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ATA DE REGISTRO nº 003/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 

 

Ata de registro de 
preço, para: 

Futura e eventual aquisição de equipamentos destinados a atender as necessidades 
do Curso de Fisioterapia da FESG/UNICERRADO 

Processo Nº: 2022011948 

Validade: 12(doze) meses 

 
Aos 30 (trinta) dias do mês de maio do ano de 2022, na sala da Presidência da Fundação de Ensino Superior de 
Goiatuba, situada à ROD. GO 320 – KM 01 – Jardim Santa Paula- GOIATUBA- GO, CEP: 75.600-000 Fone: (64) 
3495-8100, inscrita no CNPJ sob o nº 01.494.665/0001-61, representado neste ato pelo Presidente o Sr VINICIUS 
VIEIRA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº 
698.617.571-04 e da carteira de Identidade nº4742182 - DGPC/GO, em face das propostas vencedoras 
apresentadas no Pregão Presencial nº 005/2022, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade 
administrativa, exarado no presente processo nº 2022011948, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, conforme as cláusulas seguintes:  
 
CONTRATADAS: 
 

EMPRESA: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 

CNPJ: 24.103.721/0001-95 

ENDEREÇO: Av. São Paulo s/n Qd.06 Lt. 05 Sala 02 - Setor Vila Brasília - Aparecida De Goiânia - Go 

FONE: 62 3251-6992/ 62 3981-1585 

E-mail: royal.atacadista@gmail.com  

REPRESENTANTE LEGAL: Diego Sammer Santos 

CPF: 068.630796-82 

 

EMPRESA: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 

CNPJ: 05.895.525/0001-56 

ENDEREÇO: Rua Presidente Rodrigues Alves n. 66 Qd. 16 Lt. 22 - Setor Jardim Presidente - Goiânia - Go 

FONE: 62 3091-4345/ 62 3086-0450 

E-mail: objetiva.ltda@terra.com.br  

REPRESENTANTE LEGAL: Cleuber Acerly de Oliveira 

CPF: 394.522.801-82 

 

EMPRESA: LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP 

CNPJ: 37.647.559/0001-18 

ENDEREÇO: Alameda P-2 n.855 - Setor dos Funcionários - Goiânia - Go 

FONE: 62 3291-2055/ (62) 99103-2747 

E-mail: steto@steto.com.br / vendas14.steto@gmail.com 

REPRESENTANTE LEGAL: José Antônio de Lima 

CPF: 123.084.041-91 

 
 

http://www.unicerrado.edu.br/
mailto:royal.atacadista@gmail.com
mailto:objetiva.ltda@terra.com.br
mailto:steto@steto.com.br
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EMPRESA: K.S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 

CNPJ: 33.546.315/0001-98 

ENDEREÇO: Av. Bernardo Sayão Qd. 46 Lt. 06 - Centro - Rialma - Go 

FONE: 62 3397-2256 

E-mail: licitacao@hospicenter.com.br / douglas.maia@hospicenter.com.br  

REPRESENTANTE LEGAL: Douglas Henrique Maia Almeida 

CPF: 758.016.631-34 

 
1 – DO OBJETO 
Futura e eventual aquisição de equipamentos destinados a atender as necessidades do Curso de 
Fisioterapia FESG/UNICERRADO, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência 
- Anexo I, deste Edital do Pregão Presencial nº 005/2022 e proposta da licitante vencedora, todas as partes 
integrantes deste instrumento, como se nele transcritos estivessem. 
 
FORNECEDOR: 
Razão Social: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 
CNPJ: 24.103.721/0001-95 
 

ITEM QTD UND PRODUTO  DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO MARCA 
Valores 

Unitário Total 

1 03 UND 
IDIAPULSI99
0 - TENS, 
FES, RUSSA  

INTERFERENCIAL, DIADINÂMICAS, 
GALVÂNICA E FARÁDICA 
Estimulador Neuromuscular: Equipamento 
controlado por microprocessador, destinado à 
eletroterapia, possui várias formas de corrente: 
- Galvânica 
- Diadinâmicas (Difásica, Monofásica, Curtos 
Períodos, Longos Períodos, Rítmo Sincopado) 
- Ultra-Excitante, S.M.S (Strong Muscle 
Stimulation) 
- Tens Convencional - Burst - Acupuntura 
- Farádica Heteródina (interferencial bipolar) 
- Kots (corrente russa).    

