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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2013 
 
 
 

Processo Licitatório nº2712/2013  
Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial nº 050/2013 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP 
Tipo: Menor Preço Valor por Item 
Objeto: Registro de preços para aquisição de Equipamentos para UPA 24H, SAMU, UBS, Policlínica e 
Consultórios Odontológicos visando atender a necessidade de atendimento da Rede Municipal de Saúde . 
 
 

 

 Aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2013, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ 

nº11.336.672/0001-99, com sede na Av. Pernambuco, n.1345, centro, Gurupi-TO, CEP: 77.405-070 neste ato 

representada por seu Gestor o Sr. Diego Lorenzi Agnolin, brasileiro, solteiro, médico, portador do CPF 

nº004.369.881-60 e RG nº600.626 2ª Via SSP-TO, residente e domiciliado à Rua Adelmo Aires Negre, Qd.4, 

Lt.10, nº1359, Apto. 06, Conj. Vila Minas, CEP: 77.402-130, Fone: (63)8484-1000, Gurupi/TO. 

 

 

Detentoras da Ata de Registro de Preços: 

ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.EPP, inscrita no  CNPJ  nº 

07.955.424/0001-59, Inscrição Estadual nº10.401.578-0, com sede à Rua C-267,  nº315, Nova Suíça, CEP: 74.280-

290, Goiânia-GO, Telefone: (62)3097-3817, e-mail: asthamed@uol.com.br, neste  ato  representada  pelo Sr. Ivan 

Alves Lino, brasileiro, casado, empresário, portador do Documento de Identidade RG nº 2.258.444 SSP-GO e do 

CPF nº 863.126.001-06, residente e domiciliado à Rua Caiçara Quadra 136-A Lote 01-16 Setor dos Afonsos, CEP: 

74.915-270, Aparecida de Goiânia-GO, Telefone: (62)3248-9551, e-mail: licitações.asthamed@hotmail.com; 

 

DÁLIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, com sede na Rua Alameda Alberto Nepomuceno, Quadra CH, Lote 

21, Setor Vila Adélia, CEO: 74.323-020, Goiânia-GO,  Telefone: (62)3358-6617,   inscrita no  CNPJ  nº 

05.960.774/0001-88,  Inscrição Estadual nº 10.487.615-8, email: daliahospitalar@hotmail.com,  neste  ato  

representada  pelo Sr. Luiz Carlos Silva Leão, brasileiro, divorciado, empresário, portador do Documento de 

Identidade RG nº 236.90 SSP/GO e do CPF nº 066.950.601-00, residente e domiciliado na Rua Pitangui, Quadra C-

02, Lote 41, Setor Parque Santa Rita, Goiânia-GO.,  CEP: 74.370-525,  Telefone:(62)3558-6617, email: 

daliahospitalar@hotmail.com; 

 

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 07.897.039/0001-00 e Inscrição 

Estadual nº 001.005.921-0010, com sede à Rua Antonio Gravatá, nº136A, Bairro Betânia, CEP: 30.570-040, Belo 

Horizonte - MG, telefone: (31)3374-6768, e-mail: dentemed@detemed.com.br, licitação@dentemed.com.br, 

neste ato representada pela Sra.  ADENIR PEREIRA DA SILVA, brasileira, divorciada, representante comercial, 

portadora do Documento de Identidade RG nº 394468-9 SSP/MT e do CPF nº 596.559.171-34, residente e 

domiciliada à 806 Sul Alameda 19A  Lotes 7/9, Centro, CEP: 77.023-110, Palmas-TO, telefone: (63) 8409-

1903/8124-6098, e-mail: silvaadenir10@gmail.com; 

 

HOSPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 01.793.020/0001-20 e Inscrição 

Estadual nº 29.0205.9391-3, com sede à 103 Norte Rua NO II lote 20/23, centro, CEP: 77.100-040, Palmas-TO, 

telefone: (63)3215-3197, e-mail: hosptech-to@brturbo.com.br, neste ato representada pelo Sr.  JAHYR CUNHA 

SPONHOLZ, brasileiro, casado, vendedor,  portador do Documento de Identidade RG nº 5.996.938-2 SSP/PR e do 

CPF nº 019.166.869-90, residente e domiciliado à 203 Norte QI B Lt. 12, Al.3, CEP: 77.000-000, Palmas-TO, 

telefone: (63) 9252-6092, e-mail: licitação@hosptech.com.br;  
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PORTAL DISTRIBUIDORA ME, inscrita no CNPJ  nº15.127.478/0001-54, com sede à Rua Bernardino Maciel, 

nº478, centro, CEP: 77600-000, Paraíso do Tocantins - TO,  neste  ato  representada  pelo Sr. Alano Martins 

Costa, brasileiro, casado, representante comercial, portador do CPF nº196.239.251-15 e Carteira de Identidade 

RG nº1.037.028 2ªvia SSP-TO, residente e domiciliado na Rua Bernardino Maciel, nº 492, centro, Fone: (63)3602-

1951, Paraíso do Tocantins-TO; 

 

ÚNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n° 

07.547.660/0001-36 e Inscrição Estadual nº 10.392.385-3, com sede à Av. Assis Chateaubriand, nº1450, St. 

Oeste, CEP: 74.130-015, Goiânia – GO, telefone: (62)3285-7944, e-mail: unicadental@ig.com.br, neste ato 

representada pelo Sr.  DERCIVAL DE SOUZA TAVARES, brasileiro, casado, representante comercial, portador do 

Documento de Identidade RG nº 17.581.022 SSP/SP e do CPF nº 534.703621-49, residente e domiciliado à Rua S-

9, Qd. 49, Lt. 13 St. Sol Nascente, CEP: 77.425-020, Gurupi-TO, telefone: (63) 8426-4385, e-mail: representacoes-

tavares@hotmail.com;  

 

As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral observância das normas: Lei 
Federal nº10.520/2002; Decreto nº3.555, de 08.08.2000, do Decreto nº7.892, de 23.01.2013, da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº8.666, de 21.06.1993, demais normas 
pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do 
Pregão Presencial nº050/2013-SRP - REPUBLICAÇÃO e seus anexos: 

 
FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº050/2013-

SRP - REPUBLICAÇÃO, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de Equipamentos para UPA 24H, SAMU, 

UBS, Policlínica e Consultórios Odontológicos visando atender a necessidade de atendimento da Rede 

Municipal de Saúde. conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS das respectivas propostas 

apresentadas, classificadas, aceitas/negociadas no certame do Pregão Presencial Nº050/2013 - REPUBLICAÇÃO 

realizado em 23/09/2013, conforme ata de sessão, conforme as Cláusulas e condições que seguem: 

 
DO FUNDAMENTO LEGAL 

  
A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial nº050/2013-SRP- 

REPUBLICAÇÃO, na forma da Lei nº10.520/02, e, subsidiariamente, pela Lei nº8.666, de 21 de junho de 1.993, e, 

conforme Termo de Homologação de 02/10/2013, tudo constante no Processo Licitatório nº 2712/2013, do 

qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual. 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

  
1.1  O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o Registro de preços para aquisição de Equipamentos para UPA 

24H, SAMU, UBS, Policlínica e Consultórios Odontológicos visando atender a necessidade de atendimento 
da Rede Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº 
2712/2013, no Edital do Pregão Presencial nº050/2013-SRP – REPUBLICAÇÃO e seus Anexos. 

 
1.2 A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do 

Edital e da Ata de Registro de Preços. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.1  Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, 
com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de 
cédula de identidade.  

