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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 154/2018 

 

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto 

Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito: 

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS 

(ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). 

 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses  

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  012/2019 

Empresa: CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME, CNPJ sob o nº 

73.334.476/0001-32. 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/s

erviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

UN Qtde Preço 

unitário 

Preço total 

Lote 

001 

2 34038 BALANÇA ELETRÔNICA PEDIATRICA 

15KG balança digital de medição exclusiva 

para crianças até 2 anos de idade. Capacidade 

de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. 

Graduação (precisão) de pesagem de, no 

máximo, 10 g. Mostrador (display) digital 

com indicadores de peso com no mínimo 5 

dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel 

frontal. Construída em material resistente e 

de fácil limpeza. Bandeja no formato de 

concha anatômica e fabricada em material 

resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, 

polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos 

de material antiderrapante (borracha sintética, 

silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 

110/220 V. Aferida e certificada pelo 

IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 

(um) ano. Acompanha manual de instrução 

de uso em idioma português. Assistência 

Técnica do equipamento deverá ser no 

Estado do Paraná, se não houver, a empresa 

vencedora deverá comprometer-se a realizar 

gratuitamente o translado dos equipamentos 

até o local da Assistência Técnica.  

WELMY UN 10,00 589,87 5.898,70 

Lote 

001 

3 34034 BALCÃO 02 PORTAS Balcão 

confeccionado em madeira aglomerada 18 

mm de espessura, revestimento dupla face em 

laminado melamínico de baixa pressão, 

bordas laterais com fita de PVC. Superfícies 

lisas,duradoras e de fácil limpeza e 

desinfecção. Tampo superior confeccionado 

LUNASA UN 10,00 257,00 2.570,00 
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em madeira aglomerada de alta densidade 

com 25 mm de espessura, sistema 

postforming, bordas frontais 180º, bordas 

laterais em fita de PVC, revestimento 

melamínico. Fechadura frontal, tipo 

cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura 

de 270º. Puxadores metálicos (cromados). 01 

prateleira interna, confeccionada em madeira 

aglomerada entre 15 e 18 mm, com 

revestimento melamínico e diversas 

regulagens de altura e dispositivo para 

fixação em aço trefilado. COR: branca 

medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 

de profundidade – podendo ter variação de 

+/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano  

Lote 

001 

19 34035 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR c/ 

tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de 

espessura, revestida em laminado melamínico 

na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies 

lisas, duradoras e de fácil limpeza e 

desinfecção. Painel frontal em madeira 

aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 

1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo 

em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura 

eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de 

acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo 

de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ 

tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ 

pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto 

fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos 

arredondados. Garantia de 1 (um) ano.  

REALME UN 10,00 499,00 4.990,00 

Lote 

001 

20 34036 MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS 

tampo confeccionado em madeira 

aglomerada de alta resistência e 25 mm de 

espessura, revestimento com sistema 

postforming 180º. Painel frontal 

confeccionado em madeira aglomerada de 15 

mm de espessura, revestimento laminado 

melamínico de alta resistência,  dupla face, 

baixa pressão. Coluna estrutural com 

passagem de acabamento confeccionada em 

chapa de aço, com tratamento antiferrugem e 

acabamento em pintura epóxi. Acabamentos 

arredondados. Com 02 gavetas com chave. 

Garantia de 1 (um) ano.  

REALME UN 20,00 333,30 6.666,00 

Lote 

001 

24 34037 POLTRONA RECLINAVEL COM 

BANQUETA P/ REPOUSO  Estrutura em 

tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm 

esmaltados. Assento e encosto, apoio dos 

braços e banqueta estofados com espuma de 

látex de alta densidade de qualidade 

comprovada, sendo toda a estrutura externa 

da poltrona revestida em courvin lavável na 

cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 

posições) até 175º, com fixação nas costas 

por meio de borboleta. Pés com ponteira de 

RENASCER UN 10,00 579,00 5.790,00 
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borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na 

cor branca. Acabamento Dimensões 

aproximadas da cadeira 0,45m de altura 

(chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 

0,50m largura. Dimensões aproximadas da 

banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de 

comprimento. Garantia de 1 (um) ano.  