IBRAMED 
NEURODYN 
II 

R$ 4.550,00 R$13.650,00 

4 03 UND 

Manovacuôm
etro 
Analógico de 
-150/150 cm 
H2O 

Kit Manovacuômetro Analógico +/- 150 CmH2O, 
em escala de 10 CmH2O M120. 
 O Manovacuômetro tem por finalidade a 
mensuração de pressões positivas (manômetro, + 
CmH2O) e pressões negativas (vacuômetro, - 
CmH2O). Essas pressões são conhecidas por Pe-
max (pressão expiratória máxima +) e Pi-max 
(pressão inspiratória máxima -).  
Caixa em aço carbono com pintura preta 
eletrostática, altura 41mm e Ø 61mm,185g. 
Mostrador em alumínio branco com valores em 
escala +/- cmH2O. 
Ponteiros de registro mecânico da pressão (preto) 
e de registro manual (vermelho). 
Botão de fenda (+/-) para posicionar o 
“ponteiro/zero”. 
Visor em acrílico com fixação do ponteiro de 
registro manual e acesso com tampa ao botão de 
fenda. 
Conexão em rosca em PEAD(1) com 30 cm de 
linha de pressão em silicone. 
Adaptador, tipo RESCAL®, em PEAD(1) exclusivo 

DORMED - 
MVV011 

R$ 5.800,00 R$ 17.400,00 

http://www.unicerrado.edu.br/
mailto:licitacao@hospicenter.com.br
mailto:douglas.maia@hospicenter.com.br
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Razão Social: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 
CNPJ: 05.895.525/0001-56 
 

para avaliação da Pi/Pe-max com ID de 15mm, 
com válvula de 1mm. 
Bocal exclusivo para avaliação da Pi/Pe-max. 
Clamp nasal anatômico. 
Calibrado de acordo com as normas do 
INMETRO, na fabricação. 
Manual de instruções e bolsa para transporte 

16 01 UND 

Bicicleta 
Ergométrica 
Vertical 
Profissional 

Equipamento ideal para quem pretende manter o 
alto nível de seu treino em academia, condomínio 
o prédio. 
Características 
Cor: Preto  
Capacidade de utilização: 130kg  
Banco Ergonômico, confortável e regulável  
Porta-Squeeze: Sim  
Flexsonic: Auto ajuste (não precisa de regulagem)  
Monitor/Painel Monitor Digital com Multifunção de: 
tempo, velocidade, distância, perda de calorias e 
leitura dos batimentos cardíacos (monitoramento 
com HANDGRIP)  
Pintura Eletrostática (alta resistência a corrosão)  
Sistema Magnético de Cargas: 8 níveis de 
regulagem (não tem atrito, não tem desgaste)  
Transmissão: Por correia plana Flexsonic 
silenciosa 
Dimensões: 1,50 x 0,40 x 1,40 metros (C x L x A) 
Peso: 40kg 
Marca: Natural Fitness 
Garantia: 3 meses contra defeitos de fabricação. 

ACTE - E23 R$ 4.630,00 R$ 4.630,00 

VALOR TOTAL FORNECEDOR R$ 35.680,00 

ITEM QTD UND PRODUTO  DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO MARCA 
Valores 

Unitário Total 

2 02 UND 
Aspirador de 
Secreção 

Utilizado para aspirar líquidos e secreções, sendo 
utilizados em clínicas médicas, odontológicas, 
veterinárias, enfermagem, fisioterapia e em 
cirúrgica. O motor é equipado com protetor 
térmico que atua como dispositivo de segurança, 
garantindo maior vida útil ao aparelho. Funcional, 
compacto, não requer manutenção e lubrificantes 

MEDICATE R$ 1.245,00 R$ 2.490,00 

9 04 UND 
Inalador 
Nebulizador 
Compressor  

O Inalador Compressor é um aparelho fácil de 
transportar, simples de operar e com baixo 
consumo de energia.  
Para que serve: O Inalador Compressor  produz 
um fluxo de ar comprimido de modo a transformar 
o medicamento na forma líquida em nevoa que é 
inalado pelo paciente. 

G-TECH R$ 270,00 R$ 1.080,00 

11 01 UND 
Espaldar 
Barra de Ling  

O Espaldar de Ling, fabricado em madeira maciça 
natural de eucalipto, a partir de fontes renováveis 
(árvores reflorestadas), garantindo então 
fornecimento confiável e um ambiente sustentável. 
Possui alta resistência e garante estabilidade e 
segurança para a prática dos mais variados 
exercícios, necessário fixá-lo na parede antes de 
utiliza-lo. Ideal para a prática de alongamentos, 
fortalecimento muscular, adaptação de exercícios 
a fim de torná-lo mais seguro, dependendo do 

CARCI R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 

http://www.unicerrado.edu.br/
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Razão Social: LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP 
CNPJ: 37.647.559/0001-18 
 

objetivo do profissional durante o atendimento. 
Um produto de excelente qualidade e 
durabilidade, proporcionando ao usuário facilidade 
e segurança em sua utilização. 

