
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Comissão Permanente de Licitações

ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Ao(s)  vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e onze,  no endereço sito a  PRACA
NASSIB  NASSIF,  cidade  de  PALMEIRA  DAS  MISSOES,  reuniram-se,  a  partir  das  08:30 horas,  a  comissão 
incumbida  de  dirigir  e  julgar  o  Procedimento  Licitatório  do(a)  TOMADA  DE  PREÇO nº  106/2011,  a  fim  de 
procederem o Julgamento e Classificação das propostas das licitantes habilitadas ao certame.

As propostas das empresas licitantes foram as seguintes:

Empresa: ALEXANDRE R. ESCOBAR & CIA LTDA - 654729

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
1 10,00 Un ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL,  em aço,

branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura:
1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm

619,00000 6.190,00

10 6,00 Un Estabilizador 300w 53,99000 323,94
11 6,00 Un Monitor  LCD 19" 329,00000 1.974,00
12 1,00 Un IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL laserjet HP

m1319f - monocromática, função fax com telefone
acoplado.

1.490,00000 1.490,00

14 10,00 Un MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS 100 % MDF,
branca, com  02 gavetas e chave na primeira gaveta

232,00000 2.320,00

20 20,00 Un CADEIRA COM RODINHA em courvim preto, largura
total 70 cm altura total 118 cm, profundidade total  69,5
cm (marca de  referência cavaletti 4004 ou mascarello
2003)

129,00000 2.580,00

24 1,00 Un NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) -
Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb     - Hard Disk
640Gb SATA     - Placa de Vídeo- Intel GMA HD
Graphics     - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas
(Widescreen WXGA LED Crystal Brite)     - Wireless
8.11b/g/n     - Leitor de Cartões com suporte para SD e
outros     - Bateria- 6 células     - Maleta 

1.693,00000 1.693,00

25 7,00 Un MESA PARA COMPUTADOR EM,  100 % MDF
branca, medindo 1x0,50,1,40m, com prateleiras para CPU

245,00000 1.715,00

26 10,00 Un AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa
de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta
com 13 sistemas de segurança, sistema com
microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores
do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo
 horizontal;  capacidade 21 litros;  câmara  inox;
 desaeração e despressurização automática;  com ciclo de
secagem e  secagem extra;  tempo total esterilização de 55
min. (1 ciclo);  método de secagem  porta entreaberta;
 potência 1200 watts;  voltagem 127 ou 220 volts;
 sistemas de segurança 13;  pressão de esterilização 1,7 a
1,9 kgf/cm²;  temperatura de esterilização 128 a 130°c;
 sistema de fechamento da porta  duplo estágio.

2.829,00000 28.290,00

31 1,00 Un NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) -
Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb     - Hard Disk
640Gb SATA     - Placa de Vídeo- Intel GMA HD
Graphics     - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas
(Widescreen WXGA LED Crystal Brite)     - Wireless
8.11b/g/n     - Leitor de Cartões com suporte para SD e

1.669,00000 1.669,00
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Empresa: ALEXANDRE R. ESCOBAR & CIA LTDA - 654729

35 1,00 Un Câmera digital, preta, resolução de 14 megapixels, USB
2.0 High-Speed (USB Mass Storage), memória interna de
49MB, cartão de memória SD 4GB e cartão de memória
compatível SD/SDHC card, sensor CCD, Monitor display
3,0, Lentes 4,7-23,5mm(equiv. em 35mm: 26-130mm),
velocidade do obturador de 1/2-1/2000 seg. /<4seg. (cena
luz de vela), foco modo standard ,06m - infinito (grande
regular) / 1,0m - infinito (tele_ Modo Macro - infinito
(grande angular) / 0,6m infinito (tele), Modo super macro:
distância de focagem mínima de 7cm. Abertura de 2,8 -
6,5. Flash automático, redução de olhos vermelhos,
ativação forçada, desligado. Flash grande angular 0,2 -
4,8m (ISO 800) Tele 0,6 - 2,1m (ISO 800). Zoom digital
de 4x e óptico de 5x. alimentado por bateria recarregável
de Lítio-ion. Arquivos JPEG/AVI motion JPEG; recursos
de vídeo para formato de gravação de AVI Motion JPEG;
qualidade de video de 1280x720/30 ips; tempo de
gravação sem limites, 640x480/30ips para arquivo de no
máximo 2GB; Cena em paisagem, retrato, auto-retarto,
cena noturna, cena noturna com retrato, esportes
interiores, luz de vela, por de sol, fogo de artifício,
culinária, documentos,  praia e neve, animal de estimação,
microfone embutido, montagem de tripé, 40 idiomas do
menu. Conteúdo da embalagem: 1 corpo EPL-1, 1lente
MZuiko Digital 14-42mm 1:3.5-5.6II, 1 Protetor de lente,
1 cabo USB, 1 bateria Litio-Ion BLS - 1, 1 carregador de
bateria, 1 alça para ombro, 1 manual de instruções, 1
certificado de garantia e 1 CD-Rom. Garantia de 12
meses. Peso líquido aproximado 110g e com as medidas
aproximadas de 6x10x2cm. Modelo de referência VG
120Black

440,00000 440,00

51 1,00 Un NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) -
Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb     - Hard Disk
640Gb SATA     - Placa de Vídeo- Intel GMA HD
Graphics     - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas
(Widescreen WXGA LED Crystal Brite)     - Wireless
8.11b/g/n     - Leitor de Cartões com suporte para SD e
outros     - Bateria- 6 células     - Maleta 

1.669,00000 1.669,00

54 1,00 Un TV 46" LED FULL HD (1920 x 1080 pixes) -
UN46D5500RGXZD - Smart TV, com conversor digital
integrado (DTV) Smart HUB, 2,9cm de espessura,
DLNA, 60 Hz com clear motion rate 120Hz, 4 entradas
HDMI, 2 entradas USB e entrada PC, com suporte para
parede

3.699,00000 3.699,00

Total dos Produtos Cotados 54.052,94

Empresa: COM.MAT.MEDICO HOSP.MACROSUL LTDA - 4285

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
6 20,00 Un ESTETOSCÓPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y

em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante e
prospecto

100,00000 2.000,00
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Empresa: COM.MAT.MEDICO HOSP.MACROSUL LTDA - 4285

8 20,00 Un ESFIGNOMANÔMETRO adulto,  envolvido por capa
flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e
bulbo em latex

40,00000 800,00

16 10,00 Un OTOSCÓPIO fibra ótica e oftalmoscópio de bolso com 2
cabos : um para cada cabeça. Pode ser somente usado com
o sistema de cabos mini 3000. Deve acompanhar:10
espéculos auriculares standard ( 5 pç 2,5mm e 5 pç 4mm)
4 espéculos auriculares especiais reusáveis de diferentes
tamanhos, com 2 pilhas pequenas aa. Deve acompanhar
AF do fabricante e prospecto

680,00000 6.800,00

21 2,00 Un ELETROCAUTÉRIO  eletrônico totalmente
transistorizado com ajuste que permite passar suavemente
do corte para a coagulação, acompanhado de caneta de
comando digital. - indicado para cirurgias ginecológicas,
plásticas, dermatológicas, otorrino e oftalmológicas.
potência: 100 watts, com os acessórios:01 caneta porta-
eletrodos simples monopolar cm-05, com cabo de
silicone;01 caneta de comando manual cd-04, com cabo
de silicone;01 placa neutra de aço inox flexível pn-02
(140x195mm), com cabo cp11; Deve acompanhar AF do
fabricante e prospecto01 pedal (pe 151 rs), com cabo;01
jogo com 05 eletrodos (em10, 12, 13, 14, 15);01 jogo com
02 eletrodos ginecol. (eg50 e eg55); 

1.880,00000 3.760,00

22 1,00 Un DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, onda bifásica,
sistema automático de avaliação de ecg que detecta
complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer paciente,
 mensagem e comando por texto e voz, cartão para
registro de eventos e voz (20 minutos),  português, inglês,
espanhol, e outros (possibilidade de mudança do idioma
através do software), descarga interna automática após 30
segundos se não houver disparo, tempo de carga até 200j
menor que 4 segundos, cronômetro (contador de
segundos), relógio, utilização de pás adesivas descartáveis
(conector para pás internas opcional), comando de seleção
de carga e disparo pelas mesmas, display de cristal líquido
para visualizar os parâmetros de programação pré e pós-
choque, indicando a energia real armazenada a ser
entregue. Memória de evento contínuo de ecg, incluindo
curva de ecg (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os
procedimentos realizados. Possibilidade através de
conexão para comunicação com microcomputador, para
visualização de dados da memória,  possibilidade de
realizar auto-teste periodicamente. Situação do status da
bateriaacompanha:  01 manual do equipamento. 01 cd
dea, 01 certificado de garantia, 01 bolsa transporte e 01
par de pás adesivas. Deve acompanhar AF do fabricante e
prospecto 

4.300,00000 4.300,00

26 10,00 Un AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa
de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta
com 13 sistemas de segurança, sistema com
microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores
do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo
 horizontal;  capacidade 21 litros;  câmara  inox;

2.500,00000 25.000,00
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Empresa: COM.MAT.MEDICO HOSP.MACROSUL LTDA - 4285

28 10,00 Un BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15
kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno
540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis,
função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave
seletora de tensão de 110/ 220 v.

500,00000 5.000,00

30 6,00 Un OXIMETRO,  color oled 65k, faixa de medição de spo2:
35% ~ 100%, faixa de medição da frequência de pulso:
30bpm ~ 240bpm, pulse waveform display: display
gráfico de barras, indicação de bateria: sinal oled, bateria
de lítio × 1, faixa de adaptável: 35v ~ 42v,  corrente de
funcionamento: ? 80ma, resolução: spo2: 1%, taxa de
pulso: 1bpm, precisão: spo2: 70% a 100% ± 2 dígitos,
abaixo de 70% não especificado, taxa de pulso: ± 2 bpm
ou ± 2% (select maior), os valores de spo2 e pulsação
pode ser exibido corretamente quando pulso de saturação
é a 04%, precisão de spo2: ± 4%, precisão da taxa de
pulso: ± 2bpm ou ± 2% (select maior). Deve acompanhar
AF do fabricante e prospecto

900,00000 5.400,00

Total dos Produtos Cotados 53.060,00

Empresa: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA - 4679

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
1 10,00 Un ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL,  em aço,

branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura:
1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm

597,44000 5.974,40

2 12,00 Un ESCADA COM 2 DEGRAUS nas dimensões do piso:
0,14 x 0,36 m. altura: 1° piso 0,18 m 2° piso 0,40 m
fabricada em tubo de aço ( 19,05 mm de diâmetro com
parede de 1,20 mm de espesura), com reforço nos pés
( em tubo de 15,87 mm ). piso em chapa de aço n°
16( 1,06 mm ) de espessura com bordas laterais. degraus
revestido com borracha antiderrapante. acabamento
realizado em pintura eletrostática a pó ( epóxi ),após
tratamento antiferruginoso. pés com ponteiras de pvc.

76,62000 919,44

4 10,00 Un ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com
pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro
frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.):
170x65x40cm.

673,00000 6.730,00

5 20,00 Un LIXEIRA com tampa e pedal, pedal e cesto em aço inox
11 L

145,50000 2.910,00

7 10,00 Un MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada
com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de
3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em
chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2"

544,20000 5.442,00

15 10,00 Un MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes: 314,00000 3.140,00
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Empresa: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA - 4679

17 10,00 Un SUPORTE PARA BRAÇO,  dimensões: 0,31 x 0,31 m
(base) alt. mínima: 0,85 m alt. máxima: 1,25 m, peso:
3,40 kg.fabricado com base tipo tripé de ferro fundido,
coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro
de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura,
acabamento com pintura eletrostática a pó ( epóxi ) após
tratamento antiferruginoso. haste telescópica em tubo de
aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de
1,20 mm de espessura cromado , com apoio para braço
em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com
movimento da meia lua regulável por mandril .

183,59000 1.835,90

19 8,00 Un CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono;
 dobrável em "x";  apoio de braço escamoteável;  pedais
rebatíveis e ajustáveis na altura;  rodas traseiras 24" com
pneus infláveis;  rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon
acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura
do assento 44 cm, largura da cadeira aberta  64 cm

781,40000 6.251,20

27 8,00 Un BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de
aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g,
plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00
m, divisão de 0,5 cm,altura de 1,30 m, tapete em borracha
anti-derrapante, pés reguláveis, função tara

1.406,00000 11.248,00

28 10,00 Un BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15
kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno
540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis,
função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave
seletora de tensão de 110/ 220 v.

774,22000 7.742,20

36 200,00 rolo Fita autoclave com marcador 2,84000 568,00
37 300,00 Pct Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades 3,47000 1.041,00
38 200,00 caix Agulha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e

esterelizada, caixa com 100 unidades
16,24000 3.248,00

39 200,00 Un Ácido fosfórico gel, 37% condicionador 1,65000 330,00
40 100,00 caix Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50

unidades
4,20000 420,00

41 10,00 Pct Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades 5,80000 58,00
42 50,00 caix Tiras abrasivas de aço, pácote com 10 unidades 7,18500 359,25
43 50,00 rolo Algodão em rolo de 500g 9,94000 497,00
44 300,00 Pct Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades 1,59800 479,40
46 20,00 Un Broca cirurgica número 702 10,28000 205,60
52 2,00 kit Kit posicionador de filme radiográfico periapical e

interproximal adulto autoclavável
59,67000 119,34

53 1,00 Un Kit posicionador de filme radiográfico periapical e
interproximal infantil autoclavável

59,67000 59,67

Total dos Produtos Cotados 59.578,40
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Empresa: COMERCIAL DE MAQUINAS DEBATIN LTDA - 1770

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
1 10,00 Un ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL,  em aço,

branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura:
1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm

459,00000 4.590,00

4 10,00 Un ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com
pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro
frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.):
170x65x40cm.

714,00000 7.140,00

10 6,00 Un Estabilizador 300w 57,00000 342,00
11 6,00 Un Monitor  LCD 19" 346,00000 2.076,00
12 1,00 Un IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL laserjet HP

m1319f - monocromática, função fax com telefone
acoplado.

1.470,00000 1.470,00

13 3,00 Un IMPRESSORA d1460 - jato de tinta, colorida 4800 x
1200 dpi, 10 ppm (cores), 14 ppm (preto).

390,00000 1.170,00

14 10,00 Un MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS 100 % MDF,
branca, com  02 gavetas e chave na primeira gaveta

139,00000 1.390,00

20 20,00 Un CADEIRA COM RODINHA em courvim preto, largura
total 70 cm altura total 118 cm, profundidade total  69,5
cm (marca de  referência cavaletti 4004 ou mascarello
2003)

104,00000 2.080,00

24 1,00 Un NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) -
Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb     - Hard Disk
640Gb SATA     - Placa de Vídeo- Intel GMA HD
Graphics     - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas
(Widescreen WXGA LED Crystal Brite)     - Wireless
8.11b/g/n     - Leitor de Cartões com suporte para SD e
outros     - Bateria- 6 células     - Maleta 

2.490,00000 2.490,00

25 7,00 Un MESA PARA COMPUTADOR EM,  100 % MDF
branca, medindo 1x0,50,1,40m, com prateleiras para CPU

210,00000 1.470,00

27 8,00 Un BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de
aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g,
plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00
m, divisão de 0,5 cm,altura de 1,30 m, tapete em borracha
anti-derrapante, pés reguláveis, função tara

1.030,00000 8.240,00

28 10,00 Un BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15
kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno
540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis,
função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave
seletora de tensão de 110/ 220 v.