TOTAL 25.914,70 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  013/2019 

Empresa: CIRURGICA OURO VERDE – COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS – EIRELI – EPP, CNPJ 

sob o nº 14.308.899/0001-19. 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/ 

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

UN Qtde Preço 

unitário 

Preço 

total 

Lote 

001 

17 34041 MESA AUXILIAR PARA MATERIAL 

GINECOLOGICO tampa e prateleira em chapa de aço 

inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 

1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3” de 

diâmetro com aro de rodas de polietileno, 

extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja 

por solda com acabamento liso. Medindo 

aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 

1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões 

Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, 

Apresentar Registro no MS/ANVISA  

OURO 

VERDE 

UN 10,00 300,00 3.000,00 

TOTAL 3.000,00 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  014/2019 

Empresa: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI – EPP, CNPJ sob o nº 

07.626.776/0001-60. 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/ 

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

UN Qtde Preço 

unitário 

Preço total 

Lote 

001 

8 33076 DETECTOR DE BATIMENTO 

CARDIACA FETAL Detector de batimento 

cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado 

por bateria 9 v, que permita guarda do 

cristal. Deverá estar acondicionado em 

estojo de couro, e que permita facilidade de 

troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. 

Estas medidas poderão sofrer variação de ± 

10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e 

lote de fabricação gravada no aparelho. 

Garantia mínima de 01 ano. Apresentar 

Catálogo e Manual em português, registro 

no MS/ANVISA, Certificado de Boas 

Práticas de Fabricação. Comprovar 

SIGMED UN 1,00 382,89 382,89 
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assistência técnica no Estado do Paraná  

Lote 

001 

9 33079 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO 

Manômetro aneróide - montado em armação 

de material plástico, envolta por 

amortecedor emborrachado para maior 

resistência a quedas. Deverá ser resistente a 

desregulagem frequente, com graduação de 

00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º 

sobre seu eixo para facilitar visualização. 

Braçadeira - confeccionada em nylon 

siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, 

resistente, extremidade flexível, 

impermeável. Fecho com velcro resistente. 

Deverá conter a marca do fabricante, 

indicação do tamanho da circunferência do 

braço, com o comprimento total de 54 

centímetros, largura de 14,5 centímetros, 

indicado para verificação adequada da 

pressão arterial em adultos e conter 

indicação do ponto correto de 

posicionamento sobre a artéria. Válvula - 

peça em metal leve, de mecanismos nas 

operações de retenção e esvaziamento do ar 

comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, 

antialérgico, livre de látex; Bolsa e pera - 

confeccionadas em borracha especial de 

comprovada vedação e resistência, livre de 

látex; Deverá possuir identificação da marca 

e fabricante do produto na braçadeira e no 

manômetro. Embalagem - deverá ser 

embalado individualmente em bolsa 

plástica, courvim ou outro material 

resistente. Garantia mínima de calibração de 

05 anos, comprovada através de carta do 

fornecedor. Os aparelhos quando entregues 

deverão vir acompanhados do laudo técnico 

do IPEM certificando sua aferição 

individualmente, e registro no 

MS/ANVISA, Comprovar assistência 

técnica no Estado do Paraná. Apresentar 

Catálogo e Manual em português.  

PREMIUM UN 25,00 54,28 1.357,00 

Lote 

001 

10 32280 ESTETOSCÓPIO ADULTO Com duas 

olivas maleáveis de borracha macia ou 

similar, com sistema de fixação sem rosca. 

