
Prefeitura Municipal de Goiânia
Extrato da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial Nº 006/2010

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia

Processo Nº 38715283/2009

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (aparelho pressão arterial, aparelho laringoscópio, aspirador,
autoclave, dentre outros), conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para
inclusão no Sistema de Registro de Preços.

Prazo: 12 (doze) meses, contados da data de publicação de DOM.
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Empresa Fornecedora

04.043.163/0001-02 - SKALA - MEDH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. EPP

Av. Independência, Qd: 69-A, Lt: 39, - Setor Aeroporto - Goiânia-GO - Cep: 74070010

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

21 Unidade R$38.480,00R$2.960,0013 Fiac

COMPRESSOR DE AR PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, de baixa pressão (100lbs/pol2) 7.0Kgf/cm2, uso medicinal, totalmente
isento de óleo, proporcionando ar sem partículas, umidade e odor. Baixo nível de ruído. Constituído com anel de teflon, grafitado, assegurando
ar puro. Tratamento interno antiferrugem à base de epóxi. Dreno de fácil acesso. Com 02 CV de potência, no mínimo. Reservatório para 130
(cento e trinta) litros, no mínimo. Composto de 02 (dois cilindros de compressão em ferro fundido com pistões nodulares, sendo o pistão
superior totalmente isolado do inferior, interligados por haste. Deslocamento de, no mínimo, 12 pés cúbicos por minuto. Com capacidade para
funcionamento de 02 (dois) conjuntos odontológicos. Tensão de 220 volts, monofásico. Com chave magnética.

Valor Total: R$38.480,00Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

05.375.249/0001-03 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD

RUA GAL. AUGUSTO SOARES DOS SANTOS N°206 - PARQUE E CIDADEINDUS - RIBERÃO PRETO-GO - Cep: 

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

16 Unidade R$106.700,00R$1.067,00100 Dabi Atlante

APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO COMPLETO, com ultra-som elétrico, constituído de um circuito oscilador que envia tensão com
freqüência de 29 a 32 kHz para a peça de mão (transdutor), montada com quatro pastilhas de cerâmica montadas intermitentes uma a outra e
vibração com movimento linear ântero-posterior, longitudinal ao cabo. Peça de mão leve e anatômica, capa do transdutor removível e
autoclavável. 03 (três) tips (pontas) de raspagem autoclaváveis, chaves autoclaváveis para troca das pontas com prolongador que impeça o
contato manual com as pontas. Chave seletora de potência. Chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato. Caneta do jato de bicarbonato
com sistema de remoção do bico misturador para limpeza e autoclavagem; reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa,
transparente. Pedal para acionamento. Mangueiras lisas, leves e flexíveis, corpo em poliuretano de superfície lisa. Tensão 220 volts. Potência 10
w.

19 Unidade R$48.000,00R$240,00200 Dabi Atlante

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, corpo fabricado em liga de alumínio anodizado com canal arredondado de pega. Sistema de substituição da broca
em "push - botton". Conexão borden com engate de dois furos. Spray triplo, consumo de água no spray de 42ml/min, aproximadamente.
Controle de rotação através do pedal de comando. Rotação acima 400.000rpm. Pressão de ar de trabalho deve ser em torno de 32 e 35Ibs.
Turbina com sistema de micro-balanceamento. Extratorque, nível de ruído até 75dB. Rolamentos apoiados em anéis de borracha sintética.
Consumo de ar de 42l/min. Pressão (PSI) de 30bar. Autoclavável em temperatura de até 135°C sem risco de danos.

