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Secretaria Municipal de Saúde 

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2019 – SAÚDE  

(AVISO DE RESULTADO) 

A Secretária de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade 

dos autos do Pregão Eletrônico n° 018/2019 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM – processo 

72335244/2017, cujo objeto é Aquisição de materiais permanentes (Equipamentos e Mobiliários) para 

utilização nas Unidades de Atenção primária e Consultórios de especialidades da Gerência de Atenção 

Secundária e Terciária da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, conforme condições e especificações 

constantes deste Edital e seus anexos. Todos os itens ficaram com os preços dentro da média dos valores 

estimados no processo, inclusive os itens 08, 09, 12, 21, 23 e 24 que foram aprovados após atualização do 

estimado (fls. 1.017 a 1.039) e exceto os itens 15, 16, 17, 18, 20 e 24 que restaram FRACASSADOS, 

devido ao valor ofertado permanecer acima da média do estimado, mesmo após nova cotação dos itens. Após 

a mudança de status na plataforma, para “declarado vencedor” a empresa E. TRIPODE INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS – ME manifestou intenção de recurso em relação a habilitação da empresa 

VITAL MÉDICA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES para os itens 04 

e 22. Os recursos (fls. 1.072 a 1.080) foram protocolados nesta comissão, assim como as contrarrazões (fls. 

1.081 a 1.084) e ambos os documentos foram analisados pela área técnica (Despacho nº 1.148/2019 – fl. 

1.086 e Despacho nº 1.150/2019 – fl. 1.093), pela Advocacia Setorial (Parecer nº 1994/2019 – fls. 1.087 a 

1.092) e julgados por essa comissão(Despacho nº 504/2019 – fls. 1.094 a 1.096) e pela Secretária de Saúde 

(Despacho nº 2918/2019 – fls. 1.097 a 1.098), resultando na manutenção da empresa VITAL MÉDICA 

DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES como vencedora do item 04 e na 

sua inabilitação para o item 22, que foi classificado e aprovado para a empresa DOUBLE SEG INDÚSTRIA 

E COMERCIO EIRELI. Em atendimento a solicitação da Diretoria Financeira foi requisitada, pela 

Comissão Especial de Licitação, aos licitantes ganhadores dos respectivos itens do referido pregão a 

renovação das propostas, somente a empresa Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde Eireli 

não concordou em renovar sua proposta em relação aos itens 01, 06, 13, 19 e 23. Foram 

convocados os próximos colocados a manifestarem interesse em relação a esses itens mencionados, 

porém somente a empresa IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA em relação aos itens 01 e 13 e 

DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA. em relação ao item 06, aceitaram ofertar proposta nos mesmos 

valores já homologados, ambas as empresas foram habilitadas e aprovadas pelo parecer técnico (Despacho nº 

913/2020 – Gerência de Atenção Secundária e Terciária). Os itens 19 e 23 restaram FRACASSADOS, 

pois nenhuma empresa aceitou apresentar proposta nos valores já homologados. Diante dessas novas 
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informações, resolve RETIFICAR A HOMOLOGAÇÃO do presente procedimento licitatório e 

AUTORIZAR a despesa conforme relacionado abaixo: 

Onde se lê: 

 CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI – CNPJ:07.626.776/0001-60

Item Qntd Descrição 
Marca/
Modelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço
 Total 
(R$)

01 5 un. 

APARELHO ASPIRADOR PORTÁTIL - Elétrico ou 
a bateria, bomba vácuo aspiradora de funcionamento 
continuo e silencioso: compressor de 1/3 HP, e rele 
térmico de proteção; capacidade de sucção com 
regulagem; vacuômetro com escala de 0 a 22 polegadas 
de Hg; voltagem 110/220V (bivolt); frasco coletor em 
PVC com capacidade de 1,3 litros com tampa plástica 
com válvula de segurança acoplada; acabamento 
(carenagem) em estrutura de aço com pintura 
eletrostática e tratamento ante-ferruginoso. Acompanha: 
cubo de silicone de no mínimo 2 metros e 01 manual de 
instruções em português. O fornecedor deverá apresentar 
Registro no Ministério da Saúde, na ANVISA, 
certificado do INMETRO e manual de instrução em 
português. O fabricante do equipamento deverá possuir 
assistência técnica, incluindo reposição de peças, em 
Goiânia – GO. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

NS/Aspir
amax 

MA 520 
368,88 1.844,40 

06 4 un. 