12 01 UND 

Kit de 
Halteres 
emborrachad
os pares de 1 
a 10kg com 
expositor 

Kit composto por pares de halteres 
emborrachados (para melhor aderência das mãos 
do usuário, proporcionando segurança e conforto 
ao praticar os exercícios). Pesos de 1 a 10 kg + 
expositor em torre feito em aço perfilado com 
pintura eletrostática, proporcionando organização 
do espaço com um design arrojado. Peso total do 
kit = 124,210 kg. 

ARKTUS R$ 3.100,00 R$ 3.100,00 

14 03 UND 

Pedestal 
Lâmpada 
Infravermelho 
ajuste de 
altura 
Fisioterapia  

Descrição: O Pedestal Lâmpada Infravermelho, é 
para lâmpada infravermelho medicinal ou lâmpada 
ultravitalux, é Bivolt e pode ser utilizado com 
lâmpadas de 110v ou 220v. É uma excelente 
solução para o tratamento com calor para aliviar a 
dor muscular como também podem ser utilizada 
para tratar dores reumáticas. O suporte possui 
regulagem para direcionamento correto do foco da 
lâmpada, os parafusos de ajuste são de fácil 
fixação e permitem um giro de 180 graus da 
cúpula, permitindo que seja usado de qualquer 
lado e altura. Diferenciais:  
* Interruptor Liga/Desliga; * Possui regulagem 
para direcionamento do foco da lâmpada; 
* Giro de 180 da cúpula; 
* Regulagem de altura. 
Principais Indicações:  
* Utilizado para aplicação de banho de luz - 
(infravermelho);  
* Lâmpadas até 250 Watts de potência - 
(recomendado).  
Composição: 
* Alumínio; 
* Ferro; 
* Soquete de porcelana E27. 

CARCI R$ 598,00 R$ 1.794,00 

15 01 UND 

Escada De 
Madeira De 
Canto Em L - 
3 Degraus 
Fisioterapia, 
Neurologia, 
Reabilitação 
De 
Movimentos 

Fabricada em madeira padrão marfim, parte de 
degraus em compensado sarrafeado 15 mm e 
corrimões em madeira maciça de marfim. 
Dados Técnicos 
Comprimento da rampa até o topo: 2,16m 
Comprimento dos degraus até o topo: 1,36m 
Altura dos corrimões: 1,30 

CARCI R$ 4.150,00 R$ 4.150,00 

VALOR TOTAL FORNECEDOR R$ 13.694,00 

ITEM QTD UND PRODUTO  DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO MARCA 
Valores 

Unitário Total 

3 01 UND Espirômetro 

Aparelho acompanha o Software:  
•Software totalmente em Português  
•Tabela de Previstos para o biotipo brasileiro 
(PEREIRA) 
•Interpretação automática (desabilitável) 
•Exportação dos exames para o formato PDF 
•Página de Impressão personalizável 

MIR / 
MINISPIR 

R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 

http://www.unicerrado.edu.br/
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•Busca Rápida para acesso instantâneo aos 
exames 
•Pronto para os testes FVC, VC, IVC, MVV, PRE-
POST BD - estimativa de idade pulmonar 
•Gráficos de Tendência para acompanhamento 
dos pacientes 
•Armazenamento dos exames e informações dos 
pacientes em banco de dados próprio  
•Todos os registros do paciente são mostrados na 
forma de uma ficha em uma tela simples e única, 
com gerenciamento dinâmico de todos os dados e 
gráficos. 
•Incentivo Pediátrico 
Espirômetro Completo capaz de realizar os testes 
FVC PRE e POS, VC, MVV e Bronco provocação. 
Acompanhe a espirometria em tempo real na tela 
do computador com interpretação automática. 
Este aparelho só funciona conectado ao 
computador e usa a memória do seu PC para 
salvar os exames e as fichas cadastrais. Pelo fato 
de usar a tela do computador, não possui display 
e dispensa o uso de baterias. Apto para uso com 
turbina reusável ou descartável. 
Acessórios que o acompanha: o aparelho, turbina 
Reusável, cabo USB para transferência de dados 
para o PC, estojo de transporte, clip nasal, CD 
Software Winspiro Pro, CD do manual do Software 
em Português, CD do manual do aparelho em 
Português e um bocal. 
Especificações Técnicas 
Sensor de Temperatura: Semicondutor (0-45ºC) 
Sensor de fluxo: Turbina digital bidirecional Faixa 
de fluxo: ± 16 L/s  
Precisão volumétrica: ± 3% ou 50 mL Precisão de 
fluxo: ± 5% ou 200 mL/s  
Resistência dinâmica em 12 L/s: <0.5 cmH2O/L/s 
Porta de comunicação: USB  
Fonte de Energia: Linha alimentada a partir da 
porta USB Dimensão: 142x49.7x26 mm  
Peso aproximado: 65 gramas (2.5 Oz.) 
Parâmetros medidos: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, 
FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, 
FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, 
Vext, Idade Pulmonar, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, 
PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/ VC%, VT, VE, Rf, ti, 
te, ti/t tot, VT/ti, MVV. 
 