22 Unidade R$329.250,00R$4.390,0075 Dabi Atlante

CONJUNTO ODONTOLÓGICO CONTENDO:
- Cadeira odontológica com estrutura de aço, pontos articulação entre assento e encosto nas laterais ou no centro da cadeira, apoio de braços
fixos e curtos em ambos os lados da cadeira, facilitando a entrada e saída do paciente. Base em chapa de aço com isolação, para evitar
oxidação, sem necessidade de fixar ao piso, respeitando as normas de segurança para o paciente, com movimentos silenciosos através de moto
redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi,
estofamento injetado em poliuretano flexível, revestido em PVC sem costura, cabeceira articulada com regulagem de altura. Caixa de distribuição
integrada. Cadeira contendo, aproximadamente, cinco (5) movimentos sendo, (4) quatro individuais e (1) um automático, (volta à zero).
Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções integradas, elevação
mínima de 370mm e máxima 770mm (aproximadamente).
- Equipo odontológico Tipo Cart, mesa dotada de três terminais sendo: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação e uma
mangueira para alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem do spray
tipo anelar, com posicionamento dos instrumentos em angulação de 45º, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza,
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mesa integrada ao suporte das mangueiras, evitando assim a queda involuntária dos instrumentos, causando danos ao mesmo. Pedal
progressivo móvel para acionamentos dos instrumentos. Mesa com puxador com linhas arredondadas, estrutura da mesa em plástico de
engenharia de alta resistência, com proteção UV.
- Unidade Auxiliar acoplada a cadeira, rebatível, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada, estrutura em plástico de engenharia
de alta resistência injetado, com proteção UV. Integrada ao suporte das mangueiras, suporte para copo, cuspideira de cerâmica removível e de
fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágüe da cuspideira regulado através de registro. Sugador com diâmetro
6,3mm (aproximadamente).
- Refletor odontológico dotado de lâmpada halógena de fácil troca, com cor de iluminação de 5000º k (iluminação a luz do dia), luz fria com
intensidade de 20.000 lux (aproximadamente), controle de iluminação acionados no comando de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio, todos
os movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento dos cabos elétricos, cabeçote injetado em plástico de engenharia, com
proteção UV, com proteção em acrílico, proporcionando maior segurança ao paciente, braço multiarticulado, permitindo a iluminação na arcada
inferior (por trás do paciente), acionamento liga/desliga no pé. Acionamento automático do refletor ao executar o movimento de Volta a zero.
- mocho odontológico dotado de base sem aro e com (5) cinco rodízios, sistema de elevação a gás, regulagem de altura e aproximação com
alavancas, regulagem de altura do encosto através de catracas com travamento automático, assento envolvente estofamento em PVC sem
costura diâmetro do assento em torno de 30cm, de consistência semi rígida.

23 Unidade R$15.200,00R$190,0080 Dabi Atlante

CONTRA ÂNGULO, conexão com as peças de mão do tipo INTRA, formato anatômico com cabeça reduzida que propicia maior comodidade
operacional, acoplável ao micromotor onde o torque e a rotação são transmitidos à broca por um conjunto de eixos e engrenagens com relação
de transmissão de velocidade 1:1. Corpo de alumínio, giro livre de 360º sobre o micromotor, fixação da broca com trava de aço temperada, com
sistema eficaz de pinça mecânica que garante a fixação da broca mesmo quando se trabalha sobre materiais resistentes à desgaste. Eixo
principal apoiado sobre rolamentos com esferas de aço. Máximo desempenho de trabalho a 20.000 rpm, em ambos os sentidos, com torque
excepcional mantendo os mais baixos índices de ruído e ausência de vibração. Autoclavável em temperatura de até 135°C sem risco de danos. O
contra ângulo e o micromotor devem ser da mesma marca para completarem o conjunto.

26 Unidade R$21.600,00R$270,0080 Dabi Atlante

MICROMOTOR, de sistema intra que se encaixe em contra ângulo intra e peça reta intra. Conexão borden com engate de dois furos. Permite
acoplar facilmente a peça reta ou o contra-ângulo, proporcionando um alto torque em baixa velocidade, baixo nível de ruído e ausência de
vibração, permitindo a rotação das pontas acopladas, giro de 360°. Anel giratório no corpo para proporcionar inversão de rotação. Controle de
rotação no pedal de acionamento. Rotação regulável de 3.000 a 18.000 rpm, para um bom desempenho. Pressão de trabalho de 60 a 80 bar.
Consumo de ar de 65 l/min. Autoclavável em temperatura de até 135° sem risco de danos. O micro motor e o contra-ângulo devem ser da
mesma marca para completarem o conjunto.

Valor Total: R$520.750,00Quantidade de Itens: 5

Empresa Fornecedora

07.908.408/0001-05 - VHPM COMERCIAL LTDA.