554,00000 5.540,00

31 1,00 Un NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) -
Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb     - Hard Disk
640Gb SATA     - Placa de Vídeo- Intel GMA HD
Graphics     - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas
(Widescreen WXGA LED Crystal Brite)     - Wireless
8.11b/g/n     - Leitor de Cartões com suporte para SD e
outros     - Bateria- 6 células     - Maleta 

2.660,00000 2.660,00

32 1,00 Un MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, capacidade de 9kg,
controle eletrônico, 3 níveis de água, 3 enxágues, água
quente, cesto em inox, tampa superior em plástico
acrílico, dispenser para alvejante, amaciante e sabão, filtro
para eliminação de fiapos, centrifugação com velocidade
de 775 rpm, branco, 220V, peso 40,5Kg, largura 620mm,

1.490,00000 1.490,00
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Empresa: COMERCIAL DE MAQUINAS DEBATIN LTDA - 1770

33 1,00 Un BATEDEIRA, 5 velocidades, branca, 1 tigela inclinada de
3,5L, tigela giratória de 3,5L, 2 batedores aeroturbo,
motor removível para maior praticidade, 220V

182,00000 182,00

34 1,00 Un LIQUIDIFICADOR 600W, 5 velocidades, auto  limpante
e pulsar, lâminas removíveis, copo acrílico de 2L, porta
fio, com filtro

211,00000 211,00

35 1,00 Un Câmera digital, preta, resolução de 14 megapixels, USB
2.0 High-Speed (USB Mass Storage), memória interna de
49MB, cartão de memória SD 4GB e cartão de memória
compatível SD/SDHC card, sensor CCD, Monitor display
3,0, Lentes 4,7-23,5mm(equiv. em 35mm: 26-130mm),
velocidade do obturador de 1/2-1/2000 seg. /<4seg. (cena
luz de vela), foco modo standard ,06m - infinito (grande
regular) / 1,0m - infinito (tele_ Modo Macro - infinito
(grande angular) / 0,6m infinito (tele), Modo super macro:
distância de focagem mínima de 7cm. Abertura de 2,8 -
6,5. Flash automático, redução de olhos vermelhos,
ativação forçada, desligado. Flash grande angular 0,2 -
4,8m (ISO 800) Tele 0,6 - 2,1m (ISO 800). Zoom digital
de 4x e óptico de 5x. alimentado por bateria recarregável
de Lítio-ion. Arquivos JPEG/AVI motion JPEG; recursos
de vídeo para formato de gravação de AVI Motion JPEG;
qualidade de video de 1280x720/30 ips; tempo de
gravação sem limites, 640x480/30ips para arquivo de no
máximo 2GB; Cena em paisagem, retrato, auto-retarto,
cena noturna, cena noturna com retrato, esportes
interiores, luz de vela, por de sol, fogo de artifício,
culinária, documentos,  praia e neve, animal de estimação,
microfone embutido, montagem de tripé, 40 idiomas do
menu. Conteúdo da embalagem: 1 corpo EPL-1, 1lente
MZuiko Digital 14-42mm 1:3.5-5.6II, 1 Protetor de lente,
1 cabo USB, 1 bateria Litio-Ion BLS - 1, 1 carregador de
bateria, 1 alça para ombro, 1 manual de instruções, 1
certificado de garantia e 1 CD-Rom. Garantia de 12
meses. Peso líquido aproximado 110g e com as medidas
aproximadas de 6x10x2cm. Modelo de referência VG
120Black

650,00000 650,00

51 1,00 Un NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) -
Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb     - Hard Disk
640Gb SATA     - Placa de Vídeo- Intel GMA HD
Graphics     - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas
(Widescreen WXGA LED Crystal Brite)     - Wireless
8.11b/g/n     - Leitor de Cartões com suporte para SD e
outros     - Bateria- 6 células     - Maleta 

2.660,00000 2.660,00

54 1,00 Un TV 46" LED FULL HD (1920 x 1080 pixes) -
UN46D5500RGXZD - Smart TV, com conversor digital
integrado (DTV) Smart HUB, 2,9cm de espessura,
DLNA, 60 Hz com clear motion rate 120Hz, 4 entradas
HDMI, 2 entradas USB e entrada PC, com suporte para
parede

3.860,00000 3.860,00

Total dos Produtos Cotados 49.711,00
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Empresa: CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - 653432

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
3 10,00 Un FOCO COM HASTE FLEXÍVEL, foco de luz auxiliar

para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior
flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada.
Altura variável entre 90 a 150 cm. Pintura em epóxi à
250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04
rodízios. Deve acompanhar AF do fabricante e
prospectoAlimentação elétrica selecionável em 110 ou
220 v. 50/60 hz. espelho móvel. Lâmpada halógena 12 v.
x 20 w. peso líquido 05 kg.

458,34000 4.583,40

6 20,00 Un ESTETOSCÓPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y
em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante e
prospecto

10,89000 217,80

7 10,00 Un MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada
com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de
3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em
chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2"

479,00000 4.790,00

8 20,00 Un ESFIGNOMANÔMETRO adulto,  envolvido por capa
flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e
bulbo em latex

67,21000 1.344,20

15 10,00 Un MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes:
1,80x0, 60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos de
aço carbono de 11/4x1, 20mm (30mm)diam. c/tratamento
antiferrugem e pintura eletrostatica a pó, leito em estrado
de madeira revestido de espuma,  dens. "23", revestido c/
courvin lavavel, encosto cabeceira móvel, através de
cremalheira, pés c/ponteiras em pvc

337,00000 3.370,00

18 10,00 Un NEBULIZADOR que permita  ser utilizado deitado,
sentado e de pé, máscara adulto e infantil, macias,
anatômicas e atóxicas. característica:hp: 1/30hp, consumo
de energia de 70 / 80 w, voltagem 220 volts (60 hz),
compressão 40 libras (máximo), vazão de ar livre de 15
litros / min, vazão de ar com nebulizador 7,5 litros / min,
partículas  0,5 a 8 mícrons, peso 1,65 kg

148,70000 1.487,00

27 8,00 Un BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de
aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g,
plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00
m, divisão de 0,5 cm,altura de 1,30 m, tapete em borracha
anti-derrapante, pés reguláveis, função tara

1.106,25000 8.850,00

28 10,00 Un BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15
kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno
540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis,
função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave
seletora de tensão de 110/ 220 v.

508,00000 5.080,00

29 10,00 Un GLICOSIMETRO fotômetro de refletância. memória para
200 resultados com data e hora, faixa de medição de 10 a
600 mg/dl. possibilidade de coleta de sangue com a tira-
teste fora do monitor. Média dos resultados dos útimos 7 e
14 dias. liga e desliga automaticamente ao inserir ou
retirar a  tira-teste. transferência do  dados do monitor por
infravermelho para o software accu-chek camit-pró.
garantia permanente do aparelho conforma manual do

38,96000 389,60



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Comissão Permanente de Licitações

Empresa: CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - 653432

36 200,00 rolo Fita autoclave com marcador 3,16000 632,00
37 300,00 Pct Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades 2,42000 726,00
38 200,00 caix Agulha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e

esterelizada, caixa com 100 unidades
18,65000 3.730,00

39 200,00 Un Ácido fosfórico gel, 37% condicionador 1,17000 234,00
40 100,00 caix Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50

unidades
5,39000 539,00

41 10,00 Pct Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades 6,59000 65,90
42 50,00 caix Tiras abrasivas de aço, pácote com 10 unidades 4,37000 218,50
43 50,00 rolo Algodão em rolo de 500g 9,76000 488,00
44 300,00 Pct Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades 1,43000 429,00
45 200,00 Un Lâmina de bisturi número 15 0,11000 22,00
46 20,00 Un Broca cirurgica número 702 8,71000 174,20
47 4,00 Un Micromotor com as seguintes características: encaixe

borden, spray interno, sentido de rotação ajustável,
pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de
acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2
bar) 55 I/min, Consumo de ar : 55 l/min., Conexão
Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque de
acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min 1,5
N.cm. Conexão para peça de mão; Construção de acordo
com a ISO 13294, Peso líquido 69kg. Regime de trabalho
intermitente: 30 minutos acionado e 1 minuto parado,
spray interno rotação 5.000 a 20.000 rpm a 20.000 rpm
com sentido de rotação ajustável.

729,54000 2.918,16

48 4,00 Un Contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo
nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo,
Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril
FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho,
Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos.
Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração,
acompanha um mandril para adaptação de broca FG
intramatic 10 ABN com spray externo

598,23000 2.392,92

49 3,00 Un Caneta de alta rotação, com sistema Press Button,
Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeraçao através de spray:
Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13
NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de
acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 I/min, Consumo de
ar de 34 a 37 I/min, COnstrução de acordo com a ISO
7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão,
alumínio e aço inox

629,38000 1.888,14

Total dos Produtos Cotados 44.569,82

Empresa: DENTARIA DIST. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA - 34

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
3 10,00 Un FOCO COM HASTE FLEXÍVEL, foco de luz auxiliar

para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior
flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada.

491,00000 4.910,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Comissão Permanente de Licitações

Empresa: DENTARIA DIST. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA - 34

14 10,00 Un MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS 100 % MDF,
branca, com  02 gavetas e chave na primeira gaveta

249,00000 2.490,00

15 10,00 Un MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes:
1,80x0, 60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos de
aço carbono de 11/4x1, 20mm (30mm)diam. c/tratamento
antiferrugem e pintura eletrostatica a pó, leito em estrado
de madeira revestido de espuma,  dens. "23", revestido c/
courvin lavavel, encosto cabeceira móvel, através de
cremalheira, pés c/ponteiras em pvc

799,00000 7.990,00

17 10,00 Un SUPORTE PARA BRAÇO,  dimensões: 0,31 x 0,31 m
(base) alt. mínima: 0,85 m alt. máxima: 1,25 m, peso:
3,40 kg.fabricado com base tipo tripé de ferro fundido,
coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro
de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura,
acabamento com pintura eletrostática a pó ( epóxi ) após
tratamento antiferruginoso. haste telescópica em tubo de
aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de
1,20 mm de espessura cromado , com apoio para braço
em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com
movimento da meia lua regulável por mandril .

121,00000 1.210,00

18 10,00 Un NEBULIZADOR que permita  ser utilizado deitado,
sentado e de pé, máscara adulto e infantil, macias,
anatômicas e atóxicas. característica:hp: 1/30hp, consumo
de energia de 70 / 80 w, voltagem 220 volts (60 hz),
compressão 40 libras (máximo), vazão de ar livre de 15
litros / min, vazão de ar com nebulizador 7,5 litros / min,
partículas  0,5 a 8 mícrons, peso 1,65 kg

139,00000 1.390,00

19 8,00 Un CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono;
 dobrável em "x";  apoio de braço escamoteável;  pedais
rebatíveis e ajustáveis na altura;  rodas traseiras 24" com
pneus infláveis;  rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon
acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura
do assento 44 cm, largura da cadeira aberta  64 cm

571,00000 4.568,00

20 20,00 Un CADEIRA COM RODINHA em courvim preto, largura
total 70 cm altura total 118 cm, profundidade total  69,5
cm (marca de  referência cavaletti 4004 ou mascarello
2003)

199,00000 3.980,00

21 2,00 Un ELETROCAUTÉRIO  eletrônico totalmente
transistorizado com ajuste que permite passar suavemente
do corte para a coagulação, acompanhado de caneta de
comando digital. - indicado para cirurgias ginecológicas,
plásticas, dermatológicas, otorrino e oftalmológicas.
potência: 100 watts, com os acessórios:01 caneta porta-
eletrodos simples monopolar cm-05, com cabo de
silicone;01 caneta de comando manual cd-04, com cabo
de silicone;01 placa neutra de aço inox flexível pn-02
(140x195mm), com cabo cp11; Deve acompanhar AF do

1.710,00000 3.420,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Comissão Permanente de Licitações

Empresa: DENTARIA DIST. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA - 34

22 1,00 Un DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, onda bifásica,
sistema automático de avaliação de ecg que detecta
complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer paciente,
 mensagem e comando por texto e voz, cartão para
registro de eventos e voz (20 minutos),  português, inglês,
espanhol, e outros (possibilidade de mudança do idioma
através do software), descarga interna automática após 30
segundos se não houver disparo, tempo de carga até 200j
menor que 4 segundos, cronômetro (contador de
segundos), relógio, utilização de pás adesivas descartáveis
(conector para pás internas opcional), comando de seleção
de carga e disparo pelas mesmas, display de cristal líquido
para visualizar os parâmetros de programação pré e pós-
choque, indicando a energia real armazenada a ser
entregue. Memória de evento contínuo de ecg, incluindo
curva de ecg (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os
procedimentos realizados. Possibilidade através de
conexão para comunicação com microcomputador, para
visualização de dados da memória,  possibilidade de
realizar auto-teste periodicamente. Situação do status da
bateriaacompanha:  01 manual do equipamento. 01 cd
dea, 01 certificado de garantia, 01 bolsa transporte e 01
par de pás adesivas. Deve acompanhar AF do fabricante e
prospecto

6.410,00000 6.410,00

23 2,00 Un ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de  30.000
hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal
montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição:transdutor
ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de
pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba
peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório
de água removível translúcido com iluminação a led, liso,
com cantos arredondados. Peça de mão do jato de
bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico
que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma
pequena distância da ponta, evitando entupimento da
mesma, tampa do reservatório de bicarbonato de fácil
acesso e limpeza. Painel com comandos próximos e
seletores digitais e reguladores mais suaves, seletor digital
de operação (jato de bicarbonato/ultrassom). seletor
digital de função com opção de 3 funções programáveis:
perio, endo e scalling. Ajuste fino do ar com registro
exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de
bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com
 refrigeração, oferece irrigação constante com controle de
fluxo. permite também a realização de trabalhos a seco
(condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays,
etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de
procedimento. Tecla geral liga/desliga com led indicativo
no painel. Pedestal construído em estrutura de aço tubular,
montado sobre rodízios e com puxador frontal. insertos

5.999,00000 11.998,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Comissão Permanente de Licitações

Empresa: DENTARIA DIST. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA - 34

28 10,00 Un BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15
kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno
540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis,
função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave
seletora de tensão de 110/ 220 v.

599,00000 5.990,00

29 10,00 Un GLICOSIMETRO fotômetro de refletância. memória para
200 resultados com data e hora, faixa de medição de 10 a
600 mg/dl. possibilidade de coleta de sangue com a tira-
teste fora do monitor. Média dos resultados dos útimos 7 e
14 dias. liga e desliga automaticamente ao inserir ou
retirar a  tira-teste. transferência do  dados do monitor por
infravermelho para o software accu-chek camit-pró.
garantia permanente do aparelho conforma manual do
usuário. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto
Deve conter: monitor, 10tiras, lancetador softclix, 10
lancetas, 2 baterias, estojo, manual de instruções.