BISTURI CAUTERIO ELETRÔNICO – Destinado ao 
Corte e coagulação em procedimentos de pequenas 
cirurgias. Especificações técnicas mínimas: 
Microprocessado; Seleção no painel de corte 
/Coagulação ou corte / coagulação /Blend; Comando por 
pedal; Potência de corte máxima entre 70 e 100 w e 
coagulação mínima de 40 w. Ajuste de potências por 
teclas do Tipo up-down ou rotativas; Sistema de alarme e 
proteção com bloqueio em caso de falha do cabo da 
Placa; Chave liga/desliga e fusível de Proteção; 
Alimentação 127/220 vac - 60 hz. Acessórios: 03 canetas 
porta eletrodos Monopolar com cabo de silicone 
Autoclavável; 02 placas neutras de aço inox flexível 
(adulto e infantil) com cabo de silicone Autoclavável; 02 
jogos de eletrodos (contendo em cada jogo: 01 ponta tipo 
faca reta; 01 ponta tipo faca curva; 01 ponta tipo agulha; 
01 ponta tipo alça; 01 ponta tipo bola); 01 pedal para o 
Acionamento. Deverá acompanhar carro de transporte. 
Garantia mínima de 12 (doze) meses.

EMAI/B
P 100 3.499,99 13.999,96 

13 6 un. 

DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL - Modelo 
portátil, material resistente. Utilizado no diagnóstico e 
motorização de pulsações de difícil percepção e baixa 
pressão sanguínea; Possibilita diagnóstico de trombose 
venosa profunda, localização de vasos para cateterização; 
Tomada do I.T.B. (Índice Tornozelo/Braquial), para 
verificação de doença vascular periférica; Frequência de 

Medpej/
DF 7001-

VN 
1.071,35 6.428,10 
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10 mhz (20% para mais ou menos); Alojamento para 
transdutor fixado na lateral do gabinete; Regulagem da 
intensidade do volume; Saída para fone de ouvido ou 
gravador de som; Acompanha fone de ouvido bi-
auricular para ausculta individual; Alimentação por 01 
Bateria de 9 v. Indicador de bateria fraca ; Acompanha 
frasco de gel para contato e bolsa para transporte. 
Dimensões aproximadas: 85 x 45 x 180 mm (L.P.A.); 
Assistência técnica no município de Goiânia. Manual de 
instruções em português.Com Registro da ANVISA. 
Garantia mínima de 12 (doze) meses.

19 60 
un. 

LANTERNA ALUMÍNIO 2 PILHAS PEQUENAS 
USO MEDICO – Lanterna clínica tipo caneta, com 
iluminação LED 10 lúmens, em alumínio de alta 
qualidade e durabilidade. Construída em metal leve de 
alta qualidade e alimentação por 2 pilhas tipo AAA. 
Acionamento através de botão liga/desliga. Luz branca 
para melhor visualização da cor do tecido, com lâmpada 
de LED de 3 volts com vida útil de no mínimo de 10.000 
horas. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Penlight/
Radiantlit 

II 
25,00 1.500,00 

23 2 un. 

RÉGUA ESQUIASCOPIA - Conjunto de réguas para 
retinoscopia sendo uma positiva e uma negativa com 
diversas lentes convexas e côncavas. 16 lentes por régua. 
Peso: 0,12kg. Diâmetros lentes 16 mm. Medidas: ± 0.50/ 
1.00/ 1.50/ 2.00/ 2.50/ 3.00/ 3.50/ 4.00/ 4.50/ 5.00/ 6.00/ 
7.00/ 8.00/ 9.00/ 10.00/ 12.00/ 15.00. Garantia mínima 
de 12 (doze) meses. 

Vision 1.125,00 2.250,00 

Total: R$ 26.022,46 (Vinte e seis mil e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) 

 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. - ME – CNPJ:06.127.890/0001-83

Item Qntd Descrição 
Marca/
Modelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço
 Total 
(R$)

02 50 un. 

APARELHO NEGATOSCÓPIO 1 CORPO 
ELETROMETICO – moldura em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática a pó, fundo anti-
ferrugem, com luz fluorescente homogênea tampo em 
acrílico, dimensões aproximadas: 0,37 x 0,53 x 0,11 cm. 
O fornecedor deverá apresentar Certificado de Registro 
no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 12 (doze) 
meses.

Conkast/
CNK 
1500 

240,00 12.000,00 

09 10 un. 

CARRO DE CURATIVO – Com estrutura tubular em 
aço inoxidável de 1”. Tampo, suportes para balde e 
bacia, uma prateleira, pés confeccionados, todos em aço 
inoxidável com acabamento polido. 01 balde com 
capacidade de 5 litros e 01 bacia em aço inoxidável, com 
acabamento polido. Com 04 rodízios de no mínimo 2”, 
sendo 02 deles com freios e sendo 02 rodízios giratórios. 
Dimensões mínimas de 0,40 metros de largura x 0,75 
metros de comprimento x 0,80 metros de altura. Garantia 
mínima de 12 (doze) meses.

