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RESULTADO POR FORNECEDOR

05.286.960/0001-83 - V. S. COSTA & CIA LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

2 CAMA HOSPITALAR UNIDADE 1 R$ 17.983,9900 R$ 17.983,9900
Marca:  ARTMED-ART 069B
Fabricante:  ARTMED-ART 069B
Modelo / Versão:  ARTMED-ART 069B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cama Hospitalar Elétrica Cama hospitalar elétrica, montagem modular, deve permitir os seguintes
movimentos:  ajuste  de  altura,  inclinação  do  dorso,  flexão  das  pernas,  incluindo  as  seguintes  posições:  fowler,  semi-fowler,  cardíaca,  vascular,
trendelemburg, trendelemburg reverso e auto contorno (segmentos do dorso e joelhos simultaneamente acionados através de comando único),
movimentos realizados através de atuadores elétricos lineares, atuados via controle remoto de mão com fio. Tratada com sistema antiferruginoso
por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi de alta resistência química e mecânica. Os motores devem possuir
proteção para superaquecimento na falta de energia. Baterias recarregadas automaticamente, sempre que a tomada de energia da cama estiver
conectada. Cabeceira e peseira (proteção para os pés) removíveis, fabricadas em polietileno injetável de alta resistência. Sistema de grades laterais
com retração linear através de acionamento único e com sistema de amortecimento. Com 04 rodízios de, no mínimo, 4 polegadas em material
termoplástico, sendo todos com freio acionados por pedias em ambos os lados da cama, e com sistema de trava direcional, que permite que a cama
seja transportada por apenas uma pessoa. Seção do dorso com sistema de compensação para evitar compressões no tórax e pélvis ao ser inclinada
e dotada de amortecedor para aliviar sua queda. Com função CPR (ressucitação cardiopulmonar) tipo sistemaquick release, em ambos os lados da
cama  (mecânico  e  instantâneo),  e  opcionalmente  também  presente  no  comando  de  supervisor  (elétrico),  acionado  com  um  único  toque  no
comando. Ganchos para bolsas do tipo foley / dispositivos urinários. ganchos para drenos. deve ter local para instalação de cintas para retenção de
pacientes.  Acabamento da estrutura  metálica  em pintura  eletrostática  a  pó  a  base de resina  poliéster  de fácil  assepsia.  Comprimento  total  de
2100mm (útil de, no mínimo, 1900mm), largura total de 1000mm (útil entre 800mm e 900mm). Capacidade de carga mínima de 150Kg. Deve ser
acompanhada de:  suporte  para  cilindro  de  O2;  inclinômetro  de  ângulo;  baterias  recarregáveis,  sistema de  trava  direcional  das  rodas;  colchão
densidade mínima de D28, revestido de tecido atóxico, antialérgico, resistente a urina, domissaneantes e secreções, lavável e de fácil higienização,
suspiros tipo ilhós ou similar que permita maior durabilidade do colhão, adequado para as dimensões da cama. Equipamento Bivolt. Deve possuir
registro na ANVISA e certificada pelo INMETRO. Deve incluir manual de instruções, instalação na UNILA, garantia mínima de 12 meses. Modelo de
referência: Lanco / Salutem /LINET"

Total do Fornecedor: R$ 17.983,9900
07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global
7 ESTETOSCÓPIO UNIDADE 20 R$ 218,5900 R$ 4.371,8000

Marca: Premium
Fabricante: NINGBO SIFANG MEDICAL INST. CO., LTD. - CHINA
Modelo / Versão: Cardiologico
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio Tipo biauricular, material auscultador aço inoxidável, material articulação em y; material
olivas anatômicas de silicone. Material da haste: aço inoxidável, com molas internas reforçadas com camada dupla para melhor ajuste de tensão.
Características adicionais: auscultador master, diafragma duplo suspenso de alta sensibilidade, anel borracha. Acessórios: olivas anatômicas. Anel e
diafragma  com  tratamento  "anti-frio".  Sistema  de  ajuste  do  diafragma  permite  que  se  alterne  entre  sons  de  baixa  e  alta  frequência  sem  a
necessidade de trocar o auscultador ou sem a necessidade de perder contato com o corpo. Haste montada com tubo preto 67,5 cm. Inclui, no
mínimo: um par de olivas e uma membrana sobressalentes. Deve possuir registro na ANVISA e manual de instruções e garantia mínima de 2 anos.
Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 90 dias, contados a partir da
data da sessão pública deste Pregão.

