
Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde

Presidência da Comissão Especial de Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2022 – SAÚDE
(AVISO DE RESULTADO)

O Secretário de Saúde do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e na conformidade dos autos do Pregão Eletrônico nº
044/2022 – SAÚDE, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Processo SEI nº 22.6.000004071-9, cujo objeto é aquisição de materiais e equipamentos
permanentes de reabilitação (andador adulto, aparelho leg press, aparelho de pilates, aparelho de ultrassom, aparelho laser fisioterapia, bicicleta ergométrica,
etc.) para atender as necessidades do Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (CROF), Centro de Referência em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa
(CRASPI), Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) e demais serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, conforme condições e especificações
constantes no Edital e seus anexos. De acordo com o Termo de Julgamento/Adjudicação e manifestação regimental exarada, através do Parecer Jurídico nº
499/2022, resolve HOMOLOGAR o presente procedimento licitatório e AUTORIZAR a despesa, conforme dados abaixo:

·A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI – CNPJ: 17.238.455/0001-42

Item Quant. Descritivo Marca
Valor Unitário

(R$)
Valor Total (R$)

1 06 UN

ANDADOR ADULTO ALUMÍNIO - para auxílio em distúrbios do
equilíbrio e locomoção, fabricado em alumínio anodizado espelhado,
dobrável, regulável em altura, ar�culável, capacidade para até 130kg,
indicado para pessoas de 1,50 a 2,00 metros, ponteiras em borracha,
peso líquido aproximado de 3kg. Garan�a de 12 meses.

SEQUENCIAL R$ 175,00 R$ 1.050,00

4 01 UN

APARELHO DE ULTRASSOM ELETROTERAPIA - Frequências
de 1MHz e 3MHz, com ERA de 7cm². Modo de emissão onda pulsada
e contínua, abrangendo uma área maior de aplicação, com 21W de
potência. Tratamento não invasivo com tecnologia de operação
microcontrolada. Material em Metal e Polipropileno. Tela em LCD e
painel digital. Sensor térmico que aponta a temperatura do
equipamento e desligamento automático. Painel frontal com leve
inclinação. Possuir 46 protocolos pré-programados e 20 particulares.
Possui ainda uma tecla denominada PROG que permite a escolha de
programas pré programados de tratamento Bivolt Automático.
Dimensões aproximadas de 27 x 16 x 12 cm (L x P x A).
Deve acompanhar: bolsa de mão e os demais acessórios necessários
para o funcionamento do aparelho. Manual do usuário em português.
Deve possuir: Registro na ANVISA, AFE, Certificado no
INMETRO, garantia mínima de 12 meses e treinamento dos
profissionais para uso do equipamento.

IBRAMED R$ 1.250,00 R$ 1.250,00

5 01 UN APARELHO LASER FISIOTERAPIA 01 CANETA- aparelho de
terapia laser vermelho e infravermelho. Função e Aplicação em
fisioterapia: processos álgicos, inflamatórios, ulceras, reparação
tecidual, distúrbios articulares, lesões traumáticas, lesões esportivas.
Tela em LCD, com timer ajustável de 1 a 60 minutos. Identificação
automática da caneta laser, possui 2 modos de operação: pulsado e
contínuo. Conter minimamente 17 protocolos fixos e gravação para
até 15 protocolos pelo usuário, tempo de dosimetrias automático,
frequência de modulação: 16hz, 48hz e nogier (+-10%). Comprimento
mínimo onda laser vermelho: 660NM (+-10NM), comprimento
mínimo onda infravermelho 808NM (+-10NM). Alimentação elétrica
bivolt automático: 100-230v (+- 10%) - 50/60 hz.
Deve acompanhar:
·1 caneta laser

·1 cabo para caneta laser

·1 fonte de alimentação

·1 cabo de alimentação

·Espaçador

·Óculos de proteção

·Maleta de mão

·Manual do usuário em português.

IBRAMED R$ 2.270,00 R$ 2.270,00
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Deve possuir: Registro na ANVISA, AFE, Certificado no
INMETRO, garantia mínima de 12 meses e treinamento dos
profissionais para uso do equipamento.

6 01 UN

BICICLETA ERGOMÉTRICA EXERCÍCIO – HORIZONTAL,
com estrutura em aço com carenagem injetada em ABS e pintura
eletrostática, com alta resistência à corrosão ou superior. Capacidade
para, no mínimo, 120kg. Painel com display em LCD. Módulo
eletrônico com, no mínimo, as seguintes funções: tempo, velocidade,
distância, calorias e frequência cardíaca e com, no mínimo, 3 (três)
níveis de resistência. Sensor de dedo para monitoramento cardíaco.
Suporte e apoio para as mãos com empunhadura emborrachada.
Pedais com cinto de apoio para os pés. Encosto para as costas e
assento anatômico em PU com regulagem de altura. Sistema de
resistência eletromagnético. Dimensões aproximadas: 120 x 60 x
90cm (C x L x A). Alimentação do painel com 02 (duas) pilhas AA ou
a bateria. Garantia mínima de 12 meses.
Deve acompanhar: Sensor de dedo para monitoramento cardíaco e
Manual do Usuário em português.