 

mailto:representacoes-tavares@hotmail.com
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2.2 O prazo para assinatura desta Ata de Registro de Preço será de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento 
da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do 
prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração. 

 
2.2.1 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela 

será excluída. 
 
2.2.2 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 2.1 ou havendo recusa em fazê-lo, a 

Administração aplicará as penalidades cabíveis. 
 
2.3 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses a contar da data da publicação de seu extrato.  
 
2.3.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº50/2013-SRP - REPUBLICAÇÃO, terá seu 

extrato publicado Diário Oficial do Estado do Tocantins, no Diário Oficial da União (quando necessário), e a 
sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Gurupi durante sua vigência. 

 
2.3.2 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 

prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo 

de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2.5 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão superiores 

aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
3.1 Os objetos da presente licitação, serão solicitados conforme a necessidade do Órgão Solicitante, mediante a 

assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços, através da requisição/solicitação de materiais 
devidamente assinada, com identificação do respectivo servidor público municipal competente. 

 
3.2 Os produtos deverão ser entregues em 10 (dez) dias a contar do recebimento do empenho, conforme pedido 

de compra, os quais poderão requerer a entrega parcial dos mesmos. 
 
3.2.1 Os itens licitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde no seguinte 

endereço: Avenida Guaporé, nº 1796, centro, telefone: (63) 3316-1776 – aos cuidados do servidor designado 
pela Secretaria. 

 
3.3 A fornecedora responsabilizar-se-á, às suas despesas, pelo transporte dos moveis e deverá entregá-

los/descarregá-los, no local indicado pelo respectivo órgão solicitante, sem nenhum custo oneroso para 
Administração em relação à entrega dos mesmos. 

 
3.4 Os produtos somente serão recebidos se contiverem o selo de vistoria do INMETRO, bem como, vierem 

acompanhados do certificado de garantia de fábrica. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
4.1 Após a indicação da empresa vencedora, e a homologação e publicação da respectiva Ata de Registro de 

Preços, a empresa estará apta ao fornecimento dos materiais licitados. E a liberação para fornecimento e 
emissão da nota fiscal, se dará por meio de pedido de compra encaminhado pelo Setor de Compras do Fundo 
Municipal de Saúde de Gurupi-TO.  

 
4.2 O pagamento será efetuado nos termos dispostos no contrato, através de Ordem Bancária para a conta 

corrente da Licitante vencedora, após a emissão da pertinente Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art15�3iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65�1
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impeditivo imputável à CONTRATADA, e será efetuado em até 30 dias após o Atestado de recebimento da 
mercadoria. 

                                                                                                                                                                                    
4.3 A licitante vencedora deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao mobiliário fornecido, sem 
rasuras, fazendo constar na mesma, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e respectiva agência.  
 
4.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a 
Receita Federal e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.  

 
4.5 - O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o 

mesmo cadastro habilitado na licitação.  
 
4.6 - A Licitante vencedora obrigar-se a manter-se em compatibilidade com as condições de habilitação 

assumidas na licitação durante todo o período da execução do contrato.  
 
4.7 Os preços registrados quanto aos itens descritos no termos de referencia são os seguintes: 

 

ITEM  DESCRIÇÃO DO PRODUTO  MARCA  QTDE  UNIDADE  EMPRESA VENCEDORA  CNPJ/CPF  
MENOR LANCE 

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 

DO LANCE  

1  Amalgamador do tipo batedor 
de cápsula  RHOS  19  UNIDADE  

DENTEMED 
EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA  

07.897.039/0001-00  R$ 400,00  R$ 7.600,00  

2  
Reanimador Adulto de silicone 
c/ máscara e reservatório 
(AMBU)  

PROTEC  34  UNIDADE  

HOSPTECH COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS 
MEDICO HOSPITALARES 
LTDA  

01.793.020/0001-20  R$ 105,00  R$ 3.570,00  

3  Aparelho de RX odontológico 
de 60kvp  PROCION  1  UNIDADE  

DENTEMED 
EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA  

07.897.039/0001-00  R$ 3.300,00  R$ 3.300,00  

4  
Aparelho de profilaxia + 
ultrassom; (Ultra-som + Jato de 
Bicarbonato)  

KONDORTECH  15  UNIDADE  ÚNICA DENTAL V PROD 
ODONT HOSP LTDA  07.547.660/0001-36  R$ 1.250,00  R$ 18.750,00  

5  Autoclave 21 litros - Autoclave 
de mesa para uso odontológico  CRISTOFOLI  21  UNIDADE  ÚNICA DENTAL V PROD 

ODONT HOSP LTDA  07.547.660/0001-36  R$ 2.250,00  R$ 47.250,00  

6  Autoclave 42 litros - Autoclave 
de mesa para uso odontológico  BS  4  UNIDADE  

ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 4.299,00  R$ 17.196,00  

7  Balança antropométrica para 
adulto  Welmy  22  UNIDADE  

ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 516,50  R$ 11.363,00  

8  Balança antropométrica 
infantil  Caumaq  20  UNIDADE  

ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 342,00  R$ 6.840,00  

9  
Balança portátil tipo banheiro, 
- Capacidade máxima: 180 Kg, - 
Divisão: 100gr  

Premium  200  UNIDADE  
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 48,00  R$ 9.600,00  

10  
Balança tipo relógio com porta 
bebe em tecido, Capacidade 10 
Kg - Escala 40 Gr.  

Caumaq  200  UNIDADE  
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 73,50  R$ 14.700,00  

11  Bisturi Eletrônico, portátil  Deltronix  2  UNIDADE  
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 2.020,00  R$ 4.040,00  

12  Carro curativo em inox  LM MÓVEIS  6  UNIDADE  PORTAL DISTRIBUIDORA 
LTDA - ME  15.127.478/0001-54  R$ 713,00  R$ 4.278,00  

13  
Carro para medicamentos 
pintado. Estrutura em chapa 
n°20 (1,00 mm)  

LUMAR  2  UNIDADE  PORTAL DISTRIBUIDORA 
LTDA - ME  15.127.478/0001-54  R$ 965,00  R$ 1.930,00  

14  

CARRO DE URGÊNCIA Com 
estrutura em aço com pintura 
eletrostática sobre tratamento 
anti-ferruginoso  

Rotal  2  UNIDADE  
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 1.866,00  R$ 3.732,00  

16  

Cilindro para gases medicinais, 
em aço carbono na cor verde, 
conforme norma de 
identificação de Gases da ABNT  

Matsa  14  UNIDADE  
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 520,00  R$ 7.280,00  

17  
Compressor de ar 
odontológico, com unidade 
compressora em ferro fundido  

Cristofoli  16  UNIDADE  
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 1.449,00  R$ 23.184,00  

18  Conjuntos 
manômetro/reguladores - 

BREMEN  6  UNIDADE  PORTAL DISTRIBUIDORA 
LTDA - ME  15.127.478/0001-54  R$ 186,00  R$ 1.116,00  
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Conjunto (Filtro 
Regulador/Lubrificador) de Ar 
com manômetro e capa de 
1/2".  