Conkast/
CNK 
1073 

675,00 6.750,00 
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14 150 
un. 

ESCADA DE AÇO 2 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 anti-derrapante 
protegidos por cantoneiras de aço inoxidável em toda 
volta. Medidas aproximadas:  22 cm de largura, 30 cm de 
comprimento, 20 cm de altura-1º piso e 38 cm de altura 
total. Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

Conkast/
CNK 
1063 

168,00 25.200,00 

25 30 un. 

SUPORTE DE HAMPER – Construído em tubos de 
aço redondo inox de 1” de diâmetro, tripé com 3” de 
diâmetro. Com rodízios giratórios. Dimensões 
aproximadas: 0,50m de diâmetro, 0,90m de altura. 
Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

Conkast/
CNK 
1161 

231,62 6.948,60 

Total: R$ 50.898,60 (Cinquenta mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) 

 HYCOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.  - CNPJ:13.035.459/0001-72

Item Qntd Descrição 
Marca/M

odelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço
 Total 
(R$)

03 5 un. 

APARELHO OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL 
– Portátil. Visor LCD colorido de alta resolução.
Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de 
pulso, onda pletismográfica. Alarmes visuais e 
sonoros, ajustáveis e programáveis. Ajuste de volume 
do tom do pulso. Memória interna dos eventos e 
conexão USB. Fonte alimentação através de bateria 
bivolt recarregável com carregador integrado, 
autonomia mínima de 10 horas e pilhas AA. Deve 
acompanhar: sensor de SpO2 de dedo adulto. 
Bolsa/Capa protetora com suporte. Certificado pelo 
INMETRO e registro na ANVISA.

General 
Meditech/ 

G1b 
1.800,00 9.000,00 

11 5 un. 

DESFIBRILADOR/ CARDIOVERSOR
BIFÁSICO PORTATIL: Desfibrilador e 
cardioversor de aplicação externa, semi-automático, 
portátil, com as seguintes características: acessórios 
conectados, no mínimo dois modos de operação 
sendo eles o modo semi-automático DEA e modo 
manual. Ambos os modos utilizar onda bifásica, 200 
Joules e o modo Manual também deve permitir que 
seja realizada cardioversão sincronizada. Deve 
oferecer rápido acesso e manuseio para ajuste de 
carga de desfibrilação. Realizar monitorização de 
ECG, nos modos DEA e MANUAL, Durante a 
monitorização de ECG ser possível definir os alarmes 
de frequência cardíaca. Indicação digital da 
frequência cardíaca, mensagem de eletrodo solto ou 
pás desconectadas. Alarmes audiovisuais de 
frequência cardíaca máxima e mínima. Tela de Cristal 
Líquido de no mínimo 3 polegadas, com ajuste de 
contraste, que oferece a visualização de curvas e 

Nihon 
Kohden/ 
Tec 5621 

13.840,00 69.200,00 

DOM Eletrônico             Edição Nº 7340, de 16 de julho de 2020. Página 108 de 273

Prefeitura de Goiânia/ Sup. da Casa Civil e Articulação Política - Assinado Digitalmente: www.goiania.go.gov.br



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: 3524‐1570 / 3524‐1503 | e‐mail: dvex@sms.goiania.go.gov.br     

Secretaria Municipal de Saúde 

mensagens, monitoração de ECG com tempo de 
Visualização de onda de ECG até 4s e modo DEA de 
operação. Bateria recarregável, que permite que o 
desfibrilador obtenha uma carga de 200 Joules em 
menos de 4 segundos e 50 choques sem que haja 
necessidade de recarga. Com pás pediátricas sob as 
pás para adultos (intercambiáveis). Deverá possuir 
impressora. Acessórios inclusos: cabo de ECG de 3 
vias; 5 rolos de papel de impressão; 01 bateria, guia 
rápido e manual do usuário em português. 
Equipamento deve possuir Registro da Anvisa e Boas 
Práticas de Fabricação, no caso de produto importado 
apresentar documento referente ao BPF do país de 
origem traduzido e juramentado em português. O 
fornecedor deverá possuir assistência técnica 
autorizada no município de Goiânia. Garantia mínima 
de 12 (doze) meses e treinamento dos profissionais 
para uso do equipamento.

Total: R$ 78.200,00 (Setenta e oito mil e duzentos reais)

 VITALMÉDICA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
– CNPJ:17.252.670/0001-06

Item Qntd Descrição 
Marca/
Modelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço
 Total 
(R$)

04 20 
un. 