Av. Paraná N° 327 Qd. 96 Lt. 15 - Setor Campinas - Goiânia-GO - Cep: 74513010

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

08 Unidade R$33.718,88R$392,0886 Welmy

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, com capacidade de até 150kg, fração de 100g, escala antropométrica de até 190cm com graduação de 0,5 em
0,5 cm, plataforma em tampo de aço, reforçado com tapete de borracha antiderrapante, escala de pesagem sobre dois braços e aço inoxidável,
régua antropométrica em alumínio anodizados, pés de borracha. Deverá possuir selo do INMETRO.

Valor Total: R$33.718,88Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rua  03, nº 975, Qd: 0, lts: 05, 07e 08 - Setor Morais - Goiânia-GO - Cep: 74620380

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

01 Unidade R$63.720,00R$270,00236 WELCH ALLYN

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, ADULTO, ANAERÓIDE, Esfignomanômetro de alta precisão, resistente a quedas, braçadeira em nylon
resistente, com manômetro mecânico tipo relógio com mostrador graduado em mmHg, de 0 a 300mmHg, com fechos em velcro, válvula de
metal cromado de modo a permitir a retenção e o esvaziamento de ar, pêra e manguito com garantia de qualidade INMETRO. Com conexão
segura entre a pêra, válvula de deflação e a mangueira. Acompanha bolsa para acondicionamento adequada ao tamanho do aparelho.  Manguito
e braçadeira: tamanho padrão adulto
O produto deverá possuir selo do INMETRO.

Valor Total: R$63.720,00Quantidade de Itens: 1
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Empresa Fornecedora

54.611.678/0001-30 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

Rua Mal. Mascarenhas de Moraes n° 550 - Ribeirão Preto - Ribeirão Preto-SP - Cep: 14095120

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

12 Unidade R$191.990,00R$730,00263 BISTOS

DETECTOR FETAL
Características
- indicação ambulatorial para acompanhamento pré-natal
- gabinete plástico com encaixe para transdutor
- botão liga/desliga com ajuste de volume
 Visor: LCD
 Indicador de bateria fraca
 Indicador de qualidade do sinal
- Freqüência dos batimentos cardíacos: Até 240 bpm
- Precisão: + 2%
- Freqüência do ultra-som aproximada: 2,25 MHz ± 10%
- Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm²
- Alimentação: baterias/pilhas (tipo: AA)
- Sensibilidade: A partir da 10ª semana de gestação
 Classe de enquadramento (ANVISA) - Classe II - Médio Risco
Acompanhado dos seguintes acessórios: 01 transdutor, 01 frasco de gel de contato; 01 bolsa para transporte, 01 bateria e Manual de operação
em Português. 

Valor Total: R$191.990,00Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

59.233.783/0001-04 - Sercon Ind.e Com. de aparelhos Médicos e Hospitalares Ltda

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

07 Unidade R$189.000,00R$10.500,0018 SERCOM

AUTOCLAVE HORIZONTAL - Esterilizador automático horizontal a vapor saturado e elétrico; com bomba de vácuo de no mínimo 1,4 Cv; vácuo
pulsante; utilizado para esterilização e secagem de artigos de serviços de saúde como instrumentais, artigos porosos empacotados, tecidos,
vidraria, borrachas; com capacidade da câmara interna para no mínimo 50 litros; não necessite de instalação hidráulica, somente para energia
elétrica.
Automático; elétrico; 220 V trifásico; trabalhando com ciclo de pré-vácuo pulsante para remoção do ar; com 02 câmaras, sendo a câmara
externa em aço inoxidável AISI 304 e câmara interna em aço inoxidável AISI 316; polido sanitário; com tubulações externa em cobre e latão;
gerador de vapor elétrico incorporado ao equipamento, com potência em conformidade com a Norma Técnica EB-2115 - subitem 4.4.12.4 / NBR
11816; com aquecimento por resistências e elementos em Aço 316 sem costura e reservatório de água.
Câmara interna retangular ou cilíndrica; com dreno para escoamento; sistema de injeção de vapor na câmara interna no mínimo duplo,
permitindo atingir a temperatura mais rápido e mantê-la uniforme em todo o perímetro interno; Entrada de ar limpo para quebra de vácuo; o
equipamento deve ser montado em estrutura com pés reguláveis para nivelamento e gabinete revestido em chapas laterais removíveis; no
mínimo em chapa de aço inoxidável, com tratamento anticorrosivo. O equipamento deverá possuir isolamento das câmaras com material isolante
ao calor.
Deverá possuir 01 Porta frontal com sistema de abertura manual, fabricada internamente em Aço Inox AISI 316L e externamente em Aço Inox
AISI 304, com guarnição tubular fixa em silicone de alta durabilidade.
Faixas de trabalho com ciclos pré-programáveis de acordo com o tipo de material, sendo que o equipamento deverá conter no mínimo 02 ciclos
disponíveis (com secagem) sendo um para artigos termosensíveis e outro para artigos termoresistentes; com temperatura de esterilização entre
121ºC a 134ºC com ciclo de secagem automático, sem necessidade da abertura da porta.
Painel de Controle Microprocessado; deve possuir, no mínimo: indicador de temperatura, pressão, alarme e tipo de ciclo; deve ser programável,
de acordo com o tipo de material; indicador de término para cada ciclo; 
Acessório incluso: suporte para disposição dos artigos dentro da câmara interna da autoclave. 
Comando por intermédio de válvulas solenóides elétricas, devendo possuir sistema de segurança contra abertura quando houver pressão
superior a 0,1Kgf/cm² , Válvula de segurança mecânica , válvula de segurança elétrica com acionamento automático , sistema de desligamento
automático em caso de pressão excessiva , sistema de purga eletrônica auto limpante com tempo programável para eliminação do condensado.