8 ESTETOSCÓPIO UNIDADE 3 R$ 338,2500 R$ 1.014,7500
Marca: Mikatos
Fabricante: MIKATOS IND., COM. E SER. DE AP. EPP Brasil
Modelo / Versão: duplo
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Estetoscópio  ProfIssional  para  Ensino  Diafragma  sintonizável  capta  sons  de  altas  e  baixas
frequências, sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. As olivas de silicone ajustam-se anatomicamente ao canal auditivo. Olivas com
tecnologia de Nano silicone, não absorvem sujeiras e são de fácil limpeza. Utiliza sistema de anel não frio. Auscultador:2 Cabeças duplas, Material
do Auscultador:Aço Inox, Acabamento do Auscultador:Polido Diâmetro do diafragma:4,4cm Material do Diafragma:Epóxi / Fibra de vidro Tipo do
Diafragma:Sintonizável Diâmetro do Sino:3,2cm Material das Olivas:Nano silicone Acabamento da Haste:Polido Comprimento Total: 6cm Garantia:5
anos  Certificações:  ANVISA.  Declaramos  que  nos  valores  propostos  estão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos  previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta
é de 90 dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.

Total do Fornecedor: R$ 5.386,5500
14.308.899/0001-19 - CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS -

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global
4 MACA CLÍNICA UNIDADE 12 R$ 1.690,0000 R$ 20.280,0000

Marca: Ouro Verde
Fabricante: Ouro Verde
Modelo / Versão: OV1161
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maca clínica – maca hospitalar Material aço inoxidável (leito e estrutura em tubo) com quatro rodízios
de no mínimo 6 polegadas, sendo, no mínimo, 2 rodízios com travas. Rodas com acabamento termoplástico. Comprimento entre 1,95m e 2,10m,
largura cerca de 0,80m e altura de 0,80m. Capacidade de carga até 150 kg. Componentes: com suporte (removível) para soro em aço inox com no
mínimo 02 ganhos para dependurar soro; cabeceira regulável por meio de cremalheira de aço inox com angulação de 60 graus. Características
adicionais: grades laterais rebatíveis; soldas e cantos sem rebarba; pára-choque de borracha em toda volta. Deve incluir: colchonete revestido em
courvin fabricado em espuma laminada com 07cm de espessura padrão, densidade mínima de D-28, nas dimensões do leito. Garantia mínima de
12 meses.

6 MESA PARA ANATOMIA UNIDADE 15 R$ 1.229,0000 R$ 18.435,0000
Marca: Ouro Verde
Fabricante: Ouro Verde
Modelo / Versão: OV010
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Mesa  para  necrópsia  com  estrutura  inteiramente  confeccionada  em  aço  inoxidável  AISI  304
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(acabamento escovado). Tampo da mesa: espessura mínima de 0,8mm, com laterais de no mínimo 5 cm; tampo em forma de cuba com rebaixo e
vincos que escoam os líquidos em direção ao dreno existente. Deve possuir suporte para balde (em prateleira inferior ao tampo ou encaixado no
contraventamento da mesa), sem que o mesmo encoste no chão. Medidas em mm (C x L x A) de: 2000 x 800 x 800, podendo as medidas variarem
em até 05 cm para mais ou para menos. Deve possuir 04 pés com rodízios giratórios de no mínimo 04´´ e travas/freios individuais, assim como,
possuir  reforço entre  os pés. A  estrutura da mesa deve ser reforçada e  suportar pelo  menos 200Kg quando em utilização e não deve possuir
quaisquer cantos vivos e/ou rebarbas que possam ocasionar acidentes. Adicionais: deve incluir balde de alumínio com alça e capacidade mínima de
08 L. Deve ser fornecido com manual em português e garantia mínima de 12 meses.

Total do Fornecedor: R$ 38.715,0000
18.214.465/0001-00 - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global
10 TANQUE UNIDADE 2 R$ 21.928,0000 R$ 43.856,0000

Marca: Solab
Fabricante: Solab
Modelo / Versão: SL-402
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-402 Marca: Solab – Tanque para formalização de cadáver [automático] – Características:
Para armazenar cadáver em banho de formol. - Tanque de Formol para Conservação de Cadáver, fabricado em aço inox 316L bitola 16, com cantos
arredondados  para  evitar  acumulo  de  resíduos  nos  cantos  do  tanque.  -  Tampa  em  aço  inox  316,  com  gaxeta  para  vedação  e  levantamento
automático  com  acabamento  polido  e  escovado.  -  Possui  sistema  de  elevação  composto  por  dois  conjuntos  de  motor,  redutor,  fuso  e  guia
comandados através de botoeira e fim de curso, com duas paradas. - Duas prateleiras para separar os corpos em aço inox 316L, com pino lateral
para elevação dos cadáveres. - Tubos em aço inox 304, com parede de 2 mm. - Sistema de vedação da tampa com tanque: Será realizado através
de borrachas silicone resistente ao formol. - Base removível com chapa perfurada para escoamento do liquido. - Berço de tubulação em metalon
quadrado  para  encaixe  da  base  para  fazer  o  içamento  dos  corpos.  -  Entrada  na  lateria  com  espigão  de  ¾” para  conexão  de  mangueira  para
abastecimento. - Cabo de aço com roldanas e gancho para içamento. - Tanque e tampa confeccionados com solda inox sistema tig sem resíduos
internos e com acabamento polido. - Puxador na tampa para facilitar a abertura. - Régua interna com escala em litros. - 4 Rodízios giratórios de 5”
sendo 2 com travas. - Saída de descarga através de tubo inox dotado de válvula esfera também em inox (Dreno com Ø de saída 2”polegadas). -
Painel em policarbonato texturizado a prova d’agua. - Sistema elétrico para subida e descida do berço com os corpos e assim facilitando a retirada
através de  talha  elétrica.  -  Dimensões:  2200 x  1000 x  1000 mm. -  Procedência:  Nacional.  Acompanha manual de  instruções em português e
certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Total do Fornecedor: R$ 43.856,0000
19.493.258/0001-03 - LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global
3 ESCADA HOSPITALAR UNIDADE 24 R$ 186,0000 R$ 4.464,0000