161,00000 1.610,00

32 1,00 Un MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, capacidade de 9kg,
controle eletrônico, 3 níveis de água, 3 enxágues, água
quente, cesto em inox, tampa superior em plástico
acrílico, dispenser para alvejante, amaciante e sabão, filtro
para eliminação de fiapos, centrifugação com velocidade
de 775 rpm, branco, 220V, peso 40,5Kg, largura 620mm,
altura 1040mm e profundidade de 645mm
aproximadamente 

1.740,00000 1.740,00

36 200,00 rolo Fita autoclave com marcador 4,99000 998,00
37 300,00 Pct Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades 2,74000 822,00
38 200,00 caix Agulha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e

esterelizada, caixa com 100 unidades
12,70000 2.540,00

39 200,00 Un Ácido fosfórico gel, 37% condicionador 2,00000 400,00
40 100,00 caix Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50

unidades
6,20000 620,00

41 10,00 Pct Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades 6,70000 67,00
42 50,00 caix Tiras abrasivas de aço, pácote com 10 unidades 4,70000 235,00
43 50,00 rolo Algodão em rolo de 500g 13,30000 665,00
44 300,00 Pct Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades 1,10000 330,00
45 200,00 Un Lâmina de bisturi número 15 0,31000 62,00
46 20,00 Un Broca cirurgica número 702 7,40000 148,00
47 4,00 Un Micromotor com as seguintes características: encaixe

borden, spray interno, sentido de rotação ajustável,
pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de
acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2
bar) 55 I/min, Consumo de ar : 55 l/min., Conexão
Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque de
acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min 1,5
N.cm. Conexão para peça de mão; Construção de acordo
com a ISO 13294, Peso líquido 69kg. Regime de trabalho
intermitente: 30 minutos acionado e 1 minuto parado,
spray interno rotação 5.000 a 20.000 rpm a 20.000 rpm

494,00000 1.976,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Comissão Permanente de Licitações

Empresa: DENTARIA DIST. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA - 34

48 4,00 Un Contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo
nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo,
Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril
FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho,
Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos.
Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração,
acompanha um mandril para adaptação de broca FG
intramatic 10 ABN com spray externo

399,00000 1.596,00

49 3,00 Un Caneta de alta rotação, com sistema Press Button,
Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeraçao através de spray:
Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13
NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de
acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 I/min, Consumo de
ar de 34 a 37 I/min, COnstrução de acordo com a ISO
7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão,
alumínio e aço inox

399,00000 1.197,00

50 5,00 Un ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de  30.000
hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal
montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição:transdutor
ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de
pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba
peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório
de água removível translúcido com iluminação a led, liso,
com cantos arredondados. Peça de mão do jato de
bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico
que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma
pequena distância da ponta, evitando entupimento da
mesma, tampa do reservatório de bicarbonato de fácil
acesso e limpeza. Painel com comandos próximos e
seletores digitais e reguladores mais suaves, seletor digital
de operação (jato de bicarbonato/ultrassom). seletor
digital de função com opção de 3 funções programáveis:
perio, endo e scalling. Ajuste fino do ar com registro
exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de
bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com
 refrigeração, oferece irrigação constante com controle de
fluxo. permite também a realização de trabalhos a seco
(condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays,
etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de
procedimento. Tecla geral liga/desliga com led indicativo
no painel. Pedestal construído em estrutura de aço tubular,
montado sobre rodízios e com puxador frontal. insertos
que acompanham o produto: a120, nº 1, nº 2 e 10-p. capas
autoclaváveis, termoplástico especial permite firmeza no
manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho deve ser
acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável.
Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto

5.999,00000 29.995,00

52 2,00 kit Kit posicionador de filme radiográfico periapical e
interproximal adulto autoclavável

49,00000 98,00

53 1,00 Un Kit posicionador de filme radiográfico periapical e
interproximal infantil autoclavável

49,00000 49,00

Total dos Produtos Cotados 99.504,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Comissão Permanente de Licitações

Empresa: DENTARIA SULINA LTDA. - 395

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
3 10,00 Un FOCO COM HASTE FLEXÍVEL, foco de luz auxiliar

para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior
flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada.
Altura variável entre 90 a 150 cm. Pintura em epóxi à
250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04
rodízios. Deve acompanhar AF do fabricante e
prospectoAlimentação elétrica selecionável em 110 ou
220 v. 50/60 hz. espelho móvel. Lâmpada halógena 12 v.
x 20 w. peso líquido 05 kg.

719,00000 7.190,00

8 20,00 Un ESFIGNOMANÔMETRO adulto,  envolvido por capa
flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e
bulbo em latex

198,00000 3.960,00

26 10,00 Un AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa
de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta
com 13 sistemas de segurança, sistema com
microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores
do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo
 horizontal;  capacidade 21 litros;  câmara  inox;
 desaeração e despressurização automática;  com ciclo de
secagem e  secagem extra;  tempo total esterilização de 55
min. (1 ciclo);  método de secagem  porta entreaberta;
 potência 1200 watts;  voltagem 127 ou 220 volts;
 sistemas de segurança 13;  pressão de esterilização 1,7 a
1,9 kgf/cm²;  temperatura de esterilização 128 a 130°c;
 sistema de fechamento da porta  duplo estágio.

2.822,00000 28.220,00

32 1,00 Un MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, capacidade de 9kg,
controle eletrônico, 3 níveis de água, 3 enxágues, água
quente, cesto em inox, tampa superior em plástico
acrílico, dispenser para alvejante, amaciante e sabão, filtro
para eliminação de fiapos, centrifugação com velocidade
de 775 rpm, branco, 220V, peso 40,5Kg, largura 620mm,
altura 1040mm e profundidade de 645mm
aproximadamente 

2.600,00000 2.600,00

36 200,00 rolo Fita autoclave com marcador 4,24000 848,00
37 300,00 Pct Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades 2,59000 777,00
38 200,00 caix Agulha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e

esterelizada, caixa com 100 unidades
13,44000 2.688,00

39 200,00 Un Ácido fosfórico gel, 37% condicionador 1,38000 276,00
40 100,00 caix Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50

unidades
6,00000 600,00

41 10,00 Pct Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades 7,80000 78,00
42 50,00 caix Tiras abrasivas de aço, pácote com 10 unidades 5,58000 279,00
43 50,00 rolo Algodão em rolo de 500g 12,00000 600,00
44 300,00 Pct Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades 1,19000 357,00
45 200,00 Un Lâmina de bisturi número 15 0,20000 40,00
46 20,00 Un Broca cirurgica número 702 9,28000 185,60
47 4,00 Un Micromotor com as seguintes características: encaixe

borden, spray interno, sentido de rotação ajustável,
pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de
acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2

456,60000 1.826,40



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Comissão Permanente de Licitações

Empresa: DENTARIA SULINA LTDA. - 395

48 4,00 Un Contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo
nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo,
Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril
FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho,
Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos.
Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração,
acompanha um mandril para adaptação de broca FG
intramatic 10 ABN com spray externo

385,40000 1.541,60

49 3,00 Un Caneta de alta rotação, com sistema Press Button,
Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeraçao através de spray:
Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13
NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de
acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 I/min, Consumo de
ar de 34 a 37 I/min, COnstrução de acordo com a ISO
7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão,
alumínio e aço inox

469,80000 1.409,40

52 2,00 kit Kit posicionador de filme radiográfico periapical e
interproximal adulto autoclavável

59,45000 118,90

53 1,00 Un Kit posicionador de filme radiográfico periapical e
interproximal infantil autoclavável

59,45000 59,45

Total dos Produtos Cotados 53.654,35

Empresa: DRESSLER INFORMATICA LTDA - 655041

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
1 10,00 Un ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL,  em aço,

branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura:
1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm

493,20000 4.932,00

5 20,00 Un LIXEIRA com tampa e pedal, pedal e cesto em aço inox
11 L

88,20000 1.764,00

9 6,00 Un Micro computador com processador 3,0 Ghz, 6 mb de
cache,  FSB 1333 MHZ, 64 Bits. PlacaMãe Chipset Intel
H55, 4 slots DDR3 Dimm 1666+/1333/1066/800, 1 Slot
Pci Express 16 2.0, 1 Slot Pci Express x1, 2x Pci, Lan
10/100/1000, Audio Canal 5.1. Memoria RAM 4 GB;
Hard Disk 500 GB; Leitor de Cartões de Memoria; Driver
DVD/RW; Placa de video off board PCI Express 1GB,
Caixas de Som; mouse optico com scrol

1.876,75000 11.260,50

10 6,00 Un Estabilizador 300w 56,20000 337,20
11 6,00 Un Monitor  LCD 19" 291,20000 1.747,20
12 1,00 Un IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL laserjet HP

m1319f - monocromática, função fax com telefone
acoplado.

1.062,45000 1.062,45

13 3,00 Un IMPRESSORA d1460 - jato de tinta, colorida 4800 x
1200 dpi, 10 ppm (cores), 14 ppm (preto).

253,00000 759,00
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Empresa: DRESSLER INFORMATICA LTDA - 655041

14 10,00 Un MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS 100 % MDF,
branca, com  02 gavetas e chave na primeira gaveta

167,32000 1.673,20

17 10,00 Un SUPORTE PARA BRAÇO,  dimensões: 0,31 x 0,31 m
(base) alt. mínima: 0,85 m alt. máxima: 1,25 m, peso:
3,40 kg.fabricado com base tipo tripé de ferro fundido,
coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro
de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura,
acabamento com pintura eletrostática a pó ( epóxi ) após
tratamento antiferruginoso. haste telescópica em tubo de
aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de
1,20 mm de espessura cromado , com apoio para braço
em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com
movimento da meia lua regulável por mandril .

63,10000 631,00

20 20,00 Un CADEIRA COM RODINHA em courvim preto, largura
total 70 cm altura total 118 cm, profundidade total  69,5
cm (marca de  referência cavaletti 4004 ou mascarello
2003)

94,30000 1.886,00

24 1,00 Un NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) -
Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb     - Hard Disk
640Gb SATA     - Placa de Vídeo- Intel GMA HD
Graphics     - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas
(Widescreen WXGA LED Crystal Brite)     - Wireless
8.11b/g/n     - Leitor de Cartões com suporte para SD e
outros     - Bateria- 6 células     - Maleta 

1.988,31000 1.988,31

25 7,00 Un MESA PARA COMPUTADOR EM,  100 % MDF
branca, medindo 1x0,50,1,40m, com prateleiras para CPU

327,30000 2.291,10

31 1,00 Un NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) -
Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb     - Hard Disk
640Gb SATA     - Placa de Vídeo- Intel GMA HD
Graphics     - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas
(Widescreen WXGA LED Crystal Brite)     - Wireless
8.11b/g/n     - Leitor de Cartões com suporte para SD e
outros     - Bateria- 6 células     - Maleta 

1.988,31000 1.988,31

32 1,00 Un MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, capacidade de 9kg,
controle eletrônico, 3 níveis de água, 3 enxágues, água
quente, cesto em inox, tampa superior em plástico
acrílico, dispenser para alvejante, amaciante e sabão, filtro
para eliminação de fiapos, centrifugação com velocidade
de 775 rpm, branco, 220V, peso 40,5Kg, largura 620mm,
altura 1040mm e profundidade de 645mm
aproximadamente 

1.811,05000 1.811,05

33 1,00 Un BATEDEIRA, 5 velocidades, branca, 1 tigela inclinada de
3,5L, tigela giratória de 3,5L, 2 batedores aeroturbo,
motor removível para maior praticidade, 220V

128,70000 128,70

34 1,00 Un LIQUIDIFICADOR 600W, 5 velocidades, auto  limpante
e pulsar, lâminas removíveis, copo acrílico de 2L, porta
fio, com filtro

197,30000 197,30

35 1,00 Un Câmera digital, preta, resolução de 14 megapixels, USB
2.0 High-Speed (USB Mass Storage), memória interna de
49MB, cartão de memória SD 4GB e cartão de memória
compatível SD/SDHC card, sensor CCD, Monitor display
3,0, Lentes 4,7-23,5mm(equiv. em 35mm: 26-130mm),
velocidade do obturador de 1/2-1/2000 seg. /<4seg. (cena

634,80000 634,80
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Empresa: DRESSLER INFORMATICA LTDA - 655041

51 1,00 Un NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) -
Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb     - Hard Disk
640Gb SATA     - Placa de Vídeo- Intel GMA HD
Graphics     - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6 Polegadas
(Widescreen WXGA LED Crystal Brite)     - Wireless
8.11b/g/n     - Leitor de Cartões com suporte para SD e
outros     - Bateria- 6 células     - Maleta 

1.988,31000 1.988,31

Total dos Produtos Cotados 37.080,43

Empresa: D´AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 655535

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
2 12,00 Un ESCADA COM 2 DEGRAUS nas dimensões do piso:

0,14 x 0,36 m. altura: 1° piso 0,18 m 2° piso 0,40 m
fabricada em tubo de aço ( 19,05 mm de diâmetro com
parede de 1,20 mm de espesura), com reforço nos pés
( em tubo de 15,87 mm ). piso em chapa de aço n°
16( 1,06 mm ) de espessura com bordas laterais. degraus
revestido com borracha antiderrapante. acabamento
realizado em pintura eletrostática a pó ( epóxi ),após
tratamento antiferruginoso. pés com ponteiras de pvc.

74,00000 888,00

4 10,00 Un ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com
pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro
frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.):
170x65x40cm.

680,00000 6.800,00

7 10,00 Un MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada
com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de
3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em

450,00000 4.500,00
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Empresa: D´AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 655535

15 10,00 Un MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes:
1,80x0, 60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos de
aço carbono de 11/4x1, 20mm (30mm)diam. c/tratamento
antiferrugem e pintura eletrostatica a pó, leito em estrado
de madeira revestido de espuma,  dens. "23", revestido c/
courvin lavavel, encosto cabeceira móvel, através de
cremalheira, pés c/ponteiras em pvc

450,00000 4.500,00

17 10,00 Un SUPORTE PARA BRAÇO,  dimensões: 0,31 x 0,31 m
(base) alt. mínima: 0,85 m alt. máxima: 1,25 m, peso:
3,40 kg.fabricado com base tipo tripé de ferro fundido,
coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro
de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura,
acabamento com pintura eletrostática a pó ( epóxi ) após
tratamento antiferruginoso. haste telescópica em tubo de
aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de
1,20 mm de espessura cromado , com apoio para braço
em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com
movimento da meia lua regulável por mandril .

135,00000 1.350,00

Total dos Produtos Cotados 18.038,00

Empresa: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - 655542

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
23 2,00 Un ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de  30.000

hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal
montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição:transdutor
ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de
pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba
peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório
de água removível translúcido com iluminação a led, liso,
com cantos arredondados. Peça de mão do jato de
bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico
que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma
pequena distância da ponta, evitando entupimento da
mesma, tampa do reservatório de bicarbonato de fácil
acesso e limpeza. Painel com comandos próximos e
seletores digitais e reguladores mais suaves, seletor digital
de operação (jato de bicarbonato/ultrassom). seletor
digital de função com opção de 3 funções programáveis:
perio, endo e scalling. Ajuste fino do ar com registro
exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de
bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com
 refrigeração, oferece irrigação constante com controle de
fluxo. permite também a realização de trabalhos a seco
(condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays,
etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de
procedimento. Tecla geral liga/desliga com led indicativo
no painel. Pedestal construído em estrutura de aço tubular,
montado sobre rodízios e com puxador frontal. insertos
que acompanham o produto: a120, nº 1, nº 2 e 10-p. capas
autoclaváveis, termoplástico especial permite firmeza no
manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho deve ser

3.213,80000 6.427,60



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Comissão Permanente de Licitações

Empresa: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - 655542

26 10,00 Un AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa
de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta
com 13 sistemas de segurança, sistema com
microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores
do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo
 horizontal;  capacidade 21 litros;  câmara  inox;
 desaeração e despressurização automática;  com ciclo de
secagem e  secagem extra;  tempo total esterilização de 55
min. (1 ciclo);  método de secagem  porta entreaberta;
 potência 1200 watts;  voltagem 127 ou 220 volts;
 sistemas de segurança 13;  pressão de esterilização 1,7 a
1,9 kgf/cm²;  temperatura de esterilização 128 a 130°c;
 sistema de fechamento da porta  duplo estágio.

2.575,20000 25.752,00

36 200,00 rolo Fita autoclave com marcador 4,90000 980,00
37 300,00 Pct Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades 2,90000 870,00
38 200,00 caix Agulha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e

esterelizada, caixa com 100 unidades
21,96000 4.392,00

39 200,00 Un Ácido fosfórico gel, 37% condicionador 1,08000 216,00
40 100,00 caix Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50

unidades
4,53000 453,00

41 10,00 Pct Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades 6,81000 68,10
42 50,00 caix Tiras abrasivas de aço, pácote com 10 unidades 4,69000 234,50
43 50,00 rolo Algodão em rolo de 500g 11,84000 592,00
44 300,00 Pct Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades 1,21000 363,00
45 200,00 Un Lâmina de bisturi número 15 0,13000 26,00
46 20,00 Un Broca cirurgica número 702 6,52000 130,40
47 4,00 Un Micromotor com as seguintes características: encaixe

borden, spray interno, sentido de rotação ajustável,
pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de
acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2
bar) 55 I/min, Consumo de ar : 55 l/min., Conexão
Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque de
acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min 1,5
N.cm. Conexão para peça de mão; Construção de acordo
com a ISO 13294, Peso líquido 69kg. Regime de trabalho
intermitente: 30 minutos acionado e 1 minuto parado,
spray interno rotação 5.000 a 20.000 rpm a 20.000 rpm
com sentido de rotação ajustável.