6 02 UND 

Negatoscópio 
para parede 
– metal 
branco Bivolt  

Indicações: Visualização de Raio-X 
Composição Construído em chapa de aço 
espessura de 0,46 mm bitola 26# em pintura 
epóxi, com frente de acrílico leitoso, fixação de RX 
por roletes 
Luminosidade homogênea 
Visor translúcido e flexível 
Prendedor de radiografia 
Dimensões aproximadas: 0,47 x 0,38x9 
Peso aproximado: 3,5 Kg 
Bivolt 
Garantia: 12 meses 

ORTOMED / 
OM502.1 

R$ 900,00 R$ 1.800,00 

10 03 UND 

Tábua de 
Equilíbrio 
para 
Propriocepçã
o  

Indicado para exercícios de coordenação motora, 
equilíbrio e propriocepção de joelhos e tornozelos 
e outras articulações, a Tábua de Propriocepção 
e Equilíbrio é ideal para esse tipo de trabalho, 
pois permite desestabilizar tais articulações 

ARKTUS / 
PA00643A 

R$ 340,00 R$ 1.020,00 

http://www.unicerrado.edu.br/
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estimulando e treinando a propriocepção e 
podendo ainda trabalhar o equilíbrio sozinha ou 
quando associada a outras atividades. 
Desenvolvida em madeira com piso 
antiderrapante torna a reabilitação mais divertida e 
agradável sem perder foco nos resultados 
esperados. 

17 01 UND 
Bicicleta 
Ergométrica 
Horizontal  

bike ergométrica horizontal  
- profissional  
  
Super confortável para proteger a coluna (lombar) 
de pessoas de todas as idades 
destaques: 
Banco premium: ultra confortável, acomodando 
melhor o usuário além de permitir melhor 
dissipação de calor e menor acúmulo de suor 
assento com regulagem de distância para 
diferentes estaturas de usuários 
Design moderno e estrutura mais resistente, ideal 
também para academias de condomínios 
Magnética, transmissão por correia, pedalada 
suave e funcionamento silencioso 
8 níveis de regulagem de esforço 
Painel completo e de fácil manuseio, não precisa 
de tomadas de energia. 
Detalhes:  
Indicação: residências e condomínios 
Magnética, transmissão por correia 
Nível de ruído: silenciosa 
Voltagem: não liga em tomadas, usa apenas 
pilhas no painel 
Peso máximo usuário: 150 kg 
Monitor LCD que mede tempo, velocidade, 
distância, calorias e pulsação. 
Monitor cardíaco via Hand Grip, ao apoiar as 
mãos nos sensores dos braços de apoio a 
pulsação é registrada no painel 
Guidão emborrachado regulável 
Assento com ajuste de distância que acomoda 
melhor as costas e permite "respiração"  
Pedal com strap: maior segurança e conforto 

NATURAL 
FITNESS / 
NFH078 

R$ 6.650,00 R$ 6.650,00 

18 01 UND 

Maca de 
Massagem 
Portátil C/ 
Altura 
Regulável e 
Orifício para 
Fisioterapia e 
Estética 

Maca / Divã / Mesa de Massagem Portátil 
Dobrável de Madeira  
- Altura Regulável, 80 cm de largura. 
Em madeira e espuma de densidade D28. Possui 
altura regulável, orifício para o rosto e 80cm de 
largura, proporcionando comodidade e conforto 
para o terapeuta e paciente. É leve e fácil de ser 
transportada para atendimentos domiciliares 

ARKTUS / 
PA00635A11 

R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 

20 01 UND 
Dualpex 961 
Uro 

Descrição do Produto 
O Dualpex 961 Uro é um aparelho de Fisioterapia, 
um estimulador elétrico neuromuscular 
transcutâneo multifuncional, abrangendo a maioria 
dos recursos necessários para tratamento de 
disfunções Uroginecologicas. Foi concebido para 
fornecer ao profissional ampla gama de recursos, 
máxima confiabilidade e facilidade de utilização. 
Possui em um só aparelho as correntes Tens, 
FES, Russa e Interferencial e ainda dois canais de 
saída independentes de intensidade. O Dualpex 
integra 21 protocolos pré-programados e tem 
ainda possibilidade de gravar protocolos pessoais. 
Por se tratar de um equipamento microcontrolado, 