ARMÁRIO AÇO 1 PORTA – Estrutura e porta de abrir 
em chapa de aço galvanizado, com espessura mínima de 
0,60mm. Pintura eletrostática epóxi em pó, com 
tratamento antiferruginoso, cor cinza cristal. Porta com 
no mínimo 3 reforços internos tipo Ômega no sentido 
horizontal. 04 prateleiras sendo 01 fixa e 03 reguláveis, 
com sistema de cremalheira para regulagem das 
prateleiras a cada 50 mm. Capacidade mínima de 30kg 
cada prateleira. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 02 
chaves. Medidas aproximadas: 1700mm x 450mm x 
400mm (Alt x Larg x Prof). Deve acompanhar kit de pé 
regulável. Garantia mínima de 12 meses.

Ideal/AR
M1P 437,50 8.750,00 

08 4 un. 

CADEIRA OTORRINO FIXA – Cadeira de 
Otorrinolaringologia, mecânica, com controle de altura. 
Encosto de cabeça com regulagem de altura manual e 
removível. Confeccionada em Espuma injetada, 
recoberta com courvin. Braços anatômicos. Dimensões 
aproximadamente: altura do assento 90 cm, 
Comprimento deitada 200 cm: Largura 70 cm. Apoio 
para os pés. Construída em aço, pintado com tinta epóxi, 
tratamento anti–ferrugem. Garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 

Gigante 6.031,00 24.124,00 

10 5 un. 

CARRO DE EMERGÊNCIA - Estrutura em chapa de 
aço, pintado em tinta epóxi. Bandejas fixas em chapa de 
aço com espessura de 1,5mm, puxadores laterais em tubo 
de aço dobrado, capacidade de carga de 30 Kg por 
bandeja. 4 Gavetas em chapa de aço com espessura 

Metalic/
MT 902-I 2.000,00 10.000,00 
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mínima de 0,6 mm, sendo as 3 superiores com altura de 
150 mm e a gaveta inferior com altura de 300 mm, 
puxador em nylon 6 injetado sob pressão, com lacre 
único; com corrediça em trilho telescópico. 16 divisórias 
para medicação em polyestireno no processo de vacun 
form na 1ª gaveta na cor Branca. Suporte de oxigênio 
com espessura de 2 mm, com velcro para fixação do 
cilindro. Suporte para desfibrilador, monitor, 
cardioversor em chapa de aço com espessura de 2 mm. 
Suporte de soro com acabamento superficial anodizado, 
ajuste de regulagem de altura sem a utilização de 
parafusos, com ganchos em nylon 6. Tábua de massagem 
cardíaca em acrílico com espessura mínima de 6 mm e 
com régua de tomadas com capacidade de 4 A com 4 
pontos, 2P + T, com cabo de 3m, com interruptor e filtro 
de linha. Rodízios de 100 mm de diâmetro com garfo e 
aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem 
em poliuretano, 2 com trava e 2 sem trava de fácil 
acionamento. Dimensões Aproximadas: A 1150 mm x L 
570 mm x P520 mm. Assistência técnica autorizada pelo 
fabricante nesta capital e região metropolitana. Garantia 
mínima de 12 (doze) meses.

12 10 
un. 

DIAPASÃO – Diapasão médico com cursor. 
Confeccionado em alumínio anti-magnético e anti-
corrosão. Com 256 vibrações por minuto. Consistente 
precisão da freqüência. Comprimento mínimo de 15 cm; 
Garantida de 10 anos contra defeitos de peças e 
fabricação. Com registro na ANVISA.

MD 93,58 935,80 

21 10 
un. 

MARTELO HOSPITAL SENSIBILIDADE 
REFLEXO - Martelo para avaliação de reflexos 
neurológicos e sensibilidade; Composição em aço inox; 
Pontas arredondadas revestidas de borracha.  
Acompanha agulha e pincel com cerdas macias 
(embutido no cabo). Tamanho aproximado de 18 a 20 
cm. Embalado individualmente, com dados de 
identificação do produto. O fornecedor deverá apresentar 
Registro do produto junto ao ministério da 
saúde/ANVISA e Certificado de boas práticas de 
fabricação. Garantia mínima de 2 (dois) anos.

MD/BUC
K 42,63 426,30 

Total: R$ 44.236,10 (Vinte e seis mil e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) 

 M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – CNPJ:
31.499.939/0001-76 

Item Qntd Descrição 
Marca/
Modelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço
 Total 
(R$)
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05 
20 un. 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA – com capacidade 
de até 150 Kg escala antropométrica de até 190 cm com 
graduação de 0,5 e em 0,5 cm, plataforma em tampo de 
aço, reforçado com tapete e borracha antiderrapante, 
escala de pesagem sobre dois braços e aço inoxidável, 
régua antropométrica em alumínio anodizados. Deverá 
possuir selo do INMETRO. Garantia mínima de 12 (doze) 
meses.