284,16000 1.136,64

48 4,00 Un Contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo
nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo,
Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril
FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho,
Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos.
Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração,
acompanha um mandril para adaptação de broca FG
intramatic 10 ABN com spray externo

247,04000 988,16

49 3,00 Un Caneta de alta rotação, com sistema Press Button,
Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeraçao através de spray:
Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13
NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de
acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 I/min, Consumo de

281,60000 844,80
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Empresa: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - 655542

50 5,00 Un ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de  30.000
hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal
montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição:transdutor
ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de
pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba
peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório
de água removível translúcido com iluminação a led, liso,
com cantos arredondados. Peça de mão do jato de
bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico
que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma
pequena distância da ponta, evitando entupimento da
mesma, tampa do reservatório de bicarbonato de fácil
acesso e limpeza. Painel com comandos próximos e
seletores digitais e reguladores mais suaves, seletor digital
de operação (jato de bicarbonato/ultrassom). seletor
digital de função com opção de 3 funções programáveis:
perio, endo e scalling. Ajuste fino do ar com registro
exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de
bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com
 refrigeração, oferece irrigação constante com controle de
fluxo. permite também a realização de trabalhos a seco
(condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays,
etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de
procedimento. Tecla geral liga/desliga com led indicativo
no painel. Pedestal construído em estrutura de aço tubular,
montado sobre rodízios e com puxador frontal. insertos
que acompanham o produto: a120, nº 1, nº 2 e 10-p. capas
autoclaváveis, termoplástico especial permite firmeza no
manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho deve ser
acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável.
Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto

3.213,80000 16.069,00

52 2,00 kit Kit posicionador de filme radiográfico periapical e
interproximal adulto autoclavável

50,06000 100,12

53 1,00 Un Kit posicionador de filme radiográfico periapical e
interproximal infantil autoclavável

50,06000 50,06

Total dos Produtos Cotados 59.693,38

Empresa: EQUIFARMA COM.DE EQUIPAMENTOS HOSPT. LTDA - 4774

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
1 10,00 Un ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL,  em aço,

branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura:
1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm

656,00000 6.560,00

2 12,00 Un ESCADA COM 2 DEGRAUS nas dimensões do piso:
0,14 x 0,36 m. altura: 1° piso 0,18 m 2° piso 0,40 m
fabricada em tubo de aço ( 19,05 mm de diâmetro com
parede de 1,20 mm de espesura), com reforço nos pés
( em tubo de 15,87 mm ). piso em chapa de aço n°
16( 1,06 mm ) de espessura com bordas laterais. degraus
revestido com borracha antiderrapante. acabamento

83,65000 1.003,80
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Empresa: EQUIFARMA COM.DE EQUIPAMENTOS HOSPT. LTDA - 4774

3 10,00 Un FOCO COM HASTE FLEXÍVEL, foco de luz auxiliar
para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior
flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada.
Altura variável entre 90 a 150 cm. Pintura em epóxi à
250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04
rodízios. Deve acompanhar AF do fabricante e
prospectoAlimentação elétrica selecionável em 110 ou
220 v. 50/60 hz. espelho móvel. Lâmpada halógena 12 v.
x 20 w. peso líquido 05 kg.

286,00000 2.860,00

4 10,00 Un ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com
pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro
frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.):
170x65x40cm.

670,00000 6.700,00

5 20,00 Un LIXEIRA com tampa e pedal, pedal e cesto em aço inox
11 L

101,86000 2.037,20

6 20,00 Un ESTETOSCÓPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y
em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante e
prospecto

11,08000 221,60

7 10,00 Un MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada
com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de
3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em
chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2"

525,90000 5.259,00

8 20,00 Un ESFIGNOMANÔMETRO adulto,  envolvido por capa
flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e
bulbo em latex

48,01000 960,20

10 6,00 Un Estabilizador 300w 82,95000 497,70
11 6,00 Un Monitor  LCD 19" 556,30000 3.337,80
18 10,00 Un NEBULIZADOR que permita  ser utilizado deitado,

sentado e de pé, máscara adulto e infantil, macias,
anatômicas e atóxicas. característica:hp: 1/30hp, consumo
de energia de 70 / 80 w, voltagem 220 volts (60 hz),
compressão 40 libras (máximo), vazão de ar livre de 15
litros / min, vazão de ar com nebulizador 7,5 litros / min,
partículas  0,5 a 8 mícrons, peso 1,65 kg

131,37000 1.313,70

19 8,00 Un CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono;
 dobrável em "x";  apoio de braço escamoteável;  pedais
rebatíveis e ajustáveis na altura;  rodas traseiras 24" com
pneus infláveis;  rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon
acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura
do assento 44 cm, largura da cadeira aberta  64 cm

866,25000 6.930,00

20 20,00 Un CADEIRA COM RODINHA em courvim preto, largura
total 70 cm altura total 118 cm, profundidade total  69,5
cm (marca de  referência cavaletti 4004 ou mascarello
2003)

148,75000 2.975,00

21 2,00 Un ELETROCAUTÉRIO  eletrônico totalmente
transistorizado com ajuste que permite passar suavemente
do corte para a coagulação, acompanhado de caneta de
comando digital. - indicado para cirurgias ginecológicas,
plásticas, dermatológicas, otorrino e oftalmológicas.
potência: 100 watts, com os acessórios:01 caneta porta-
eletrodos simples monopolar cm-05, com cabo de

4.668,95000 9.337,90
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Empresa: EQUIFARMA COM.DE EQUIPAMENTOS HOSPT. LTDA - 4774

22 1,00 Un DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, onda bifásica,
sistema automático de avaliação de ecg que detecta
complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer paciente,
 mensagem e comando por texto e voz, cartão para
registro de eventos e voz (20 minutos),  português, inglês,
espanhol, e outros (possibilidade de mudança do idioma
através do software), descarga interna automática após 30
segundos se não houver disparo, tempo de carga até 200j
menor que 4 segundos, cronômetro (contador de
segundos), relógio, utilização de pás adesivas descartáveis
(conector para pás internas opcional), comando de seleção
de carga e disparo pelas mesmas, display de cristal líquido
para visualizar os parâmetros de programação pré e pós-
choque, indicando a energia real armazenada a ser
entregue. Memória de evento contínuo de ecg, incluindo
curva de ecg (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os
procedimentos realizados. Possibilidade através de
conexão para comunicação com microcomputador, para
visualização de dados da memória,  possibilidade de
realizar auto-teste periodicamente. Situação do status da
bateriaacompanha:  01 manual do equipamento. 01 cd
dea, 01 certificado de garantia, 01 bolsa transporte e 01
par de pás adesivas. Deve acompanhar AF do fabricante e
prospecto

5.362,50000 5.362,50

23 2,00 Un ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de  30.000
hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal
montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição:transdutor
ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de
pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba
peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório
de água removível translúcido com iluminação a led, liso,
com cantos arredondados. Peça de mão do jato de
bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico
que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma
pequena distância da ponta, evitando entupimento da
mesma, tampa do reservatório de bicarbonato de fácil
acesso e limpeza. Painel com comandos próximos e
seletores digitais e reguladores mais suaves, seletor digital
de operação (jato de bicarbonato/ultrassom). seletor
digital de função com opção de 3 funções programáveis:
perio, endo e scalling. Ajuste fino do ar com registro
exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de
bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com
 refrigeração, oferece irrigação constante com controle de
fluxo. permite também a realização de trabalhos a seco
(condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays,
etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de

4.008,00000 8.016,00
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Comissão Permanente de Licitações

Empresa: EQUIFARMA COM.DE EQUIPAMENTOS HOSPT. LTDA - 4774

26 10,00 Un AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa
de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta
com 13 sistemas de segurança, sistema com
microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores
do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo
 horizontal;  capacidade 21 litros;  câmara  inox;
 desaeração e despressurização automática;  com ciclo de
secagem e  secagem extra;  tempo total esterilização de 55
min. (1 ciclo);  método de secagem  porta entreaberta;
 potência 1200 watts;  voltagem 127 ou 220 volts;
 sistemas de segurança 13;  pressão de esterilização 1,7 a
1,9 kgf/cm²;  temperatura de esterilização 128 a 130°c;
 sistema de fechamento da porta  duplo estágio.

2.702,70000 27.027,00

27 8,00 Un BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de
aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g,
plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00
m, divisão de 0,5 cm,altura de 1,30 m, tapete em borracha
anti-derrapante, pés reguláveis, função tara

983,00000 7.864,00

28 10,00 Un BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15
kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno
540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis,
função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave
seletora de tensão de 110/ 220 v.

506,00000 5.060,00

29 10,00 Un GLICOSIMETRO fotômetro de refletância. memória para
200 resultados com data e hora, faixa de medição de 10 a
600 mg/dl. possibilidade de coleta de sangue com a tira-
teste fora do monitor. Média dos resultados dos útimos 7 e
14 dias. liga e desliga automaticamente ao inserir ou
retirar a  tira-teste. transferência do  dados do monitor por
infravermelho para o software accu-chek camit-pró.
garantia permanente do aparelho conforma manual do
usuário. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto
Deve conter: monitor, 10tiras, lancetador softclix, 10
lancetas, 2 baterias, estojo, manual de instruções.

77,25000 772,50

30 6,00 Un OXIMETRO,  color oled 65k, faixa de medição de spo2:
35% ~ 100%, faixa de medição da frequência de pulso:
30bpm ~ 240bpm, pulse waveform display: display
gráfico de barras, indicação de bateria: sinal oled, bateria
de lítio × 1, faixa de adaptável: 35v ~ 42v,  corrente de
funcionamento: ? 80ma, resolução: spo2: 1%, taxa de
pulso: 1bpm, precisão: spo2: 70% a 100% ± 2 dígitos,
abaixo de 70% não especificado, taxa de pulso: ± 2 bpm
ou ± 2% (select maior), os valores de spo2 e pulsação
pode ser exibido corretamente quando pulso de saturação
é a 04%, precisão de spo2: ± 4%, precisão da taxa de

299,00000 1.794,00



Estado do Rio Grande do Sul
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Comissão Permanente de Licitações

Empresa: EQUIFARMA COM.DE EQUIPAMENTOS HOSPT. LTDA - 4774

Total dos Produtos Cotados 105.889,90

Empresa: G.GOTUZZO E CIA LTDA - 23396

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
2 12,00 Un ESCADA COM 2 DEGRAUS nas dimensões do piso:

0,14 x 0,36 m. altura: 1° piso 0,18 m 2° piso 0,40 m
fabricada em tubo de aço ( 19,05 mm de diâmetro com
parede de 1,20 mm de espesura), com reforço nos pés
( em tubo de 15,87 mm ). piso em chapa de aço n°
16( 1,06 mm ) de espessura com bordas laterais. degraus
revestido com borracha antiderrapante. acabamento
realizado em pintura eletrostática a pó ( epóxi ),após
tratamento antiferruginoso. pés com ponteiras de pvc.

80,70000 968,40

4 10,00 Un ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com
pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro
frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.):
170x65x40cm.

569,00000 5.690,00

6 20,00 Un ESTETOSCÓPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y
em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante e
prospecto

7,95000 159,00

7 10,00 Un MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada
com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de
3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em
chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2"

314,00000 3.140,00

15 10,00 Un MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes:
1,80x0, 60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos de
aço carbono de 11/4x1, 20mm (30mm)diam. c/tratamento
antiferrugem e pintura eletrostatica a pó, leito em estrado
de madeira revestido de espuma,  dens. "23", revestido c/
courvin lavavel, encosto cabeceira móvel, através de
cremalheira, pés c/ponteiras em pvc

249,00000 2.490,00

17 10,00 Un SUPORTE PARA BRAÇO,  dimensões: 0,31 x 0,31 m
(base) alt. mínima: 0,85 m alt. máxima: 1,25 m, peso:
3,40 kg.fabricado com base tipo tripé de ferro fundido,
coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro
de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura,
acabamento com pintura eletrostática a pó ( epóxi ) após
tratamento antiferruginoso. haste telescópica em tubo de
aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de
1,20 mm de espessura cromado , com apoio para braço
em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com
movimento da meia lua regulável por mandril .

98,70000 987,00

19 8,00 Un CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono;
 dobrável em "x";  apoio de braço escamoteável;  pedais
rebatíveis e ajustáveis na altura;  rodas traseiras 24" com
pneus infláveis;  rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon
acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura
do assento 44 cm, largura da cadeira aberta  64 cm

845,00000 6.760,00

28 10,00 Un BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15
kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno

484,00000 4.840,00
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Comissão Permanente de Licitações

Empresa: G.GOTUZZO E CIA LTDA - 23396

29 10,00 Un GLICOSIMETRO fotômetro de refletância. memória para
200 resultados com data e hora, faixa de medição de 10 a
600 mg/dl. possibilidade de coleta de sangue com a tira-
teste fora do monitor. Média dos resultados dos útimos 7 e
14 dias. liga e desliga automaticamente ao inserir ou
retirar a  tira-teste. transferência do  dados do monitor por
infravermelho para o software accu-chek camit-pró.
garantia permanente do aparelho conforma manual do
usuário. Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto
Deve conter: monitor, 10tiras, lancetador softclix, 10
lancetas, 2 baterias, estojo, manual de instruções.

47,00000 470,00

36 200,00 rolo Fita autoclave com marcador 2,70000 540,00
40 100,00 caix Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50

unidades
4,25000 425,00

41 10,00 Pct Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades 5,50000 55,00
43 50,00 rolo Algodão em rolo de 500g 8,17000 408,50
45 200,00 Un Lâmina de bisturi número 15 0,09000 18,00

Total dos Produtos Cotados 26.950,90

Empresa: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES E
FISIOTERAPEUTICO LTDA - 655538

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
2 12,00 Un ESCADA COM 2 DEGRAUS nas dimensões do piso:

0,14 x 0,36 m. altura: 1° piso 0,18 m 2° piso 0,40 m
fabricada em tubo de aço ( 19,05 mm de diâmetro com
parede de 1,20 mm de espesura), com reforço nos pés
( em tubo de 15,87 mm ). piso em chapa de aço n°
16( 1,06 mm ) de espessura com bordas laterais. degraus
revestido com borracha antiderrapante. acabamento
realizado em pintura eletrostática a pó ( epóxi ),após
tratamento antiferruginoso. pés com ponteiras de pvc.

59,80000 717,60

4 10,00 Un ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com
pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro
frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.):
170x65x40cm.

529,90000 5.299,00

5 20,00 Un LIXEIRA com tampa e pedal, pedal e cesto em aço inox
11 L

132,00000 2.640,00

6 20,00 Un ESTETOSCÓPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y
em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante e
prospecto

8,40000 168,00

7 10,00 Un MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada
com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de
3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em
chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2"

378,00000 3.780,00

8 20,00 Un ESFIGNOMANÔMETRO adulto,  envolvido por capa
flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e
bulbo em latex

43,90000 878,00

15 10,00 Un MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes:
1,80x0, 60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos de

298,00000 2.980,00



Estado do Rio Grande do Sul
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Comissão Permanente de Licitações

Empresa: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES E
FISIOTERAPEUTICO LTDA - 655538

17 10,00 Un SUPORTE PARA BRAÇO,  dimensões: 0,31 x 0,31 m
(base) alt. mínima: 0,85 m alt. máxima: 1,25 m, peso:
3,40 kg.fabricado com base tipo tripé de ferro fundido,
coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro
de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura,
acabamento com pintura eletrostática a pó ( epóxi ) após
tratamento antiferruginoso. haste telescópica em tubo de
aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de
1,20 mm de espessura cromado , com apoio para braço
em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com
movimento da meia lua regulável por mandril .