Formato duo-sonic que permita ausculta de 

sons de baixa e alta frequência, com 

audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo 

ocorrer variação de até 10 Hz para o menor 

valor e de até 20 Hz para o maior valor. O 

PREMIUM UN 5,00 15,99 79,95 
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diafragma deverá possuir uma espessura 

entre 200 e 350 micra e deverá conter anel 

não frio flexível e consistente, facilitando 

sua limpeza. Borda do sino com proteção de 

borracha macia e consistente. Na 

extremidade proximal deverá possuir mola 

na junção dos tubos auriculares, permitindo 

flexibilidade e distensibilidade, 

proporcionando adaptação suave das olivas 

nos condutos auditivos externos. Deverá ser 

entregue em embalagem individual. 

Garantia de no mínimo um (1) ano. 

Apresentar Registro no MS/ANVISA, 

Manual e Catálogo em português e 

assistência técnica local comprovada.  

Lote 

001 

14 33082 KIT EQUIPAMENTO URGÊNCIA 

LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: 

Descrição básica-Dispositivo médico 

hospitalar utilizado para auxiliar na 

entubação endotraqueal. 

Especificações técnicas mínimas: 

Conjunto de laringoscópio com cabo em 

metal recartilhado e alimentação através de 

pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida 

útil aproximada de 50.000 horas, que 

proporcione maior luminosidade. 

Lâminas em aço inoxidável com 

transmissão de luz por fibra óptica. 

Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo 

Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro 

lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. 

Todas as lâminas deverão ser isentas de 

pontos de soldas e autoclaváveis. 

As lâminas e os cabos devem possuir 

sistema codificado verde compatíveis com 

laringoscópios de fibra óptica padrão 

internacional. 

Deve acompanhar um estojo para 

acondicionar o conjunto, duas lâmpadas 

sobressalentes e manual de instruções em 

português REANIMADOR MANUAL 

(AMBU) – adulto e infantil -Descrição 

básica-São balões auto-infláveis 

transparentes que permitem praticar 

ventilação artificial manual sobre máscara, 

sobre sonda de entubação ou cânula de 

traqueostomia, reutilizáveis. 

Especificações técnicas mínimas- Aspectos 

gerais Reanimador manual em silicone 

MIKATOS/J

G MORIYA 

UN 14,00 2.999,99 41.999,86 
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translúcido de alta qualidade, autoclavável, 

com válvula pop-off de alívio de pressão 

Válvula unidirecional transparente com 

membrana de segurança na porção anterior, 

que se conecta a uma máscara transparente 

removível para visualização da face do 

paciente. 

Reservatório de oxigênio tipo bolsa, 

removível, conectado a uma válvula 

posterior, com entrada suplementar de 

oxigênio e de ar ambiente.  

Capacidades: Adulto, balão auto-inflável 

com volume mínimo de 1.800 ml e 

reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, 

balão auto-inflável com volume mínimo de 

500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; 

Deve ser fornecida uma máscara para 

ventilação para cada unidade, com a 

seguinte característica: tamanho adulto, 

máscara rígida transparente com borda 

maleável de silicone, ou borda inflável; 

tamanho pediátrico, máscara rígida 

transparente com borda maleável de 

silicone, ou borda inflável; Deve cumprir 

normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382; 

1988. Deve ser totalmente desmontável para 

limpeza e esterilização e dobrável para 

armazenamento; Deve ser compatível com 

todas as cânulas e tubos endotraqueais.  

Possuir testes de funcionamento descritos 

no manual para garantir o bom 

funcionamento do equipamento sempre que 

o mesmo for montado. Todas as partes e 

acessórios devem ser livres de látex.  

CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO 

ENDOTRAQUEAL-Descrição básica-

Tubos em PVC, utilizados para controle de 

vias aéreas, permitindo ventilação artificial 

e para proteção contra aspiração de 

secreções, vômitos, etc.  

Especificações técnicas mínimas 

Transparentes, livre de propriedades tóxicas 

ou irritantes, Com linha radiopaca, 

superfície lisa, estéreis, Orifício proximal 

com diâmetro padrão e conexão Standard, e 

orifício distal. Dotado de balonete distal 

macio e flexível de alto volume e baixa 

pressão e balonete piloto com válvula anti-

retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distal. 
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Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete.  

CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)- 

Descrição básica-Equipamento médico 

hospitalar destinado a manutenção de 

permeabilidade das vias aéreas superiores 

em pacientes com rebaixamento de nível de 

consciência.  

Especificações técnicas mínimas Fabricada 

em PVC rígido, atóxico, transparente e 

inodoro, não flexível à pressão de 

mordedura; Porção proximal com apoio 

para lábios ou dentição anterior do paciente; 

Porção distal encurvada e achatada; 

Abertura central (luz) com diâmetro 

adequado à passagem de ar e introdução de 

sonda de aspiração, Numeração: 1, 3, 5  

Lote 

001 

15 34039 KIT INALAÇÃO ADULTO Mascara adulto 

para nebulização em silicone flexível. Copo 

reservatório com capacidade de 10 ml. 

Extensão com conector para ar comprimido 

com 1,5 metros  

DARU KIT 12,00 11,63 139,56 

Lote 

001 

16 34040 LANTERNA CLINICA PARA EXAME 

Lâmpada de halogênio, iluminação mais 

clara para destacar a cor real do tecido, 

construída em estrutura metálica, 

alimentada por duas pilhas AAA (palito), 

protetor para lâmpada e ajuste de foco, 

botão liga/desliga. Medida: 14 cm de 

comprimento  

MIKATOS UN 20,00 26,50 530,00 

Lote 

001 

22 32284 OTOSCÓPIO Equipamento para exame 

visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica 

em material de alta resistência. Lâmpada 

halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 

espéculos permanentes  de  plástico com 

diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-

3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador 

de alta e baixa luminosidade e encaixe para 

visor sobressalente. Possuir cabo em aço 

inoxidável. Possuir visor articulado ao 

cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e 

visor sobressalente. Apresentar cabo em aço 

inoxidável de tamanho médio para pilhas. 

Possuir lupa redonda. Possuir controle de 

intensidade de luz desejável. Alimentação 

por pilhas médias comuns. Acompanha 

estojo reforçado para acondicionamento e 

transporte, contendo: Lâmpada e visor 

sobressalente e 05 (cinco) espéculos 

RIESTER UN 10,00 325,54 3.255,40 
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permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. 

Apresentar Registro no MS/ANVISA, 

Manual e Catálogo em português. 

Assistência Técnica do equipamento deverá 

ser no Estado do Paraná, se não houver, a 

empresa vencedora deverá comprometer-se 

a realizar gratuitamente  o  translado  dos  

equipamentos  até o  local da  Assistência 

Técnica. (Com registro na ANVISA) 

CÓDIGO BR0425771.  

Lote 

001 

23 34003 OXÍMETRO DE PULSO DE MESA 

Características mínimas: com tela de cristal 

líquido e capas de ser utilizado em qualquer 

ambiente, com baterias recarregáveis que 

duram até 8h, tela com curva 

pletismográfica, sensor para utilização em 

pacientes adultos, pediátricos e neonatais. 

Deve possuir gráfico de barras das últimas 

24h, deve funcionar em110/220 

automaticamente. Bateria interna, 

recarregável, com autonomia mínima de 3h, 

peso inferior a 3kg Além dos acessórios 

obrigatórios fornecer para cada equipamento 

2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - 

pediátrico de dedo. Limites de leitura e 

alarmes mínimos: ALARMES: limites 

ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, 

máximos e mínimos. Áudio: Volume 

ajustável, 2 minutos de silencioso ou 

desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, 

e barra de alta piscarão indicando que algum 

alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-

250 bpm PRECISÃO: 2bpm 

RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 

8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-

100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% 

TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: 

os alarmes e pulso deverão possuir 

tonalidade variável com a mudança no valor 

da saturação> TELA: Tipo monocromática 

de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 

27 mm (alturaxlargura) Curva 

pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR 

REGISTRO NA ANVISA,  

GENERAL 

MEDITECH 

UN 4,00 1.720,80 6.883,20 

TOTAL 54.627,86 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  015/2019 

Empresa: FLC SUPRIMENTOS LTDA – ME, CNPJ sob o nº 22.371.010/0001-76. 