Líder/P
150C 700,00 14.000,00 

Total: R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais)

 IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO  – CNPJ:04.994.858/0001-
70 

Item Qntd Descrição 
Marca/
Modelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço
 Total 
(R$)

07 
2000 
un. 

CADEIRA FIXA COM ESTRUTURA METÁLICA. 
Assento e encosto em polipropileno com base fixa. 
Altura:68CM, Largura:18CM, Comprimento:54CM 

 Ideaflex/ 
Lorena 70,00 140.000,00

Total: R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)

 DOUBLE SEG INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ:03.466.646/0001-57

Item Qntd Descrição 
Marca/
Modelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço
 Total 
(R$)

22 70 un. 

PRATELEIRA AÇO 6 DIVISÓRIAS – desmontável, 
confeccionada em chapa de aço n.º 20 e estrutura em 
chapa de aço 18, pintura em epóxi pelo sistema 
eletrostático e curada em estufa na cor cinza claro, com 
06 prateleiras reguláveis em chapa aço reforçado nº 20, 
cruzamento no fundo e nas laterais, fixação por meio de 
parafusos e porcas sextavados e zincados. Medidas 
aproximadas: Altura: 2,00 m x largura: 1,00 m x 
profundidade: 40cm. Acompanha parafusos e porcas 
sextavados e zincados. Garantia mínima de 05 anos. 
Laudo e Certificado de conformidade com ABNT.

Movap 205,71 14.399,70 

Total: R$ 14.399,70 (Quatorze mil trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos) 

 V. S. COSTA & CIA LTDA. - EPP – CNPJ:05.286.960/0001-83

Item Qntd Descrição 
Marca/M

odelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço
 Total 
(R$)

26 10 un. 

SUPORTE DE INJEÇÃO (BRAÇADEIRA), com 
altura regulável. Apoio de braço tipo concha em aço 
inox, com haste cromada e rodízios. Base tubular com 
pintura eletrostática a base de resina epóxi pó, anti-
ferrugem. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Artmed/A
RT 270 98,00 980,00 

Total: R$ 980,00 (Novecentos e oitenta reais)

Valor Total: R$ 368.736,86 (Trezentos e sessenta e oito mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e 
seis centavos) 
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Leia se: 

 IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA. – CNPJ: 16.684.742/0001-13

Item Qntd Descrição 
Marca/ 
Modelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço
Total 
(R$)

01 5 un. 

APARELHO ASPIRADOR PORTÁTIL - Elétrico 
ou a bateria, bomba vácuo aspiradora de funcionamento 
continuo e silencioso: compressor de 1/3 HP, e rele 
térmico de proteção; capacidade de sucção com 
regulagem; vacuômetro com escala de 0 a 22 polegadas 
de Hg; voltagem 110/220V (bivolt); frasco coletor em 
PVC com capacidade de 1,3 litros com tampa plástica 
com válvula de segurança acoplada; acabamento 
(carenagem) em estrutura de aço com pintura 
eletrostática e tratamento ante-ferruginoso. 
Acompanha: cubo de silicone de no mínimo 2 metros e 
01 manual de instruções em português. O fornecedor 
deverá apresentar Registro no Ministério da Saúde, na 
ANVISA, certificado do INMETRO e manual de 
instrução em português. O fabricante do equipamento 
deverá possuir assistência técnica, incluindo reposição 
de peças, em Goiânia – GO. Garantia mínima de 12 
(doze) meses. 

Nevoni/ 
5005BRST 368,88 1.844,40 

13 6 un. 

DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL - Modelo 
portátil, material resistente. Utilizado no diagnóstico e 
motorização de pulsações de difícil percepção e baixa 
pressão sanguínea; Possibilita diagnóstico de trombose 
venosa profunda, localização de vasos para 
cateterização; Tomada do I.T.B. (Índice 
Tornozelo/Braquial), para verificação de doença 
vascular periférica; Frequência de 10 mhz (20% para 
mais ou menos); Alojamento para transdutor fixado na 
lateral do gabinete; Regulagem da intensidade do 
volume; Saída para fone de ouvido ou gravador de som; 
Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta 
individual; Alimentação por 01 Bateria de 9 v. 
Indicador de bateria fraca ; Acompanha frasco de gel 
para contato e bolsa para transporte. Dimensões 
aproximadas: 85 x 45 x 180 mm (L.P.A.); Assistência 
técnica no município de Goiânia. Manual de instruções 
em português.Com Registro da ANVISA. Garantia 
mínima de 12 (doze) meses.

Medpej/ 
DF-7001 V 1.071,35 6.428,10 

Total: R$ 8.272,50 (Oito mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) 

 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA. – CNPJ: 56.014.475/0001-91

Item Qntd Descrição 
Marca/ 
Modelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço
Total 
(R$)
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06 4 un. 