65,00000 650,00

18 10,00 Un NEBULIZADOR que permita  ser utilizado deitado,
sentado e de pé, máscara adulto e infantil, macias,
anatômicas e atóxicas. característica:hp: 1/30hp, consumo
de energia de 70 / 80 w, voltagem 220 volts (60 hz),
compressão 40 libras (máximo), vazão de ar livre de 15
litros / min, vazão de ar com nebulizador 7,5 litros / min,
partículas  0,5 a 8 mícrons, peso 1,65 kg

129,90000 1.299,00

19 8,00 Un CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono;
 dobrável em "x";  apoio de braço escamoteável;  pedais
rebatíveis e ajustáveis na altura;  rodas traseiras 24" com
pneus infláveis;  rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon
acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura
do assento 44 cm, largura da cadeira aberta  64 cm

539,00000 4.312,00

21 2,00 Un ELETROCAUTÉRIO  eletrônico totalmente
transistorizado com ajuste que permite passar suavemente
do corte para a coagulação, acompanhado de caneta de
comando digital. - indicado para cirurgias ginecológicas,
plásticas, dermatológicas, otorrino e oftalmológicas.
potência: 100 watts, com os acessórios:01 caneta porta-
eletrodos simples monopolar cm-05, com cabo de
silicone;01 caneta de comando manual cd-04, com cabo
de silicone;01 placa neutra de aço inox flexível pn-02
(140x195mm), com cabo cp11; Deve acompanhar AF do
fabricante e prospecto01 pedal (pe 151 rs), com cabo;01
jogo com 05 eletrodos (em10, 12, 13, 14, 15);01 jogo com
02 eletrodos ginecol. (eg50 e eg55);

1.490,00000 2.980,00

22 1,00 Un DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, onda bifásica,
sistema automático de avaliação de ecg que detecta
complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer paciente,
 mensagem e comando por texto e voz, cartão para
registro de eventos e voz (20 minutos),  português, inglês,
espanhol, e outros (possibilidade de mudança do idioma
através do software), descarga interna automática após 30
segundos se não houver disparo, tempo de carga até 200j
menor que 4 segundos, cronômetro (contador de
segundos), relógio, utilização de pás adesivas descartáveis
(conector para pás internas opcional), comando de seleção

5.139,00000 5.139,00
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Empresa: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES E
FISIOTERAPEUTICO LTDA - 655538

26 10,00 Un AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa
de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta
com 13 sistemas de segurança, sistema com
microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores
do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo
 horizontal;  capacidade 21 litros;  câmara  inox;
 desaeração e despressurização automática;  com ciclo de
secagem e  secagem extra;  tempo total esterilização de 55
min. (1 ciclo);  método de secagem  porta entreaberta;
 potência 1200 watts;  voltagem 127 ou 220 volts;
 sistemas de segurança 13;  pressão de esterilização 1,7 a
1,9 kgf/cm²;  temperatura de esterilização 128 a 130°c;
 sistema de fechamento da porta  duplo estágio.

3.179,00000 31.790,00

27 8,00 Un BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de
aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g,
plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00
m, divisão de 0,5 cm,altura de 1,30 m, tapete em borracha
anti-derrapante, pés reguláveis, função tara

918,00000 7.344,00

28 10,00 Un BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15
kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno
540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis,
função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave
seletora de tensão de 110/ 220 v.

556,00000 5.560,00

30 6,00 Un OXIMETRO,  color oled 65k, faixa de medição de spo2:
35% ~ 100%, faixa de medição da frequência de pulso:
30bpm ~ 240bpm, pulse waveform display: display
gráfico de barras, indicação de bateria: sinal oled, bateria
de lítio × 1, faixa de adaptável: 35v ~ 42v,  corrente de
funcionamento: ? 80ma, resolução: spo2: 1%, taxa de
pulso: 1bpm, precisão: spo2: 70% a 100% ± 2 dígitos,
abaixo de 70% não especificado, taxa de pulso: ± 2 bpm
ou ± 2% (select maior), os valores de spo2 e pulsação
pode ser exibido corretamente quando pulso de saturação
é a 04%, precisão de spo2: ± 4%, precisão da taxa de
pulso: ± 2bpm ou ± 2% (select maior). Deve acompanhar
AF do fabricante e prospecto

278,00000 1.668,00

36 200,00 rolo Fita autoclave com marcador 3,45000 690,00
37 300,00 Pct Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades 3,40000 1.020,00
40 100,00 caix Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50

unidades
4,90000 490,00



Estado do Rio Grande do Sul
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Comissão Permanente de Licitações

Empresa: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES E
FISIOTERAPEUTICO LTDA - 655538

41 10,00 Pct Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades 7,48000 74,80
47 4,00 Un Micromotor com as seguintes características: encaixe

borden, spray interno, sentido de rotação ajustável,
pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de
acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2
bar) 55 I/min, Consumo de ar : 55 l/min., Conexão
Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque de
acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min 1,5
N.cm. Conexão para peça de mão; Construção de acordo
com a ISO 13294, Peso líquido 69kg. Regime de trabalho
intermitente: 30 minutos acionado e 1 minuto parado,
spray interno rotação 5.000 a 20.000 rpm a 20.000 rpm
com sentido de rotação ajustável.

358,00000 1.432,00

48 4,00 Un Contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo
nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo,
Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril
FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho,
Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos.
Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração,
acompanha um mandril para adaptação de broca FG
intramatic 10 ABN com spray externo

306,00000 1.224,00

49 3,00 Un Caneta de alta rotação, com sistema Press Button,
Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeraçao através de spray:
Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13
NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de
acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 I/min, Consumo de
ar de 34 a 37 I/min, COnstrução de acordo com a ISO
7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão,
alumínio e aço inox

366,00000 1.098,00

Total dos Produtos Cotados 83.233,40

Empresa: K.C.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 653093

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
27 8,00 Un BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de

aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g,
plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00
m, divisão de 0,5 cm,altura de 1,30 m, tapete em borracha
anti-derrapante, pés reguláveis, função tara

880,00000 7.040,00

Total dos Produtos Cotados 7.040,00

Empresa: LINHA MEDICA EQPTOS.P/MEDICINA LTDA - 3571

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
1 10,00 Un ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL,  em aço,

branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura:
1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm

633,00000 6.330,00

3 10,00 Un FOCO COM HASTE FLEXÍVEL, foco de luz auxiliar
para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior
flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada.
Altura variável entre 90 a 150 cm. Pintura em epóxi à
250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04
rodízios. Deve acompanhar AF do fabricante e

294,00000 2.940,00
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Empresa: LINHA MEDICA EQPTOS.P/MEDICINA LTDA - 3571

5 20,00 Un LIXEIRA com tampa e pedal, pedal e cesto em aço inox
11 L

85,00000 1.700,00

6 20,00 Un ESTETOSCÓPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y
em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante e
prospecto

5,50000 110,00

8 20,00 Un ESFIGNOMANÔMETRO adulto,  envolvido por capa
flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e
bulbo em latex

39,45000 789,00

16 10,00 Un OTOSCÓPIO fibra ótica e oftalmoscópio de bolso com 2
cabos : um para cada cabeça. Pode ser somente usado com
o sistema de cabos mini 3000. Deve acompanhar:10
espéculos auriculares standard ( 5 pç 2,5mm e 5 pç 4mm)
4 espéculos auriculares especiais reusáveis de diferentes
tamanhos, com 2 pilhas pequenas aa. Deve acompanhar
AF do fabricante e prospecto

680,00000 6.800,00

18 10,00 Un NEBULIZADOR que permita  ser utilizado deitado,
sentado e de pé, máscara adulto e infantil, macias,
anatômicas e atóxicas. característica:hp: 1/30hp, consumo
de energia de 70 / 80 w, voltagem 220 volts (60 hz),
compressão 40 libras (máximo), vazão de ar livre de 15
litros / min, vazão de ar com nebulizador 7,5 litros / min,
partículas  0,5 a 8 mícrons, peso 1,65 kg

139,00000 1.390,00

19 8,00 Un CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono;
 dobrável em "x";  apoio de braço escamoteável;  pedais
rebatíveis e ajustáveis na altura;  rodas traseiras 24" com
pneus infláveis;  rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon
acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura
do assento 44 cm, largura da cadeira aberta  64 cm

515,00000 4.120,00

20 20,00 Un CADEIRA COM RODINHA em courvim preto, largura
total 70 cm altura total 118 cm, profundidade total  69,5
cm (marca de  referência cavaletti 4004 ou mascarello
2003)

276,00000 5.520,00

21 2,00 Un ELETROCAUTÉRIO  eletrônico totalmente
transistorizado com ajuste que permite passar suavemente
do corte para a coagulação, acompanhado de caneta de
comando digital. - indicado para cirurgias ginecológicas,
plásticas, dermatológicas, otorrino e oftalmológicas.
potência: 100 watts, com os acessórios:01 caneta porta-
eletrodos simples monopolar cm-05, com cabo de
silicone;01 caneta de comando manual cd-04, com cabo
de silicone;01 placa neutra de aço inox flexível pn-02
(140x195mm), com cabo cp11; Deve acompanhar AF do
fabricante e prospecto01 pedal (pe 151 rs), com cabo;01
jogo com 05 eletrodos (em10, 12, 13, 14, 15);01 jogo com
02 eletrodos ginecol. (eg50 e eg55);

1.530,00000 3.060,00

22 1,00 Un DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, onda bifásica,
sistema automático de avaliação de ecg que detecta
complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer paciente,
 mensagem e comando por texto e voz, cartão para
registro de eventos e voz (20 minutos),  português, inglês,

4.100,00000 4.100,00
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Empresa: LINHA MEDICA EQPTOS.P/MEDICINA LTDA - 3571

23 2,00 Un ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de  30.000
hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal
montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição:transdutor
ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de
pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba
peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório
de água removível translúcido com iluminação a led, liso,
com cantos arredondados. Peça de mão do jato de
bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico
que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma
pequena distância da ponta, evitando entupimento da
mesma, tampa do reservatório de bicarbonato de fácil
acesso e limpeza. Painel com comandos próximos e
seletores digitais e reguladores mais suaves, seletor digital
de operação (jato de bicarbonato/ultrassom). seletor
digital de função com opção de 3 funções programáveis:
perio, endo e scalling. Ajuste fino do ar com registro
exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de
bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com
 refrigeração, oferece irrigação constante com controle de
fluxo. permite também a realização de trabalhos a seco
(condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays,
etc). Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de
procedimento. Tecla geral liga/desliga com led indicativo
no painel. Pedestal construído em estrutura de aço tubular,
montado sobre rodízios e com puxador frontal. insertos
que acompanham o produto: a120, nº 1, nº 2 e 10-p. capas
autoclaváveis, termoplástico especial permite firmeza no
manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho deve ser
acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável.
Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto

4.040,00000 8.080,00

28 10,00 Un BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15
kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno
540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis,

580,00000 5.800,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Comissão Permanente de Licitações

Empresa: LINHA MEDICA EQPTOS.P/MEDICINA LTDA - 3571

30 6,00 Un OXIMETRO,  color oled 65k, faixa de medição de spo2:
35% ~ 100%, faixa de medição da frequência de pulso:
30bpm ~ 240bpm, pulse waveform display: display
gráfico de barras, indicação de bateria: sinal oled, bateria
de lítio × 1, faixa de adaptável: 35v ~ 42v,  corrente de
funcionamento: ? 80ma, resolução: spo2: 1%, taxa de
pulso: 1bpm, precisão: spo2: 70% a 100% ± 2 dígitos,
abaixo de 70% não especificado, taxa de pulso: ± 2 bpm
ou ± 2% (select maior), os valores de spo2 e pulsação
pode ser exibido corretamente quando pulso de saturação
é a 04%, precisão de spo2: ± 4%, precisão da taxa de
pulso: ± 2bpm ou ± 2% (select maior). Deve acompanhar
AF do fabricante e prospecto

293,00000 1.758,00

47 4,00 Un Micromotor com as seguintes características: encaixe
borden, spray interno, sentido de rotação ajustável,
pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de
acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2
bar) 55 I/min, Consumo de ar : 55 l/min., Conexão
Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque de
acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min 1,5
N.cm. Conexão para peça de mão; Construção de acordo
com a ISO 13294, Peso líquido 69kg. Regime de trabalho
intermitente: 30 minutos acionado e 1 minuto parado,
spray interno rotação 5.000 a 20.000 rpm a 20.000 rpm
com sentido de rotação ajustável.

240,00000 960,00

48 4,00 Un Contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo
nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo,
Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril
FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho,
Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos.
Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração,
acompanha um mandril para adaptação de broca FG
intramatic 10 ABN com spray externo

236,00000 944,00

49 3,00 Un Caneta de alta rotação, com sistema Press Button,
Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeraçao através de spray:
Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13
NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de
acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 I/min, Consumo de
ar de 34 a 37 I/min, COnstrução de acordo com a ISO
7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão,
alumínio e aço inox

225,00000 675,00

50 5,00 Un ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de  30.000
hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com pedestal
montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição:transdutor
ultrassom, sistema piezoelétrico ativado através de
pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 hz. Bomba
peristáltica com regulagem do fluxo de água. reservatório
de água removível translúcido com iluminação a led, liso,
com cantos arredondados. Peça de mão do jato de
bicarbonato removível e autoclavável difusor concêntrico
que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma

4.040,00000 20.200,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Comissão Permanente de Licitações

Empresa: LINHA MEDICA EQPTOS.P/MEDICINA LTDA - 3571

Total dos Produtos Cotados 75.276,00

Empresa: MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 654690

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
2 12,00 Un ESCADA COM 2 DEGRAUS nas dimensões do piso:

0,14 x 0,36 m. altura: 1° piso 0,18 m 2° piso 0,40 m
fabricada em tubo de aço ( 19,05 mm de diâmetro com
parede de 1,20 mm de espesura), com reforço nos pés
( em tubo de 15,87 mm ). piso em chapa de aço n°
16( 1,06 mm ) de espessura com bordas laterais. degraus
revestido com borracha antiderrapante. acabamento
realizado em pintura eletrostática a pó ( epóxi ),após
tratamento antiferruginoso. pés com ponteiras de pvc.

95,00000 1.140,00

3 10,00 Un FOCO COM HASTE FLEXÍVEL, foco de luz auxiliar
para exames clínicos e ginecológicos, com haste superior
flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada.
Altura variável entre 90 a 150 cm. Pintura em epóxi à
250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04
rodízios. Deve acompanhar AF do fabricante e
prospectoAlimentação elétrica selecionável em 110 ou
220 v. 50/60 hz. espelho móvel. Lâmpada halógena 12 v.
x 20 w. peso líquido 05 kg.

285,00000 2.850,00

4 10,00 Un ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com
pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro
frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.):
170x65x40cm.

730,00000 7.300,00

5 20,00 Un LIXEIRA com tampa e pedal, pedal e cesto em aço inox
11 L

110,00000 2.200,00

6 20,00 Un ESTETOSCÓPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y
em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante e
prospecto

6,80000 136,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Comissão Permanente de Licitações

Empresa: MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 654690

7 10,00 Un MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada
com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de
3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em
chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2"

480,00000 4.800,00

8 20,00 Un ESFIGNOMANÔMETRO adulto,  envolvido por capa
flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e
bulbo em latex

45,00000 900,00

15 10,00 Un MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes:
1,80x0, 60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos de
aço carbono de 11/4x1, 20mm (30mm)diam. c/tratamento
antiferrugem e pintura eletrostatica a pó, leito em estrado
de madeira revestido de espuma,  dens. "23", revestido c/
courvin lavavel, encosto cabeceira móvel, através de
cremalheira, pés c/ponteiras em pvc

330,00000 3.300,00

16 10,00 Un OTOSCÓPIO fibra ótica e oftalmoscópio de bolso com 2
cabos : um para cada cabeça. Pode ser somente usado com
o sistema de cabos mini 3000. Deve acompanhar:10
espéculos auriculares standard ( 5 pç 2,5mm e 5 pç 4mm)
4 espéculos auriculares especiais reusáveis de diferentes
tamanhos, com 2 pilhas pequenas aa. Deve acompanhar
AF do fabricante e prospecto

2.260,00000 22.600,00

17 10,00 Un SUPORTE PARA BRAÇO,  dimensões: 0,31 x 0,31 m
(base) alt. mínima: 0,85 m alt. máxima: 1,25 m, peso:
3,40 kg.fabricado com base tipo tripé de ferro fundido,
coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro
de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura,
acabamento com pintura eletrostática a pó ( epóxi ) após
tratamento antiferruginoso. haste telescópica em tubo de
aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com parede de
1,20 mm de espessura cromado , com apoio para braço
em chapa de aço inox aisi 430 brilhante almofadada com
movimento da meia lua regulável por mandril .