19  
CONSULTORIO 
ODONTOLÓGICO MONTADO E 
INSTALADO  

Pallas/ Dabi 
Atlante 
Modelo D700  

24  UNIDADE  
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 9.150,00  R$ 
219.600,00  

21  Detector fetal  Medpej  21  UNIDADE  
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 460,00  R$ 9.660,00  

22  EEG - Eletrocardiógrafo  EMAI  1  UNIDADE  DALIA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA  05.960.774/0001-88  R$ 6.120,00  R$ 6.120,00  

23  Esfignomanômetro  Premium  85  UNIDADE  
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 38,00  R$ 3.230,00  

24  Estetoscópio - completo com 
dois tubos  Premium  88  UNIDADE  

ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 9,20  R$ 809,60  

25  

Foco cirúrgico - base em ferro 
chato com pes de apoio 
protegidos por ponteiras 
plásticas, tubo protetos em aço 
redondo de 25mm de diametro  

Rotal  3  UNIDADE  
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 295,00  R$ 885,00  

26  Fotopolimerizador  Ecel  22  UNIDADE  
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 510,00  R$ 11.220,00  

27  
Glicosímetro: Sistema de 
monitoramento da glicose 
sanguínea.  

ONCALL PLUS  18  UNIDADE  DALIA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA  05.960.774/0001-88  R$ 85,00  R$ 1.530,00  

28  Hamper - Hamper (porta saco) 
inóx  LM MÓVEIS  3  UNIDADE  PORTAL DISTRIBUIDORA 

LTDA - ME  15.127.478/0001-54  R$ 200,00  R$ 600,00  

29  Lanterna clínica de bolso  Premium  53  UNIDADE  
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 22,50  R$ 1.192,50  

30  
Laringoscópio Adulto com cabo 
em aço inoxidável e 
alimentação através de pilhas  

Oxigel  16  UNIDADE  
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 935,00  R$ 14.960,00  

31  
Laringoscópio Pediátrico Com 
cabo em aço inoxidável e 
alimentação através de pilhas  

Diasyst  5  UNIDADE  
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 1.070,00  R$ 5.350,00  

32  
Lavadora de barreira 20 litros - 
Lavadora Hospitalar com 
barreira para 20 quilos  

USUI  1  UNIDADE  DALIA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA  05.960.774/0001-88  R$ 28.200,00  R$ 28.200,00  

 
33 

Monitor Multiparamétrico lifemed 1 UNIDADE 

HOSPTECH COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS 
MEDICO HOSPITALARES 
LTDA 

01.793.020/0001-20 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 

34  

Negatoscópio com 2 corpos, 
para fixação em parede, 
luminosidade através de luz 
fluorescente homogênea  

forçamedica  39  UNIDADE  

HOSPTECH COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS 
MEDICO HOSPITALARES 
LTDA  

01.793.020/0001-20  R$ 340,00  R$ 13.260,00  

35  Oftalmoscópio com no mínimo 
3 aberturas e 19 lentes  MD  4  UNIDADE  

ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 840,00  R$ 3.360,00  

36  Otoscópio com Iluminação 
alógena 2.5 V de longa duração  Welch Allyn  40  UNIDADE  

ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 370,00  R$ 14.800,00  

 
37 

Oximetro de Pulso Rossmax 12 UNIDADE 
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA 

07.955.424/0001-59 R$ 2.160,00 R$ 25.920,00 

38  Seladora de Papel Grau 
Cirúrgico  ALT  20  UNIDADE  ÚNICA DENTAL V PROD 

ODONT HOSP LTDA  07.547.660/0001-36  R$ 255,00  R$ 5.100,00  

39  

Suporte para soro em metal, 
altura regulável, Estrutura em 
tubo redondo de 1"x1,25 mm., 
pintura epoxi branca  

Rotal  39  UNIDADE  
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 125,00  R$ 4.875,00  

40  Ventilador pulmonar (BIPAP)  RESMED  3  UNIDADE  
ASTHAMED COM DE 
PROD E EQUIP HOSP 
LTDA  

07.955.424/0001-59  R$ 6.695,18  R$ 20.085,54  

 
 

4.8 A empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ  nº 05.960.774/0001-88, registra os 
preços quanto aos itens 1 e 3, perfazendo o valor total de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais); 
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4.9 A empresa HOSPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 
01.793.020/0001-20, registra os preços quanto aos itens 2, 33 e 34, perfazendo o valor total de R$ 30.690,00 
(trinta mil seiscentos e noventa reais); 
 
4.10 A empresa ÚNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ  nº 

07.547.660/0001-36, registra os preços quanto aos itens 4, 5 e 38, perfazendo o valor total de R$ 71.100,00 
(setenta e um mil e cem reais); 

 
4.11 A empresa ASTHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ n° 

07.955.424/0001-59, registra os preços quanto aos itens 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
29, 30, 31, 35, 36, 37, 39 e 40, perfazendo o valor total de R$ 430.502,64 (quatrocentos e trinta mil 
quinhentos e dois reais e sessenta e quatro centavos); 

 
4.12 A empresa DÁLIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ n° 05.960.774/0001-88 quanto aos itens 22, 27 

e 32, perfazendo o valor total de 35.850,00 (trinta e cinco mil oitocentos e cinqüenta reais); 
 
4.13 A empresa PORTAL DISTRIBUIDORA ME, CNPJ nº 15.127.478/0001-54 quanto aos itens 12, 13, 18 e 28, 

perfazendo o valor total de R$ 7.924,00 (sete mil novecentos e vinte e quatro reais); 
 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº8.666/93 e 

no Decreto nº7.892/2013. 
 
5.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição de 

restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos 
do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso 
II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
5.3 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a 

finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 
 
5.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 

 

5.4.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 
5.4.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 
 
5.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a 

média daqueles apurados pelo Departamento de compras Do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Gurupi-TO, por intermédio do órgão gerenciador da ata de registro de preços. 

 
5.6 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir 

o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
5.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de 

preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
5.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor: 
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei 
nº 10.520, de 2002. 
 

5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor.  

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS 
 

6. Nos valores registrados quanto ao objeto a ser fornecido, incluem-se todos e quaisquer encargos fiscais, 
trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e mão de obra.  

 
 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS 
 

7. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos das previsões de 
dotações orçamentárias  da Secretaria Municipal de Saúde  de Gurupi-TO, conforme o Processo Licitatório nº 
2712/2013. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

8.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº8.666/93, são obrigações: 
 
8.1 Da Detentora/Fornecedora: 
 

a) Fornecer com pontualidade os materiais solicitados conforme requisição/solicitação emitida pelo Órgão 
Solicitante devidamente assinada por servidor competente para tal;  

b) Entregues os materiais de em embalagem original, intacta contendo todas as informações necessárias e 
obrigatórias sobre fabricação, dentro das normas pertinentes para seu fornecimento do objeto. 

c) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer 
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

d) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos materiais, objeto da presente Ata; 
e) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação; 
f) Substituir no prazo imediato os materiais que vierem  apresentar defeito de fabricação, transporte e/ou 

avarias nos móveis, sem qualquer ônus para a Administração e apresentar garantia dos itens licitados;  
g) Comunicar à Administração modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se 

considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata; 
h) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 

para o fornecimento do objeto contratual, até o limite de 25% dos valores iniciais registrados nesta Ata, 
sempre precedido de justificativa e formalizado através de termo de aditamento contratual. 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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8.1.2 Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou venham a incidir 
sobre a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução serão de exclusiva 
responsabilidade da Detentora/Fornecedora.  

 
8.2 Do Órgão Gerenciador da Ata:  
 

a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não 
haja impedimento legal para o fato; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos do art.65 da Lei 
nº8.666/93; 

c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento desta Ata; 

d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
f) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro 

de Preço; 
g) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata; 
h) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho para formalização contratual dos 

quantitativos solicitados à medida em for necessário; 
i) Manter atualizada a listagem de preços que contemple a relação dos itens, para os fins previstos nesta 

Ata; 
j) Emitir requisição dos materiais  solicitadas para entrega. 