ITENS 
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Lote Item Código 

do 

produto/ 

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

UN Qtde Preço 

unitário 

Preço total 

Lote 

001 

4 33083 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM 

BRAÇOS tamanho médio, assento e encosto em 

compensado multi-laminado de 12 mm, com 

espuma injetada anatomicamente em densidade 

média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de 

espessura. Revestimento do assento e encosto 

em tecido de alta resistência. 100% poliéster na 

cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. 

Bordas em PVC no contorno do estofado. 

Mecanismo tipo “back system”. Inclinação do 

encosto mediante acionamento de alavanca. 

Molas p/retorno automático do encosto e ajuste 

automático na frenagem do reclinador. 

Regulagem da altura do assento a gás, coluna 

central desmontável, fixada por encaixe cônico 

com rolamento axial de giro, esferas e arruelas 

de aço com coluna e mola a gás para regulagem 

de altura e amortecimento de impactos ao 

sentar, acionada por  alavanca. Regulagem de 

altura do encosto para apoio lombar. Base 

giratória com capa de nylon na cor preta, com 

aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de 

duplo giro de nylon e com esferas de aço. 

Braços em poliuretano injetado, com alma de 

aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada 

em conformidade com as normas da ABNT. 

Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm 

(mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base 

giratória de 67 cm de assento X 46 cm de 

largura X 45 cm de profundidade - podendo ter 

variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 

(um) ano para defeitos de fabricação.  

REALME UN 60,00 339,52 20.371,20 

Lote 

001 

21 34049 MICRO COMPUTADOR Características 

mínimas: Processador 3.5 Ghz, 6 núcleos, 8 MB 

de cache, placa base com som, VGA, HDMI, 

mínimo 6 USB, rede 10/100/1000, 8 GB de 

memória, HD de 1 TB, kit gabinete teclado e 

mouse USB, com monitor de 21" (polegadas), 

sistema operacional Windows 8.1 ou superior 

original.   

SATTELITE UN 5,00 2.064,50 10.322,50 

TOTAL 30.693,70 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  016/2019 

Empresa: HM LINCK – ME, CNPJ sob o nº 00.660.664/0001-87. 

ITENS 
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Lote Item Código 

do 

produto/ 

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

UN Qtde Preço 

unitário 

Preço total 

Lote 

001 

12 33072 GELADEIRA PARA GUARDA DE 

VACINAS - COM REGISTRO NA 

ANVISA Características mínimas: 