139,00000 1.390,00

18 10,00 Un NEBULIZADOR que permita  ser utilizado deitado,
sentado e de pé, máscara adulto e infantil, macias,
anatômicas e atóxicas. característica:hp: 1/30hp, consumo
de energia de 70 / 80 w, voltagem 220 volts (60 hz),
compressão 40 libras (máximo), vazão de ar livre de 15
litros / min, vazão de ar com nebulizador 7,5 litros / min,
partículas  0,5 a 8 mícrons, peso 1,65 kg

175,00000 1.750,00

19 8,00 Un CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono;
 dobrável em "x";  apoio de braço escamoteável;  pedais
rebatíveis e ajustáveis na altura;  rodas traseiras 24" com
pneus infláveis;  rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon
acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura
do assento 44 cm, largura da cadeira aberta  64 cm

670,00000 5.360,00

21 2,00 Un ELETROCAUTÉRIO  eletrônico totalmente
transistorizado com ajuste que permite passar suavemente
do corte para a coagulação, acompanhado de caneta de
comando digital. - indicado para cirurgias ginecológicas,
plásticas, dermatológicas, otorrino e oftalmológicas.
potência: 100 watts, com os acessórios:01 caneta porta-
eletrodos simples monopolar cm-05, com cabo de
silicone;01 caneta de comando manual cd-04, com cabo

1.450,00000 2.900,00
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Empresa: MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 654690

22 1,00 Un DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, onda bifásica,
sistema automático de avaliação de ecg que detecta
complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer paciente,
 mensagem e comando por texto e voz, cartão para
registro de eventos e voz (20 minutos),  português, inglês,
espanhol, e outros (possibilidade de mudança do idioma
através do software), descarga interna automática após 30
segundos se não houver disparo, tempo de carga até 200j
menor que 4 segundos, cronômetro (contador de
segundos), relógio, utilização de pás adesivas descartáveis
(conector para pás internas opcional), comando de seleção
de carga e disparo pelas mesmas, display de cristal líquido
para visualizar os parâmetros de programação pré e pós-
choque, indicando a energia real armazenada a ser
entregue. Memória de evento contínuo de ecg, incluindo
curva de ecg (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os
procedimentos realizados. Possibilidade através de
conexão para comunicação com microcomputador, para
visualização de dados da memória,  possibilidade de
realizar auto-teste periodicamente. Situação do status da
bateriaacompanha:  01 manual do equipamento. 01 cd
dea, 01 certificado de garantia, 01 bolsa transporte e 01
par de pás adesivas. Deve acompanhar AF do fabricante e
prospecto

9.980,00000 9.980,00

26 10,00 Un AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa
de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta
com 13 sistemas de segurança, sistema com
microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores
do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo
 horizontal;  capacidade 21 litros;  câmara  inox;
 desaeração e despressurização automática;  com ciclo de
secagem e  secagem extra;  tempo total esterilização de 55
min. (1 ciclo);  método de secagem  porta entreaberta;
 potência 1200 watts;  voltagem 127 ou 220 volts;
 sistemas de segurança 13;  pressão de esterilização 1,7 a
1,9 kgf/cm²;  temperatura de esterilização 128 a 130°c;
 sistema de fechamento da porta  duplo estágio.

3.450,00000 34.500,00

27 8,00 Un BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de
aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g,
plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00
m, divisão de 0,5 cm,altura de 1,30 m, tapete em borracha
anti-derrapante, pés reguláveis, função tara

990,00000 7.920,00

28 10,00 Un BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15
kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno
540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis,
função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave
seletora de tensão de 110/ 220 v.

610,00000 6.100,00

30 6,00 Un OXIMETRO,  color oled 65k, faixa de medição de spo2: 480,00000 2.880,00



Estado do Rio Grande do Sul
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Comissão Permanente de Licitações

Empresa: MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 654690

36 200,00 rolo Fita autoclave com marcador 1,90000 380,00
38 200,00 caix Agulha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e

esterelizada, caixa com 100 unidades
12,00000 2.400,00

40 100,00 caix Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50
unidades

4,40000 440,00

41 10,00 Pct Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades 5,50000 55,00
43 50,00 rolo Algodão em rolo de 500g 11,80000 590,00
45 200,00 Un Lâmina de bisturi número 15 0,15000 30,00
47 4,00 Un Micromotor com as seguintes características: encaixe

borden, spray interno, sentido de rotação ajustável,
pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de
acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2
bar) 55 I/min, Consumo de ar : 55 l/min., Conexão
Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque de
acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min 1,5
N.cm. Conexão para peça de mão; Construção de acordo
com a ISO 13294, Peso líquido 69kg. Regime de trabalho
intermitente: 30 minutos acionado e 1 minuto parado,
spray interno rotação 5.000 a 20.000 rpm a 20.000 rpm
com sentido de rotação ajustável.

310,00000 1.240,00

48 4,00 Un Contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo
nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo,
Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril
FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho,
Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos.
Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração,
acompanha um mandril para adaptação de broca FG
intramatic 10 ABN com spray externo

298,00000 1.192,00

49 3,00 Un Caneta de alta rotação, com sistema Press Button,
Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeraçao através de spray:
Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13
NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de
acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 I/min, Consumo de
ar de 34 a 37 I/min, COnstrução de acordo com a ISO
7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão,
alumínio e aço inox

298,00000 894,00

Total dos Produtos Cotados 125.227,00

Empresa: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - 653979

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total



Estado do Rio Grande do Sul
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Comissão Permanente de Licitações

Empresa: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - 653979

1 10,00 Un ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL,  em aço,
branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura:
1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm

670,00000 6.700,00

4 10,00 Un ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com
pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro
frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.):
170x65x40cm.

490,00000 4.900,00

7 10,00 Un MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada
com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de
3/4x1,00mm. tampo superior e prateleira inferior em
chapa de aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2"

464,00000 4.640,00

15 10,00 Un MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes:
1,80x0, 60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos de
aço carbono de 11/4x1, 20mm (30mm)diam. c/tratamento
antiferrugem e pintura eletrostatica a pó, leito em estrado
de madeira revestido de espuma,  dens. "23", revestido c/
courvin lavavel, encosto cabeceira móvel, através de
cremalheira, pés c/ponteiras em pvc

256,00000 2.560,00

19 8,00 Un CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono;
 dobrável em "x";  apoio de braço escamoteável;  pedais
rebatíveis e ajustáveis na altura;  rodas traseiras 24" com
pneus infláveis;  rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon
acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura
do assento 44 cm, largura da cadeira aberta  64 cm

695,00000 5.560,00

27 8,00 Un BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de
aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g,
plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00
m, divisão de 0,5 cm,altura de 1,30 m, tapete em borracha
anti-derrapante, pés reguláveis, função tara

1.365,34000 10.922,72

28 10,00 Un BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15
kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno
540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis,
função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave
seletora de tensão de 110/ 220 v.

630,00000 6.300,00

36 200,00 rolo Fita autoclave com marcador 2,61000 522,00
37 300,00 Pct Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades 1,99000 597,00
39 200,00 Un Ácido fosfórico gel, 37% condicionador 1,04000 208,00
40 100,00 caix Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50

unidades
3,95000 395,00

41 10,00 Pct Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades 6,00000 60,00
43 50,00 rolo Algodão em rolo de 500g 9,90000 495,00
44 300,00 Pct Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades 0,96000 288,00
45 200,00 Un Lâmina de bisturi número 15 0,11000 22,00

Total dos Produtos Cotados 44.169,72

Empresa: MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA - 654994

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
6 20,00 Un ESTETOSCÓPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y

em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante e
prospecto

24,00000 480,00

8 20,00 Un ESFIGNOMANÔMETRO adulto,  envolvido por capa 60,00000 1.200,00



Estado do Rio Grande do Sul
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Comissão Permanente de Licitações

Empresa: MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA - 654994

22 1,00 Un DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, onda bifásica,
sistema automático de avaliação de ecg que detecta
complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer paciente,
 mensagem e comando por texto e voz, cartão para
registro de eventos e voz (20 minutos),  português, inglês,
espanhol, e outros (possibilidade de mudança do idioma
através do software), descarga interna automática após 30
segundos se não houver disparo, tempo de carga até 200j
menor que 4 segundos, cronômetro (contador de
segundos), relógio, utilização de pás adesivas descartáveis
(conector para pás internas opcional), comando de seleção
de carga e disparo pelas mesmas, display de cristal líquido
para visualizar os parâmetros de programação pré e pós-
choque, indicando a energia real armazenada a ser
entregue. Memória de evento contínuo de ecg, incluindo
curva de ecg (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os
procedimentos realizados. Possibilidade através de
conexão para comunicação com microcomputador, para
visualização de dados da memória,  possibilidade de
realizar auto-teste periodicamente. Situação do status da
bateriaacompanha:  01 manual do equipamento. 01 cd
dea, 01 certificado de garantia, 01 bolsa transporte e 01
par de pás adesivas. Deve acompanhar AF do fabricante e
prospecto

7.050,00000 7.050,00

30 6,00 Un OXIMETRO,  color oled 65k, faixa de medição de spo2:
35% ~ 100%, faixa de medição da frequência de pulso:
30bpm ~ 240bpm, pulse waveform display: display
gráfico de barras, indicação de bateria: sinal oled, bateria
de lítio × 1, faixa de adaptável: 35v ~ 42v,  corrente de
funcionamento: ? 80ma, resolução: spo2: 1%, taxa de
pulso: 1bpm, precisão: spo2: 70% a 100% ± 2 dígitos,
abaixo de 70% não especificado, taxa de pulso: ± 2 bpm
ou ± 2% (select maior), os valores de spo2 e pulsação
pode ser exibido corretamente quando pulso de saturação
é a 04%, precisão de spo2: ± 4%, precisão da taxa de
pulso: ± 2bpm ou ± 2% (select maior). Deve acompanhar
AF do fabricante e prospecto

1.560,00000 9.360,00

Total dos Produtos Cotados 18.090,00

Empresa: MULTIMED EQUIPAMEN.ELETRONICOS LTDA - 3103

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
15 10,00 Un MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes:

1,80x0, 60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos de
aço carbono de 11/4x1, 20mm (30mm)diam. c/tratamento
antiferrugem e pintura eletrostatica a pó, leito em estrado
de madeira revestido de espuma,  dens. "23", revestido c/
courvin lavavel, encosto cabeceira móvel, através de
cremalheira, pés c/ponteiras em pvc

513,00000 5.130,00

26 10,00 Un AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa
de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta

3.650,00000 36.500,00
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Empresa: MULTIMED EQUIPAMEN.ELETRONICOS LTDA - 3103

27 8,00 Un BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa de
aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g,
plataforma: 390 x 400 mm, régua antropométrica até 2,00
m, divisão de 0,5 cm,altura de 1,30 m, tapete em borracha
anti-derrapante, pés reguláveis, função tara

1.270,00000 10.160,00

28 10,00 Un BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima 15
kg; divisões de 5g, concha anatômica em polipropileno
540 x 300 mm injetada anti germes, pés reguláveis,
função tara, até 15 kg, display com 6 dígitos, chave
seletora de tensão de 110/ 220 v.

654,50000 6.545,00

Total dos Produtos Cotados 58.335,00

Empresa: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - 655543

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
19 8,00 Un CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono;

 dobrável em "x";  apoio de braço escamoteável;  pedais
rebatíveis e ajustáveis na altura;  rodas traseiras 24" com
pneus infláveis;  rodas dianteiras 6"; tapeçaria de nylon
acolchoada; acabamento em pintura eletrostática, largura
do assento 44 cm, largura da cadeira aberta  64 cm

786,50000 6.292,00

36 200,00 rolo Fita autoclave com marcador 3,32000 664,00
37 300,00 Pct Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades 2,18000 654,00
38 200,00 caix Agulha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e

esterelizada, caixa com 100 unidades
17,49000 3.498,00

39 200,00 Un Ácido fosfórico gel, 37% condicionador 1,12000 224,00
40 100,00 caix Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com 50

unidades
4,44000 444,00

41 10,00 Pct Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades 4,97000 49,70
42 50,00 caix Tiras abrasivas de aço, pácote com 10 unidades 4,35000 217,50
43 50,00 rolo Algodão em rolo de 500g 8,79000 439,50
44 300,00 Pct Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades 0,94000 282,00
45 200,00 Un Lâmina de bisturi número 15 0,12000 24,00
46 20,00 Un Broca cirurgica número 702 8,70000 174,00
47 4,00 Un Micromotor com as seguintes características: encaixe

borden, spray interno, sentido de rotação ajustável,
pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de
acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa (2,2
bar) 55 I/min, Consumo de ar : 55 l/min., Conexão
Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque de
acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min 1,5

348,80000 1.395,20



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Comissão Permanente de Licitações

Empresa: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - 655543

48 4,00 Un Contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN 1:1 com: Baixo
nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray externo,
Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril
FG para brocas de alta rotação). Troca brocas por fecho,
Transmissão 1:1, Esterilizável em autoclave/1.000 ciclos.
Máx. 20.000 rpm, Baixo nível de ruído e vibração,
acompanha um mandril para adaptação de broca FG
intramatic 10 ABN com spray externo

297,80000 1.191,20

49 3,00 Un Caneta de alta rotação, com sistema Press Button,
Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeraçao através de spray:
Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13
NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de
acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 I/min, Consumo de
ar de 34 a 37 I/min, COnstrução de acordo com a ISO
7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão,
alumínio e aço inox

355,70000 1.067,10

52 2,00 kit Kit posicionador de filme radiográfico periapical e
interproximal adulto autoclavável

47,40000 94,80

53 1,00 Un Kit posicionador de filme radiográfico periapical e
interproximal infantil autoclavável

45,20000 45,20

Total dos Produtos Cotados 16.756,20

Empresa: RRL Comercio e Manutenção em informática Ltda - 654964

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
11 6,00 Un Monitor  LCD 19" 289,00000 1.734,00

Total dos Produtos Cotados 1.734,00

Empresa: SERCON-INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA - 655526

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
26 10,00 Un AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1 programa

de esterilização. Secagem com porta entreaberta. conta
com 13 sistemas de segurança, sistema com
microcontrolador, capacidade 21 litros, 02 bandejas, cores
do teclado: azul. câmara em alumínio ou inox. Modelo
 horizontal;  capacidade 21 litros;  câmara  inox;
 desaeração e despressurização automática;  com ciclo de
secagem e  secagem extra;  tempo total esterilização de 55
min. (1 ciclo);  método de secagem  porta entreaberta;
 potência 1200 watts;  voltagem 127 ou 220 volts;
 sistemas de segurança 13;  pressão de esterilização 1,7 a
1,9 kgf/cm²;  temperatura de esterilização 128 a 130°c;
 sistema de fechamento da porta  duplo estágio.

2.340,01000 23.400,10

Total dos Produtos Cotados 23.400,10
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Abertos,  conferidos  e  rubricados  os  documentos  pelos  presentes,  os  prepostos  presentes  no  certame, 
fizeram as seguintes observações: 

- O preposto da empresa Hospitalares Comércio de Material Médico Hospitalares e Fisioterápicos Ltda, 
aduziu  que:  Medplus  Comércio  de  Artigos  Médicos  Ltda  não  fez  constar  na  proposta  os  modelos  dos  objetos 
ofertados; KCR Comércio de Equipamentos Ltda-ME no item 27 - balança,  o tamanho da plataforma do produto 
ofertado não atende o descrito no objeto; G. Gotuso & Cia Ltda não fez constar o modelo do objeto ofertado para os 
itens 03-04-06-07-08-09-27 e 28; Comercial Cirúrgica Medianeira Ltda não fez constar o modelo do objeto ofertado 
para o item 06; Multimed Equipamentos Eletrônicos Ltda não apresentou AFE e nem prospectos para os itens que 
exigia-se tais documentos; Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda apresentou proposta para o 
item  27,  fora  das  características  do  objeto  bem  como  não  atendeu  os  dispositivos  do  edital;  Linha  Médica 
Equipamentos para Medicina Ltda o objeto ofertado para o item 27 não atende as exigências editalícias; Dentária e 
Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda, a proposta para o item 7 não consta o modelo do objeto ofertado; 
Equifarma Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda cotou item 28 - balança com concha de plástico e é exigido 
em prolipropileno; Mcmed  Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda, na proposta não aparece o modelo dos 
produtos ofertados para os itens 06 e 15; Hospitalares Comércio de Material Médico Hospitalares e Fisioterápicos 
Ltda a proposta para o item 03 não atende as características do objeto, uma vez não possui espelho; e Cristalmed 
Comércio  de  Produtos  Hospitalares  Ltda  cotou  item  28  -  balança  com  concha  de  plástico  e  é  exigido  em 
prolipropileno. 