 
 
 
 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
9.  A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito: 
 

9.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com 
ampla defesa, quando: 

9.1.1 A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 
 
9.1.2 A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente 

no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração; 
 
9.1.3 A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços; 
 
9.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços; 
 

9.1.5 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no 
mercado; 

 

9.1.6 Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;  
 

9.1.7 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa Fornecedora; 
 

9.1.8 Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa 
detentora; 

 

9.2.1 Pela Detentora quando: 
 
9.2.1.1 Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior; 
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9.2.1.2 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes do pedido de 
fornecimento pela contratante. 

 
9.3  A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a 

rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais 
e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla 
defesa, com fundamento nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo, sempre atendida a conveniência 
administrativa. 

 
9.4  Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer 

tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à DETENTORA/FORNECEDORA, por motivo de interesse 
público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, 
judicialmente, nos termos da legislação pertinente. 

 
9.4.1  Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza. 
 
9.5 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 
Registro de Preços; 

 
9.6 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por 

publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
ultima publicação. 

 
 
 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA  –  DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

 
10.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração que não 

tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa 
beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras 
contidas na Lei nº10.520/2002, na Lei nº8.666/93, no Decreto nº7.892/2013, normas municipais pertinentes 
e  demais normas em vigor e respectivas atualizações. 

 
10.2 Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de 

preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  

 
10.3 Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes 
e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.  

 
10.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, não poderão 

exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.   

 
10.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

 
10.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.  
 



                  
                ESTADO DO TOCANTINS 
                Prefeitura Municipal de Gurupi  
                FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 10 

10.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
 
11.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Administração poderá sujeitar a Detentora/Fornecedora às 

penalidades seguintes: 
 

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município de Gurupi, 
pelo prazo de até 2 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da gravidade da falta 
cometida ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que 
praticar quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal nº10.520, de 17 de julho de 2002; 

 
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, considerando, para 

tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será proferido 
por Autoridade Superior na esfera municipal, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

 
11.2  Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Forncedora incorrerá em multa diária de 0,1% 

(um décimo por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos 
impostos incidentes, se destacados em documento fiscal. 

 
11.3  Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação 

não cumprida. 
 
11.3.1 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de processo 

administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado 
causa. 

 
11.3.2  As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. 
 
11.3.3  A Detentora/Fornecedora será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá 

ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo 
fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes. 

 
11.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis. 

 
11.5 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei 

nº8.666/93. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
 
12.1 O órgão Gerenciador desta Ata de Registro de preços é a Secretaria Municipal de Saúde. 
 
12.2  São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dentre a prática de 

todos os atos de controle e administração da ARP, conforme o Decreto nº7.892/2013, normas municipais 
pertinentes, as seguintes obrigações: 
a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço e as 

especificações do objeto registrado, observada a ordem de classificação indicada na licitação. 
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b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas. 

c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 
adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 

d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com 
aqueles registrados na ata. 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 
f) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em 

fornecer o material a outro(s) órgão da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a 
presente Ata. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS QUANTIDADES ESTIMADAS PELO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
13.1 As quantidades estimadas do objeto licitado afetas ao Órgão Gerenciador estão elencadas a seguir:  

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / Órgão Gerenciador: 

 

Item Unid. Descrição Qtd 

01 Und. 

Amalgamador do tipo batedor de cápsula; Painel digital com mostrador de tempo;· Tempo de preparo na faixa máxima de 0 
a 30 seg; Freqüência do movimento mínima de 4000 oscilações por minuto; Forma do movimento elíptica; Interrupção do 
movimento na abertura da tampa de proteção; Acabamento liso e arredondado; Alimentação 110/220 V – 60 Hz, 
selecionável; Possibilidade de uso de cápsulas de tamanhos e fabricantes diferentes (universal); Garantia mínima de 12 
meses. 

19 

02 Und. 
Reanimador Adulto de silicone c/ máscara e reservatório (AMBU) Composto de balão auto inflável de polivinil adulto 
capacidade 1200 a 1500 ml. Mascara facial de PVC transparente, adulto n.º 3, atóxica, anatômica com bojo e coxim; e 
válvula transparente unidirecional com dispositivo de segurança. 

34 

03 Und. 

Aparelho de RX odontológico de 60kvp - Para radiografias periapicais e interproximais conforme norma NBR IEC 601-1-3; 
Tipo coluna móvel, com base fixável ao piso da Unidade Odontológica Móvel, braços articulados e balanceados; Painel de 
comando com display digital, que permita a seleção do tempo de exposição; Regulador eletrônico de tensão, garantindo 
radiografias uniformes com boa qualidade; Tensão no tubo de 60  kVP; Corrente no tubo entre 7mA e 9mA; campo de 
radiação de 60 mm e ponto focal de 0,8 x 0,8; Ampola com gerador imerso em óleo 15 ou outro material que o substitua; 
cabeçote com câmara de expansão;  Dispositivo de segurança de proteção térmica interna do cabeçote;  Chave liga/desliga; 
Timer digital; Bip sonoro conjugado a emissão de raio x; Tempo de exposição que atenda à faixa entre 0,2 a 2,5 seg.;  
Disparador à distância, com cabo espiralado com comprimento  mínimo de 5 (cinco) metros; Cone limitador do campo de 
radiação;  Cabeçote com blindagem em chumbo; Respeitando todas as exigências da portaria 453 de 01 de junho de 1998, 
da Secretaria de  Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, relacionadas ao raio x  odontológico; Sistema de segurança que 
impeça o disparo em caso de  sub e sobre tensão; Alimentação elétrica 220VCA – 60 Hz,  monofásico; Com todos os 
componentes e acessórios necessários à  perfeita instalação e funcionamento do aparelho; Manual de  operação; Garantia 
mínima de 12 meses.  

1 

04 Und. 

Aparelho de profilaxia + ultrassom; (Ultra-som + Jato de Bicarbonato); Classe de risco ANVISA 2 (médio risco), Pressão de 
entrada de água (regulada no equipo) 20 a 40 PSI; Pressão de entrada do ar comprimido (regulada no equipo) 40 a 80 PSI; 
Acionamento Pedal, Potência 35 W, Fusível 315 mA, Freqüência ultra-som 29 Khz, Com manual em português,  Normas 
aplicadas ao processo de fabricação do equipamento (principal) Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos  RDC 
59:2000 (ANVISA). 

15 

05 Und. 

Autoclave 21 litros - Autoclave de mesa para uso odontológico; Construída em chapas de aço, sendo externamente pintada 
em pintura eletrostática sobre tratamento anti - ferruginoso, ou construída em chapa de alumino; Câmara de esterilização 
em aço inoxidável AISI 316 ou AISI 304; Controle do ciclo através de sistemas eletrônicos com microprocessador; Sistema de 
vedação da porta com borracha de silicone; Ciclo (s) de esterilização, pré-programado, para  instrumentais odontológicos; 
Ciclo de esterilização incluindo a  secagem total do material; Alimentação de água automática, do  reservatório para a 
câmera de aquecimento; Reservatório com capacidade mínima de 2 litros, e coletor de fácil acesso;  Sensor de  temperatura 
de precisão;  Sistema de segurança, que impeça o início  do ciclo com a porta aberta, e impeça a abertura da porta com a 
câmera pressurizada; · Válvula de segurança de sobre pressão;   Termostato de controle de temperatura; Fusível de 
segurança sobre  variações no circuito elétrico; Volume interno de no mínimo 21  litros; Alimentação elétrica 220V (60 Hz) 
de acordo com a rede local  do município de entrega; A eficiência de esterilização deve ser  atestada através de testes 
biológicos em todas as unidades a serem fornecidas; Garantia mínima de 24  meses. 