BISTURI CAUTERIO ELETRÔNICO – Destinado 
ao Corte e coagulação em procedimentos de pequenas 
cirurgias. Especificações técnicas mínimas: 
Microprocessado; Seleção no painel de corte 
/Coagulação ou corte / coagulação /Blend; Comando 
por pedal; Potência de corte máxima entre 70 e 100 w e 
coagulação mínima de 40 w. Ajuste de potências por 
teclas do Tipo up-down ou rotativas; Sistema de alarme 
e proteção com bloqueio em caso de falha do cabo da 
Placa; Chave liga/desliga e fusível de Proteção; 
Alimentação 127/220 vac - 60 hz. Acessórios: 03 
canetas porta eletrodos Monopolar com cabo de 
silicone Autoclavável; 02 placas neutras de aço inox 
flexível (adulto e infantil) com cabo de silicone 
Autoclavável; 02 jogos de eletrodos (contendo em cada 
jogo: 01 ponta tipo faca reta; 01 ponta tipo faca curva; 
01 ponta tipo agulha; 01 ponta tipo alça; 01 ponta tipo 
bola); 01 pedal para o Acionamento. Deverá 
acompanhar carro de transporte. Garantia mínima de 12 
(doze) meses. 

Deltronix/ 

SEG100+ 3.499,99 13.999,96 

Total: R$ 13.999,96 (Treze mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) 

 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. - ME – CNPJ: 06.127.890/0001-83

Item Qntd Descrição 
Marca/ 
Modelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço 
Total 
(R$) 

02 50 un. 

APARELHO NEGATOSCÓPIO 1 CORPO 
ELETROMETICO – moldura em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática a pó, fundo anti-
ferrugem, com luz fluorescente homogênea tampo em 
acrílico, dimensões aproximadas: 0,37 x 0,53 x 0,11 
cm. O fornecedor deverá apresentar Certificado de 
Registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 
12 (doze) meses. 

Conkast/C
NK 1500 240,00 12.000,00 

09 10 un. 

CARRO DE CURATIVO – Com estrutura tubular 
em aço inoxidável de 1”. Tampo, suportes para balde e 
bacia, uma prateleira, pés confeccionados, todos em 
aço inoxidável com acabamento polido. 01 balde com 
capacidade de 5 litros e 01 bacia em aço inoxidável, 
com acabamento polido. Com 04 rodízios de no 
mínimo 2”, sendo 02 deles com freios e sendo 02 
rodízios giratórios. Dimensões mínimas de 0,40 
metros de largura x 0,75 metros de comprimento x 
0,80 metros de altura. Garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 

Conkast/C
NK 1073 675,00 6.750,00 
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14 
150 
un. 

ESCADA DE AÇO 2 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 anti-
derrapante protegidos por cantoneiras de aço 
inoxidável em toda volta. Medidas aproximadas:  22 
cm de largura, 30 cm de comprimento, 20 cm de 
altura-1º piso e 38 cm de altura total. Garantia mínima 
de 12 (doze) meses. 

Conkast/C
NK 1063 168,00 25.200,00 

25 30 un. 

SUPORTE DE HAMPER – Construído em tubos de 
aço redondo inox de 1” de diâmetro, tripé com 3” de 
diâmetro. Com rodízios giratórios. Dimensões 
aproximadas: 0,50m de diâmetro, 0,90m de altura. 
Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

Conkast/C
NK 1161 231,62 6.948,60 

Total: R$ 50.898,60 (Cinquenta mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) 

 HYCOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ: 13.035.459/0001-72

Item Qntd Descrição 
Marca/ 
Modelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço 
Total 
(R$)

03 5 un. 

APARELHO OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL 
– Portátil. Visor LCD colorido de alta resolução.
Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de 
pulso, onda pletismográfica. Alarmes visuais e 
sonoros, ajustáveis e programáveis. Ajuste de volume 
do tom do pulso. Memória interna dos eventos e 
conexão USB. Fonte alimentação através de bateria 
bivolt recarregável com carregador integrado, 
autonomia mínima de 10 horas e pilhas AA. Deve 
acompanhar: sensor de SpO2 de dedo adulto. 
Bolsa/Capa protetora com suporte. Certificado pelo 
INMETRO e registro na ANVISA. 

General 
Meditech/ 

G1b  
1.800,00 9.000,00 

11 5 un. 

