
Palácio das Campinas Prof. Venerando de Freitas Borges – Paço Municipal
Avenida do Cerrado, n° 999 - Parque Lozandes - Goiânia – GO CEP 74.884-900
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Secretaria Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2020 – 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° 023/2020 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM –– processo Bee 793, cujo objeto é Aquisição de materiais permanentes 

(Desfibriladores) para utilização nas Unidades de Atenção Primária da Secretaria Municipal 

de Saúde de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus 

Anexos. Os valores apresentados se encontram dentro da média do estimado. Diante dessas 

informações, resolve RETIFICAR A HOMOLOGAÇÃO o presente procedimento licitatório e 

AUTORIZAR a despesa conforme relacionado abaixo: 

 GDC da Silva costa e Costa LTDA – CNPJ – 09.721.729/0001-21

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

01 24 un. 

APARELHO DETECTOR FETAL 
PORTÁTIL DIGITAL E BATERIA 
RECARREGÁVEL, portátil, de alta 
sensibilidade, resistente, botão liga/desliga 
com ajuste de volume–alto falante de alta 
performance, visor com contador numérico 
digital, indicador de bateria fraca, freqüência 
de batimentos cardíacos de 50 a 240 bpm, 
tela de LCD para visualização numérica do 
batimento cardíaco fetal, freqüência do 
ultra-som aproximada de 2,25 MHz, 
alimentação através de  bateria interna 
recarregável e carregador integrado ao 
equipamento, sensibilidade a partir da 10ª 
semana de gestação. Bi volt. Carregador. 
Bolsa para transporte. Manual de operação 
em português e carregador de bateria para 
rede elétrica em 220 v. 
-Certificado de garantia do fabricante de, no 
mínimo, um ano para o equipamento e 
acessórios 
- Comprovação de regularidade do produto 
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– ANVISA

DF- 
7001 D 

   833,30 19.999,20

Total: R$    19.999,20 (Dezenove mil novecentos e noventa e nove reais)

DOM Eletrônico             Edição Nº 7344, de 22 de julho de 2020. Página 43 de 70

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 

 

 Instramed Indústria Médico Hospitalar LTDA – CNPJ – 90.909.631/0001-10 

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

02 33 un. 

DESFIBRILADOR CARDIACO -Desfibrilador 
Externo Automático - DEA, com uso geral 
(desfibrilação externa) em pacientes adultos e infantil, 
portátil, Com forma de onda bifásica, Deve possuir 
software, teclas e indicações em português, Com guia do 
usuário através de comandos de voz em português, Com 
detecção automática de Fibrilação Ventricular e 
Taquicardia Ventricular sem Pulso, Com análise da 
impedância torácica, Deve possuir sistema de autoteste, 
Deve possuir memória para gravação de ECG (mínimo 
de 30 min.) e eventos (mínimo 10), Deve possuir 
proteção contra poeira e respingos de água, Deve 
possuir tecla para aplicação de choque, Devem seguir as 
diretrizes do protocolo Guideline da AHA 2015, Deve 
possuir peso (com bateria) de no máximo 3 Kg, Deve 
possuir indicações mínimas, em display de cristal 
líquido (LCD), Com indicação do nível de carga da 
bateria, Com display para monitoração de ECG, Com 
velocidade: 25 mm/s no mínimo, deve medir a 
freqüência cardíaca de 30 a 300 batimentos por minuto, 
no mínimo; Com monitoração do ECG via pás adesivas, 
Desfibrilação: a) Com escala de energia que abranja a 
faixa de 150 Joules a 200 Joules, conforme a tecnologia 
da onda bifásica (retilínea ou exponencial truncada), b) 
Deve possuir modo de desfibrilação pediátrica, com 
reconhecimento e limitação da energia de forma 
automática pelas pás, c) Com tempo de carga máxima: 
até 10 segundos, d) Com descarga interna automática 
quando do desligamento do equipamento, e) Com 
descarga interna automática se não houver disparo; A 
bateria do Desfibrilador deve: a) Possuir tempo de vida 
útil em modo espera de no mínimo 04 anos, b) 
Possibilitar no mínimo 140 choques com carga máxima 
ou 4 horas de monitoração contínua (ECG), c) Ser 
recarregável, Deverá acompanhar cada equipamento: a) 
02 (dois) jogos de pás adesivas descartáveis para uso 
adulto com validade mínima de 18 meses a partir da data 
da entrega, b) 02 (dois) jogos de pás adesivas 
descartáveis para uso pediátrico com validade mínima 
de 18 meses a partir da data da entrega c) 01 (uma) bolsa 
ou maleta para transporte, com alça. Carregador bivolt 
para bateria recarregável; alarmes sonoros e visuais: 
alarmes de bateria fraca; alarmes sonoros: Indicação 
sonora para o ritmo da massagem cardíaca;  
- Comprovação de regularidade do produto na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 
-Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, 
um ano para o equipamento e acessórios; 
-O fornecedor deverá ficar responsável pela instalação e 
capacitação da equipe, conforme necessidade da 
Secretaria. 