21 

06 Und. 

Autoclave 42 litros - Autoclave de mesa para uso odontológico; Construída em chapas de aço, sendo externamente pintada 
em pintura eletrostática sobre tratamento anti-ferruginoso, ou construída em chapa de alumino; Câmara de esterilização 
em aço inoxidável AISI 316 ou AISI 304; Controle do ciclo através de sistemas eletrônicos com  microprocessador; Sistema de 
vedação da porta com borracha de  silicone;· Ciclo (s) de esterilização, pré-programado, para  instrumentais odontológicos; 
Ciclo de esterilização incluindo a  secagem total do material; Alimentação de água automática, do  reservatório para a 
câmera de aquecimento; Reservatório com capacidade mínima de 2 litros, e coletor de fácil acesso;  Sensor de  temperatura 
de precisão; Sistema de segurança, que impeça o início  do ciclo com a porta aberta, e impeça a abertura da porta com a 
câmera pressurizada; Válvula de segurança de sobre pressão;   Termostato de controle de temperatura;  Fusível de 
segurança sobre  variações no circuito elétrico; Volume interno de no mínimo 21  litros;  Alimentação elétrica 220V (60 Hz) 
de acordo com a rede local  do município de entrega; A eficiência de esterilização deve ser  atestada através de testes 
biológicos em todas as unidades a serem fornecidas; Garantia mínima de 24  meses. 

4 

07 Und. 

Balança antropométrica para adulto, Características: Capacidade para 150 kg, divisões de 100 g. Pesagem mínima de 2 kg. 
Altura de 1,35 m. Estrutura em chapa de aço carbono. Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio Plataforma 
de 380 x 290 mm. Tapete em borracha anti-derrapante. Pés reguláveis. Régua em aço cromado. Cursor em aço inoxidável. 
Cor branca. Aferida pelo INMETRO.  

22 
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08 Und. 
Balança antropométrica infantil - Capacidade para 16 kg; Divisões de 10 g; Pés reguláveis em borracha sintética; Concha 
anatômica em polipropileno com medida de 540 x 290 mm. 

20 

09 Und. 
Balança portátil tipo banheiro, - Capacidade máxima: 180 Kg, - Divisão: 100gr, - Unidade de medida peso: kg/lb/st - Unidade 
de medida altura: cm/ft, - Idade: 10-85 anos, - Memórias: 10, - Auto-on, - Indicador de pilhas descarregadas, - Indicador de 
sobrecarga, - Alimentação: 4 pilhas AAA, - Zeramento e desligamento automáticos 

200 

10 Und. Balança tipo relógio com porta bebe em tecido, Capacidade 10 Kg - Escala 40 Gr. 200 

11 Und. 

 Bisturi Eletrônico, digital portátil.  
 

 Aparelho digital para utilização em pequenas cirurgias ginecológicas, plásticas, dermatológicas, 
otorrinolaringológicas, etc. de uso diário em ambulatórios, para utilização em procedimentos diversos como 
corte/incisão cirúrgica e promoção da coagulação do sangue. 
 

 Características:  
 

 Pode ser utilizado com corte puro (100W), três níveis de Blend (Blend 1: 70W, Blend 2: 60W e Blend 3: 50w) e 
Coagulação (50 W), proporcionando assim 3 opções de corrente para uso em eletro cirurgia, com botão de 
controle de potência, botões de seleção de funções, saída bipolar isolada. 

 Acessórios:  
 

 1 Caneta padrão autoclavável, que permita o uso no comando manual;  

 1 Pedal de acionamento;  

 1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x0,5)mm;  

 1 Cabo de ligação da placa neutra;  

 1 Eletrodo tipo faca reta pequena;  

 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm); 

  1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm) ;  

 1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5mm); 

  1 Eletrodo tipo agulha (85mm);  

 1 Eletrodo tipo agulha depilação;  

 1 Manual do usuário; 1 Certificado de garantia 
 

2 

12 Und. 
Carro curativo em inox, estrutura em tubo Ø 1"x1,20 mm, tampo e prateleira em chapa n°20 (1,00 mm), varanda em toda a 
volta em tubo Ø 1/2"x1,20 mm e pés com rodízios de 2" (50,80 mm). Acompanha balde de inox (5 litros) e bacia de inox (32 
cm) - Dimensões: 0,75x0,45x0,80 m 

6 

13 Und. 
Carro para medicamentos pintado. Estrutura em chapa n°20 (1,00 mm), 4 gavetas (1ª e 2ª - 10 cm altura / 3ª e 4ª - 16 cm 
altura) com puxador sendo 1 com divisórias (24 divisões - 100x65x50 mm - CxLxA) para medicamentos, fechadura conjugada 
para 4 gavetas e rodas de 4" (101,60 mm) sendo 2 com freio - Dimensões: 0,70x0,45x0,80 m. 

2 

14 Und. 

CARRO DE URGÊNCIA Com estrutura em aço com pintura eletrostática sobre tratamento anti-ferruginoso, com tampo 
superior em aço inox para manipulação de medicamentos, com suporte giratório para desfibrilador ou cardioversor, com no 
mínimo 4 gavetas, que ocupem toda a largura do carro, sendo a primeira para acondicionamento de medicamentos com 
divisórias, Com régua com filtro de linha com no mínimo de 3 tomadas, com tábua para massagem cardíaca em material 
resistente, com suporte de cilindro de oxigênio, com suporte de soro em aço inox com altura ajustável, com pára-choques 
de borracha em toda a volta para proteção contra choque-mecânico, Com sistema de lacre (comum ou pelo suporte de 
soro) com 4 rodízios de no mínimo 4 polegadas, com freio em pelo menos 2 rodízios, com extensão elétrica de no mínimo 5 
metros, Tipo de Alimentação: 110 V e/ou 220 V (dependendo do local a ser instalado o equipamento), Frequência 60 Hz. 
Com dimensões mínimas: A: 800 mm L: 500 mm P: 450 mm 15.  

2 

16 Und. 
Cilindro para gases medicinais, em aço carbono na cor verde, conforme norma de identificação de Gases da ABNT, Com 
capacidade de 3 litros. Deve possuir válvula e regulador (manômetro e fluxômetro) para oxigênio. 