DESFIBRILADOR/ CARDIOVERSOR
BIFÁSICO PORTATIL: Desfibrilador e 
cardioversor de aplicação externa, semi-automático, 
portátil, com as seguintes características: acessórios 
conectados, no mínimo dois modos de operação sendo 
eles o modo semi-automático DEA e modo manual. 
Ambos os modos utilizar onda bifásica, 200 Joules e o 
modo Manual também deve permitir que seja realizada 
cardioversão sincronizada. Deve oferecer rápido 
acesso e manuseio para ajuste de carga de 
desfibrilação. Realizar monitorização de ECG, nos 
modos DEA e MANUAL, Durante a monitorização de 
ECG ser possível definir os alarmes de frequência 
cardíaca. Indicação digital da frequência cardíaca, 
mensagem de eletrodo solto ou pás desconectadas. 
Alarmes audiovisuais de frequência cardíaca máxima e 
mínima. Tela de Cristal Líquido de no mínimo 3 
polegadas, com ajuste de contraste, que oferece a 

Nihon 
Kohden/ 
Tec 5621 

13.840,00 69.200,00 
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visualização de curvas e mensagens, monitoração de 
ECG com tempo de Visualização de onda de ECG até 
4s e modo DEA de operação. Bateria recarregável, que 
permite que o desfibrilador obtenha uma carga de 200 
Joules em menos de 4 segundos e 50 choques sem que 
haja necessidade de recarga. Com pás pediátricas sob 
as pás para adultos (intercambiáveis). Deverá possuir 
impressora. Acessórios inclusos: cabo de ECG de 3 
vias; 5 rolos de papel de impressão; 01 bateria, guia 
rápido e manual do usuário em português. 
Equipamento deve possuir Registro da Anvisa e Boas 
Práticas de Fabricação, no caso de produto importado 
apresentar documento referente ao BPF do país de 
origem traduzido e juramentado em português. O 
fornecedor deverá possuir assistência técnica 
autorizada no município de Goiânia. Garantia mínima 
de 12 (doze) meses e treinamento dos profissionais 
para uso do equipamento.

Total: R$ 78.200,00 (Setenta e oito mil e duzentos reais) 

 VITALMÉDICA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. –
CNPJ: 17.252.670/0001-06 

Item Qntd Descrição 
Marca/ 
Modelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço 
Total 
(R$) 

04 
20 
un. 

ARMÁRIO AÇO 1 PORTA – Estrutura e porta de 
abrir em chapa de aço galvanizado, com espessura 
mínima de 0,60mm. Pintura eletrostática epóxi em pó, 
com tratamento antiferruginoso, cor cinza cristal. Porta 
com no mínimo 3 reforços internos tipo Ômega no 
sentido horizontal. 04 prateleiras sendo 01 fixa e 03 
reguláveis, com sistema de cremalheira para regulagem 
das prateleiras a cada 50 mm. Capacidade mínima de 
30kg cada prateleira. Fechadura cilíndrica do tipo Yale 
com 02 chaves. Medidas aproximadas: 1700mm x 
450mm x 400mm (Alt x Larg x Prof). Deve 
acompanhar kit de pé regulável. Garantia mínima de 12 
meses. 

Ideal/ 

ARM1P 
437,50 8.750,00 

08 4 un. 

CADEIRA OTORRINO FIXA – Cadeira de 
Otorrinolaringologia, mecânica, com controle de altura. 
Encosto de cabeça com regulagem de altura manual e 
removível. Confeccionada em Espuma injetada, 
recoberta com courvin. Braços anatômicos. Dimensões 
aproximadamente: altura do assento 90 cm, 
Comprimento deitada 200 cm: Largura 70 cm. Apoio 
para os pés. Construída em aço, pintado com tinta 
epóxi, tratamento anti–ferrugem. Garantia mínima de 
12 (doze) meses. 

Gigante 6.031,00 24.124,00 

10 5 un. 

CARRO DE EMERGÊNCIA - Estrutura em chapa de 
aço, pintado em tinta epóxi. Bandejas fixas em chapa 
de aço com espessura de 1,5mm, puxadores laterais em 
tubo de aço dobrado, capacidade de carga de 30 Kg por 

Metalic/ 

MT 902-I 
2.000,00 10.000,00 
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bandeja. 4 Gavetas em chapa de aço com espessura 
mínima de 0,6 mm, sendo as 3 superiores com altura de 
150 mm e a gaveta inferior com altura de 300 mm, 
puxador em nylon 6 injetado sob pressão, com lacre 
único; com corrediça em trilho telescópico. 16 
divisórias para medicação em polyestireno no processo 
de vacun form na 1ª gaveta na cor Branca. Suporte de 
oxigênio com espessura de 2 mm, com velcro para 
fixação do cilindro. Suporte para desfibrilador, monitor, 
cardioversor em chapa de aço com espessura de 2 mm. 
Suporte de soro com acabamento superficial anodizado, 
ajuste de regulagem de altura sem a utilização de 
parafusos, com ganchos em nylon 6. Tábua de 
massagem cardíaca em acrílico com espessura mínima 
de 6 mm e com régua de tomadas com capacidade de 4 
A com 4 pontos, 2P + T, com cabo de 3m, com 
interruptor e filtro de linha. Rodízios de 100 mm de 
diâmetro com garfo e aro em nylon 6 injetado sob 
pressão e banda de rodagem em poliuretano, 2 com 
trava e 2 sem trava de fácil acionamento. Dimensões 
Aproximadas: A 1150 mm x L 570 mm x P520 mm. 
Assistência técnica autorizada pelo fabricante nesta 
capital e região metropolitana. Garantia mínima de 12 
(doze) meses. 