Instramed / 
ION 

5.700,00 188.100,00 
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Total: R$    188.100,00 (Cento e oitenta e oito mil e cem reais)

 Pesenti e Pelais  LTDA – CNPJ – 02.776.642/0001‐02

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

03 52 un. 

APARELHO OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL - 
monitoração não-invasiva da saturação de oxigênio e 
pulso periférico. Permite instalação rápida e fácil 
operação, pois não requer calibrações; curva 
Pletismográfica, valores digitais da saturação de oxigênio 
e do pulso periférico apresentados em display. Indicação 
sonora de: sensor fora do paciente, sinal fraco, 
interferência luminosa e intensidade de sinal. 
Confeccionado em material resistente. Com tecla 
liga/desliga para acionamento.  Bateria interna 
recarregável, com autonomia mínima de 8 horas para 
monitoração contínua e indicação de bateria fraca. 
Especificações Técnicas: Saturação de oxigênio: faixa 0-
100%; precisão: 2%; resolução: 1%; tempo de média: 8 
segundos; áudio: alarmes e pulso, com tonalidade 
variável com a mudança da SpO2; Medidor de pulso: 
faixa 30-250 bpm; precisão: 2 bpm; resolução: 1 bpm; 
tempo de média: 8 segundos; alarmes: limites ajustáveis e 
automáticos para SpO2 e pulso máximos e mínimos; 
áudio: volume ajustável, 2 minutos silencioso ou 
desligado; visual: valores de SpO2 e Pulso e barra de 
alerta. Display numéricos LCD. Curva Pletismográfica: 
cristal líquido. Alimentação elétrica: 100-120/200-240 
VAC, 50 - 60 Hz, 30 VA. 
Acessórios inclusos: sensor adulto e infantil, 01 (um) 
cabo rede e 01 (um) manual usuário em português. 
-Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, um 
ano para o equipamento e acessórios; 
- Comprovação de regularidade do produto na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA; 

Mobil 
/Shenzhen 

1.192,30 61.999,60 

Total: R$    61.999,60 (Sessenta e um mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) 

 J Ribeiro Comércio Atacadista  LTDA – CNPJ – 84.972.926/0001‐39

Item Quant. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$)

04 01 un. 

ELETROCARDIOGRAFO – PORTATIL, multicanal, 
03  (três) canais com aquisição simultânea de 12 (doze) 
derivações compacta, com sensibilidade (ganho) 
impressão por cabeça térmica de alta resolução, 8 dots 
por minuto, seleção de derivação automática ou manual, 
variação de sensibilidade no mínimo para 5, 10 e 20 
mm/mv, velocidade de registro de 5,25 ou 50 mm/s 
mudança de derivações automática e manual,  frequência 
de amostragem de 1000 Hz, resolução digital de 5 
microvolts, com filtro para 60 Hz e para tremor muscular 
de 25 ou 35 Hz (programável), com possibilidade de 
captação de qualquer derivação precordial, sinal de 
calibração detecção de marcapasso com variação de 1 a 

Bionet 
Cardio 

Care 2000 
10.500,00 10.500,00 
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50 MV/ 0.1 a MS, tela de cristal liquido; impressora 
integrada ao aparelho, com registro em papel a 4 
milimetrado comum. Tecnologia digital de 
processamento, indicando: frequência cardíaca, ganho, 
velocidade, derivação, proteção contra circuito de entrada 
flutuante contra descarga de desfibrilador e bisturi 
elétrico, software na língua portuguesa, alimentação 220 
volts, 60 Hz com filtro, com bateria interna recarregável 
com autonomia de pelo menos duas horas em uso normal, 
fonte de alimentação incorporada ao corpo do 
equipamento e com indicação da alimentação pela rede 
elétrica ou pela bateria filtro 60 Hz, acompanha 01 cabo 
de forca, 02 cabos de pacientes com 10 vias com pino 
banana, 02 resmas de papel A 4 milimetrado comum 217 
mm x 280 mm, 6 eletrodos precordiais de sucção, 4 
eletrodos de membro tipo clips, 1 frasco de gel e todos os 
acessórios necessários para o completo funcionamento do 
equipamento, manuais de operação e manutenção, 01 ano 
de garantia de peças e serviços, assistência técnica 
autorizada, aparelho em conformidade com a NBR/IEC - 
Compatibilidade Eletromagnética para Eletrocardiógrafo. 
-Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, um 
ano para o equipamento e acessórios; 
- Comprovação de regularidade do produto na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 
-O fornecedor deverá ficar responsável pela instalação e 
capacitação da equipe, conforme necessidade da 
Secretaria. 

Total: R$    10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais) 
 
 
 
Valor Total do processo: R$ 280.598,80 (Duzentos e oitenta mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta 
centavos) 

 
 
 
 
 

Goiânia, 20 de julho de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fátima Mrué 
                    Secretária 
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