O produto deverá possuir selo do INMETRO. Manual Técnico do Produto em língua portuguesa. O licitante deverá fornecer treinamento
adequado aos usuários, sem ônus para a administração.

Valor Total: R$189.000,00Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

61.100.244/0001-30 - FANEM LTDA
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Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

06 Unidade R$216.665,00R$2.549,0085 Fanem

ASPIRADOR CIRÚRGICO: Portátil, funcionamento através de diafragma e isento de óleo. Micro-filtro na descarga de ar. Montado em móvel com
pedestal sobre 4 rodízios de 3", com freio. Caixa de proteção do conjunto do motor em plástico resistente, com sistema de exaustão forçada de
ar, suporte para duas cânulas. Com pedal de acionamento elétrico, para uso intermitente/contínuo. Com 2 frascos coletores com capacidade
igual ou superior a 2,5L cada, leves, resistentes a impactos e altas temperaturas (121ºC), de plástico autoclavável, graduados em alto relevo.
Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza, que permita vedação hermética. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a
remoção do frasco coletor. Acabamento (carenagem) em estrutura de aço com pintura eletrostática e tratamento ante-ferruginoso. Ajuste de
vácuo de 0 a 22 poLHg com 24LPM. Motor silencioso e de alto desempenho, com sistema eletrônico de proteção contra extravasamentos com
alarme e que desliga automaticamente o motor quando o frasco atinge sua capacidade máxima. Com kit pedal de acionamento elétrico, para
uso intermitente/contínuo. Alimentação elétrica 127/220V, freqüência: 50/60 Hz. 

Valor Total: R$216.665,00Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

90.909.631/0001-10 - Instramed Indústria Médico Hospitalar LTDA-ME

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

11 Unidade R$400.000,00R$16.000,0025 Instramed

CARDIOVERSOR - Monitor e desfibrilador, bifásico, possuindo eletrocardiograma, desfibrilação e oximetria, tela colorida LCD de tamanho
aproximado de 10 x 14 cm com visualização de todas as informações e gráficos. Operação padrão para monitorar ECG, pás multi-função, adulto
e infantil. Desfibrilação interna e cardioversão rápida. Memória de pelo menos das últimas 2 horas de monitoração do ECG. Que atenda as
seguintes Normas Técnicas: IEC 60601-2-4 /2002, NBR IEC 60601-1/1997, NBR IEC 60601-1/1994, NBR IEC 60601-2/1997, NBR IEC
60601-2-27/1997, NBR IEC 60601-49. Com os seguintes acessórios inclusos: Par de cabos para desfibrilação; Par de eletrodos para desfibrilação
externo, adulto e infantil; cabo de rede; cabo de bateria externa; cabo de aterramento; cabo paciente ECG 5 vias; manual de operação em
português. Alimentação elétrica 220V ou bivolt. 

Valor Total: R$400.000,00Quantidade de Itens: 1