QUARK / 
DUALPEX 
961URO 

R$ 4.900,00 R$ 4.900,00 

http://www.unicerrado.edu.br/
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Razão Social: K.S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 
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seus limites de evolução tornam-se quase 
infinitos, garantindo sempre a utilização de um 
aparelho atualizado e inteligente. Eletroterapia de 
maneira simples e amigável, com o máximo de 
recursos! 
Diferenciais e Benefícios 

 Dinâmico: 21 protocolos de tratamento 
pré-programados, conferem agilidade para rotina 
clínica do profissional; 

 Eficiente: 02 canais de saída, para 
entrada para eletrodo vaginal e anal, 
possibilitando tratamentos uroginecológicos; 

 Timer: ajustável de 1 a 60 minutos, 
indica o término do tratamento através de "bip" 
sonoro e cessa automaticamente a passagem de 
corrente; 
Visual: tela em LCD (liquid crystal display) azul, 
facilita a visualização, consome menos energia, 
gera maior conforto para os olhos e confere 
design moderno 

21 01 UND 

Esteira 
Elétrica/ergo
métrica com 
3 Níveis de 
Inclinação – 
bivolt 

Essa Esteira atende desde os iniciantes, que 
querem apenas caminhar, até os mais 
experientes, que já correm com facilidade, pois ela 
alcança velocidade de até 13 km/h. Fácil de 
montar, possui visor display em LCD de 5”, com 6 
funções: tempo, velocidade, distância, calorias, 
batimento cardíaco (com hand grip) e programa. 
Além disso, possui 9 programas de velocidades 
para você escolher o que melhor encaixa em seu 
perfil. Treine sem sair de casa com três níveis de 
inclinação e treinos pré-definidos. 

DREAM 
FITNES / 
RUNFIT 2.1 

R$ 4.360,00 R4.360,00 

VALOR TOTAL FORNECEDOR R$ 41.480,00 

ITEM QTD UND PRODUTO  DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO MARCA 
Valores 

Unitário Total 

5 02 UND 

Oximetro de 
Pulso com 
Curva 
(bateria 
recarregável 
+ carregador) 

Características:- Visor LCD colorido de alta 
resolução;- Tela rotacional, permite visualização 
na vertical e horizontal;- Indicação da SpO2, 
frequência cardíaca, força de pulso, onda 
pletismográfica e tabela de tendências;- Alarmes 
visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis;- 
Memória interna dos eventos e conexão USB para 
computador;- Software permite armazenar, 
visualizar e compartilhar eventos (opcional não 
incluso);- Capa protetora com suporte para 
acomodar em superfícies planas;- Alimentação 
bivolt automático e através de baterias 
recarregáveis com carregador integrado;- 
Aplicável para paciente adulto, pediátrico e 
neonatal;- 08 polegadas display e rotação da tela;- 
Confiável para medir spo2 e pr;- Tendência de 
armazenamento de dados de tempo até 120 
horas;- Alarme visual e sonoro;- Três modos de 
funcionamento;- Quatro modos de exibição;- 
Dados podem ser transferidos para o pc para 
análise de revisão e impressão;- Apenas 258 
gramas com células; 

TESLA R$ 4.450,00 R$ 8.900,00 

http://www.unicerrado.edu.br/
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Dimensões aproximadas: 13,5 x 7,5 x 2,8cm. 
Especificações técnicas:Spo2:Gama: 0-
100%;Precisão:& plusmn; 2% em 70-
100%;Resolução: 1%. 
Taxa de pulso:Gama: 30-250bpm;Precisão:& 
plusmn; 2% em 30-250bpm;Resolução: 1%. 
Fonte de alimentação ac: 100-240vac, 47-
63hz;Baterias: 4*aa alcalinas ou baterias ni-mh. 
Ambiente especificações:Temp do funcionamento: 
0 para 45& deg; c;Armazenamento temp: -20 para 
+60& deg; c;Umidade relativa do ar: 30-90% 
(operacional); 10-95 % 
(armazenamento).Acessórios Inclusos:01 
Oxímetro Portátil com Curva UT-100;01 Sensor de 
SpO2 reutilizável adulto;04 Baterias Ni-MH 
recarregáveis;01 Capa de proteção com 
suporte;01 Fonte de alimentação bivolt (100 a 
240VAC);01 Manual de operação. 

7 02 UND 
Balança de 
Bioimpedânci
a 

Ferramenta perfeita para monitorar a eficácia de 
qualquer programa de saúde ou fitness. Utilizando 
a exclusiva tecnologia de análise de impedância 
bioelétrica, este monitor de composição corporal 
de 8 eletrodos exibe 19 leituras; 9 corpo inteiro e 
10 segmentos (braços, pernas e área do tronco) 
para que possa ver exatamente se o corpo está 
respondendo a mudanças específicas de 
treinamento e estilo de vida. Desde o 
rastreamento da gordura corporal e tendências de 
massa muscular até a recomendação de ingestão 
de calorias e a indicação dos níveis de hidratação, 
esse monitor ajuda você a adaptar seus requisitos 
de exercício e dieta para atingir seus objetivos. 
Até 4 usuários podem gravar e revisar seus 
resultados, que são armazenados por 6 meses ou 
através do Software de gestão que acompanha o 
produto. 