Marca: STA. LUZIA
Fabricante: STA. LUZIA
Modelo / Versão: S-0480-3
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  ESCADA COM  2  DEGRAUS.  Armação  em  tubos  redondos  de  3/4"  inoxidável,  reforçada,  degraus
revestidos com piso de borracha, pés com ponteiras de PVC. Dimensões externas aproximadas (CxLxA): 0,38 x 0,37 x 0,41. Altura do 1º degrau ao
piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso) (CxL):36,5 x 20. Peso - 4 kg.
Garantia de 6 meses. Marca: STA LUZIA, Modelo: S-0480-3

Total do Fornecedor: R$ 4.464,0000
54.178.983/0001-80 - HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global
1 CAMA HOSPITALAR UNIDADE 3 R$ 11.000,0000 R$ 33.000,0000

Marca: HOSPIMETAL
Fabricante: HOSPIMETAL
Modelo / Versão: HM.2002B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HM.2002 B – CAMA FAWLER 4 MOTORES, CAB./PESEIRA E GRADES INJETADAS EM POLIETILENO
Cabeceira  e  peseira  removíveis  em  polietileno  injetado  de  alta  densidade  com  detalhe  decorativo.  Base  em  tubo  50  x  30  x  1,5  mm com  pés
recuados, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2 mm
perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm possibilitando os movimentos Fawler (Auto-contorno – movimentação do dorso e
pernas de forma simultânea), Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos/Flexão de Pernas, Vascular e Elevação do leito.
Sistema de acionamento através de 4 motores elétricos com controle remoto a fio e dispositivo de segurança. Painel lateral decorativo. Dois pares
de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturada de alta resistência em polietileno injetado,
movimentação permite que fiquem acima e abaixo da cama através de pistão a gás (amortecimento), com sistema de embuti-las sob o leito, e com
trava de segurança. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa de
excelente resistência química e mecânica. Pára-choque redondo de proteção nos 4 cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 150mm
com banda de rodagem condutiva em polietileno, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da
cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios,
impedindo que a cama se movimente. Indicador de ângulo. Alívio mecânico. 110/220 Volts (Bivolt). Capacidade 180 kg Dimensões: Externas: 2,15
x  1,05  e  altura  ajustável  de  0,55  até  0,80  m  -  Internas:  1,90  x  0,90  m  ANVISA:  80172580001  ACOMPANHA:   Bateria  recarregável,  para
acionamento dos movimentos em caso de falta de energia elétrica.  Sistema de Compensação Abdominal para evitar compressões no tórax e
pélvis no momento da elevação do dorso, dotada de amortecimento parra aliviar a queda.  CPR mecânico para procedimentos de emergência e
ressuscitação  cardio-pulmonar,  acionados  através  de  alavanca  lateral  em  ambos  os  lados  da  cama.   Ganchos  para  colocação  de  bolsas  de
drenagem/dispositivos  urinários,  instalados  abaixo  do  leito  em  ambos  os  lados  da  cama.   Ganchos  para  cintas  de  contenção  de  pacientes,
instalada em ambos os lados da cama.  Suporte para cilindro de oxigênio instalados na base da cama.  Colchão de espuma, densidade 28 e
com  espessura  de  12cm,  antialérgico,  atóxico,  revestido  em  courvin  lavável  e  impermeável,  de  acordo  com  as  dimensões  do  leito  da  cama.
Marca/Fabricação: Hospimetal Procedencia: Nacional Garantia: 12 (Doze) meses Produto certificado conforme NBR IEC 60601-2-52:2013.

Total do Fornecedor: R$ 33.000,0000

Valor Global da Ata: R$ 143.405,5400

Voltar
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