12 
10 
un. 

DIAPASÃO – Diapasão médico com cursor. 
Confeccionado em alumínio anti-magnético e anti-
corrosão. Com 256 vibrações por minuto. Consistente 
precisão da freqüência. Comprimento mínimo de 15 
cm; Garantida de 10 anos contra defeitos de peças e 
fabricação. Com registro na ANVISA. 

MD 93,58 935,80 

21 
10 
un. 

MARTELO HOSPITAL SENSIBILIDADE 
REFLEXO - Martelo para avaliação de reflexos 
neurológicos e sensibilidade; Composição em aço inox; 
Pontas arredondadas revestidas de borracha.  
Acompanha agulha e pincel com cerdas macias 
(embutido no cabo). Tamanho aproximado de 18 a 20 
cm. Embalado individualmente, com dados de 
identificação do produto. O fornecedor deverá 
apresentar Registro do produto junto ao ministério da 
saúde/ANVISA e Certificado de boas práticas de 
fabricação. Garantia mínima de 2 (dois) anos. 

MD/ 

BUCK 
42,63 426,30 

Total: R$ 44.236,10 (Vinte e seis mil e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) 

 M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – CNPJ: 31.499.939/0001-76

Item Qntd Descrição 
Marca/M

odelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço 
Total 
(R$) 
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05 
20 un. 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA – com 
capacidade de até 150 Kg escala antropométrica de até 
190 cm com graduação de 0,5 e em 0,5 cm, plataforma 
em tampo de aço, reforçado com tapete e borracha 
antiderrapante, escala de pesagem sobre dois braços e 
aço inoxidável, régua antropométrica em alumínio 
anodizados. Deverá possuir selo do INMETRO. 
Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Líder/ 
P150C 

700,00 14.000,00 

Total: R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) 

 IDEAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS PARAESCRITÓRIO – CNPJ: 04.994.858/0001-
70 

Item Qntd Descrição 
Marca/ 
Modelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço 
Total 
(R$) 

07 
2000 
un. 

CADEIRA FIXA COM ESTRUTURA 
METÁLICA. Assento e encosto em polipropileno 
com base fixa. Altura:68CM, Largura:18CM, 
Comprimento:54CM 

 Ideaflex/ 
Lorena  70,00 140.000,00

Total: R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) 

 DOUBLE SEG INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 03.466.646/0001-57

Item Qntd Descrição 
Marca/ 
Modelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço 
Total 
(R$) 

22 70 un. 

PRATELEIRA AÇO 6 DIVISÓRIAS – 
desmontável, confeccionada em chapa de aço n.º 20 e 
estrutura em chapa de aço 18, pintura em epóxi pelo 
sistema eletrostático e curada em estufa na cor cinza 
claro, com 06 prateleiras reguláveis em chapa aço 
reforçado nº 20, cruzamento no fundo e nas laterais, 
fixação por meio de parafusos e porcas sextavados e 
zincados. Medidas aproximadas: Altura: 2,00 m x 
largura: 1,00 m x profundidade: 40cm. Acompanha 
parafusos e porcas sextavados e zincados. Garantia 
mínima de 05 anos. Laudo e Certificado de 
conformidade com ABNT.

Movap 205,71 14.399,70 

Total: R$ 14.399,70 (Quatorze mil trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos) 

 V. S. COSTA & CIA LTDA. - EPP – CNPJ: 05.286.960/0001-83

Item Qntd Descrição 
Marca/ 
Modelo 

Preço 
Unit. 
(R$) 

Preço 
Total 
(R$)

26 10 un. 

SUPORTE DE INJEÇÃO (BRAÇADEIRA), com 
altura regulável. Apoio de braço tipo concha em aço 
inox, com haste cromada e rodízios. Base tubular com 
pintura eletrostática a base de resina epóxi pó, anti-
ferrugem. Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

Artmed/A
RT 270 98,00 980,00 
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Total: R$ 980,00 (Novecentos e oitenta reais) 

Valor Total: R$ 364.986,86 (Trezentos e sessenta e quatro mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta 

e seis centavos) 

Goiânia, 07 de julho de 2020. 

Fátima Mrué 
Secretária 
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