
ESTADO DE SANTA CATARINA                         

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA                  

CNPJ: 10.479.381/0001-97                    

RUA FRANCISCO NAVA, 57, CENTRO                     

CEP: 89.590-000 - ARROIO TRINTA - SC            

      

 

 

HOMOLOGAÇÃO 

 

 

A Sra. JULIANA SERIGHELLI, Gestora do Fundo Municipal de Saúde do 

Município de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, considerando a decisão proferida 

pelo Pregoeiro designado através do Decreto nº 2077, bem como o parecer favorável 

emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o procedimento atendeu à 

legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 43º, VI da Lei 

8.666/93 e no art. 4º, XXII da Lei 10.520/2002, resolve, HOMOLOGAR a presente 

Licitação nestes termos: 

 

       Processo Administrativo Nº 0025/2021 - PRE 

       Pregão Eletrônico Nº: 0010/2021 - PRE 

       Data Homologação: 10/09/2021 

 

Objeto da Licitação: ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, 

OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, 

MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 

E CORRELATOS, PARA USO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, COM 

JULGAMENTO POR ITEM, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS PELO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 

Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):  

 

 116 - ALTERMED - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 

(00.802.002/0001-02) 

Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Qtde 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

14 

36385 - Guincho elevador 

hidráulico para pessoas 

acamadas. 

* Indicado para casas de 

repouso e residências    

* Elevador de transferência 

e elevação de pacientes.    

Un Dellamed 1 3.228,32 3.228,32 



* Modelo com capacidade 

para até 180 kg.    

* Completo com cesto e 

manual (o cesto de 

transferência deve ser 

fabricado com material 

resistente, confortável e 

lavável).   

 - Garantia mínima exigida: 

12 meses 

Total (R$): 3.228,32 

 

 1813 - METROMED COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 

(83.157.032/0001-22) 

Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Qtde 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

6 

36373 - Balança Digital de 

Bioimpedância. 

Balança Digital de 

Bioimpedância para até 

180kg, com plataforma fina 

e visor de LCD, liga e 

desliga automático, 

preferencialmente em cores 

claras.   Com as funções de: 

Bioimpedância, análise 

completa da composição 

corporal ( corpo inteiro)  - 

Indicadores de parâmetros 

corporais: Peso corporal / 

Gordura corporal / Índice de 

Massa Corporal (IMC) / 

Músculos esqueléticos / 

Gordura visceral / 

Metabolismo basal / Idade 

corporal - Perfis de usuário 

+ convidado  - Avaliação do 

nível dos resultados (baixo, 

normal, elevado, muito 

elevado) Garantia mínima 

exigida: 12 meses. 

Un Balmak 1 330,90 330,90 



12 

36379 - Biombo 

Hospitalar. 

Biombo móvel sanfonado 

em PVC, medindo 

minimamente 1,57 largura X 

1,85 de altura, na cor 

Branco, devendo conter 

rodinhas. 

Un Olimedic 2 675,00 1.350,00 

Total (R$): 1.680,90 

 

 4461 - PILARMED EIRELLI (20.421.441/0001-74) 

Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Qtde 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

2 

36298 - Aparelho de 

Diatermia por Microondas  

O aparelho deve possuir:  

* Gabinete metálico com 

pintura eletrostática, com 

painel em ângulo para melhor 

visualização;   

* Controles com funções 

independentes;  

*  Controle digital de fácil 

operação;   

* Temporizador de segurança;   

* Cabo flexível;   

* Controle de intensidade 

programada por steps digitais;   

* Display alfanumérico com 

tela protetora e operação em 

teclado soft touch;  

* Frequência de operação: 

2,45GHz;   

* Potência máxima de 70W;  

* Voltagem: 220V. 

Garantiamínima exigida: 15 

meses. 

Un HTM 1 5.284,00 5.284,00 

Total (R$): 5.284,00 

 

 



 4462 - MORIMED COMERCIAL EIRELLI (26.499.522/0001-73) 

Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Qtde 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

15 

36436 - Concentrador de 

Oxigênio. 

Concentrador de Oxigênio, 

que produz oxigênio 

concentrado a partir do ar 

ambiente com baixo 

consumo de energia, 

configurando uma 

alternativa mais prática e 

econômica para pessoas que 

necessitam de terapia com 

baixo fluxo de oxigênio (até 

5 litros por minuto).   

Deve possuir designe 

elegante e ergonômico.  