TANITA R$ 7.000,00 R$ 14.000,00 

8 03 UND 

Sistema de 
Pressão 
Positiva 
Expiratória 

Combina resistência de orifício e estímulo visual 
de modo unificado. Pode ser usado em diversas 
doenças pulmonares e tem como objetivo a 
expansão pulmonar e higiene brônquica. Pode ser 
usado em diversas doenças pulmonares e tem 
como objetivo a expansão pulmonar e higiene 
brônquica. O Sistema possui 6 orifícios de 
tamanhos gradativos, que deve ser ajustado a 
necessidade de cada usuário. O Usuário inspira e 
expira no aparelho. Ao expirar o manômetro 
marcará a PEP indicada. Pode-se acoplar 
inalação e conta com um adaptador universal. 
Dimensões aproximadas: 13 cm de comprimento / 
Manômetro: 11 cm X 4,2 cm. Peso aproximado: 
152g 

THERAPEP R$ 760,00 R$ 2.280,00 

13 03 UND 

Sonopulse 1 
e 3 MHz – 
Aparelho de 
Ultrassom 

Sonopulse aparelho de ultrassom de 1 mhz e 3 
mhz. O sonopulse 1 e 3 mhz apresenta um 
transdutor ergonômico com dupla função para a 
escolha da área efetiva de radiação (era) 7 cm² ou 
3 cm², sendo que a era de 7 cm² permite escolha 
das frequências de 1 mhz ou 3 mhz, com potência 
máxima de 21w. Já a era de 3 cm² possui 
frequência de 1 mhz, com potência máxima de 3 
w. Sua função não difere dos demais modelos de 
ultrassom da linha sonopulse, ou seja, gerar 
ondas sonoras, que nada mais são do que 
vibrações mecânicas a serem transformadas em 

IBRAMED R$ 2.650,00 R$ 7.950,00 
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energia atuante no tecido de forma contínua ou 
pulsada. Quando utilizado em seu modo contínuo 
a energia produzida pelo transdutor pode gerar 
um leve calor, o que em casos de patologias 
agudas, pode ser desconfortável, mesmo este tipo 
de tratamento sendo muito eficaz nestes casos. 
Na terapia por ultrassom pulsado são gerados 
pulsos de onda com intervalos rápidos que são 
suficientes para o resfriamento da circulação 
sanguínea da área tratada, onde os resultados 
são causados pelos efeitos não térmicos do 
equipamento. Este equipamento ainda pode 
trabalhar com a terapia combinada, ou seja, com a 
aplicação simultânea de dois estímulos, que neste 
caso, seria a junção do ultrassom com uma 
estimulação elétrica de baixa ou média frequência, 
combinando efeitos analgésicos das corrente com 
os efeitos térmicos e mecânicos do ultrassom. 
Vale lembrar que essa terapia só pode ser feita 
com equipamentos da mesma marca. 
Modalidades (2x1): Frequência de 1 mhz Indicada 
para recuperação de estiramento muscular, 
artrose, neurite, bursite, osteites, claudicação 
intermitente, periartrite, doença de raynaud, 
radiculites, herpes zoster, lumbagos, reumatismos 
diversos, mialgias, miosites, mielites, síndrome do 
escaleno, nevralgias, tenossinovites, edemas, 
traumatismos, torcicolos, aderências, etc. 
Frequência de 3 mhz. Indicada para produzir 
lipólise (quebra de gorduras), aplicação direta em 
pós-operatórios de cirurgias plásticas e 
fonoforese, ou seja, a introdução de 
radicais/substâncias químicas nos tecidos através 
do ultrassom. 
Transdutor: 
- transdutor ergonômico com dupla função 
Permite a escolha da área efetiva de radiação 
(era) de 7 cm², operando nas frequências de 1 
mhz ou 3 mhz, ou (era) de 3 cm² com frequência 
de 1 mhz. Potência máxima de 21 w para era de 7 
cm² e de 3 watts para era de 3 cm². 

19 02 UND 

Canetas 
diamantadas 
com 3 
ponteiras e 
corpo de 
acrílico para 
o 
Dermotonus 

A Caneta Diamantada é ideal para tratamentos de 
Microdermoabrasão (método baseado na projeção 
de jatos de micro-cristais, causando melhora na 
textura em qualquer coloração de pele, além de 
auxilia no rejuvenescimento facial) muito utilizada 
nas aplicações faciais e corporais como rugas 
finas, periórbitas e peribucais, estrias em 
abdômen, nádegas e pernas, seqüelas de acne e 
queimaduras, aumento na nutrição celular com 
conseqüente aumento nas fibras de colágeno.  