14 

17 Und. 

Compressor de ar odontológico, com unidade compressora em ferro fundido, 2 pistões, isento de óleo, deslocamento 
teórico 168/lts/min, reservatório de ar de no mínimo 25 litros, motor 1hp 4 polos mon. 220V, pressão de operação de 80 a 
120 lbs/pol2 , pintura eletrostática interna e externa, fabricado de acordo com norma NR 13, prontuário do teste 
hidrostático, com regulador de pressão na saída. Garantia de 12 (doze) meses. Conjunto de 03 filtros de ar, com regulador 
de pressão, filtro covalescente grau “U” e filtro de carvão ativado, vazão 1680lts/min, conexão 1/4 bsp, faixa temperatura -
10 + 60 graus, faixa de pressão 0  a 10 bar, granulação em micras - 20 ou 05, material corpo - em  alumínio, material do copo 
- em policarbonato. Garantia de 6 (seis) meses 

16 

18 Und. Conjuntos manômetro/reguladores - Conjunto (Filtro Regulador/Lubrificador) de Ar com manômetro e capa de 1/2". 6 

19 Und. 

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO MONTADO E INSTALADO composto de: CADEIRA ODONTOLÓGICA, Estrutura fabricada em 
aço; tratamento anti-corrosivo; pintura epóxi ou eletrostática lisa; com estabilidade estática e dinâmica em todas as 
posições de uso na sua capacidade máxima; base com proteção em borracha ou material similar, com estabilidade fixável ao 
piso; revestimento do estofamento em material PVC laminado sem costuras, na cor verde; proteção plástica para os pés do 
paciente; braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente; apoio de braço para paciente dos dois 
lados da cadeira sendo um rebatível. Encosto da cabeça articulável com movimento longitudinal; acionamento através de 
comandos elétricos com moto-redutores; controle de pé (pedal) para os movimentos de subida e descida do assento e do 
encosto. Controle de pedal para acionamento do refletor. Pelo menos três movimentos automáticos – um volta a zero e dois 
programáveis pelo Cirurgião-Dentista; alimentação elétrica 220VCA (60Hz); resistência de carga mínima de 135 Kg; 
fornecimento de 17 plantas baixas e outras necessárias para perfeita instalação do equipamento com todas as informações 
sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas para instalação na Unidade Odontológica Móvel; fornecimento de 
manuais de operação e manuais de serviço com vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e  correções, 
com diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos;  Garantia mínima do conjunto de 36 meses.; EQUIPO 
ODONTOLÓGICO: Equipo odontológico acoplado com braço articulado, com movimento horizontal com batentes de fim de 
curso e movimento vertical  pneumático. Três terminais sendo 1 para micro motor com spray (tipo  borden) , 2 para alta 
rotação com spray (tipo borden) e 1 seringa  tríplice; suporte das pontas com acionamento individual e automático;  pintura 
epóxi ou eletrostática totalmente lisa; sistema de desinfecção  de dutos de água e spray com válvula anti-refluxo; pedal de  
acionamento do equipo com controle variável (progressivo) da rotação dos instrumentos; · Com caixa de ligação 
(distribuição), sendo as  mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios  necessários a sua instalação; caixa  
de ligação (distribuição)  independente da cadeira; · Reservatório, de água do equipo e sistema  de desinfecção, em material 
transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml; bandejas removíveis de aço inoxidável ou alumínio  anodizado; Garantia 
mínima de 36 meses.REFLETOR ODONTOLÓGICO Refletor Odontológico monofocal, multifacetado; acoplado à cadeira;  
fiação embutida; luz fria; no mínimo com uma seleção de  intensidade luminosa de no mínimo 20.000 lux, uniformemente  

24 
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distribuída; Comando de liga/desliga acionado por pedal; braços do refletor articulados e balanceados para  osicionamento 
com  estabilidade, sem travas mecânicas; movimentos amplos com batentes  de fim de curso para proteção; com protetor 
de lâmpada e espelho em  material resistente e transparente; estrutura com tratamento anticorrosivo, com pintura em 
epóxi ou eletrostática, totalmente lisa;18 de formas arredondadas; alimentação, 220VCA – 60 Hz; Garantia mínima do 
conjunto de 36 meses.; UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA: Unidade auxiliar acoplada à cadeira; bacia da cuspideira 
removível  em porcelana ou cerâmica ou material de alta resistência; ralo separador de detritos em local a ser definido, 
conectado à mangueira  de sucção; registro para acionamento da água da cuspideira; seringa tríplice, 02 (dois) terminais de 
sucção, com diâmetro aproximado de  6,5 mm, com mangueiras e terminais lisos; formas arredondadas; estrutura em 
alumínio ou aço com proteção anticorrosão, pintura  epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Garantia mínima de 36 meses. 
MOCHO ODONTOLÓGICO Mocho odontológico com regulagem do encosto pelo menos quanto à inclinação; regulagem de 
altura do assento; revestimento do assento e do encosto em material PVC laminado sem costura, na cor verde; sistema à 
gás; base giratória com no mínimo 05 rodízios; estrutura em  aço com tratamento anti-corrosão; pintura da estrutura em 
epóxi ou  eletrostática lisa; sem aros para apoio dos pés. Garantia mínima de 36 meses; CONJUNTO PEÇAS DE MÃO: MICRO-
MOTOR COM PEÇA RETA E CONTRA ÂNGULO E ALTA ROTAÇÃO.  Peça de mão - Alta Rotação - Alta rotação com rotação 
mínima de 280.000 rpm; turbina balanceada com eliminação de vibrações;  material do corpo fabricado em alumínio 
anodizado ou latão cromado;  cabeça arredondada; totalmente autoclavável até 135º C; spray interno  para refrigeração da 
parte ativa da broca; terminal tipo borden; fixação  da broca por sistema convencional (saca-broca); pressão de entrada de  
aproximadamente 2,2 bar (32lb/pol2); lubrificação através de óleo  spray; garantia mínima dos rolamentos de 6 meses e 
garantia mínima  do conjunto (exceto rolamento) de 12 meses. Acompanha saca-brocas. Peça de mão - Contra ângulo - 
Contra-ângulo com sistema para acoplamento no micro motor; relação de transmissão de rotação 1:1; acoplamento no 
micro-motor por sistema INTRA (giro de 360º sobre o motor); totalmente autoclavável até 135°C; material do corpo em 
alumínio anodizado ou latão cromado, fixação da broca através de sistema convencional (trava broca por fecho); utilização 
de broca AR e FG com adaptação no mandril FG para broca de alta rotação; garantia do rolamento de no mínimo 06 meses e 
garantia do conjunto 16 (exceto rolamentos) de no mínimo 12 meses. Peça de mão - Micro Motor - Micro Motor 
odontológico com rotação controlada e variável entre 3.000 rpm a 20.000 rpm  (aproximadamente); inversão (giro para 
direita ou esquerda) e  controle de rotação; sistema de adaptação ao contra-ângulo e peça reta  do tipo INTRA; spray interno 
ou externo; material do corpo fabricado  em alumínio anodizado ou latão cromado; totalmente autoclavável até 135°C; 
engate tipo borden. Garantia mínima dos rolamentos de 06 meses e garantia mínima do conjunto (exceto rolamentos) de no  
mínimo 12 meses. Peça de mão - Peça reta - Peça reta com sistema para acoplamento no micro motor do tipo INTRA (giro 
de 360º sobre o micro-motor);  relação de transmissão de rotação 1:1; sistema de troca de brocas  através de giro do anel 
central que aciona a pinça que garante a  fixação da broca; totalmente autoclavável até 135°C, material do  corpo fabricado 
em alumínio anodizado ou latão cromado. Garantia dos rolamentos de no mínimo 06 meses e garantia mínima do conjunto 
(exceto rolamentos) de no mínimo 12 meses.  

21 Und. 

Detector Ultra Sônico de batimento cardíaco fetal, modelo de mesa, com transdutor desconectável - Faixa de medida do 
BCF (50 – 250 batimentos por minuto); Tensão (Volts) - 9V DC, Tipo de corrente - CC (Contínua), Tipo de alimentação - 
através de rede elétrica em 110-220 v 50/60 Hz, frequência ultrassom de 2,0 - 2,25 MHz, auscultador individual e detector 
de fluxo do cordão umbilical. 