Deve conterSuporte 

universal para umidificador, 

armazenamento interno para 

o tubo de conexão com o 

umidificador, Conexão da 

cânula metálica para maior 

durabilidade, Medidor de 

fluxo rebaixado que reduz 

risco de quebra, anel 

simples com botão 

liga/desliga e indicadores de 

alarme. Garantia mínima 

exigida: 12 meses 

Un 

Yuwell/ 

8F-

5AW 

2 5.320,00 10.640,00 

Total (R$): 10.640,00 

 

 4463 - A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES EIRELLI (17.238.455/0001-42) 

Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Qtde 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

3 

36299 - Aparelho de  

Diatermia por Ondas 

Curtas. 

Un 

Ibramed 

Thermo 

Pulse 

1 5.230,00 5.230,00 



* A intensidade  de 

radiofrequência necessária 

ao tratamento depende da 

sensação do paciente;   

* Bivolt 127 e 220 volts | 60 

Hertz. Dimensões: 265 X 

450 X 435  (L x P x A mm).  

* Deve acompanhando o 

aparelho: 1 manual de 

operação, 1 par de eletrodos 

maleáveis, 1 termo de 

garantia (anexo ao manual), 

1 cabo de força destacável, 

2 fusíveis de proteção 

sobressalentes.  Garantia 

mínima exigida: 15 meses. 

Compact 

Total (R$): 5.230,00 

 

 4464 - EMERSON NUNES DO EGITO (37.182.085/0001-86) 

Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Qtde 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

4 

36314 - Adipômetro 

Clínico. 

O adipômetro deve 

apresentar minimamente as 

seguintes características:  

* Adipômetro na cor 

branca;  

* Produzido em plástico 

ABS;  

* Numeração diretamente 

impressa no corpo;  

* Mola e parafuso em aço 

zincado; Garantia: 03 

meses. 

Un 
Prime 

Med 
1 200,00 200,00 

5 

36442 - Jato de 

Bicarbonato e Ultrassom 

Funcionalidades:   

- Corpo pequeno, leve e 

com design funcional  

- Tecla seletora de funções 

Un Kondertec 1 1.600,00 1.600,00 



com 3 opções 

programáveis: p (perio), e 

(endo) e s (scalling)  

- Led indicativo no painel, 

que facilita o acionamento 

das funções do aparelho  

- Recipiente para 

bicarbonato - Reservatório 

de água removível,  

- Proporciona raspagem 

segura, sem causar traumas 

nos dentes  

- Deve possuir 2 capas 

protetoras do transdutor: 

removíveis e autoclaváveis, 

para maior durabilidade do 

equipamento  

- Bomba peristáltica com 

regulagem de fluxo e 

possibilidade de uso de 

diversos líquidos irrigantes 

- Alimentação das peças de 

mão e do jato de 

bicarbonato sem risco de 

contaminação  

- Filtro de ar com drenagem 

automática e pedal de 

comando para acionamento  

- Ganho em produtividade: 

pastilhas de cerâmica 

geram vibrações 

ultrassônicas constantes, 

com a mesma amplitude e 

frequência  

- Fácil limpeza e 

desinfecção  

- Opção cart: deve 

acompanhar pedestal com 

rodízios e puxador frontal  

Garantia mínima exigida: 

12 meses. 

8 

36375 - Carrinho para 

transporte de cilindro de 

oxigênio 

Un 
A. 

Klimper 
1 280,00 280,00 



Para cilindros de 10 Litros, 

com velcro para fixar os 

cilindros e para facilitar o 

transporte,  Deve possuir 02 

rodas resistentes, estrutura 

em tubo de aço. Garantia: 

06 meses. 

Total (R$): 2.080,00 

 

Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado por depósito ou transferência 

bancária, em até 30(trinta) dias corridos após a entrega dos itens licitados, 

acompanhados da respectiva Nota Fiscal/Fatura, apresentada na Tesouraria da 

Prefeitura. 

 

Prazo de Entrega: Os itens adquiridos deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias 

corridos, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento pela empresa 

contratada, emitida pelo Fundo Municipal de Saúde 

 

Forma de Reajuste: Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na 

ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da 

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidadas. 

 

Local de Entrega: As entregas dos itens, deverão ser realizadas da Unidade Básica de 

Saúde do Município de Arroio Trinta, localizada à Rua Francisco Nava Nº 57, aos 

cuidados da Secretária de Saúde Srª Juliana Serighelli. 

 

 

 

Arroio Trinta - SC, 10 de setembro de 2021        

 

 

 

 

               JULIANA SERIGHELLI 

                    Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Arroio Trinta         

 

 

 

 