DREAM R$ 1.520,00 R$ 1.520,00

10 01 UN

ESCADA CANTO RAMPA E DEGRAU – fabricada em madeira
natural, envernizada, corrimão duplo para criança e adulto. Rampa de
um lado e 03 (três) degraus do outro, com altura aproximada dos
degraus de 12cm. A rampa deve ser revestida com material sintético
antiderrapante e os degraus com lixa antiderrapante ou piso
antiderrapante, para maior segurança e prevenção de quedas.
Dimensões aproximadas da escada: 180 x 108 x 60 x 80 cm (C x C x
L x A). Garantia mínima de 12 meses.

ARKTUS R$ 2.310,61 R$ 2.310,61

18 03 UN

DIVÃ TABLADO MADEIRA - Divã tablado, confeccionado em
madeira envernizada ao natural, com 04 (quatro) pés de apoio.
Revestimento em courvin náutico sintético antifungos, espuma
densidade 33, cor preta. Com suporte de peso de, no mínimo, 120kg.
Dimensões aproximadas: 180 x 130 x 51CM (C x L x A).

ARKTUS R$ 1.180,00 R$ 3.540,00

VALOR TOTAL: R$ 11.940,61 (onze mil novecentos e quarenta reais e sessenta e um centavo)

·BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 11.753.865/0001-45

Item Quant. Descritivo Marca
Valor Unitário

(R$)
Valor Total (R$)

2 01 UN

APARELHO LEG PRESS - Leg Press 180º, para treino dos
músculos do quadríceps, glúteo e isquios. Estrutura em tubo de aço
oblongos de 3 polegadas. Os tubos de aço devem ser unidos por
solda MIG ou TIG, para garantir maior rigidez e prevenir o
aparecimento de folgas no conjunto. Base elevada (não danifica o
chão e facilita a limpeza). Pés emborrachados antiderrapante e com
absorção de choque. Carga de, no mínimo, 80 kg na bateria de
pesos, podendo ser expandida até 100kg ou maior. Aço inoxidável
nas guias de peso ou material similar ou superior. Soldas industriais
precisas e seguras com acabamento de corte de metal a ‘Laser’ e
pintura industrial eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo.
Carenagem de proteção de material resistente e adequados para
academias. Cabos de aço revestidos com alta força de tração.
Rolamentos brindados e roldanas de alta resistência. Estofamento
injetado, anatômico revestido com PV Crom Naval, antialergico,
lavável, antifúngico e sem costura, na cor preta. Pegadas,
empunhadeiras injetadas em borrachas de alta resistência. Sapatas
emborrachados antiderrapante e com absorção de choque.
Regulagem de pesos por pinos com sistema de amortecimento.
Ilustrações de musculaturas trabalhadas e de ajustes. Dimensões
aproximadas:1,90 x 1,00 x 1,75 (C x L x A). Cor grafite ou preto.
Deve possuir: Garantia mínima de 12 meses e Manual do
Usuário em português.

FLEX EQUIPMENT R$ 7.200,00 R$ 7.200,00

8 01 UN APARELHO GINASTICA CADEIRA EXTENSORA E
FLEXORA CONJUGADA FIS - Aparelho 2 x 1 – para
condicionamento físico fortalecimento de membros inferiores com a
realização de extensão e flexão de joelhos, desenvolvimento dos
músculos dos quadríceps (extensão) e isquiotibiais (flexão).
Confeccionada em tubo de aço oblongos retangular com bordas
arredondadas, com espessura de, no mínimo, 03 polegadas. Os tubos
de aço devem ser unidos por solda MIG ou TIG, para garantir maior
rigidez e prevenir o aparecimento de folgas no conjunto. Base
elevadas (não danifica o chão e facilita a limpeza). Pés
emborrachados antiderrapante e com absorção de choque. Pintura
eletrostática com tratamento anticorrosivo ou outro material de
equivalente qualidade e durabilidade, de modo que impeça a
oxidação e corrosão pelo suor, água e sujeira. Estofamento: injetado
anatômico de alta densidade, com revestimento de PV CROM
náutico, antifungos, antialérgico. Manoplas/pegadas emborrachadas,

FLEX EQUIPMENT R$ 9.858,82 R$ 9.858,82
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ou TPE, ou material similar ou de melhor qualidade. Possuir pontos
de ajuste sinalizados para a regulagem da amplitude do movimento.
Sistema de regulagem no encosto do banco, na coxa e no tornozelo,
por meio de engate rápido, seguro e estável. Aplicação de
carenagem em toda a área da torre de peso e guias de peso. Cabos de
aço com revestimento emborrachado. Torre de pesos com buchas
afastadoras com sistema anti-impacto e amortecimento na base.
Guias em aço inox ou de material de melhor qualidade.
Capacidade de carga: 80 Kg por coluna (torre) de pesos, com
possibilidade de aumento. Haste seletora de carga: em aço
temperado de alta resistência. Possuir sistema de fracionamento de
carga. Cor grafite ou preta.