- O preposto da empresa MCMED Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda diz que: As empresas 
Equifarma  Comércio  de  Equipamentos  Hospitalares  Ltda,  Cristalmed  Comercio  de  Produtos  Hospitalares  Ltda, 
Multimed Equipamentos Eletrônicos Ltda, Medplus Comércio de Artigos Médicos Ltda, e Hospitalares Comercio de 
Material Medico-Hospitalares e Fisioterapêutico Ltda, não apresentaram o anexo II da proposta; a empresa Dentaria e 
Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense Ltda também não fez constar na proposta o modelo dos produtos ofertados 
para diversos itens, especialmente o item 26; a empresa G.Gotuzzo & Cia Ltda apresentou proposta faltando fazer 
constar o modelo do produto ofertado para diversos itens; a empresa SERCON Indústria e Comércio de Aparelhos 
Medicos e Hospitalares Ltda, o produto ofertado para o item 26 não atende as características solicitado no objeto; a 
empresa  Linha  Medica  Equipamentos  p/  Medicina  Ltda,  o  produto  ofertado  para  o  item  27  não  atende  as 
características solicitado no objeto; a empresa Comércio de Material Médico Hospitalar Macrosul Ltda, o produto 
ofertado para o item 27 não atende as características solicitado no objeto; Comercial Cirúrgica Medianeira Ltda, o 
produto  ofertado  para  o  item  26  não  atende  as  características  solicitado  no  objeto;  e  a  empresa  Multimed 
Equipamentos Eletrônicos Ltda também não apresentou os catálogos e AFE para os itens, objeto da licitação, que 
exigiam.

-  O preposto da  empresa  Linha  Medica  Equipamentos  p/  Medicina  Ltda,  vem aduzir  que:  A empresa 
Dentaria  e  Distribuidora Hospitalar  Porto Alegrense  Ltda  apresentou  proposta com somente a  marca,  faltando o 
modelo em alguns itens; a empresa Equifarma Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda, não apresentou o anexo 
II da proposta; a empresa Equifarma Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda, não apresentou o anexo II da 
proposta; a empresa G.Gotuzzo & Cia Ltda não fez constar na proposta o modelo dos produtos ofertados para diversos 
itens;  a  empresa  Multimed  Equipamentos  Eletrônicos  Ltda  não  apresentou  o  anexo II  e  não  apresentou  AFE e 
catálogo para o item 21; a empresa Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda cotou produto que 
não atende a descrição pedida para o item 03, pois não possui o espelho móvel; e, a empresa Comércio de Materiais 
Médicos Hospitalares Macrosul Ltda apresentou o catálogo para os itens 23 e 50 somente do aparelho de Ultrassom e 
não do carrinha que transporta o equipamento.

Os prepostos das licitantes Alexandre, Debatin e Dressler pediram a desclassificação das propostas das 
empresas: Alexandre R. Escobar & Cia Ltda para os itens 09 e 13; RRL Comercio e Manutenção em informática Ltda 
para o item 09; Comercial de Máquinas Debatin Ltda para o item 09; e Dressler Informática Ltda para o item 54 por 
não atenderem a descrição do objeto da licitação. 

DA DECISÃO DA COMISSÃO JULGADORA:

A Comissão Julgadora, cuidando com presteza e determinação à todas as alegações, entendeu que a não 
apresentação do anexo II do edital junto da proposta financeira não é motivo para desclassificação de proposta, já que 
todas as empresas quando se apresentam para a licitação, automaticamente submetem-se aos termos editalícios e da 
Lei das Licitações, sendo o que esse anexo diz, essencialmente. 
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Agora,  passamos a analisar  as  observações  feitas  pelos  prepostos  das  licitantes,  a  Comissão Julgadora 
tomou a seguinte decisão: a) a proposta da empresa Alexandre R. Escobar & Cia Ltda foi desclassificada para os 
itens 09 e 13, pois o microcomputador ofertado, especialmente a placa mãe não atende a descrição solicitada, e a 
impressora é a resolução que não atende a descrição solicitada;  b) a proposta da empresa Comércio de Materiais 
Médicos Hospitalares Macrosul Ltda foi desclassificada para os itens 03 e 27 por não atenderem a descrição do 
objeto licitando, onde o Foco com Haste Flexível ofertado não tem o espelho móvel, especialmente,  e a Balança 
Adulto  Digital  a  plataforma  não  tem  o  tamanho  solicitado;  c)  a  proposta  da  empresa  Comercial  Cirúrgica 
Medianeira Ltda  foi  desclassificada  para  os  itens  06 e 08 por não apresentar  AFE do fabricante  e  modelo do 
prospecto diferente do da proposta e, para o item 03 na AFE da fabricante Microem não consta que é para o Foco com 
haste  Flexível,  e  para  o  item 26  por  não atender  por  completo a  descrição  solicitada.  d)a  proposta  da  empresa 
Comercial de Maquinas Debatin Ltda foi desclassificada para o item 09 por não atender a descrição do objeto, 
especialmente quanto a placa mãe que são incompatíveis, já que o dimm é menor que o de 1.666; e) a proposta da 
empresa  Cristalmed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda foi desclassificada para o item 28 por que a Concha 
(prato) não ficou demonstrado que atende a descrição solicitada; f) a proposta da empresa Dentaria e Distribuidora 
Hospitalar Porto Alegrense Ltda  foi desclassificada para os itens 01-02-04-05-06-07-08-16-26 e 27, sendo que os 
itens 01-02-04 e 05 não consta o modelo do produto ofertado, os itens 07-08-26 e 27 o produto ofertado não atende a 
descrição do objeto solicitado, os itens 06 e 30 não foi apresentada AFE, e item 16 não tem AFE do fabricante e a do 
comerciante/importador não diz que qual é o objeto autorizado;  g) a proposta da empresa Dressler Informatica Ltda 
foi desclassificada para o item 54 uma vez que a TV ofertada não possui o Smart TV;  h) a proposta da empresa 
G.Gotuzzo e Cia Ltda foi desclassificada para os itens 03-08 e 27, onde no item 03 o produto ofertado não atende a 
descrição solicitada uma vez que no prospecto não ficou demonstrado ter espelho móvel,  no item 08 a proposta 
diverge do prospecto apresentado e não atende a descrição solicitada, e no item 27 a plataforma da balança ofertada é 
menor  que  a  descrição  solicitada;  i) a  proposta  da  empresa  Hospitalares  Comercio  de  Material  Medico-
Hospitalares e Fisioterapeutico Ltda foi desclassificada para o item 03 uma vez que o produto ofertado não possui o 
espelho móvel; j) a proposta da empresa Linha Medica Equipamentos para Medicina Ltda foi desclassificada para 
o item 27 por não atender a descrição do objeto, já que a plataforma da balança ofertada é menor do que a solicitada; 
k) a proposta da empresa Medplus Comércio de Artigos Médicos Ltda foi desclassificada para o item 03 por não 
estar  acompanhada  da  AFE  e  do  prospecto  do  objeto  ofertado;  l) a  proposta  da  empresa Multimed 
Equipamen.Eletronicos Ltda foi desclassificada para os itens 03-21 e 30 por não estar acomapnhada da AFE e de 
prospectos,  por  isso em desacordo  com o edital;  m)  a proposta da empresa  Rrl  Comercio  E Manutenção Em 
Informática Ltda foi desclassificada para o item 09 por não atender a descrição do objeto, especialmente quanto a 
placa mãe que são incompatíveis, já que o dimm é menor que o de 1.666.

Entendemos que o pedido para a desclassificação da proposta da empresa Emige Materiais Odontologicos 
para os itens 23 e 50 não tem cabimento a alegação da falta de prospecto do carrinho, uma vez que no prospecto 
consta  que  o  equipamento  ofertado  possui  o  Pedestal  dentro  das  característica  solicitada.  Quanto  ao  pedido  da 
desclassificação da proposta para o item 28 da empresa Equifarma Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda 
entendemos que o produto ofertado atende as características solicitadas no edital. O pedido de desclassificação da 
proposta da empresa  K.C.R Comércio de Equipamentos Ltda - ME para o item 27 não tem amparo, já que o 
fabricante  diz  que  atende  medidas  especiais.  Também tem pedido pela  desclassificação  da  proposta  da  empresa 
Mcmed Comercio De Material Medico Hospitalar Ltda do itens 06 e 15 alegando não constar o modelo do produto 
ofertado, mas como os prospectos fazem parte da proposta e neles aparecem a marca e modelo do objeto, por isso não 
será acolhido o pedido. E, por fim foi solicitada a desclassificação da proposta da empresa Sercon-Indústria E Com 
De Aparelhos Med E Hospitalares Ltda para o item 26, mas conferida a documentação da proposta, entendemos 
que atende a descrição do objeto licitado.

Considerando  as  cotações  de  cada  concorrente  constantes  acima,  e  levando-se  em conta  o  critério  de 
julgamento Menor Preço por Item, foram consideradas vencedoras as seguintes propostas:

Empresa: ALEXANDRE R. ESCOBAR & CIA LTDA - 654729
Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

10 6,00 Un Estabilizador 300w 53,99000 323,94
24 1,00 Un NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) -

Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb     - Hard
Disk 640Gb SATA     - Placa de Vídeo- Intel GMA HD

1.693,00000 1.693,00
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Empresa: ALEXANDRE R. ESCOBAR & CIA LTDA - 654729

31 1,00 Un NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) -
Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb     - Hard
Disk 640Gb SATA     - Placa de Vídeo- Intel GMA HD
Graphics     - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6
Polegadas (Widescreen WXGA LED Crystal Brite)     -
Wireless 8.11b/g/n     - Leitor de Cartões com suporte
para SD e outros     - Bateria- 6 células     - Maleta 

1.669,00000 1.669,00

35 1,00 Un Câmera digital, preta, resolução de 14 megapixels, USB
2.0 High-Speed (USB Mass Storage), memória interna
de 49MB, cartão de memória SD 4GB e cartão de
memória compatível SD/SDHC card, sensor CCD,
Monitor display 3,0, Lentes 4,7-23,5mm(equiv. em
35mm: 26-130mm), velocidade do obturador de 1/2-
1/2000 seg. /<4seg. (cena luz de vela), foco modo
standard ,06m - infinito (grande regular) / 1,0m -
infinito (tele_ Modo Macro - infinito (grande angular) /
0,6m infinito (tele), Modo super macro: distância de
focagem mínima de 7cm. Abertura de 2,8 - 6,5. Flash
automático, redução de olhos vermelhos, ativação
forçada, desligado. Flash grande angular 0,2 - 4,8m
(ISO 800) Tele 0,6 - 2,1m (ISO 800). Zoom digital de
4x e óptico de 5x. alimentado por bateria recarregável
de Lítio-ion. Arquivos JPEG/AVI motion JPEG;
recursos de vídeo para formato de gravação de AVI
Motion JPEG; qualidade de video de 1280x720/30 ips;
tempo de gravação sem limites, 640x480/30ips para
arquivo de no máximo 2GB; Cena em paisagem,
retrato, auto-retarto, cena noturna, cena noturna com
retrato, esportes interiores, luz de vela, por de sol, fogo
de artifício, culinária, documentos,  praia e neve,
animal de estimação, microfone embutido, montagem
de tripé, 40 idiomas do menu. Conteúdo da embalagem:
1 corpo EPL-1, 1lente MZuiko Digital 14-42mm 1:3.5-
5.6II, 1 Protetor de lente, 1 cabo USB, 1 bateria Litio-
Ion BLS - 1, 1 carregador de bateria, 1 alça para ombro,
1 manual de instruções, 1 certificado de garantia e 1
CD-Rom. Garantia de 12 meses. Peso líquido
aproximado 110g e com as medidas aproximadas de
6x10x2cm. Modelo de referência VG 120Black

440,00000 440,00

51 1,00 Un NOTEBOOK I5, Processador (3M cache, 2.40 GHz) -
Memória 4Gb DDR3 - Expansível até 8Gb     - Hard
Disk 640Gb SATA     - Placa de Vídeo- Intel GMA HD
Graphics     - Tela- TFT Matriz Ativa de 15.6
Polegadas (Widescreen WXGA LED Crystal Brite)     -
Wireless 8.11b/g/n     - Leitor de Cartões com suporte
para SD e outros     - Bateria- 6 células     - Maleta 

1.669,00000 1.669,00

54 1,00 Un TV 46" LED FULL HD (1920 x 1080 pixes) -
UN46D5500RGXZD - Smart TV, com conversor
digital integrado (DTV) Smart HUB, 2,9cm de
espessura, DLNA, 60 Hz com clear motion rate 120Hz,

3.699,00000 3.699,00
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Empresa: ALEXANDRE R. ESCOBAR & CIA LTDA - 654729

Total dos Produtos 9.493,94

Empresa: COMERCIAL DE MAQUINAS DEBATIN LTDA - 1770
Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

1 10,00 Un ARMARIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL,  em
aço, branco, 02 portas de abrir - 04 prateleiras, altura:
1980mm; largura: 900mm; profundidade:450mm

459,00000 4.590,00

14 10,00 Un MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS 100 % MDF,
branca, com  02 gavetas e chave na primeira gaveta

139,00000 1.390,00

25 7,00 Un MESA PARA COMPUTADOR EM,  100 % MDF
branca, medindo 1x0,50,1,40m, com prateleiras para
CPU

210,00000 1.470,00

32 1,00 Un MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, capacidade de 9kg,
controle eletrônico, 3 níveis de água, 3 enxágues, água
quente, cesto em inox, tampa superior em plástico
acrílico, dispenser para alvejante, amaciante e sabão,
filtro para eliminação de fiapos, centrifugação com
velocidade de 775 rpm, branco, 220V, peso 40,5Kg,
largura 620mm, altura 1040mm e profundidade de
645mm aproximadamente 

1.490,00000 1.490,00

Total dos Produtos 8.940,00

Empresa: CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - 653432
Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

29 10,00 Un GLICOSIMETRO fotômetro de refletância. memória
para 200 resultados com data e hora, faixa de medição
de 10 a 600 mg/dl. possibilidade de coleta de sangue
com a tira-teste fora do monitor. Média dos resultados
dos útimos 7 e 14 dias. liga e desliga automaticamente
ao inserir ou retirar a  tira-teste. transferência do  dados
do monitor por infravermelho para o software accu-
chek camit-pró. garantia permanente do aparelho
conforma manual do usuário. Deve acompanhar AF do
fabricante e prospecto. Deve conter: monitor, 10tiras,
lancetador softclix, 10 lancetas, 2 baterias, estojo,
manual de instruções.

38,96000 389,60

Total dos Produtos 389,60

Empresa: DRESSLER INFORMATICA LTDA - 655041
Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

9 6,00 Un Micro computador com processador 3,0 Ghz, 6 mb de
cache,  FSB 1333 MHZ, 64 Bits. PlacaMãe Chipset
Intel H55, 4 slots DDR3 Dimm 1666+/1333/1066/800,
1 Slot Pci Express 16 2.0, 1 Slot Pci Express x1, 2x Pci,
Lan 10/100/1000, Audio Canal 5.1. Memoria RAM 4
GB; Hard Disk 500 GB; Leitor de Cartões de Memoria;
Driver DVD/RW; Placa de video off board PCI Express
1GB, Caixas de Som; mouse optico com scrol

1.876,75000 11.260,50

12 1,00 Un IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL laserjet HP
m1319f - monocromática, função fax com telefone
acoplado.

1.062,45000 1.062,45
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Empresa: DRESSLER INFORMATICA LTDA - 655041
13 3,00 Un IMPRESSORA d1460 - jato de tinta, colorida 4800 x

1200 dpi, 10 ppm (cores), 14 ppm (preto).
253,00000 759,00

17 10,00 Un SUPORTE PARA BRAÇO,  dimensões: 0,31 x 0,31 m
(base) alt. mínima: 0,85 m alt. máxima: 1,25 m, peso:
3,40 kg.fabricado com base tipo tripé de ferro fundido,
coluna receptora em tubo de aço redondo com diâmetro
de 22,22 mm com parede de 1,20 mm de espessura,
acabamento com pintura eletrostática a pó ( epóxi )
após tratamento antiferruginoso. haste telescópica em
tubo de aço redondo com diâmetro de 15,87 mm com
parede de 1,20 mm de espessura cromado , com apoio
para braço em chapa de aço inox aisi 430 brilhante
almofadada com movimento da meia lua regulável por
mandril .