ARKTUS R$ 520,00 R$ 1.040,00 

22 01 UND 
Dinamômetro 
Hidráulico de 
Mão  

Sua avaliação é feita através de 2 escalas – 
quilograma força (Máximo de 90 quilos) ou Pound 
force( Máximo de 200). 
Em estrutura metálica de fácil manuseio e formato 
anatômico. 
Pegador com ajuste fácil em 5 posições para 
acomodar qualquer tamanho de mãos durante a 
avaliação. 

SAEHAN R$ 4.400,00 R$ 4.400,00 

23 14 UND 
Mini Bicicleta 
Pedalinho 
Portátil 

A bicicleta pedalinho permite que você se exercite 
no conforto de um sofá ou de uma cadeira para 
trabalhar os músculos das pernas e braços. 
Também possui um regulador de níveis de tensão, 

ARKTUS R$ 440,00 R$ 6.160,00 
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2 – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura. 
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE 
GOIATUBA não será obrigada a firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo assegurada ao beneficiário do 
registro a preferência dos serviços em igualdade de condições. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA 
 
A CONTRATADA deverá entregar os equipamentos em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 
Autorização de Fornecimento por meio de solicitações por escrito. 
 
4 – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n° 8.666/93 ou de 
redução dos preços praticados no mercado. 
Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a 
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e definidos o novo 
preço máximo a ser pago pela Administração, o proponente registrado será convocado pela Secretaria da 
Administração para alteração, aditamento, do preço da Ata. 
 
5 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Em observação as recomendações do Tribunal de Contas da União, a autorização de adesão de outros órgãos e 
entidades a presente Ata de Registro de Preços, ocorrerá mediante as seguintes condições: 
a) Anuência formal do órgão gerenciador; 
b) Autorização de adesão somente ocorrerá até 100% dos itens registrados em Ata; 
c) Os órgãos autorizados (“carona”) não poderão adequar o objeto pretendido à Ata, alterando especificações, 
características, periodicidade, frequência na execução, prazos de recebimento, quantitativos, métodos, etc... por 
mínimas que possam parecer, para sanear suas necessidades; e 
d) Em caso de autorização de “Adesão”, o Órgão Gerenciador disponibilizará cópia do edital da Ata, e da proposta 
da licitante. 
 
6 – DAS ATRIBUIÇÕES/OBRIGAÇÕES DA FESG 
 

permitindo o controle da força desejada, podendo 
deixar mais leve para exercício de baixo impacto e 
tensão mais pesada para maior esforço muscular. 
Quando é utilizado nos braços, deve-se apoiar o 
equipamento sobre uma mesa ou uma bancada 
para o exercício ser efetuado. De tamanho ideal, 
ocupa-se pouco espaço e pode ser transportado 
de forma prática e ágil. 
Também foi desenvolvido para atender pessoas 
portadoras de deficiência, idosos, pós-cirúrgico, e 
pessoas que desejam manter uma vida saudável 
com segurança, conforto e funcionalidade. 

VALOR TOTAL FORNECEDOR R$ 44.730,00 
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Caberá a FESG a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e ainda: 
a) Realizar os procedimentos de assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos 
participantes; 
b) Providenciar a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da 
Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes 
do Processo; 
c) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais atualizações dos preços registrados e a aplicação de 
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registros de Preços; 
d) Recusar qualquer item fora das especificações estabelecidas no Termo de Referência; 
e) Verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais e trabalhista antes de cada pagamento; 
f) Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues, pela licitante vencedora, fora das especificações do 
Termo de Referência; 
g) Efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionados nesta Ata; 
h) Aplicar as sanções regulamentares e contratuais se necessário; 
i) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora; 
j) Comunicar à licitante vencedora eventuais irregularidades observadas na execução dos itens para adoção das 
providências saneadoras. 
k) Fiscalizar a execução dos itens, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer qualquer serviço que não 
esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 
 
7 – DAS ATRIBUIÇÕES/OBRIGAÇÕES DA FESG 
 
Caberá FESG indicar o gestor da ata, ao qual, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei 8.666/93, competem: 
a) Promover consulta prévia, junto a FESG, quando a necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do 
fornecedor, os respectivos quantitativos e valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as 
informações sobre a contratação efetivamente realizada; 
b) Assegurar-se, quando o uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos seus 
interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando a Secretaria de Administração eventual 
desvantagem, quanto à sua utilização; 
c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das 
obrigações assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas; 
d) Informar a Secretaria da Administração, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender as 
condições estabelecidas no Edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega dos 
equipamentos e a recusa do mesmo, se for o caso, em receber a nota de empenho; 
e) A Secretaria Municipal participante do Registro de Preços devera, quando da necessidade de contratação, 
recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e 
respectivos preços a serem praticados; 
f) Proceder ao ato de recebimento dos materiais, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer qualquer 
execução que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, bem 
como efetuar os pagamentos na forma e nos prazos estabelecidos. 
 