Equipamento vertical, de formato 

externo e interno retangular, 

desenvolvido especificamente para a 

guarda científica de vacinas, capacidade 

para armazenamento de 280 litros 

(úteis), refrigeração com circulação de ar 

forçado, registro na ANVISA, câmara 

interna em aço inoxidável, com quatro 

gavetas fabricadas em aço inoxidável 

com sistemas de contra portas, 

isolamento térmico mínimo de cinco cm 

nas paredes empoliuretano injetado livre 

de CFC, porta de acesso vertical com 

visor de vidro triplo com sistema anti 

embaçamento, equipado com rodízios 

especiais com freio, degelo automático 

com evaporação de condensado, painel 

de comando e controle frontal e superior 

de fácil acesso, com comando eletrônico 

digital micro processado programável de 

2°C a 8°C, temperatura controlada 

automaticamente a 4ºC por solução, 

sistema de alarme sonoro de máxima e 

mínima temperatura, comando digital 

micro processado com temperatura de 

momento máxima e mínima no painel, 

sistema silenciador de alarme sonoro, 

alarme sonoro de falta de energia com 

bateria recarregável. Chave geral de 

energia, luz interna temporizada com 

acionamento externo mesmo com porta 

fechada por 50 segundos e com 

acionamento automático na abertura da 

porta, equipamento em 110 v, 50/60 Hz, 

potência de 400 Watts, consumo 

148KW/HM, manual do proprietário em 

português. Discador telefônico para até 

três números. Sistema de emergência  

integrado que mantenha a temperatura 

ideal do equipamento por 24 horas sem 

energia elétrica. Garantia contra defeitos 

de fabricação por 24 meses. Assistência 

Técnica do equipamento deverá ser no 

Estado do Paraná, se não houver, a 

empresa vencedora deverá 

comprometer-se a realizar gratuitamente 

o translado dos equipamentos até o local 

da Assistência Técnica.  

BIOTECNO UN 4,00 10.450,00 41.800,00 

TOTAL 41.800,00 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  017/2019 

Empresa: SUSAKI E SANTOS LTDA – ME, CNPJ sob o nº 13.035.459/0001-72. 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/ 

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

UN Qtde Preço 

unitário 

Preço total 

Lote 

001 

7 34042 DESFRIBILADOR SEMI AUTOMATICO - DEA  

Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o 

traçado do ECG da vítima e aplicar mediante 

acionamento manual, o choque para reversão de parada 

cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia 

ventricular. Características Gerais: O equipamento será 

utilizado para interpretar automaticamente o traçado do 

ECG da vítima e aplicar mediante acionamento 

manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos 

casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo 

ser composto de:  

1 - Uma bolsa para transporte do desfibrilador que 

deverá ser confeccionada em tecido resistente e possuir 

compartimento para assessórios, módulo compacto. 

2 - Um aparelho com medidas máximas de 

250X140X300mm, possuindo onda bifásica para 

choque, ajuste automático de impedância para o uso 

em adultos ou em crianças. O choque para adultos 

deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O 

choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J 

(cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não 

recarregável de Lítio de alta performance para no 

mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. 

- O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, 

bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) 

quilogramas.  

- Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos 

para adulto e um par de eletrodos adesivos para 

crianças, multifuncionais, descartáveis.  

- Deverá possuir instruções de áudio bem claras e 

ícones visuais auto explicativos dos procedimentos de 

RCP. 

- Deverá permitir registro em memória de: ECG 

contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados.  

- Deverá possibilitar através de porta infravermelho ou 

USB própria conexão para o  

sistema operacional “Windows XP" ou superior para 

acesso dos dados da memória, permitindo a leitura 

posterior do traçado de ECG, procedimentos 

NIHON 

KOHDEN 

UN 2,00 6.380,00 12.760,00 
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executados e demais dados disponíveis para arquivo. 

Deverá ser fornecido hardware e software necessários 

para esta transmissão. 

- Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de 

bateria baixa e necessidade de manutenção.  

- Deverá ter instrução de voz em português, alto-

falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com 

indicador luminoso.  

- Deverá apresentar no mínimo certificação – IP-55 

(resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no 

mínimo de um metro de altura. 

- Deverá permitir atualizações dos protocolos 

(procedimentos); 

- Deverá possuir sistema automático de identificação 

dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; 

- Deverá possuir tempo de carga para aplicação de 

choque de no máximo dez segundos para energia 

máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo 

totalmente carregado. 

- Manual de operação em português. 

- Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, 

cinco ano para o DEA e seus acessórios.  

TOTAL 12.760,00 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  018/2019 

Empresa: RAPHAEL GONÇALVES NICESIO – EPP, CNPJ sob o nº 22.654.814/0001-82. 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/ 

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca 

do 

produto 

UN Qtde Preço 

unitário 

Preço 

total 

1 

 

13 33080 HISTERÔMETRO ADULTO Histerômetro: em aço 

inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento 

centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e 

um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do 

segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 

anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de 

Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no 

MS/ANVISA.  

ABC UN 15,00 80,00 1.200,00 

TOTAL 1.200,00 

 

 

Dois Vizinhos, 15 de janeiro de 2019. 

 

 

Raul Camilo Isotton 

Prefeito  