 

21 

22 Und. 

ECG - Eletrocardiógrafo, Descrição Técnica: Registro em 3 canais, 12 derivações simultâneas, Operação automática ou 
manual, Impressora térmica de alta resolução, Bateria interna recarregável, Papel 80mm x 30m , Impressão aprox. de 60 
exames por rolo de papel,  Entrada para bateria externa. Acompanha: 01 Cabo paciente 10 vias, 01 Cabo de força, 04 
Eletrodos tipo clip, 06 Eletrodos precordiais. - 20 bobinas de papel 80mmx30m 

1 

23 Und. 

Esfignomanômetro - ESFIGMOMANÔMETRO-: Braçadeira confeccionada em tecido NYLON antialérgico; cor: Preto; Fecho: 
VELCRO; Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade; Manômetro: Aneróide com 
escala de 0 a 300 mmHg; Pera insulfladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox 
de alta durabilidade.;  Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível; Medida do Maguito: 12,0 
x 22,5 cm. 

85 

24 Und. 

Estetoscópio - completo com dois tubos - dduplo, e diafragma duplo que possibilita alta sensibilidade na captação de ruídos, 
ascutador em aço inoxidável, olivas de formato anatômico de borracha macia e anti-alérgica, conjunto baricular leve, 
resistente e com ajuste automático, facilitanDo seu manuseio, tubo "y" moldado sem soldas proporcionando ampliação 
nítida do som captador. Embalado individualmente. 

88 

25 Und. 
Foco cirúrgico - base em ferro chato com pes de apoio protegidos por ponteiras plásticas, tubo protetos em aço redondo de 
25mm de diametro. Acabamento cromado, inclusive refletor e hastes flexível. Altura regulável, por manipulo lateral. 
Refletor cromado. Dimensões Altura máxima 1600mm , mínima 1250mm, base 340mm 

3 

26 Und. 

Fotopolimerizador: aparelho fotopolimerizador de resinas compostas através de transmissão de luz emitida por leds, tempo 
de emissão programável com sinal sonoro de, no mínimo, 05 em 05 segundos, até, ao menos, o limite de 60 segundos e 
desligamento automático no final  do tempo selecionado; ponteira de fibra ótica com giro de  360º autoclavável; Controle 
de acionamento na própria peça de mão com gatilho com comando inteligente e função liga/desliga; luz fria  com 
comprimento de onda no mínimo na faixa de 450nm a 480nm;  Potência mínima 600 mW/cm2; Intensidade constante de luz 
(sendo aceita intensidade gradual de luz nos 5 segundos iniciais de  funcionamento do aparelho). Ponteira com diâmetro de 
no mínimo de 8mm. Alimentação (bivolt automático) 110/220; Acessórios: protetor da ponta de fibra ótica ou protetor 
ocular; Corpo em ABS alto impacto ou alumínio anodizado; Garantia mínima de 12 meses. 

22 

27 Und. 

Glicosímetro - Glicosímetro: Sistema de monitoramento da glicose sanguínea. Para garantir maior precisão, o equipamento 
deverá não necessitar de codificação a cada caixa de tiras-teste adquirida. A tira de medição que coincidirá com o 
equipamento deverá ser em formato de disco, possibilidade de realizar 10 testes sem que seja necessário manuseio de tiras 
a cada medição. Medição com uma pequena quantidade de sangue (1µL). Resultados em apenas 5 segundos. 

18 

28 Und. 
Hamper - Hamper (porta saco) inóx.Dimensões: 0,50x0,80mm. Estrutura em tubo redondo de 1"x1,20mm em aço inóx . Pés 
com rodízios. Acompanha saco em lona. 

3 

29 Und. 
Lanterna clínica de bolso; adequada para verificação pupilar; confeccionada em alumínio, com lâmpada à vácuo  de no 
mínimo 2.2 volts; com acionamento através de contato de clip  posicionado no corpo da lanterna. À prova de umidade 
funcionamento com 1 ou 2 pilhas tipo AAA recarregável, as quais deverão vir inclusas.  

53 

30 Und. 

Laringoscópio Adulto com cabo em aço inoxidável e alimentação através de pilhas, compatível com equipamento, com 
lâmpada de LED com vida útil aproximada de 40.000 horas,  Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra 
óptica,  Deverá acompanhar seis lâminas curvas nos seguintes tamanhos 1, 2,3, 4 e 5, Todas as  lâminas deverão ser isentas 
de pontos de soldas e autoclaváveis, Deve acompanhar um  estojo para acondicionar o equipamento.  

16 

31 Und. 

Laringoscópio Pediátrico Com cabo em aço inoxidável e alimentação através de pilhas, compatível com  equipamento, Com 
lâmpada de LED com vida útil aproximada de 40.000 horas,  Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra 
óptica, Deverá acompanhar seis lâminas curvas nos seguintes tamanhos 00, 0, 1, 2,3, 4 e 5, e  reta 00, 0, 1, 2, 3. Todas as 
lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o 

5 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei 

nº10.520, de 17.07.2002, no Decreto nº7.892, de 25.01.2013, na Lei Complementar nº123, de 14.12.2006, 

normas municipais pertinentes e, subsidiariamente, da Lei nº8.666, de 21.06.1993, respectivas atualizações e 

equipamento. 

32 Und. 

Lavadora de barreira 20 litros - Lavadora Hospitalar com barreira para 20 quilos: Instalação em barreira: Duas portas que 
permita o suprimento de um lado e a retirada pelo lado limpo; dispositivo que impeça a abertura simultânea das portas; 
cilindro interno em aço inoxidável com furos de 3/8" estampado para fora; batedeiras reforçadas em ano inox; cilindro 
externo construído em aço inox com portas corrediças, proteção do acionamento e transmissão em chapas de aço pintada 
em epóxi; do lado contaminado: Controle manual e visual; registro de água fria; água quente e vapor; controle de nível de 
água; alavanca ou pedal de drenagem rápida; termômetro, Do lado Limpo: Alarma Áudio visual em fim de ciclo; Motor 
Elétrico Freifásico com proteção de sobrecarga elétrica e no sistema de transmissão, contra vazamento de aruá do retendor 
lateral. Alimentação 220 Volts 60 Hz. 