8 – DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS 
 
Constituem obrigações das empresas: 
a) Dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do Pregão Presencial n° 005/2022 e 
à sua proposta e nesta Ata; 
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b) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a esse processo 
licitatório e respectiva Ata de Registro de Preços, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou 
continência.  
c) A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o objeto desta Licitação, razão pela qual 
a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o 
Município de Goiatuba de Goiás. 
d)  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre. 
e) Manter sob sigilo, não divulgando dados, informações, documentos e processos aos quais tiver acesso em 
decorrência da execução do serviço. 
f) Cumprir os prazos estabelecidos para as atividades definidas no contrato. 
g) Não subcontratar o fornecimento dos equipamentos contratados. 
h) Cumprir todas as leis federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes durante a execução do contrato, 
sendo a CONTRATADA, a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa. 
i) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação; 
j) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
k) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
l) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta da Ata de Registro de Preços; 
m) Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham 
a incidir na execução da Ata de Registro de Preços.  
n) Disponibilizar os equipamentos licitados em no máximo até 60 (sessenta) dias corridos, contadas da solicitação 
formal, entregando-os em local a ser designada pela administração municipal. 
o) A licitante vencedora deverá substituir, às suas expensas, imediatamente, após notificação formal, os 
equipamentos oferecidos em desacordo com as especificações deste edital e seus anexos e com a respectiva 
proposta, ou que apresente vício de qualidade. 
p) A licitante vencedora deverá, quando da emissão da nota fiscal, emiti-las separadamente, com a indicação do 
órgão atendido e todos os equipamentos que foram entregues. 
q) A licitante vencedora deverá fornecer equipamentos que estejam rigorosamente nos padrões mínimos 
requisitados, conforme termo de referência. 
r) A licitante vencedora ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação 
em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes dos equipamentos fornecidos. 
 
9 – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado em até 3 (três) vezes de acordo com à entrega dos equipamentos, até o 10º 
(decimo) dia do mês subsequente a entrega, mediante crédito em conta corrente em nome da Contratada de 
acordo com as ordens de compra expedidas, apresentação de nota fiscal e conferencia dos equipamentos. 
O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada 
pela Contratada.  
O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do 
regular cumprimento das obrigações assumidas.  
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Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie 
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização 
da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.  
Antes do pagamento, a Contratante verificará a regularidade da Contratada, especialmente quanto à regularidade 
fiscal e trabalhista, sendo condição para o pagamento.  
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
10 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
A conformidade do objeto, a ser prestado deverá ser verificada conjuntamente com o documento da proponente que 
contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no processo, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas. 
A presença da fiscalização não elide e nem diminui a responsabilidade da contratada. 
 
11 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Homologado o resultado da licitação, será celebrada a Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para 
a eventual e futura contratação entre as partes; 
A licitante que, convocada dentro do prazo estabelecido no edital, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal sujeitara as seguintes penalidades: 
Multa penalidade de 2% (dois por cento) sobre o valor total de sua proposta; 
Multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor global estimado da proposta, para cada dia de atraso, 
observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO pelo prazo de 02 (dois) 
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas no Edital e 
Ata de Registro de Preços. 
Em caso de atraso na entrega do objeto desta licitação, poderá ser aplicada à Contratada multa moratória de valor 
equivalente a até 1% (um por cento) sobre o valor total do material, por dia útil excedente. 
Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da data intimação será então acrescido os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 
 
12 - DOS CASOS OMISSOS 
A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando sê-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei nº 8.666/93. 
 
13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da aquisição objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no Orçamento 
Geral para o exercício de 2022, cujo programa de trabalho e elemento de despesa específico constará da respectiva 
nota de empenho. 
 
14  – DO FORO 
É competente o Foro da Comarca de Goiatuba-Go, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da 
presente Ata de Registro de Preços. 
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E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata para todos os fins de direito, na 
presença das duas testemunhas abaixo: 
 

Goiatuba-GO, 30 de maio de 2022. 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA 
Vinicius Vieira Ribeiro 

 
 
 
 

ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 
Diego Sammer Santos 

 
 
 
 

OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 
Cleuber Acerly de Oliveira 

 
 
 
 

LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP 
José Antônio de Lima 

 
 
 
 

K.S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 
Douglas Henrique Maia Almeida 

 
Testemunhas: 
 
Nome 
CPF n° 
 
Nome 
CPF: 
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