJ: 08.855.152/0001-88 

Item Qnt. Descritivo Marca 
Valor 

Unt. R$ 
Valor 

Total R$ 

34 
50 

Und 

LONGARINA 03 LUGARES - Assento e Encosto: 
Interno em compensado multilâminas de madeira 
moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 
kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em 
poliuretano flexível HR, isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta 
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade de 55 a 60 kg/m3 e moldada 
anatômicamente com espessura média de 40 mm. Capa 
de proteção e acabamento injetada em polipropileno 
texturizado e bordas arredondadas que dispensam o 
uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência 
mecânica contra impactos e resistentes a produtos 
químicos. Medidas aproximadas do assento: Largura 
de 490 mm e profundidade de 460mm (+ou- 30 mm). 
Medidas aproximadas do encosto: Largura de 430 mm 
e altura de 460 mm (+ou-30 mm). Revestimento: Em 
tecido crepe ou couro ecológico. Suporte para 
encosto e capa de acabamento: Suporte para encosto 
fixo fabricado em chapa de aço de 5,00 mm com 
nervura estrutural de reforço que confere alta 
resistência mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática em epoxi pó com pré-tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado). Capa do suporte para 
encosto injetado em polipropileno texturizado 
integrando o design entre o assento e o encosto. 

Primax / 
PMX-

Execlong
03 

1.036,00 51.800,00 
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Longarina: Longarina para banco componível em 
tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm com 
acabamento de superfície pintado. Acabamento em 
pintura eletrostática em epoxi pó com pré-tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado).  Lateral fabricada por 
processo de solda sistema MIG em aço tubular 50 mm 
com acabamento de superfície pintado. Base em chapa 
de aço ¼” de espessura com extremidades abauladas 
com furação nas extremidades para fixação no piso 
com superfície pintado. Acabamento em pintura 
eletrostática em epoxi pó com pré-tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado). Ponteira de acabamento 
para longarina  injetada em polipropileno. Placa de 
fixação: Placa para fixação do assento junto à 
longarina para banco componível fabricada em chapa 
de aço de 3,35 mm de grande resistência mecânica. 
Acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epóxi pó com pré-tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado). As medidas externas são 
aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para 
mais ou para menos. Garantia de 01 ano. 

Valor Total: R$ 51.800,00 (Cinquenta e um mil e oitocentos reais) 

 MÓVEIS CARVALHO LTDA. EPP – CNPJ: 33.243.924/0001-78

Item Qnt. Descritivo Marca 
Valor 

Unt. R$ 
Valor 

Total R$ 

37 
38 

Und 

SUPORTE UNIVERSAL - Fixo de parede, 
indicado para TVs / Monitores LCD / LED / 
PLASMA / 3D de 14" a 84" com até 100 kg e 
compatíveis com fixação padrão VESA, produzido 
em aço carbono. Com garantia de 01 ano. 

Multivisão/ 
Universal 

25,00 950,00 

Valor Total: R$ 950,00 (Novecentos e cinquenta reais) 

Valor Total: R$ 597.665,05 (Quinhentos e noventa e sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais 
e cinco centavos) 

Goiânia, 16 de novembro de 2021. 

Durval Ferreira Fonseca Pedroso 
Secretário Municipal de Saúde 
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