1 

33 Und. 

Monitor Multiparamétrico Sinais Vitais Telão 25 CM ECG, BPM, ST, PNI, SpO2 - Congelamento das formas de onda, 
monitoração no modo adulto, infantil e neonato, memória não volátil:limites de alarmes, data, hora e tipo de paciente 
Mostra até 10 curvas simultaneamente (não repetidas), Opção de cálculo de fármacos Display 12,1"- LCD-TFT 
colorido(600x600 pixels ou superior), controle digital do volume do bip de pulso e alarmes, ajuda “on-line” na tela, 
desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. ECG : Ganho manual e automático - 0.25, 0.5, 1.0, 
2.0 e 4.0 (mV/cm); Gravação de 10 a 30 minutos da forma de onda de ECG; Grava arritmias: 128 grupos (8 segundos da onda 
de ECG); Cabo paciente de 5 vias (Padrão); 3 vias e 10 vias (Opcional); Visualização 7 derivações (Padrão); 3 e 12 (Opcional) ; 
Operação no modo Filtro, Diagnóstico e Cirurgia Faixa de medidas: 0 a 350 bpm; Precisão 1bpm ou ±1% (a que for o maior). - 
SpO² : Técnicas de espectrofotometria e pletismografia; Mostra os valores-medidas de SpO2 e pulso; Curva Pletismográfica; 
Indica qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco; Faixa de medidas SpO2:0 a 100%; Faixa SpO2: ±2% 70 a 100%; 
Faixa de medidas Pulso: 25 a 254 bpm; Precisão Pulso: ±1 bpm ou ±1% (a que for o maior); PNI - Pressão Não Invasiva; 
Medidas da pressão não-invasiva pelo método oscilométrico; Realiza medições nos modos manual ou automático, o último 
com intervalos ajustáveis entre 1minuto a 8 horas; Tendência de PNI: 750 a 1000 medidas; Faixa de medidas: Adulto: 10 a 
270 mmHg(Normal) : 10 a 300mHg (Modo Hyper); Infantil: 10 a 235 mmHg; Neonato: 10 a 135 mmHg; Faixa de medida do 
pulso: 40 a 240 bpm; Precisão: Igual ou superior à Norma SP10-1992 AAMI; 2 Temperaturas: Número de canais: 2 (Com 1 
sensor); Faixa de medidas: 0,0 a 50,0Oc; Precisão: ±0,1oC ; Unidade: oC (Celcius) ou oF(Fahrenheit); Saídas: Rede: Ethernet 
para ligar a central ou a outro monitor Opcional:  Wireless LAN: 433MHz, 10mW;  Rede Elétrica - 100 a 240 Vac - 50/60Hz 
Bateria: chumbo-ácido, 12 Vdc, recarga interna e automática. Tendências: Armazenamento: 120 a 168hrs (Gráfico ou 
tabela); Parâmetros: BPM, SpO2, PNI, PULSO, TEMP 1, TEMP 2. Intervalo de armazenamento: 1, 2, 3, 4, 5 10, 15, 20, 25 ou 
30 min. 

1 

34 Und. 

Negatoscópio com 2 corpos, para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea. Visor em 
plástico acrílico, translúcido e flexível. Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço pintada após tratamento 
anti-ferruginoso Roletes prendgrav simples; Botão frontal liga/desliga; Dimensões aproximadas referente à área de leitura: 
Alt. 77 cm x Larg.49cm; Alimentação bivolt , cor cinza martelado 

39 

35 Und. 

Oftalmoscópio com no mínimo 3 aberturas e 19 lentes - Design moderno e ergonômico; mínimo 19 lentes de – 20 a + 20D; 
Iluminação brilhante com lâmpada Xenon Halógena XHL 2,5v., Luz branca concentrada e de alto brilho para uma Iluminação 
perfeita. Apoio orbital macio. Resistente a poeira. Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento 
automático ao ser fixado no bolso. Cabo de alta qualidade com acabamento cromado na parte superior. Cabo ergonômico, à 
prova de choque, resistente e antiderrapante 2 peças (cabo e cabeça). Conexão superior e tampa inferior com rosca 
metálica, sem desgaste e reposição fácil das pilhas. Funcionamento com 2 pilhas pequenas (AA)  

4 

36 Und. 

Otoscópio com Iluminação alógena 2.5 V de longa duração, que proporcione iluminação 30% mais brilhante, mostrando a  
cor verdadeira do tecido com fibra óptica para transmissão de luz fria, de modo que possa garantir campo de trabalho livre 
de sombra e aquecimento. Lente de visão ampla para visualização com magnificação. Ótimo para visão detalhada. (Lente 
removível para instrumentação.) Sistema vedado para otoscopia pneumática com entrada para pera de insuflação cabo 
metálico com acabamento liso, preto, alimentado por duas pilhas alcalinas AA. Acompanha 5 especulos sendo: um jogo com 
4 especulos reutilizáveis nos tamanhos 2,5 - 3 - 4 e 5mm (Esterilizável em autoclave ou solução para esterilização) + 1 
especulo standard 4mm. Acompanha estojo macio e duas pilhas AA alcalinas. Utiliza Lâmpada Alógena de 2,5V. 
Especificações técnicas: Iluminação: Alógena. - Transmissão: Fibra óptica até a ponta. - Pilhas: 2 AA. - Lente de focalização: 
Grande-angular e removível. - Peso com pilhas: 132 g. - Altura: 16,33 cm. - Material do cabo: Inteiramente metálico. - 
Conexão de insuflação: Sim. - Fabricante: Welch Allyn - Produto Importado; - Garantia de 01 ano, exceto lâmpada. 

40 

37 Und. 

OXIMETRO DE PULSO, Tela de fácil leitura com indicador de pulso, portátil, leve e de fácil uso; faixa de medição de oxigênio 
de 35% - 100%; Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm; Pacientes adultos, pediátricos e neonatos; 
Alarmes programáveis de SpO2 e FC;  Memória interna e comunicação com PC;  Utiliza quatro pilhas AA e com opção 
baterias recarregáveis; Indicação da carga da bateria, data e hora;  Dois anos de garantia; Com manual do usuário 
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38 Und. 

Seladora de Papel Grau Cirúrgico, sistema de acionamento manual, compacto, e de fácil manuseio. Permite selar através de 
uma alavanca e cortar o papel com uma faca de duplo corte que e devidamente acoplada para facilitar execução do 
trabalho. Dispositivo de solda: 13 mm, - Extensão de solda útil de 300 mm. Apresenta suporte para colocação da bobina. 
Sistema de proteção para o suporte da faca de corte. Estrutura em aço, com pintura eletrostática. Alimentação 220 volts, e 
potência de 400 wats. 

20                                              

39 Und. Suporte para soro em metal, altura regulável, Estrutura em tubo redondo de 1"x1,25 mm., pintura epoxi branca. 39 

40 Und. 

Ventilador pulmonar (BIPAP); Ventilador de suporte de pressão, com sensibilidade inspiratória e expiratória, na presença de 
vazamentos de máscara. Completamente automático. Com sistema automático de programação, onde o ciclo do 
equipamento responde ao padrão respiratório do paciente, não precisando de ajuste manual para a sensibilidade. Mesmo 
que os padrões respiratórios e as condições dos circuitos se alterem, o equipamento deve acompanhar efetivamente o 
esforço do paciente durante cada respiração. Com sistema que forneça variação de pressão mais ampla – até 30 cmH2O – 
que permite que níveis de suporte de pressão mais altos se adaptem às necessidades de mais pacientes. – Sistema de 
tolerância de vazamento durante o curso da ventilação não – invasiva, de modo que compense imediatamente sem 
interromper a terapia. O sistema deverá sincronizar com o padrão respiratório do paciente e, fazer automaticamente o 
controle do ciclo entre a pressão de Ar positiva inspiratória (IPAP) e a pressão de Ar positiva Expiratória (EPAP).  

3 



                  
                ESTADO DO TOCANTINS 
                Prefeitura Municipal de Gurupi  
                FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 15 

demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo no Edital do Pregão Presencial nº050/2013-

SRP - REPUBLICAÇÃO e Processo Licitatório nº2712/2013. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  – DO FORO  

 
15.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da 

Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
15.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas 

testemunhas, para que produza os efeitos legais. 
 
 
 

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de outubro de 2013 
 
 
 

 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Diego Lorenzi Agnolin 

Órgão Gerenciador 
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Ivan Alves Lino 

 
 
 
 

DÁLIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 
Luiz Carlos Silva Leão 

 
 
 
 

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 
Adenir Pereira Da Silva 

 
 
 
 

HOSPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 
Jahyr Cunha Sponholz 

 
 
 
 
 

PORTAL DISTRIBUIDORA ME 
Alano Martins Costa 

 
 
 
 
 

ÚNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E 
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DERCIVAL DE SOUZA TAVARES 
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