63,10000 631,00

20 20,00 Un CADEIRA COM RODINHA em courvim preto,
largura total 70 cm altura total 118 cm, profundidade
total  69,5 cm (marca de  referência cavaletti 4004 ou
mascarello 2003)

94,30000 1.886,00

33 1,00 Un BATEDEIRA, 5 velocidades, branca, 1 tigela inclinada
de 3,5L, tigela giratória de 3,5L, 2 batedores aeroturbo,
motor removível para maior praticidade, 220V

128,70000 128,70

34 1,00 Un LIQUIDIFICADOR 600W, 5 velocidades, auto
 limpante e pulsar, lâminas removíveis, copo acrílico de
2L, porta fio, com filtro

197,30000 197,30

Total dos Produtos 15.924,95

Empresa: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - 655542
Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

23 2,00 Un ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de  30.000
hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com
pedestal montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição:
transdutor ultrassom, sistema piezoelétrico ativado
através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000
hz. Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de
água.  reservatório de água removível translúcido com
iluminação a led, liso, com cantos arredondados. Peça
de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável
difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água +
bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando
entupimento da mesma, tampa do reservatório de
bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Painel com
comandos próximos e seletores digitais e reguladores
mais suaves, seletor digital de operação (jato de
bicarbonato/ultrassom). seletor digital de função com
opção de 3 funções programáveis: perio, endo e
scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para
regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato.
Ajuste fino da água nos procedimentos com
 refrigeração, oferece irrigação constante com controle
de fluxo. permite também a realização de trabalhos a
seco (condensação de amálgama, cimentação de
onlays/inlays, etc). Ajuste fino da potência, adequado a
cada tipo de procedimento. Tecla geral liga/desliga com

3.213,80000 6.427,60
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Empresa: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS - 655542

46 20,00 Un Broca cirurgica número 702 6,52000 130,40
50 5,00 Un ULTRASSOM piezoelétrico com frequência de  30.000

hz, bomba peristáltica e jato de bicarbonato, com
pedestal montado sobre rodízio.: 5 unidades; descrição:
transdutor ultrassom, sistema piezoelétrico ativado
através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000
hz. Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de
água.  reservatório de água removível translúcido com
iluminação a led, liso, com cantos arredondados. Peça
de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável
difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água +
bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando
entupimento da mesma, tampa do reservatório de
bicarbonato de fácil acesso e limpeza. Painel com
comandos próximos e seletores digitais e reguladores
mais suaves, seletor digital de operação (jato de
bicarbonato/ultrassom). seletor digital de função com
opção de 3 funções programáveis: perio, endo e
scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para
regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato.
Ajuste fino da água nos procedimentos com
 refrigeração, oferece irrigação constante com controle
de fluxo. permite também a realização de trabalhos a
seco (condensação de amálgama, cimentação de
onlays/inlays, etc). Ajuste fino da potência, adequado a
cada tipo de procedimento. Tecla geral liga/desliga com
led indicativo no painel. Pedestal construído em
estrutura de aço tubular, montado sobre rodízios e com
puxador frontal. insertos que acompanham o produto:
a120, nº 1, nº 2 e 10-p. capas autoclaváveis,
termoplástico especial permite firmeza no manuseio e
precisão nos movimentos. O aparelho deve ser
acompanhado de 1 capa extra, removível e
autoclavável. Deve acompanhar AF do fabricante e
prospecto

3.213,80000 16.069,00

Total dos Produtos 22.627,00

Empresa: G.GOTUZZO E CIA LTDA - 23396
Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

7 10,00 Un MESA AUXILIAR:40x60x80 cm c/ rodizio, fabricada
com estrutura em tubo de aço inox aisi 304 de 3/4x1,00
mm. tampo superior e prateleira inferior em chapa de
aço inox aisi 304 de 1,00mm, com rodizio de 2"

314,00000 3.140,00

15 10,00 Un MESA DE EXAME CLÍNICO (MACA) dimensoes:
1,80x0, 60x0,80cms, fabricado com estrutura em tubos

249,00000 2.490,00
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Empresa: G.GOTUZZO E CIA LTDA - 23396

28 10,00 Un BALANÇA INFANTIL DIGITAL capacidade máxima
15 kg; divisões de 5g, concha anatômica em
polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes, pés
reguláveis, função tara, até 15 kg, display com 6
dígitos, chave seletora de tensão de 110/ 220 v.

484,00000 4.840,00

43 50,00 rolo Algodão em rolo de 500g 8,17000 408,50
45 200,00 Un Lâmina de bisturi número 15 0,09000 18,00

Total dos Produtos 10.896,50

Empresa: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES E
FISIOTERAPEUTICO LTDA - 655538

Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
2 12,00 Un ESCADA COM 2 DEGRAUS nas dimensões do piso:

0,14 x 0,36 m. altura: 1° piso 0,18 m 2° piso 0,40 m
fabricada em tubo de aço ( 19,05 mm de diâmetro com
parede de 1,20 mm de espesura), com reforço nos pés
( em tubo de 15,87 mm ). piso em chapa de aço n°
16( 1,06 mm ) de espessura com bordas laterais.
degraus revestido com borracha antiderrapante.
acabamento realizado em pintura eletrostática a pó
( epóxi ),após tratamento antiferruginoso. pés com
ponteiras de pvc.

59,80000 717,60

18 10,00 Un NEBULIZADOR que permita  ser utilizado deitado,
sentado e de pé, máscara adulto e infantil, macias,
anatômicas e atóxicas. característica:hp: 1/30hp,
consumo de energia de 70 / 80 w, voltagem 220 volts
(60 hz), compressão 40 libras (máximo), vazão de ar
livre de 15 litros / min, vazão de ar com nebulizador 7,5
litros / min, partículas  0,5 a 8 mícrons, peso 1,65 kg

129,90000 1.299,00

30 6,00 Un OXIMETRO,  color oled 65k, faixa de medição de
spo2: 35% ~ 100%, faixa de medição da frequência de
pulso: 30bpm ~ 240bpm, pulse waveform display:
display gráfico de barras, indicação de bateria: sinal
oled, bateria de lítio × 1, faixa de adaptável: 35v ~ 42v,
 corrente de funcionamento: ? 80ma, resolução: spo2:
1%, taxa de pulso: 1bpm, precisão: spo2: 70% a 100%
± 2 dígitos, abaixo de 70% não especificado, taxa de
pulso: ± 2 bpm ou ± 2% (select maior), os valores de
spo2 e pulsação pode ser exibido corretamente quando
pulso de saturação é a 04%, precisão de spo2: ± 4%,
precisão da taxa de pulso: ± 2bpm ou ± 2% (select
maior). Deve acompanhar AF do fabricante e prospecto

278,00000 1.668,00

Total dos Produtos 3.684,60

Empresa: K.C.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 653093
Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

27 8,00 Un BALANÇA ADULTO DIGITAL estrutura em chapa
de aço carbono, capacidade 200 kg; divisões de 50g,

880,00000 7.040,00
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Empresa: K.C.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 653093

Total dos Produtos 7.040,00

Empresa: LINHA MEDICA EQPTOS.P/MEDICINA LTDA - 3571
Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

5 20,00 Un LIXEIRA com tampa e pedal, pedal e cesto em aço
inox 11 L

85,00000 1.700,00

6 20,00 Un ESTETOSCÓPIO adulto, auscultador alumínio, tubo y
em pvc na cor preta.Deve acompanhar AF do fabricante
e prospecto

5,50000 110,00

8 20,00 Un ESFIGNOMANÔMETRO adulto,  envolvido por capa
flexível; braçadeira com botões, em nylon; manguito e
bulbo em latex

39,45000 789,00

16 10,00 Un OTOSCÓPIO fibra ótica e oftalmoscópio de bolso com
2 cabos : um para cada cabeça. Pode ser somente usado
com o sistema de cabos mini 3000. Deve
acompanhar:10 espéculos auriculares standard ( 5 pç
2,5mm e 5 pç 4mm) 4 espéculos auriculares especiais
reusáveis de diferentes tamanhos, com 2 pilhas
pequenas aa. Deve acompanhar AF do fabricante e
prospecto

680,00000 6.800,00

19 8,00 Un CADEIRA DE RODAS, estrutura em aço carbono;
 dobrável em "x";  apoio de braço escamoteável;  pedais
rebatíveis e ajustáveis na altura;  rodas traseiras 24"
com pneus infláveis;  rodas dianteiras 6"; tapeçaria de
nylon acolchoada; acabamento em pintura eletrostática,
largura do assento 44cm,largura da cadeira aberta 64cm

515,00000 4.120,00

22 1,00 Un DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES, onda
bifásica, sistema automático de avaliação de ecg que
detecta complexos qrs e identifica, adaptável a qualquer
paciente,  mensagem e comando por texto e voz, cartão
para registro de eventos e voz (20 minutos),  português,
inglês, espanhol, e outros (possibilidade de mudança do
idioma através do software), descarga interna
automática após 30 segundos se não houver disparo,
tempo de carga até 200j menor que 4 segundos,
cronômetro (contador de segundos), relógio, utilização
de pás adesivas descartáveis (conector para pás internas
opcional), comando de seleção de carga e disparo pelas
mesmas, display de cristal líquido para visualizar os
parâmetros de programação pré e pós-choque,
indicando a energia real armazenada a ser entregue.
Memória de evento contínuo de ecg, incluindo curva de
ecg (opcional) (20 minutos), eventos críticos e os
procedimentos realizados. Possibilidade através de
conexão para comunicação com microcomputador, para
visualização de dados da memória,  possibilidade de
realizar auto-teste periodicamente. Situação do status
da bateriaacompanha:  01 manual do equipamento. 01
cd dea, 01 certificado de garantia, 01 bolsa transporte e
01 par de pás adesivas. Deve acompanhar AF do

4.100,00000 4.100,00
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Empresa: LINHA MEDICA EQPTOS.P/MEDICINA LTDA - 3571

47 4,00 Un Micromotor com as seguintes características: encaixe
borden, spray interno, sentido de rotação ajustável,
pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol ²), Pressão de
acionamento: 220 kPa (2,2 bar), com padrão 220 kPa
(2,2 bar) 55 I/min, Consumo de ar : 55 l/min., Conexão
Borden 2 furos, Rotação de 5000 a 20.000 rpm, Torque
de acionamento com 220 kPa (2,2bar) de pressão min
1,5 N.cm. Conexão para peça de mão; Construção de
acordo com a ISO 13294, Peso líquido 69kg. Regime
de trabalho intermitente: 30 minutos acionado e 1
minuto parado, spray interno rotação 5.000 a 20.000
rpm a 20.000 rpm com sentido de rotação ajustável.

240,00000 960,00

48 4,00 Un Contra ângulo INTRAmatic 2068 FGBN 1:1 com:
Baixo nível de ruído e vibração, cabeça fixa com spray
externo, Utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação
do mandril FG para brocas de alta rotação). Troca
brocas por fecho, Transmissão 1:1, Esterilizável em
autoclave/1.000 ciclos. Máx. 20.000 rpm, Baixo nível
de ruído e vibração, acompanha um mandril para
adaptação de broca FG intramatic 10 ABN com spray
externo

236,00000 944,00

49 3,00 Un Caneta de alta rotação, com sistema Press Button,
Encaixe: Borden 2 furos, Refrigeraçao através de spray:
Triplo. Rotação: 280.000 - 380.000 rpm, torque de 0,13
NCm (Newtons), Ruído de 64 decibéis, Pressão de
acionamento de 220kPa (2,2 bar) 36 I/min, Consumo de
ar de 34 a 37 I/min, COnstrução de acordo com a ISO
7785-1, em termos de ruído e torque, material: latão,
alumínio e aço inox

225,00000 675,00

Total dos Produtos 20.198,00

Empresa: MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 654690
Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

3 10,00 Un FOCO COM HASTE FLEXÍVEL, foco de luz auxiliar
para exames clínicos e ginecológicos, com haste
superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior
pintada. Altura variável entre 90 a 150 cm. Pintura em
epóxi à 250° c. de alta resistência. Base do pedestal
com 04 rodízios. Deve acompanhar AF do fabricante e
prospectoAlimentação elétrica selecionável em 110 ou
220 v. 50/60 hz. espelho móvel. Lâmpada halógena 12
v. x 20 w. peso líquido 05 kg.

285,00000 2.850,00

21 2,00 Un ELETROCAUTÉRIO  eletrônico totalmente
transistorizado com ajuste que permite passar
suavemente do corte para a coagulação, acompanhado
de caneta de comando digital. - indicado para cirurgias
ginecológicas, plásticas, dermatológicas, otorrino e
oftalmológicas. potência: 100 watts, com os acessórios:
01 caneta porta-eletrodos simples monopolar cm-05,
com cabo de silicone;01 caneta de comando manual cd-
04, com cabo de silicone;01 placa neutra de aço inox
flexível pn-02 (140x195mm), com cabo cp11; Deve

1.450,00000 2.900,00
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Empresa: MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 654690

36 200,00 rolo Fita autoclave com marcador 1,90000 380,00
38 200,00 caix Agulha curta para anestesia, 25mm, siliconizada e

esterelizada, caixa com 100 unidades
12,00000 2.400,00

Total dos Produtos 8.530,00

Empresa: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - 653979
Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

4 10,00 Un ARMÁRIO VITRINE, estrutura e fundo em ferro com
pintura eletrostática branca, com 3 prateleiras e vidro
frontal e nas laterais. medidas (alt.x comp.x larg.):
170x65x40cm.

490,00000 4.900,00

37 300,00 Pct Sugador plástico odontológico, pacote com 40 unidades 1,99000 597,00
39 200,00 Un Ácido fosfórico gel, 37% condicionador 1,04000 208,00
40 100,00 caix Máscara facial tripla, com elástico e filtro, caixa com

50 unidades
3,95000 395,00

Total dos Produtos 6.100,00

Empresa: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - 655543
Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

41 10,00 Pct Touca descartável sanfonada, pacote com 100 unidades 4,97000 49,70
42 50,00 caix Tiras abrasivas de aço, pácote com 10 unidades 4,35000 217,50
44 300,00 Pct Algodão em roletes macios, pacote de 100 unidades 0,94000 282,00
52 2,00 kit Kit posicionador de filme radiográfico periapical e

interproximal adulto autoclavável
47,40000 94,80

53 1,00 Un Kit posicionador de filme radiográfico periapical e
interproximal infantil autoclavável

45,20000 45,20

Total dos Produtos 689,20

Empresa: RRL Comercio e Manutenção em informática Ltda - 654964
Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

11 6,00 Un Monitor  LCD 19" 289,00000 1.734,00
Total dos Produtos 1.734,00

Empresa: SERCON-INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA - 655526
Item Qtde. Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

26 10,00 Un AUTOCLAVE para esterilização a vapor com 1
programa de esterilização. Secagem com porta
entreaberta. conta com 13 sistemas de segurança,
sistema com microcontrolador, capacidade 21 litros, 02
bandejas, cores do teclado: azul. câmara em alumínio
ou inox. Modelo  horizontal;  capacidade 21 litros;
 câmara  inox;  desaeração e despressurização
automática;  com ciclo de secagem e  secagem extra;
 tempo total esterilização de 55 min. (1 ciclo);  método
de secagem  porta entreaberta;  potência 1200 watts;
 voltagem 127 ou 220 volts;  sistemas de segurança 13;
 pressão de esterilização 1,7 a 1,9 kgf/cm²;  temperatura
de esterilização 128 a 130°c;  sistema de fechamento da

2.340,01000 23.400,10
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Empresa: SERCON-INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA - 655526

Total dos Produtos 23.400,10

Concluídos os trabalhos, o presidente da Comissão determinou a publicação da classificação das propostas 
para  efeito  de  intimação  e  ciência  dos  interessados.  Encerrado  o  prazo  de  recurso,  o  processo  será  enviado  à 
autoridade superior, para homologação e adjudicação correspondente.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela 
Comissão.
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