Dimensões aproximadas:
Altura mínima: 1,49m até 1,71m.
Largura mínima: 0,80m até 1,42m.
Comprimento mínimo: 1,30m até 1,67m.
Deve acompanhar: Manual do Usuário em português
Deve possuir: Garantia mínima de 12 meses e treinamento dos
profissionais para uso do equipamento.

VALOR TOTAL: R$ 17.058,82 (dezessete mil e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

·JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA - CNPJ: 36.570.781/0001-05

Item Quant. Descritivo Marca
Valor Unitário

(R$)
Valor Total (R$)

3 01 UN

APARELHO PILATES REFORMER FISIOTERAPIA -
Aparelho para o fortalecimento muscular. Estrutura em aço inox e
em madeira padrão eucalipto envernizada ao natural. Estofamento
com espuma ortopédica de alta resistência com densidade 33,
revestida em courvin náutico sintético preto. Cintos para segurança
feitos em nylon. Molas blindadas em aço carbono niquelados. Barra
para fixar molas: 03 (três) estágios que permitem maior variedade de
tensão das molas. Conexões reforçadas, joelhos que unem as barras
verticais e horizontais. 01 (uma) barra móvel horizontal e 02 (duas)
barras horizontais fixas. Encosto para a cabeça com no mínimo 02
(dois) estágios. Permite várias posições para exercícios: decúbito
dorsal (barriga para cima), sentado, ajoelhado e em pé, sem produzir
impacto para a coluna vertebral e demais articulações. Mosquetões
em aço com travamento de segurança. Suporte de peso de até 135kg.
Dimensões aproximadas: 260 x 70 x 45 cm (C x L x A).
Deve acompanhar:
·02 molas de argola (forte) - cor: verde;

·02 molas de argola (média) - cor: azul;

·02 molas de argola (fraca) - cor: amarela;

·06 mosquetões;

·01 par alça de mão;

·01 par alça de pé;

·02 cordas; e

·01 cinta para pé.

Deve possuir: Garantia mínima de 12 meses e Manual do
Usuário em português.

ARKTUS R$ 6.100,00 R$ 6.100,00

7 01 UN

BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL- estrutura em aço,
com carenagem injetada em ABS de alta resistência. Display com
informações mínimas: tempo, velocidade, distância, odômetro, pulso
e calorias. Controle de carga com 08 (oito) níveis de intensidade.
(Intenso, moderado e Leve). Possuir, no mínimo, 08 (oito)
programas pré-definidos, com regulagem de esforço. Equipamento
Eletromagnético. Assento (selim) com ajuste de altura e distância.
Pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado
com regulagem de ângulo. Rodas dianteiras para deslocamento de
um lugar para outro. Peso do usuário de, no mínimo, 120 kg.
Dimensões aproximadas: 100 x 54 x 130cm (C x L x A).
Alimentação do painel com 02 (duas) pilhas AA ou a bateria.
Deve possuir: Garantia mínima de 12 meses e Manual do
Usuário em português. Treinamento dos profissionais para uso
do equipamento.

ARKTUS R$ 1.270,00 R$ 1.270,00

12 10 UN HALTERES GINASTICA FERRO 1KG EMBORRACHADO
VERDE - confeccionado em ferro e revestido com camada plástica
colorida de vinil PVC, resistente, impermeável, lavável, cor verde,
medindo aproximadamente: 16,50 cm de comprimento x 4,50 cm de

ARKTUS R$ 22,80 R$ 228,00
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largura x 4,50 cm de altura. Peso 1kg. Garantia mínima de 12
meses.

13 10 UN

HALTERES GINASTICA FERRO 2KG EMBORRACHADO
AZUL - confeccionado em ferro e revestido com camada plástica
colorida de vinil PVC, resistente, impermeável, lavável, cor azul,
medindo aproximadamente: 20,50 cm de comprimento x 6,50 cm de
largura x 6,50 cm de altura. Peso 2kg. Garantia mínima de 12
meses.

ARKTUS R$ 43,80 R$ 438,00

14 10 UN

HALTERES GINASTICA FERRO 3KG EMBORRACHADO
CINZA - confeccionado em ferro e revestido com camada plástica
colorida de vinil PVC, resistente, impermeável, lavável, cor cinza,
medindo aproximadamente: 25,50 cm de comprimento x 7,00 cm de
largura x 7,00 cm de altura. Peso 3kg. Garantia mínima de 12
meses.

ARKTUS R$ 47,50 R$ 475,00

15 06 UN

HALTERES GINASTICA FERRO 4KG EMBORRACHADO
COR VERMELHA - confeccionado em ferro e revestido com
camada plástica colorida de vinil PVC, resistente, impermeável,
lavável, cor vermelha, medindo aproximadamente: 28,00 cm de
comprimento x 8,00 cm de largura x 8,00 cm de altura. Peso 4kg.
Garantia mínima de 12 meses.

ARKTUS R$ 68,00 R$ 408,00

16 08 UN

HALTERES GINASTICA FERRO 5KG EMBORRACHADO
COR PRETA - confeccionado em ferro e revestido com camada
plástica colorida de vinil PVC, resistente, impermeável, lavável, cor
preta, medindo aproximadamente: 30,00 cm de comprimento x 8,50
cm de largura x 8,50 cm de altura. Peso 5kg. Garantia mínima de
12 meses.

ARKTUS R$ 77,50 R$ 620,00

17 08 UN

TAPETE EMBORRACHADO EVA 1 X 1 UN - Confeccionado
em E.V.A., antiderrapante, atóxico, inodoro, isolante térmico,
lavável, leve e flexível. Possuir sistema de encaixe que permita a
junção perfeita das peças. Peças medindo 1 m x1 m, com espessura
mínima de 2 cm. Cor preto ou azul. Garantia contra defeito de
fabricação.

ARKTUS R$ 66,25 R$ 530,00

VALOR TOTAL: R$ 10.069,00 (dez mil e sessenta e nove reais)

·BRAVA SUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI - CNPJ: 42.418.039/0001-73

Item Quant. Descritivo Marca
Valor Unitário

(R$)
Valor Total (R$)

11 01 UN

APARELHO GINASTICA ESTACAO DE MUSCULACAO
FISIOTERAPIA - Equipamento Estrutura em aço carbono, Pintura
Eletrostática em Pó. Assento e encosto ergonômicos e anatômicos,
com estofamento de madeira e espuma revestida com couro
ecológico. Polia com rolamento. Cabo de aço revestido, acabamento
plástico. Pintura eletrostática a pó. Tijolinho de peso em PVC
preenchido com concreto. Com barras paralelas, para apoio das
mãos com diversos ajustes de altura e sistema de fixação de
movimento, que impede o balanço da barra; olhal lateral que
permite diversos movimentos combinados de braços e pernas; barra
superior apropriada para treinamento suspenso; 2 (dois) pares de
molas média forte. Manoplas em borracha para pega das mãos e
apoio para abdominal. Peso por coluna de 45 a 70 kg trabalhar áreas
do corpo como: pernas, coxas, glúteos, braços, bíceps, tríceps,
peitoral, costas, ombro e muitas outras variações. Possibilitar, ainda,
alternar os exercícios de: supino, peck deck, fly/voador, voador
inverso, puxada frente, puxada costas, extensão, trapézio, bíceps,
bíceps rosca scott, bíceps concentrado, tríceps, remada alta, remada
baixa e muitas outras variações possíveis. Cor preta ou grafite.
Suporte de peso de até 120 kg e ser utilizado por pessoas de 1,60 até
1,90 de estatura. Dimensões aproximadas: 1,60 x 2,15 x 1,10 m (C x
A x L).
Deve acompanhar minimamente:
·1 tornozeleira;

·1 mini barra para bíceps;

·1 puxador giratório;

·1 barra grande para costas;

·1 banco de rosca Scott; e

·Manual do Usuário em português.

Deve possuir: Garantia mínima de 12 meses
e treinamento dos profissionais para uso do equipamento.

EVOLUTION R$ 4.945,00 R$ 4.945,00

VALOR TOTAL: R$ 4.945,00 (quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais)
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Valor Total: R$ 44.013,43 (quarenta e quatro mil e treze reais e quarenta e três centavos)

Durval Ferreira Fonseca Pedroso
Secretário

Goiânia, 29 de dezembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Durval Ferreira Fonseca Pedroso, Secretário Municipal de Saúde, em
04/01/2023, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�ps://www.goiania.go.gov.br/sei informando o código
verificador 0867248 e o código CRC 3B0D1A12.

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar
- Bairro Park Lozandes

CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 22.6.000004071-9 SEI Nº 0867248v1
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